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Un nou și strălucit succes al sportului românesc
Sîmbăiă, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a continuat vizita de 
lucru în județul Constanta.
. împreună cu secretarul gene
ral al partidului s-au aflat to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Manea Mănescu, Ion Io
nita, Gheorgbe Oprea, Ion 
Coman, Teodor Coman, Constan
tin Dăscălescu.

Agenda celei de-a doua zile a 
vizitei de lucru pe meleagurile 
dobrogene a cuprins întîlnirea eu 
muncitorii și constructorii de la 
șantierele navale din Mangalia 
și Constanta, cu colectivul în
treprinderii textile „Integrata”, 
vizitarea Muzeului Tropaeum 
Traiani și dezvelirea Monu
mentului triumfal din Adam
clisi — restaurat în cinstea ani
versării centenarului indepen
dentei de stat a României.

★

28 mai 1977. Această dată va 
rămîne înscrisă cu litere de aur 
în istoria construcțiilor navale 
românești, în viata celui mai 
mare șantier naval si port al 
tării — Constanta, a tuturor 
oamenilor mării din România 
socialistă.

In această zi, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat Ia ceremonia lansării 
primului petrolier românesc de 
150 000 tdw, care a primit denu
mirea „Independenta” în cinstea 
aniversării centenarului uneia 
dintre cele mai strălucitoare pa
gini din istoria poporului ro
mân : proclamarea independen
tei de stat.

Are Ioc momentul solemn al 
lansării vasului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
coboară pinza tricolorului de la 
prora petrolierului de sub care 
apare numele navei: „Indepen
dența". Tovarășa Elena 
Ceaușescu oficiază actul simbo
lic al botezului, lansînd spre 
corpul vasului o sticlă de șam
panie si rostind cuvintele „Te 
numesc Independenta și-ți urez 
drum bun”.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 

Etapa a 28-a a Diviziei A de fotbal

DINAMO Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

O F.C. Corvinul a obținut, Ia Pitești, încă un punct prețios ® Scoruri mari Ia Bucu
rești (pe stadionul Steaua), Tg. Mureș și Constanța @ F.C. Bihor la al doilea meci 
consecutiv pierdut pe propriul teren @ Duminică, noi jocuri atractive între 

echipele bucureștene

Constanta, care a prilejuit un 
nou și rodnic dialog cu oame
nii muncii din întreprinderi, 
șantiere șl de pe ogoarele ju
dețului, s-a încheiat cu o Însu
flețită adunare populară.

In piața Independenței din 
centrul municipiului Constanța, 
împodobită sărbătorește, mii de 
oameni ai muncii au întîmpi- 
nat cu urale și ovații îndelun
gate pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat.

Sentimentele de înaltă stimă 
și prețuire ale oamenilor mun
cii din județul Constanța, ata
șamentul lor fată de conducă
torul partidului și statului, ho- 
tărîrea de a înfăptui neabătut 
politica partidului comunist le 
regăsim inscrise pe panourile 
ce domină piața Independenței: 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu”, „Ceaușescu, Româ
nia”, „Ceaușescu șl poporul”, 
„Să înfăptuim neabătut hotări- 
rile Congresului al XI-lea“.

Primit cu puternice ți înde
lungate aplauze ți ovații, la 
adunare ia cuvintiri tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmări
tă cu deosebită atenție, cu in
teres și profundă satisfacție de 
toti cei prezent!, fiind sublinia
tă în repetate rinduri cu vii 
aplauze, ovații și urale.

în piața Independenței din 
Constanta răsună din nou acla
mații puternice pentru condu
cătorul partidului și statului 
nostru, se scandează minute In 
șir „Ceaușescu — P.C.R.”,
„Ceaușescu — România". Se 
intonează imnuri de slavă în
chinate partidului.

In portul Tomls, de unde a 
decolat elicopterul, au venit mii 
de locuitori al orașului pentru 
a saluta încă o dată pe secre
tarul general al partidului. Ră
sună din nou aclamații entu
ziaste, ovații. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde manifestă
rilor prietenești adresate de 
mulțime, sentimentelor de pro
fundă știmă, dragoste și recu
noștință cu care a fost înconju
rat In toate momentele vizitei 
in orașul Constanta.

TREI TITLURI DE CAMPIONI EUROPENI, 
LA LUPTE GRECO-ROMANE!

CONSTANTIN ALEXANDRU

ION DRAICA

• AUR: Constantin Alexandru, 
Ion Păun și Ion Draica

• ARGINT: Nicu Gingă și Ștefan Rusu
• BRONZ] Mihai Boțilă și Victor Doiipschi
• ROMÂNIA - locul I pe națiuni

BURSA, 29 (prin telefon). Sîmbâtâ seam s-au încheiat în
trecerile Campionatelor europene de lupte greco-romane. 
Partidele finale au fost urmărite de un public numeros, mar
tori la succesul fără precedent al reprezentanților țării noas
tre la această disciplină sportivă. Festivitatea de premiere 
din sala „Ataturk** a constituit o adevărată sărbătoare a 
sportului românesc : drapelul țării noastre a fost ridicat de 
șapte ori pe uniri din catarge, iar Imnul de stat al României 
a fast ascultat de
trei cri de cei a- 
proape 5 000 de 
spectatori. Con
stantin Alexandru 
(cat 48 kg). Ion 
Păun (cat 62 kg) 
șl Ion Draica (cat 
82 kg) au cucerit 
centurile de cam
pioni ai Europei, 
Nfcn Gingă (cat 
52 kg) ți Ștefan 
Rusu (cat 68 kg) 
au obținut medalii 
de argint Iar Mi
hai Boțilă (cat 57 
kg) și Victor Do- 
lipschi (aat +100 
kg) de bronz. Cu 
această excelentă 
performanță, Româ
nia se situează pe 
primud toc in ctoso-
mental pe medalii, depășind lonia, Ungaria, Suedia etc. A- 

cești băieți au demonstrat frică 
o dată calitățile deosebite de 
care dispun, evidențiind în ace-

ION PĂUN

țări cu o bogată tradiție, ca 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, Po-

lași timp ți excelentele condi
ții de pregătire de care se 
bucură. Lor, ca ți colectivului 
de tehnicieni care l-au pregătit 
(Ion Comeanu, Ion Cernea, Ni
colae Pavel, Simion Popescu și 
de, Nicolae Ploiețteanu), sin
cere felicitări I Este momentul 
să nu-i uităm nici pe acei an
trenori care i-au inițiat în tai
nele luptelor pe medaliațil de 
arii G Ofrțeresiu (C. Alexan
dru,' I. Draica), M. Beluțica (N. 
Gingă, V. Doiipschi), E Bălă- 
nescu (M. Boțilă), C. Stan (I. 
Păun) ți V. Gherasim (Șt Rusu).

Cea mal mare surpriză a 
realizat-o juniorul de 19 ani 
Ion Draica, de la Șc. sportivă 
2 din Constanța. După trei vic
torii consecutive (între care 
una asupra dublului campion 
mondial și european A. Naza
renko — U.R.S.S.) a fost de
clarat (în mod nejust) învins 
prin descalificare în meciul cu 
I. Nagy (Ungaria), pe care-1 
conducea cu 5 puncte diferen
ță. Se părea că sportivul ro
mân nu mai are șanse să urce 
pe podium. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cit urma să-i întîl- 
nească pe suedezul I*. Ander
sson și pe bulgarul S. Hrislov, 
amîndoi luptători puternici, cu

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

REZULTATE TEHNICE
Jiul — Politehnica tați 2—0 (1—0)
Steaua - F.C.M. Galați 6-1 (3—0)
F. C. Bihor — Univ. Craiova 0-2 (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - Rapid 6-1 (4-1)
F. C. Argeș — F.C. Corvinul 1-1 (0-1)
F. C. Constanța - F.C.M.Reșița 5—0 (4-0)
S. C. Bacău — Dinamo 0-1 (0-1)
Politehnica Tim. - Progresul 1-0 (1-0)
Sportul studențesc - UT. A. 3-2 (1-0)

ETAPA VIITOARE (5 iunie)
Sportul studențesc - Steaua (0-1)
F.C.M. Reșița — F.C Argeș (1-2)
U.T.A. — Univ. Craiova (1-3)
Rapid — Progresul (3-3)
S. C. Bacău — Jiul (0-2)
Dinamo — F.C Bihor (0-3)
F. C. Corvinul — F.C. Constanta (1-4)
Politehnica lași — A.S.A. Tg. Mureș (O-1)
F.C.M. Galați — Politehnica Ti'm. (0-3)

GOLGETERII
1 S5 GOLURI: D. Georgescu (Dinamo) — 4 din 11 m.
lî 19 GOLURI : Dumltrache (Jiul) — S din 11 m.

16 GOLURI î iordănescu (Steaua) — 2 din 11 m,
14 GOLURI î Radu H (F.C. Argeș) — 1 iii 11 m,

Bihor) — 3 din U m.

CLASAMENTUL

1. STEAUA 28 18 3 7 64-30 39
2. Dinamo 27 15 7 5 65-29 37
3. Univ. Craiova 28 14 7 7 46-25 35
4. Jiul 28 15 4 9 51-37 34
5. Sportul studențesc 28 11 8 9 30-29 30
6. A.S.A. Tg. Mureș 28 12 5 11 39-35 29
7. F.C.M. Reșița 28 12 5 11 40-44 29
8. U.TJL 28 11 6 11 43-55 28
9. Politehnica Tim. 27 12 3 12 31-29 27

10. F. C. Bihor 28 10 7 11 39-42 27
11. Politehnica tați 28 9 8 11 32-27 26
12. F. C. Argeș 28 9 8 11 32-40 26
13. S. C Bacău 28 9 7 12 27-33 25
14. Corvinul 23 8 9 11 28-37 25
15. Rapid 28 9 6 13 29-45 24
16. F. C. Constanța 28 9 5 14 35-37 23
17. Progresul 28 9 5 14 30-51 23
18. F.C.M. Galati 28 5 5 18 25-61 15

Citiți în pag. 2—3 cro- •>r
nicile etapei a 28-a

tiers■hell (F.C.

Campionatele europene de box

SPORTIVII ROMANI AII DEBITAI 
VICTORIOȘI ÎN PRIMA U

HALLE, 29 (prin telex). Du
minică la „Eissporthalle”, odată 
cu aplauzele entuziaste ale 
celor 4000 de spectatori, a ră
sunat primul sunet de gong 
al celei de a XXII-a ediții a 
Campionatelor europene de 
box, la care participă 143 de 
sportivi din 27 de țări. Cele 
mai populate categorii sînt : 
semimijlocie și mijlocie mică 
(cu cite 16 competitori), iar 
cele mai... sărace : semimuscă 
și semigrea (cu cîte 10). Tabe
la de concurs mal arată că 
doar trei țări prezintă formații 
complete * România, Polonia șl 
R.D. Germană. Din echipa 
TT.R.fl pcei*—

goriei semiușoară, campionul 
mondial Vasili Solomin (îmbol
năvit subit). In rîndul absente
lor notabile să trecem și pe 
aceea a campionului olimpic 
Jochen Bachfeld (R.D.G.), ră
nit și ieșit din formă.

Printre numele „mari“ pre
zente în întrecere se află Jerzy 
Rybicki (Polonia) — campion 
olimpic. Simion Cuțov, Mircea 
Simon (România), Richard No
wakowski (R.D.G.) și Tadija 
Kacear (Iugoslavia) — vicecam-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



CAMPIONATE® COMPETIȚII I
STEAUA Șl UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

CAMPIOANE DE HANDBAL
Ieri, odată cu desfășurarea Du'™i„rache, 2respectiv 

etapei a 33-a, s-au încheiat * “ ‘ “ T’~J ’
campionatele republicane de 
handbal Divizia A, ediția 1976— 
1977.

La băieți, titlul a fost cuce
rit de formația STEAUA — 
pentru a 12-a oară (11 ori con
secutiv) — care conducea con
fortabil înaintea derby-ului cu 
Dinamo București. Urmează 
în clasament, pe podiumul de 
premiere al campionatului, e- 
chipele Dinamo București și — 
surpriză plăcută — Dinamo 
Brașov. Retrogradează în Divi
zia B formațiile „U“ Bucu
rești și CSU Galați, urmînd ca 
la întrecerile de baraj să se 
prezinte „U“ Cluj-Napoca 
Relonul Săvinești.

întrecerea feminină, care 
programat ieri, pe „T" 
lui", derby-ul I.E.F.S. — 
Timișoara, decisiv pentru cu
cerirea titlului, se îneheie cu 
victoria formației UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA, care cu
cerește în acest an cel de-al 
9-lea titlu. Timișorencele sînt 
urmate în clasament de I.E.F.S. 
și „U“ București. Retrogradea
ză în Divizia B Voința Odorhei 
și Textila Buhuși, iar la bara
jul ce se va desfășura în a 
doua decadă a lunii iunie ur
mează să participe „U“ Iași și 
Constructorul Timișoara.

Iată rezultatele înregistrate 
in ultima etapă a Diviziei A :

FEMININ
I.E.F.S. — „U“ TIMIȘOARA 

4—5 (4—4). Au marcat : Iones
cu 1, Boși 1, Radu 1 și Ho- 
bincu 1 pentru I.E.F.S., Popa 
3, Cîmpeanu 1 și Sasu 1 pen
tru ,,U“ Timișoara. Foarte bun 
arbitrajul cuplului buzoian C. 
Căpățină — R. Iamandi.

RAPID — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 11—10 (5—8). Au mar
cat : Siănișel 7, Alexandrescu 
2, Moraru 1 și Iagăru 1 — Ra
pid, Dorgo 5, Soș 4 și Pereș 1 
— Mureșul. Au condus foarte 
bine M. Stamu și Șt. Strelciuc 
fC'a 1 o ro ci

CONFECȚIA — VOINȚA O- 
DORHEI 11—6 (6—5). Principa
lele realizatoare : Grigoraș 7 și 
Serediuc 2 — Confecția, Mik- 
loș 3 și Kovacs 2 — Voința.

TEXTILA BUHUȘI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 11—10 
(7—6) ! Principalele marcatoa
re : Munteanu 5 și Pioara 4 — 
Textila, respectiv El. Gheorghe 2.

„U“ CLUJ-NAPOCA — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
16—12 (5—4). Cele mai multe 
goluri au marcat : Iacob 5 și 
Damian 5 — „U“, Cișmaș 4 — 
Constructorul Timișoara.

„U“ IAȘI — „U“ BUCU
REȘTI 17—10 (7—3) !

a 
,Tineretu- 

,U“

Arsene 4, Blaș 3 și Badea 3 
DINAMO BRAȘOV — ȘTIIN

ȚA BAC AU 19—14 
Principalii marcatori : 
cu 9 și Mesmmer 3 — 
respectiv Borș 4.

POLI TIMIȘOARA 
GALAȚI 19—6 (9—4). Cele mai 
multe goluri au marcat : Cris
tian 7 și Folker 5 — Poli, 
Ilornea 2 și Andrei 2 — CSU 
Galați.

GLORIA ARAD - a C. MIN- 
AUR 19—18 (11—10). Princi
palii realizatori : Jenea 5 și 
Burger 3 — Gloria, respectiv 
Mironiuc 5 și Falko 4.

RELONUL SAVINEȘTI — 
,,U“ CLUJ-NAFOCA 24—14 
(19—6).

10 noi recorduri la haltere

(10-8). 
Nicoles- 
Dinamo,

csu

kg, 3. C. Mathe (Clujeana) 300 
kg ; „smuls" : 1. Tașnadi 145 
kg, 2. G. Groapă (Steaua) 137,5 
kg, 3. Tudor 135 kg ; „aruncat": 
1. Tașnadi 180 kg, 2. Mathe 170 
kg, 3. Tudor 167,5 kg ; cat. grea 
(110 kg) : 1. M. Parapancca 
(Steaua) 335 kg — tot el a cîști- 
gat primul loc și la stilurile 
smuls și aruncat — 145 kg — 
190 kg ; 2. Szalma (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 310 kg (140—175), 
3. I. Orosz (C.S.M. Cluj-Napo
ca) 275 kg (120—155 kg) ; cat. 
supergrea (+110 kg) : 1. St. 
Kreicik (CjS.M. Cluj-Napoca) 
337,5 kg 
V. Deac 
(130—150 
(Rapid 
140 kg).

(145—192,5 
(C.S.M. Sibiu) 
kg) ; 3. A. 
Buc.) 265 kg

kg). 2. 
280 kg 

Druzluc
<125—

Ion OCHSENFELD

Au fost desemnați

campionii de seniori

I
I
I
I
I
I
I
I

ETAPA

MASCULIN
STEAUA — DINAMO BUCU

REȘTI 13—13 (7—10 !).
marcat : Voina 6, Tudosie 
Gațu 1, Cheli 1, Dan Petru 
Siockl 1 pentru Steaua, Licu 
Grabovschi 3, Matei 2. Tase 
Cosma 1, Ștef 1 și Durau 
pentru Dinamo. Au condus _. 
Curelea (bine) și P. Țîrcu (cu 
scăpări) — ambii din ~ 
rești.

„U" BUCUREȘTI — 
BORZEȘTI 8—16 (4—7). 
cipalii realizatori : Szabo 3 și

Au
3,
1, 

I 4, 
• 1,

1 
T.

Bucu-

C.S.M.
Prin-

CLUJ-NAPOCA, 29 (prin te- 
lefon). — In ultimele între
ceri ale Campionatelor națio
nale de haltere rezervate se
niorilor, au fost înregistrate 
rezultate mai bune. Consem
năm, în primul rînd, cele 10 
recorduri naționale, 5 la se
niori și tot atîtea la juniori. 
D. Cioroslan (Steaua), !ntr-o 
frumoasă revenire de formă, a 
realizat două recorduri la ca
tegoria semimijlocie : 317,5 kg 
la total și 140 kg la „smuls" și 
a egalat recordul la „aruncat** 
cu 177,5 kg. La categoria re
cent înființată, grea-ușoară (100 
kg), au fost stabilite primele 
recorduri ale țării, luîndu-se 
drept barem depășirea normei 
de maestru al sportului. Ele 
aparțin lui C. Tașnadi (Clujea
na) cu 325 kg (145+180). Exce
lente sînt și recordurile de ju
niori ale lui T. Kiskalo (C.S.M. 
Cluj-Napoca), în vîrștă de nu
mai 16 ani, la categoria semi
mijlocie : 130 kg la „smuls" și 
150 la „aruncat" — realizate 
din a 4-a încercare. Un alt 
junior, I. Vasile (Chimpex 
Constanța) a stabilit la cate
goria „grea-ușoară" trei recor
duri : 287,5, 130, 157,5 kg.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
semimijlocie (75 kg) : 1. D. 
Cioroslan (Steaua) 317,5 kg, 2. 
S. Klimov (Chimpex Constan
ța) 270 kg, 3. C. Vasvari 
(C.S.M. Reșița) 270 kg, 4. T. 
Kiskalo (C.S.M. Cluj-Napoca) 
270 kg ; „smuls" : 1. Cioroslan 
140 kg, 2. Kiskalo 130 kg, 3. 
Vasvari 120 kg ; „aruncat" : 1. 
Cioroslan 177,5 kg, 2. Klimov 
155 kg, 3. Vasvari 150 kg ; cat. 
mijlocie (82,5 kg) : 1. V. Căpri- 
ceru (Steaua) 300 kg, 2. P. Du
mitru (Chimpex) 290 kg, 3. S. 
Apostol (Rapid Buc.) 250 kg ; 
„smuls" : 1. Căpriceru 135 kg, 
2. Dumitru 127,5 kg, 3. Apostol 
125 kg ; „aruncat" ; 1. Căpri
ceru 165 kg, 2. Dumitru 162,5 
kg, 3. I. Szatmari (Rapid Buc.)
160.5 kg; cat. semigrea (90 
kg) : 1. V. Groapă (Steaua) 315 
kg, 2. I. Angheluță (A.S.A. Tg. 
Mureș) 297,5 kg, 3. P. Neagu 
(Olimpia Buc.) 285 kg ; „smuls"; 
1. Groapă 140 kg, 2. Angheluță
137.5 kg, 3. G. Stoicescu 
(Steaua) 127.5 kg ; „aruncat" ;
1. Groapă 175 kg, 2. Neagu 160 
kg, 3. Angheluță 160 kg ; cate
goria grea-ușoară (100 kg) : 1. 
St. Tașnadi (Clujeana) 325 kg,
2. P. Tudor (Rapid Bu<'.) 302,5

la judo
I

FREGĂTIBILE RUGBYȘTILOR 
PENTRU MECIUL CU FRANȚA
Ieri, un util joc de antrenament-verificare
Ieri, cuplaj 

oarecum, inedit 
nul din Parcul 
fapt, cea de a 
dintre Lotul A 
nată divizionară _____ ,____ ,
a fost un joc de antrenament- 
verificare disputat în cadrul 
pregătirilor pentru apropiata 
partidă internațională amicală 
Franța — România.

Vremea nefavorabilă (ploaie, 
frig) și ' starea. terenului au 
împiedicat, firește, execuțiile 
tehnice de subtilitate, ca și 
unele acțiuni tactice, dar — este 
și opinia antrenorilor V. tri- 
mescu și P. Cosmănescu — au 
fost binevenite pentru aplica
rea concepției generale de 
joc și angajarea efectivă a rug-, 
byștilor noștri fruntași, lalra- 
ceasta contribuind și replica Vi
guroasă și de bună valoare dată 
de selecționata divizionară (Di
namo, Steaua, Sportul studen
țesc, Rapid, Gloria. Olimpia). 
Scorul, desigur mai puțin im
portant în raport cil caracterul 
tnttlnirii: 15—9 (6—3).

atractiv — și, 
— pe stadio- 
Copilului. De 

doua întîlnire, 
și o selecțio- 
bucureșteană,

Cu excepția lui Paraschiv 
(nerestabilit după accidentul din 
meciul cu Italia și, ca atare, 
justificat menajat) antrenorii 
au folosit in acest joc de pre- 
gătire-verificare întregul lot. 
în prima repriză a fost aliniat 
următorul XV : Bucos — Con
stantin, Nica, Varga, Motrcscu 
— Alexandru, Suciu — Stoica, 
Dărăban, Murariu — M. Io- 
nescu, Pintea — Băcioiu, O, e- 
lecan, Dinu, iar după pauză 
au fost introduși : Cornelia, 
Munteanu, Dumitru, Borș, A- 
chim și Zafiescu. După jocul 
de ieri, o singură problemă de 
selecție pentru lotul care va 
face deplasarea la Paris : Pom- 
piliu Borș sau Gheorghe Du
mitru ?

Dan GARLEȘTEANU

în deschidere, R. C. Gri- 
Roșie — Politehnica Iași 
(3—4). Au marcat Bcne- 
(Politehnica) — încercare

•
vița
3—4 
dek
Bi, respectiv, Simion Qov. ped.).

Aseară, în sala Floreasca din 
Capitală, s-au Încheiat Cam
pionatele republicane Indivi
duale de judo ale seniorilor. în 
prima zi, simbătă, și-au dispu
tat întiietatea sportivii de la 
categoriile mari, iar ieri cei de 
la categorii mici și open.

Iată primii clasați: cat. super- 
ușoară : 1. ARPAD SZABO 
(Constructorul M. Ciuc), 2. Șt. 
Pop (Dinamo Brașov), 1 O. 
Cojocaru (Universitatea Buc.) 
și V. Roșu (Dinamo Brașov) ; 
semiușoară : 1. CONSTANTIN 
NICOLAE (Dinamo Buc.), 2. 
M. Nuțu (Dinamo Buc.), 3. Al. 
Filip și N. Vlad (Dinamo Bra
șov) ; ușoară ; 1. IOAN PE- 
TROF (Dinamo Brașov), 2. C. 

“ ’ 3. L.
C. Co- 
munici- 

Dej) ; 
DUM-

Roman (Dinamo Buc.), 
Lazăr (Rapid Arad) și 
man (C.S.M. Borzești, 
piui Gh. Gheorghiu 
open : 1. GHEORGHE 
BRAVA (C.S.M. Borzești), 2. 
I. Arsenoiu (Nitramonia Făgă
raș), 3. D. Udvari („U“ Cluj- 
Napoca) și E. Lăcătușu (A.S.A. 
Tg. Mureș).

Cat. semimijlocie : 1. MI- 
HALACHE TOMA (Dinamo 
Buc.), 2. M Frăției (Dina
mo Buc.), 3. I. Ianoși (Di
namo Bv.) și I. Anca („U" Cluj- 
Napoca) ; mijlocie: 1. DUMI
TRU CONSTANTIN (C.S.M. 
Borzești, municipiul Gh. Gheor
ghiu Dej), 2. C. Georgescu (Di
namo Buc.), 3. M. Olteann (Uni
versitatea Buc.) și L. Pali („U“ 
Cluj-fjapoca) ; semigrea: 1.
CONSTANTIN ȘTIRBU (Di
namo Bv.), 2. E. Lăcătușu
(A.S.A. Tg. Mureș), 3. D. Radu 
(Șc. sp. Șoimii Sibiu) și D. Ud
vari („U“ Cluj-Napoca) ; grea: 
1. IACOB CODREA (Dinamo 
Buc.), 2. Gh. Dumbravă (C.S.M. 
Borzești), 3. I. Arsenoiu (Nitra
monia Făgăraș) și I. Mircea 
(C.S.M. Borzești).

Turneul de șah de la

Timișoara

șahTurneul internațional' de ț 1 
de la Timișoara se desfășoară 
sub semnul unei lupte extrem 
de interesante, care se dă atît 
pentru ocuparea primului loc, 
cit și pentru obținerea notei de 
maestru internațional, echiva
lentă cu 6V2 puncte în acest 
concurs de categoria a 7-a pe 
scara Elo (media 2425).

REZULTATE : Martinovici — 
Todorcevici 0—1, Pîdevski — 
Wirthensohn */»—Vj, Ungureanu
— Ciocâltea '/a—*A. Șahovici — 
Holmov */2—%, Jansa — Hi jin 
1—0, Neamțu — Biriescu */2—'h 
(runda a 7-a), Todorcevici — 
Șahovici 0—1, Wirthensohn — 
Martinovici 0—1, Ciocâltea — 
Pîdevski 0—1, Neamțu — Un
gureanu 0—1, Holmov — Jansa 
*/i—V», Biriescu — Ilijin intr. 
(runda a 8-a). Partida Biriescu
— Șahovici. întreruptă în run
da a 4-ă, s-a terminat remiză.

CLASAMENTUL : 1. Jansa 6, 
2. Holmov 5V2, 3—4. Todorce
vici și Pîdevski 5, 5—7. Ungu- 
reanu, Martinovici și Șahovici 
4*/2, 8. Ciocâltea 3’/i. 9. Wirthen- 
sohn 3, 10 Biriescu 2!/2 (l), 11. 
Neamțu 2’/2, 12. Ilijin 1 (1).

I
I
I
I

LIDERUL S-A IMPUS CU USUI
STEAUA - F.C.M. GALAȚI 6-1 (3—0]

Stadion Steaua ; teren destul de bun ; timp ploios, i 
aproximativ 6 000 Au marcat: STOICA (min. 24), DUMITF 
NASTASE (min. 45, 63. 65), respectiv ȚOLEA (min. 79). ! 
14-5. Raportul fulurilor la poartă : 33—12 (pe spațiul 

STEAUA : Moraru 7 (min. 88 lordache) - Zahlu 7, Sai 
ghelini 7), Fi. Marin 7, Vigu 7 — Dumitru 9, Stoica 
Aelenei 7, Năstase 8, Ion Ion 7.

F.C.M, GALAȚI ; O ană 6 (min. 46 Dumitrescu 6) — G 
Nedelcu I 6, Nicu 6 — Haiduc 5, Orac 6, Burcea 8 - 
Adamache 5), Ene 6, Țolea 6.

A arbitrat : N. Raab (Cîmpia Turzil) ★ ★ ★ ★ ; la 
(Craiova) și L Peto (Mediaș), ambii cu unele greșeli I 
durilor.

Cartonașe galbene : MOROHAJ, SAMEȘ. 
Trofeu! Petschovschi : 10 ; La juniori : 4-2 (4-0).

.  ....... .
militar ies tot mai mult In evi
dență prin valoarea lor, mult 
superioară oricărora dintre ju
cătorii aliniați de echipa oas
pete.

în cursa pentru titlul de 
campioană, Steaua și-a rotun
jit ieri golaverajul în mod 
substanțial. începutul partidei, 
cu nenumărate ratări ale mili
tarilor (în special Năstase, care 
a reușit multe lucruri bune, ca 
șl 3 goluri, dar a și greșit des
tul de mult), nu prevestea 
scorul-fluviu cu care aveau să 
se încheie cele 90 de minute 
de joc. în plus, jocul avîntat 
al gălățenilor, care în această 
partidă... nu aveau ce pierde, a 
făcut ca primele 25 de minute 
să fie interesante, cu acțiuni 
spectaculoase chiar și la poarta 
lui Moraru. încet, Încet, Insă, 
formația bucureșteană se impune, 
nu numai că pasează mai fru
mos și mai precis, dar indivi
dualitățile din „unsprezecele"

MERITAT, DAR CU EMOȚII
POLITEHNICA TIMIȘOARA - PROGRESUL 1-0 (1-0)

Stadion M1 Mal" î teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
6 000. A marcat : NUCA (min. 45). Raport de cornere : 5-7. Raportul șu
turilor la poartă : 20-9 (pe spațiul porții : 7—4).

I POLITEHNICA : Catena 9 — Nadu 6, Pâltinișan 7, Mehedlnțu 7, Vițan 6 
— Roșea 6 (min, 46 Dembrovschl 6), Cotec 6 (min. 69 Șerbănoiu 7), Lața 
7 — Nucă 6, Floareș 5, Petrescu 6.

PROGRESUL : Giron 7 — Sătmăreanu I 6 (min. 83 I. Sandu), Iorgulescu 7, 
Grama 6, Gh. Ștefan 6 — Dragu 6 (min. 58 Fl. Mihai 6), Badea 7, latan 6 
— Nignea 6, Țevi 6, Apostol 6.

A arbitrat ; N. Rai nea (Bîrlad) ★ ★ ★ ★ ; la linie : Gh, Ionescu ?i Gh. 
Racz (cu numeroase greșeli în aprecierea ofsaidurilor), ambii din Brașov. 

Cartonașe galbena : NIGNEA, LAȚA, NUCA, GH. ȘTEFAN.
Trofeu! Petschovschi : 9 ; La juniori : 1—1. (0-0).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon).
Oaspeții, hotărîți să scoată 

un punct, au adoptat un „dis
pozitiv 4—4—2", cu Iorgulescu 
„măturător", apărindu-se calm 
și contraatacînd rar, dar uneori 
periculos. „Poli" a trecut, chiar 
de la început, la cîrma jocu
lui, a dominat copios, încer- 
cînd să deschidă „lacătul" 
bucureștean, dar, aglomerind 

jocul pe cen- 
evident sar- 
oaspete. Ast- 

rămas alb a- 
primă repriză,

prea 
tru, 
cina 
fel, 
proape întreaga 
deși golul a plutit de multe ori 
în aer, mai ales In min. 29, 
38 și 43, cind Cotec, Lața și 
Floareș au ratat din poziții fa
vorabile. Dar a venit minutul 
de prelungire anunțat de ar
bitrul Hainea și, la o acțiune 
de atac timișoreană, NUCA a 
șutat Ia poartă, mingea a de
viat din piciorul unui apără
tor, l-a depășit pe Giron, s-a

mult 
a ușurat 
defensivei 
scorul a

lovit de bara laterală și a in
trat in plasă.

După pauză, disputa se echi
librează, Progresul abandonînd 
apărarea în intenția de a forța 
egalarea. Se joacă acum des
chis, inițiativa trecînd, pe rind, 
de partea ambelor formații, fie
care dintre ele avînd posibili
tatea de a înscrie. Mult mai 
agresivă și ceva mai proaspătă 
fizic, echipa Progresul va fi a- 
proape de realizarea egalității 
în trei situații, în min. 63, 68 
și 88, dar Iorgulescu, Fl. Mihai 
și Țevi nu-1 vor putea învinge 
pe Catena, in formă excelentă. 
Gazdele vor avea și ele tot 
de trei ori șansa golului : în 
min. 73 prin Șerbănoiu, în min. 
86 tot Șerbănoiu (bară) și in 
min. 89 Floareș, fără a reuși 
însă să modifice dimensiunea 
unei victorii la limită, obținută 
meritat, dar cu multe emoții.

Mihai IONESCU

Deschiderea 
facă chiar nn 
locașul stelis 
transformînd < 
lui Năstase. S 
și ocaziile, ca 
priu-zise, Ince - 
mărgelele pe 
teva parade a 
dar fără succ 
DUMITRU tn 
(min 31) o 1 
la marginea e 
tri, lateral st 
TASE Începe 
sale, unele d< 
realizate în r 
Este o perioa 
la un adevăr 
lurilor, mult 
ne. La 0—5, 
realizeze pun 
gălățenilor (1 
cind o excel 
Burcea. cel r 
oaspeților, p< 
82 DUMITRI 
scorul final.
menea, pena 
Năstase în 
două bare 
una a lui 
cealaltă a 
85).

n
8

N

I
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F. C. ARGEȘ - F. C. CORVINUL 1-1 (0-1)

Stadion ,,1 Mai" ; teren greu, alunecos ; timp ploios ; spectatori — 
aproximativ 5 000. Au marcat: CÎRSTEA (min. 1 — autogol), IOVANESCU
(min. 64). Raport de cornere : 15-6. Raportul șuturilor Ia poartă : 16-5 (pe 
spațiul porții : 5-2).

F.C. ARGEȘ : Sperîatu 7 — Zamfir 6, Stancu 6, Cîrstea 6, Ivan 6 — 
Bârbulescu 6 (min. 46 lovânescu 7), Dobrin 7, Chivescu 7 — Roșu 6, Radu 
II 6 Doru Nicolae 6.

CORVINUL : I. Gabriel 7 — Gruber 6, Tonca_ 8, Vlad 9, Miculescu 7 —
Șumulanschi 7, Economu 8, Dumitriu IV 
6), Agud 6 (min. 82 Șurenghin 6), Văetuș

A arbitrat : N. Petriceanu ★ ;
(toți din București).

Cartonașe galbene ; GRUBER, VĂETUȘ,

6 — Georgescu 6 (min. 64 Bucur 
7.
Io linie : C. lonîțâ 1 ți E. Svltlec 

. _ .. IOVANESCU.
Trofeul Petschovschi : 10 ; la juniori : 1—1 (1—1).

PITEȘTI, 29 (prin telefon).
Deci, in primul minut, la un 

sprint fără prea multe perspec
tive executat de Văetuș, Zam
fir degajează defectuos, mingea 
se lovește de CÎRSTEA, ia o 
traiectorie nefericită pentru e- 
chipa gazdă și cade in gol, cu 
boltă. Această situație neaș
teptată avea să-și pună am
prenta pe tot jocul, deoarece 
echipele, în situații psihologice 
diametral opuse, au oferit ta-, 
bloul unor atacuri susținute 
(dar necontrolate) ale gazdelor, 
în timp ce oaspeții, avantajați 
enorm de acest goi „pe nepusă 
masă", au prins aripi și, mai 
ales, s-au autoechilibrat, acope
rind judicios terenul, pentru a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 29 MAI 1977

I. S.C. Bacău — Dinamo
II. F.C. Bihor — „U“ Cv.

III. Jiul — Politehnica Iași
IV. Steaua — F.C.M. Galați 

V. Poli. Tim. — Progresul
VI. A.S.A. Tg. M. — Rapid 

VII. F.C. Argeș — Corvinul
VIII. F.C C-ța — F.C.M. Rș.

2
2
1
1
1
1

X
1

IX Sportul stud. — U.T. Arad 
X. Prahova PL — Gloria Bz.

XI. Relonul — Petrolul pi. 
XII. Voința Bue. — Steagul r. 
xin. U.M. Tim. — Olimpia S.M.

1 
1 
1 
2 

___ ____ ____ ,________ 1
FOND DE CIȘTIG : 385.100 lei.
Plata cîștigurilor se va face tn

Capitală incepînd din 3.VI pînă
la 29. VII. 1977, tn (ară aproxi
mativ din 6 VI. pînă lai 29. VH. 
1977 inclusiv, iar prin mandate 
poștale aproximativ din «. VI. 
1977.

contraataca la răstimpuri, cu o 
inteligentă economie de mij
loace. în tot timpul meciului, 
F. C. Argeș a purtat nenumă
rate baloane spre poarta hune- 
doreană, a avut destule ocazii 
(Radu II, în min. 4,peste poarta 
goală, din nou în min. 7 ală
turi și în min. 13 la un păs 
de gol). în tot cursul primei 
reprize, hunedorenii au trimis 
un singur șut periculos (Șumu- 
lanschi, min. 24). îri schimb, 
ei au țesut frumos la mijlo
cul terenului, temporizînd prin 
excelentul Economu, deosebit 
de subtil chiar în condițiile 'te
renului greu. Argeșenii încheie 
repriza în trombă, Dobrin cen
trează (min. 44) dar ;Zamfir tri
mite milimetric pe lîngă bară.

După pauză, același Zamfir 
trimite în bară. Atacurile dî- 
teștenp continuă. în min. 64, 
IOVANESCU egalează, benefi
ciar al unui frumos sprint al 
lui Dobrin, pe stingă. în min. 
73, Radu II trimite balonul spre 
poartă peste I. Gabriel. d"r 
Dumitriu IV salvează. Hunedo
renii au și ei o ocazie mare 
în min 79, dar Bucur, scăpat 
singur, eșuează în fata lui Spe- 
riatu.

loan CHWILĂ
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GAZDflf S-AU LINIȘTIT ABIA IN TINAL
JIUL - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (1-0)

Stadion Jiul ; teren alunecos ; timp friguros cu ploaie măruntă ; specia, 
tori — aproximativ 7 000 A marcat: MULȚESCU (min. 41 și 81). Raport de 
cornere : 7—3. Raportul șuturilor la poartă : 14—14 (pe spațiul porții : ~

JIUL : Cavai 8 (min " * ~
6 — Augustin 7 (min. 
trache 7 Stoichită 7.

POLITEHNICA : Bucu
7 (min. 81 Florean),
Cernescu 6), Romilă 8, _____ ..

A arbitrat : Gh. Retezan ★ * * ★ ; la linie : 1. Roșoga și I. Pop (toți 
din București).

Cartonașe galbene : ȘERBĂNICĂ. 
Trofeul Petschovschi : 9 : La juniori : 3—3 (1—1).

PETROȘANI, 29 (prin telefon).
Ce greu s-a desprins echipa 

locală in cîștigătoare ! ’
au alergat foarte mult 
forțînd mereu poarta 
de Cavai. Grupați în 
nență în fazele de joc, 
culația bună de balon, 
au fost dezinvolți, 
adversarii în momente de de
rută, încă din primele minute 
ale partidei. Tribunele au ră
suflat ușurate în min. 3 — cînd 
Cavai a respins salvator lovi
tura de cap a lui Costea — și 
în min. 5 — cînd Simionaș a 
executat o lovitură liberă im
pecabil și Cavai a scos, incre
dibil, în corner. Aceste 
momente au inhibat mult 
localnici, care s-au adunat 
și au greșit, de regulă, 
decisivă. Partida are 
Echipele fac o mare risipă de 
energie. Simionaș și Romilă se 
detașează, conducîndu-și bine 
echipa în teren. Abia eu 4 mi-

12—7).
89 Homan) — Covaci 7, Bădin 7, Ciupitu 7, Deleanu 

85 Toma), Stoica 6. Mulțescu 8 — Sălâjan 8, Dumi-

8 — Micloș 6, Anton 7, Ursu 6, Ciocîrlan 7 — Banu 
Șerbănică 7, Simionaș 8 — D. lonescu 6 (min. 72 
Costea 6.

Ieșenii 
în teren, 
apărată 
perma- 

, cu cir- 
oaspeții 

punîndu-și

două 
pe 

greu 
pasa 

tempo.

nule înainte de finalul primei 
reprize Jiul creează prima fază 
periculoasă, din care MULȚES- 
CU deschide scorul.

In repriza secundă, Bădin 
trimite cu capul în bară (min. 
46), Sălăjan trece și el pe lingă 
majorarea scorului în două rân
duri (min. 48 și 52), în timp ce 
ieșenii (în min. 54) sînt pe 
punctul egalării, dar Ciupitu 
oprește la timp balonul șutat 
spre gol de Șerbănică. După a- 
cest moment psihologic. Jiul se 
angajează din nou în sprinturi 
spre poarta lui Bucu și abia 
in min. 81 este liniștită: MULr- 
ȚESCU ridică scorul la 2—8 în 
urma unei lovituri libere exe
cutată excelent. O victorie ex
trem de muncită a gazdelor, 
dar oaspeții au meritul de a fi 
jucat deschis, lăsînd o frumoa
să impresie asupra disponibili
tăților lor.

SteWon TRANDAFWESCU

OASPEȚII AU FORȚAT, DIN START, VICTORIA
S. C. BACĂU - DINAMO 0-1 (0-1)

Stadion „23 August" ; teren alunecos ; timp rece ploios ; spectatori - 
aproximativ 10 000. A marcat: SATMAREANU II (min. 9). Raport de corne
re : 9-4. Raportul șuturilor la poartă : 23—14 (pe spațiul porții : 12-10).

S. G BACAU : Ursache 8 - Lunca 6, Catargiu 8, Voimer 6, Margasoiu 7 
— Panaite 6 (min. 61 Antoh' 6), Cărpuci 6, Șosu 8 - Băluță 6, Botez 6, 
Florea 6 (min. 46 Munteanu 6)

DINAMO : Ștefan 9 — Cheran 8, Dobrâu 7, Sătmăreanu II 8, G. Sandu 
7 — Al Moldovan 6. Dinu 7, Custov 7 — Roznai 7, D. Georgescu 7, I. 
Moldovan 8.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) ★ ★ ★ ★ A’ : la linie, cu greșeli : 
P. Căpriță și C. Pîrvu (ambi- din Brăila)

Cartonașe galbene : AL. MOLDOVAN și DINU.
Trofeul Petschovschi : 6 ; La juniori : 5—1 (1—0).

BACAU, 29 (prin telefon).
Derbyul etapei, disputat aici, 

în localitate, pornea practic de 
la un numitor comun : victoria 
— țel urmărit de fiecare din
tre cele două formații. Dinamo 
viza succesul pentru a nu pier
de trena liderului, gazdele vi
zau cele două puncte pentru a 
evada din zona periculoasă. Pe 
acest fond cu miză, s-a impus 
echipa cu un moral mai bun, 
generat, firește, de valoarea lo
tului și de maturitatea în joc. 
Dinamo a forțat, deci, de la 
bun început golul care să-i a- 
ducă liniștea necesară pentru a 
construi și a se apăra lucid. 
Semnificativ pentru fizionomia 
acestei partide este primul sfert 
de oră. Atunci, in min. 14, 
gazdele, inhibate de valoarea 
adversarului ca și de necesita
tea victoriei, au tras prima 
dată pe poartă. Pină atunci,

bucureștenii trimiseseră patru 
șuturi pe spațiul porții, unul 
însemnînd, de fapt, și golul ce
lor două puncte. în min. 9, la 
un corner de pe stingă, SÂT- 
MAREANU II, urcat, ca de o- 
bicei, în atac, a reluat direct 
din careu, surprinzînd defensi
va băcăuană și mai ales pe 
Voimer.

După primul sfert de oră, 
Dinamo și-a restructurat prac
tic jocul, căutind să nu piardă 
avantajul luat. Tot după pri
mul sfert de oră, băcăuanii ies 
ceva mai curajos la atac, dar 
se opune Ștefan, excelent în ci- 
teva faze (min. 18 șut Florea ;

UNII DOMINA, CEILALȚI CÎȘTIGĂ
ORADEA, 29 (prin telefon).
Dezamăgire în tribunele sta

dionului local A doua înfrin- 
gere oonsecutivă pe teren pro
priu, la același scor : 0—2. Fără 
Kun II, F. C. Bihor a părut 
debusolată. Fără un vîrf pe
netrant și mai ales fără ata- 
canți care să șuteze la poartă, 
echipa locală nu a putut să 
concretizeze o superioritate, mai 
ales în repriza secundă, evi
dentă. Au fost momente cînd 
oaspeții erau pur și simplu 
masați în preajma propriului 
careu. Localnicii, mai ales a- 
tacanții, n-au știut să se

F.C. BIHOR - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-2 (0-1)
Stadion F.C. Bihor ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi

mativ 14 000. Au marcat: MARCU (min. 22) «1 BĂLĂCI (min. 83). Raport 
de comore : 6-3. Raportul șuturilor la poartă : 19-10 (pe spațiul porții : 7—4).

F.C. BIHOR : Vidac 6 — Bigan 6, Lucaci 6, E. Naghi 5, Petrovlcl 7 — 
M. Marian 5 (min. 46 Soclu T), Naom 7, Al. Naghi 6 (min. 66 Kiss 5) — 
Lupău 5, Ghergheli 5, Fildan 6.

UNIVERSITATEA : Purcoru 8 — Negrilă 6, Tilihoi 7, Ștefânescu 8, Purlma 
5 — Donose 7, Țicieanu 7, Beldeonu 7 — Cîrțu 6, Bălăci 8, Marcu 8.

A arbitrat : Fr. Coloși . ; la linie : Gh. Manta (ambii din Bucu
rești) și I. Chllibor (Pitești).

Cartonașe galbene : AL NAGHI. PURIMA, BELDEANU.
Trofeul Petschoftchi : 8 ; La juniori : 1—1 (1-0).

descurce în fața marcajului la 
om, făcut de fundașii laterali. 
Iar cînd se creau posibilități, 
craiovenii ieșeau cu dibăcie pe

OBLEME DE... ARBITRAJ

min. 27 minge acasă trimisă de
Dobrău. respinsă în bară). Fi- 

consem- 
dar 

de arbitrul 
că masivul 
respins cu

naiul primei reprize 
nează și o fază discutată, 
corect apreciată 
partidei, pentru 
Sătmăreanu II a 
capul în fața micuțului Panaite, 
care, dezavantajat de fizic, a 
căzut in careu, fără a ti vor
ba de penalty, cum au recla
mat unii spectatori.

Gazdele au dorit, după pau
ză, măcar o remiză și pentru 
a egala au luptat mult, dar fie 
că au ratat mari ocazii (min. 
50 Panaite ; min. 75 și 76 Mun- 
teanu ; min. 85 Șoșu : min. 88 
Catargiu). fie că Ștefan s-a 
dovedit excelent în alte trei si
tuații. Calmă în apărare, Dina
mo a găsit și explozia pentru 
cîteva contraatacuri periculoa
se ratate. însă, de Dudu Geor
gescu (min. 61 și 72) și Roz- 
nai (min. 73).

în privința arbitrajului, 
apreciem ca foarte bun, 
ales avînd în vedere că

îl 
mai 

____  __ O. 
Anderco a condus aproape fără 
ajutorul tușierilor.

Mircea M IONESCO

DIVIZIA B: ETAPA A 29-a
SERIA I -----------------------------------------------

PORTUL CONS- 
: Ban- 

Apostol

luat 
me- 
. li- 
iuri, 
fen- 
aju- 
ses- 
ees- 
doi 

;ati) 
l al 
din
Si 

inut 
îipa 

de 
reoi 
te-

SPORTUL STUDENȚESC - U.T.A. 3-2 (1-0)
Stadion Republici ; teren moale ; timp închis, ploios ; spectatori — 

aproximativ 1 000. Au marcat: O. IONESCU (min. 12), TANASESCU (min. 
47, din 11 m), CAZAN (min. 74), respectiv KUKLA (min. 50) și CURA
(min. 87). Raport de cornere : 5-5, Raportul șuturilor la poartă : 23-11 
(pe spațiul porții : 7—3).

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 6 — Tânăsescu 6, Grigore 5 (min. 88 
Ciugarin), M. Olteanu 6, Manea 6 - Cazan 7, O. lonescu 7, Cățo4 6 
— Chihaia 6, M. Sandu 5, Manca 7.

U.T.A. : Jivan 6 — Gaspar 6, Kukla 5, Hîrmler 5, Giurgiu 5 — Domide 5, 
Schepp 6, Broșovschi 5 — Cura 6, Nedelcu 117, Uilecan 5 (min. 75Leșean).

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) ★ ★ j la linie : Gh. Manole și Gh. 
Ispas (ambii din Constanța).

Cartonașe galbene : BROȘOVSCHI, GAȘPAR, CHIHAIA.
Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori s 2-0 (0-0).

ur- 
Bi-
*u 
eu 

în-

ale 
:es- 

de

>iva 
fa-
O. 

irul 
es-
a-

părătorii săi si. spre stupefac
ția tuturor, I. Rus a dictat 11 
metri, apreciind — greșit — că 
unul dintre fundași ar fi fost 
acela care a lovit balonul cu 
mina ; a executat TĂNÂSES- 
CU și... 2—0. Abia de aci îna
inte a ieșit și U.T.A. mai gru
pată și mai decisă la joc. In 
min. 50, KUKLA a redus din 
handicap, înscriind, din apro
piere. In min. 57, Nedelcu II a 
scăpat in careu, dar, împins de 
Grigore, s-a dezechilibrat si a 
căzut ; penalty... refuzat de I.

II, căutat 
utilizabile, 
apropiere 

bune oca-

ENASC PE LITORAL

Rus. Același Nedelcu 
insistent cu baloane 
avea să rateze, din 
(min. 67 și 69), două 
zii. După care Sportul studen
țesc a revenit în atac, și a în
scris, în min. 74, golul trei prin 
CAZAN, al cărui șut, de la 
circa 25 m, a trimis mingea in 
plasă, jos, lingă bară : 3—1. 
Replica arădenilor a fost promp
tă, dar nu le-a adus reducerea 
scorului decît în finalul parti
dei (min. 87). cînd CURA a în
scris după ce-1 driblase și pe 
Răducanu. ,

Gheorghe NLCOLAESCU

contraatac, făcînd ca ocaziile 
lor să fie mai periculoase decît 
dominarea atit de insistentă a 
gazdelor. De altfel, cele două 
goluri au la origine viteza de
bordantă a lui Marcu. In min. 
22, Ștefânescu (prin atac peri
culos, nesancționat de arbitru) 
a intrai in posesia balonului și 
l-a deschis lung pe Marcu ; a 
mat o cursă de 40 metri, 
gan, Lucaci și E. Naghi 
fost pierduți pe drum și, 
un șut plasat, MARCU a
scris din colțul careului mic. 
în plină dominare a gazdelor, 
în min. 83, scorul avea să de
vină 2—0 : Marcu a făcut o 
cursă din terenul său, l-a lă
sat în urmă pe E. Naghi ți, 
din apropierea liniei de fund, 
a centrat înapoi ; Lucaci și 
Vidac au greșit pe rind și 
BĂLĂCI a înscris sus, la colț.

Gazdele au avut și ele o- 
cazii de gol, dar Purcaru s-a 
remarcat în min. 7, 46, 53, iar 
în min. 36 și 75 balonul trimis 
de Al. Naghi și Lucaci a căzut 
pe bara transversală. Am mai 
aminti ocaziile ratate de Gher
gheli (min. 18), apoi din nou de 
el și Fildan (la aceeași fază, 
în min. 63). Imprecizia în șu
turi, lipsa de decizie și duelul 
pierdut cu apărătorii echipei 
oaspete au făcut ca succesul 
studenților craioveni să fie de 
neoon testat.

Constantin ALEXE

- F.C.M. REȘIȚA 5-0 (4-0)
:os ; timp no ros ; spectatori — aproximativ 
11), ANTONESCU (min. 16), ZAMFIR (min. 
TOR (min. 53). Raport de cornere : 
) (pe spațiul porții : 9—3).
j 7 ' ______
Drag nea 7 — Zamfir 8, Peniu 
iche 7).
livu 5. Porațchi 6, Hergane 5,

Bora 5), Gabel 5 — Jacotă

9-6.

Mustafa 7, Antonescu 9, Nîstor 8, 
- - - - 7 (min< go

Fi li pese u 5 
5, Bej in 5,

t ★ ★ ★ ; Ia linie ; I. Dancu (ambii din

ori : 5—1 (5-0).

dr
ia
de 
m- 
ni- 
)1 :
pe

partea stingă și ANTONESCU se 
înalță fără dificultate, trimițînd 
balonul cu capul în plasă, ur
mătoarea acțiune a gazdelor se 
soldează cu mărirea scorului, prin 
ZAMFIR, care, în min. 24, pă
trunde impetuos și șutcază din 
interiorul careului în stîipul din 
dreapta al porții lui Windt ; 
mingea îi revine tot lui și, de 
data aceasta, șutul său nu mai 
poate fi apărat nici de bară. La 
pauză, F.C. Constanța se recon
fortează cu un scor de 4—0, ul
timul gol din această repriză 
fiind marcat de DRAGNEA, în 
min. 37.

în partea a doua a întîlniril, 
mulțumiți de evoluția lucrurilor, 
constănțenii nu mai forțează, dar 
cu toate acestea, ei mai înscriu 
încă o dată, stabilind scorul fi
nal la 5—0, după o combinație 
între Livciuc și N.STOR, ultimul 
trimiț'nd mingea în poartă, din 
apropiere.

Gheorghe NERTEA

MUREȘENII, IREZISTIBILI AGASA
A.S.A. TG. MUREȘ - RAPID 6-1 (4-1)

Stadion ,,23 August* ; teren alunecos > timp ploios spectatori 
motiv 7 000. Au marcat: BOTH II (min. 27 și 32), BOLONI 
HAJNAL (min, 41 și 62), FAZEKAȘ (min. 71), respectiv PETCU 
Raport de cornere : 8—3. Raportul șuturilor la poartă : 24—5 (pe spațiul 
porții : 13-1).

A.S.A. ; Nagel 6 
Pîslaru 7 (min. 72

RAPID : Cruce 5 
mitru 5 — Rîșniță 5 
Rontea 5, Manea 5.

A arbitrat : M. Moraru 
trescu (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi • 8 j

TG. MUREȘ, 29 (prin telefon).
Doar 27 de minute a rezistat 

Rapidul. Marcînd atent „trio“- 
ul de care i-a fost frică (Haj- 
nal, Boloni, Both) prin Neagu, 
Petcu și Pop, dînd uitării ve
chile asprimi în duelurile di
recte în favoarea unui joc cu 
tentă combinativă, bucureștenii 
au dat la un moment dat ilu
zia unei replici viguroase. Cu 
atît mai mult, cu cit în min. 
24 Rontea și Rîșniță au orga
nizat un frumos contraatac, 
ultimul reluînd de la 16 m 
peste poarta goală.

A fost, parcă, această „în
drăzneală" a oaspeților semna
lul de atac în tabăra mure- 
șeană. Peste trei minute . avea 
să cadă primul gol (infiltrare 
energică BOTH și șut de la 10

— aproxi- 
(min. 35), 
(min. 45).

C.F.R. PAȘCANI _______
TANȚA 4-0 (2-0). Au înscris 
doc (min. 15, 21 și 59) șl 
(min. 73).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - 
SUCEAVA 3—0 (2—0). Autorii 
Iar ; Filimon (min. 20) ți 
(min. 15 și 82).

VICTORIA TECUCI - OLIMPIA RM. 
SĂRAT 2—0 (2-0). Au marcat : Po
pescu (min. 25) șl Toma (min. 30).

UNIREA FOCȘANI - F.C. BRĂILA 
1—1 (0—1). Autorii golurilor : Ghica
(min. 55) pentru Unirea, Bulancea 
(min. 10) pentru F.C. Brăila.

OLTUL SF. GHEORGHE 
HLĂUL P. NEAMȚ 
înscris : Siklodi (min. 40) 
Oltul, Butunoiu (min. ■M) 
Ceahlăul.

METALUL PLOPENI - MINERUL 
GURA HUMORULUI 2-1 (2-0). Au 
marcat : Alexe (mia. 10 și min. 16, 
din 11 m), respectiv Suciu (min. 76).

PRAHOVA PLOIEȘTI - GLORIA 
BUZĂU 2-0 (0—0). Au înscris : Nîstor 
(min. 54) și Răut (min. 69).

C.S.U. GALAȚI - GS.M. BORZEȘTI 
3-0 (2-0). Autorii golurilor : Beje- 
naru (min. 22), Stere (min. 35, auto
gol) și Cramer (min. 62).

RELONUL SĂVINEȘTI - 
PLOIEȘTI 2-0 (0-0). Au 
Apetrei (min. 63) și 
(min. 83).

SERIA A II-a
C.S. TIRGOVIȘTE - CHIMIA 

MĂGURELE 3-0 (2-0). Autorii goluri
lor : Pitaru (min. 9), Tâtaru (min. 
35) și Isaia (min. 52).

VOINȚA BUCUREȘTI - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 0-3 (0-0). Au mar
cat : Paraschivescu (min. 64 și 87) și 
Mincu (min. 72).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI - Ș.N. 
OLTENIȚA 1-0 (0-0). Unicul gol a 
fost realizat de Paulina (min. 58).

CHIMIA RM. VILCEA - DINAMO 
SLATINA 1-0 (1-0). A înscris :
Negrea (min. 9).

ȘOIMII SIBIU - NITRAMONÎA FĂ
GĂRAȘ 3-0 (1-0), Au marcat :
Oprea (min. 42), Frâțilă (min. 63) și 
Marcu (min. 78).

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
METALURGISTUL CUGiR 2-1 (0-0).
Autorii golurilor : Stăncescu (min. 
63), Stanciu (min. 64), respectiv 
Simu (min. 58).

TRACTORUL BRAȘOV - 
ALEXANDRIA 0-2 (0-1). Au 
Voicilâ (min, 21) și Buracu 
86).

CHIMICA TIRNAVENI - 
GIURGIU 1-0 (1-0). A
Bozeșan (min. 33).

FLACĂRA AUTOMECANICA MO
RENI - METALUL BUCUREȘTI 1-0 
(0—0). A marcat : liie (min. 60).

Relatări de la corespondenții : M. 
Avcnu, N. Ștefan, D. Diaconescu, P.

SERIA A III-a -

Relatări de la corespondenții : C. 
Enea, N. Constant! nes cu, V. Doruș, 
“ Briotă, M. Boghici,

Arsenie $i G Rusu.
V. Manoliu, Gh. 
I. Tănăscscu, Gh.

C.S.M. 
golurî- 
Mușat

CEA-
1-1 (1-1). Au 

pentru 
pentru

PETROLUL 
marcat : 

Ciocan

TR.

UNIREA 
marcat : 

(min.

F.C.M. 
înscris :

— Korte si 7, Unchiaș 7, Ispir 7, Gail 8 — Varodi 7, 
Naghi 7), Hajnal 8 — Fazekaș 8, Boloni 9, Both 11_9. 
(min. 46 Mânu 6) — Pop 5,
(min. 67 Șutru 5), Neagu

★ ★ ★ ★ ; la linie :

Niță 5, Zalupca 5, A. Du-. 
5, Petcu 7 — Cojocaru 5,

A. Avramescu și N. Dumi-

La juniori î 2-0 (0-0).

metri) și din momentul aces
ta cumpăna meciului s-a încli
nat definitiv de partea gazde
lor, intr-un unghi dezastruos 
pentru Rapid. Mobilitate, teh
nică superioară, capacitate de a 
manevra lejer, angajament, vo
luptatea jocului, iată atu-urile 
cu care A.S.A. și-a surclasat 
adversarii. Cu excepția golului 
semnat de HAJNAL (min. 62), 
cu capul, la o centrare de la 
punctul de corner, toate cele
lalte goluri ale mureșenilor au 
fost marcate din apropiere, 
după percuții individuale in 
careul rapidist. Pe fondul unei 
degringolade generale, o seîn- 
teie : punctul înscris de PET
CU (min. 45), printr-un șut 
violent cu capul, la vinclu.

Ion CWEN

F.C. BAIA MARE - IND. SÎRMEI 
C. TURZbI 2—1 (0—0). Au marcat ;
Toth (min. 69), Moldovan (min. 82), 
respectiv Vesu (min. 58),

STICLA TURDA - DACIA ORĂȘT1E
2— 0 (2—0). Autorii golurilor : Solo
mon (min. 42) și Rezmuves (min. 44).

QI.L. SIGHET - MINERUL LUPENI 
1-0 (0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Szecheli (min. 78).

VICTORIA CĂLAN - „U" CLUJ- 
NAPOCA 4-0 (2-0). Au înscris :
Goea (min. 8, 40 și 49) și Bichescu 
(min. 61, autogol).

U.M. TIMIȘOARA - OLIMPIA SATU 
MARE 4—1 (4—C). Autorii golurilor : 
Guțuli (min. 11, 15, min. 37, di-n 11 
m), Giuchici (min 42), respectiv, 
Mureșan (min. 60).

MINERUL CAVNIC - AURUL BRAD 
4-0 0-0). Au ..«to.;. . ------ -
(min. 14 și 74), Medrea (min. 54) și 
Bălan (min. 87, din 11 m).

GLORIA BISTRIȚA - ARMATURA 
ZALĂU 2—1 (1—0). Au marcat : Moga 
(min. 13), Ciocan (min. 73), respec-. 
tiv Ardeieanu (min. 60).

RAPID ARAD - C.F.R., TIMIȘOARA
3— 1 (3—0). Au înscris î
14), Caraș (min. 37 șl 
Chimiuc (min. 57).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA
DEVA 2—0 (0-0). Autorii * golurilor : 
Țegean (min. 47) și Mureșan (min. 
88).

înscris : . Aîdoescu

Âxente (min.
43), respectiv

MUREȘUL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PETROLUL PL. 29 21 6 2 56-15 48
Relonul Săv. 29 14 6 9 37-32 34
Gloria Buzău 29 12 9 8 34-23 33
C.S.U. Galați 29 14 4 11 54-38 32
Metalul Plop. 29 13 5 11 44-30 31
C.S.M. Sv. 29 12 7 10 26-26 31
C.F.R. Pașcani 29 12 6 11 40-30 30
F. C. Brăila 29 9 11 9 44-43 29
Ceahlăul P.N. 29 13 3 13 33-40 29
Prahova PI. 29 11 6 12 37-35 28
Oltul Sf. Gh. 29 11 6 12 28-31 28
Celuloza Căi. 29 12 3 14 28-32 27
Unirea Foc. 29 10 7 12 28-32 27
Viei. Tecuci 29 10 7 12 35-46 27
Portul C-ța 29 8 10 11 31-41 26
C.S.M. Borz. 29 8 8 13 16*31 24
Minerul G. H. ?9 8 6 15 32-40 22
Olimp. Rm. S. 29 4 8 17 17-55 16

ETAPA VIITOARE (5 
rul Gura Humorului — 
iești (0-3), F.C. Brăila 
Plopeni (0—0), Gloria Buzău — 
Pașcani (0-0), Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.U. Galați (0-3), C.S.M. Borzești
— Olimpia Rm. Sărat (0—2), Petrolul 
Ploiești — Unirea Focșani (1-0) <, 
Oltul Sf. Gheorghe — Celuloza Călă
rași (0—3), C.S.M. Suceava 
toria Tecuci (1-2)L
— Relonul Săvinești (0—1)

Giornoiu, 
C.

iunie) : Mine- 
Prahova Plo- 

— Metalul 
C.F.R.

Vie-
Portul Constanța

I. lonescu, Th. Ștetânescu, 
Gruia, I. Du can și Gh. Ilinca.

iunie) : Un4-

1. CS TIRGOVIȘTE 2» 1» 8 5 47-18 42
2. Steagul roșu 29 19 2 8 45-24 40
3. Chimia Rm. V. 30 19 1 10 61-36 39
4. Unirea Alex. 29 14 4 11 33-21 32
5. Nitramonîa 29 14 3 12 36*35 31
6. Dinamo SI. 29 13 3 13 39-32 29
7. Metalul Buc. 29 12 5 12 34-34 29
8. Met. Cugir 29 12 5 12 23-27 29
9. Chimica Tnv. 29 13 3 13 35-40 29

10. Șoimii Sibiu 29 11 6 12 38-33 28
11. Electroputere 30 9 10 11 48-45 28
12. Flacăra Moreni 29 13 2 14 31-32 28
13. Tractorul Bv. 29 11 5 13 29-42 27
14. Chimia Tr. M. 29 11 4 14 30-34 26
15. F.C.M. Giurgiu 29 9 8 12 34-41 26
16. Voința Buc. 29 10 5 14 21-36 25
17. Ș.N. Oltenița 29 9 3 17 22-41 21
18. Tehnometal 29 5 5 19 17-52 15

ETAPA VIITOARE (5
rea Alexandria — Șoimii Sibiu (0—1), 
Metalul București — Voința București 
(1—2), Tehnometal București — 
Chimia Rm. Vilcea (0—5), Steagul 
roșu Brașov — Ș.N. Oltenița (0—2), 
Chimia Tr. Măgurele — Tractorul Bra
șov (0—2). Chimica Timăveni - Fla- 
câra Automecanica Moreni (0—4), 
F.C.M. Giurgiu — Metalurgistul Cu- 
gir (0—0), Dinamo Slatina — C. S. 
Tirgovtște (0-1), Nitramonîa Făgăraș 
— Electroputere Craiova (1—1).

Relatări de Ia corespondenții : 
Sâsâranu; P. Lazâr, S. Praiea, 
Gunther, St. Marton, Z. Debrețini) 
Toma, N. Străjan și I.

1. OLIMPIA S.M.
2. Gloria Bistrița 

C.I.L. Sighet 
F. C. Baia M. 
C.F.R. Timș. 
U.Mk Timișoara 
Aurul Brad 
Victoria Călan 
Armatura ZI. 
Rapid Arad 
C.F.R. Cj.Nap. 
„U“ Cluj-Nap. 
Mureșul Deva 
Sticla Turda 
Minerul Lupenî 
Dacia Orăștie 
Minerul Cavnic 
Ind. sîrmei C.T.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

V. 
A.
I.

Pocol.

20 3 6 53-19 43
15 4 10 47-39 34
14 4 11 39-40 32
13 5 11 45-30 31
15 1 13 37-31 31
14 2 13 53-39 30
13 3 13 40-33 29
13 3 13 35-40 29
12 5 12 33-38 29
12 4 13 39-41 28
12 4 13 33-36 28
12 4 13 30*33 28
12 4 13 29-36 28
11 5 13 29-37 27
11 3 15 29-43 25
11 2 16 30-48 24
9 5 1 5 35-40 23
9 5 15 37-50 23

ETAPA VIITOARE 
Timișoara — Rapid 
pia Satu Mare - 
(0—1), Aurul Brad — F.C. Baia Mare 
(0—1), Ind. sîrmei C. Turzji, — Vic
toria Câlan (1-2), „U* Cluj-Napoca 
- Gloria Bistrița (1-4). Minerul Lu
pani — Armătura Zalău (0—3), Mu
reșul Deva — Minerul Cavnic (1—2), 
Dacia. Orăștie — C.F.R. Cluj-Napoca 
(0—1), C.I.L. Sighet - Sticla Turda 
(0-2).

iunie) : U. M. ,■(5
Arad (0-2), OȚim-

GF.R. Timișoara



TREI TITLURI DE CAMPIONI EUROPENI, 
LA LUPTE GRECO-ROMANEI

A ÎNCEPUT „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" 
IA PENTATLON MODERN

/ (Urmare din paj. 1) Olimpia București - învingătoare in proba de călărie
o bogată activitate competi- 
țională. Dar, dovedind o exce
lentă pregătire și o excepțio
nală putere de concentrare și 
voință, sportivul român i-a în
vins pe amîndoi prin descalifi
care in același minut de luptă 
(6), intrind astfel in posesia 
titlului de campion continental. 
Și Ion Păun se afla într-o si
tuație asemănătoare. în turul 
4 fusese învins la puncte (4—7) 
de L. Reczi (Ungaria), iar în 
meciul următor se întîlnea CU 
multiplul campion mondial și 
medaliat olimpic N. Davidian 
(U.R.S.S.). Cei mai mulți îl ve
deau eliminat pe Păun din lup
ta pentru o medalie. Dar, spre 
surprinderea generală, în min.
3 luptătorul român a executat 
un salt spectaculos (care a ri
dicat tribunele în picioare), fi- 
xîndu-1 în „pod“ pe sportivul 
sovietic și în două momente 
trebuia consemnat tușul. Gon
gul a intervenit însă salva
tor ! La reluarea luptei Păun a

Delegația sportivilor ro
mâni care a participat la 
campionatele europene de 
lupte greco-romane sosește 
astă-seară, în jurul orei 
20,45, la aeroportul Otopeni.

executat din nou același proce
deu, cu și mai multă măiestrie 
și luptătorul sovietic n-a mai 
putut evita tușul, consemnat 
de arbitri. în partida urmă
toare, I. Păun l-a învins prin 
descalificare (min. 7) pe polo
nezul R. Swierad, pe care II 
conducea în acel moment de
tașat la puncte (10—3).

Constantin Alexandru și-a 
dominat cu autoritate toți ad
versarii dovedind de departe că 
este cel mai valoros luptător 
al categoriei sale. In meciul cu 
campionul sovietic A. Bosin, 
după un tur de cap la margi
nea saltelei, la reluarea luptei de 
la centrul saltelei, cu un su- 
pleu perfect executat l-a fixat 
direct cu umerii pe saltea. Ul
tima sa partidă, cea cu polone
zul W. Kucinski, a constituit 
pentru luptătorul român o sim
plă formalitate. Net superior 
(conducea cu 15—0), în min 7 a 
fost declarat învingător prin 
descalificarea adversarului.

Cu 11 secunde înainte de 
gongul final al întîlnirii N. 
Gingă — N. Fatkulin (U.R.S.S.) 
sportivul român era campion 
european ! El conducea cu 5—4

MIHAI BOȚILA VICTOR DOLIPSCHI

DEBUT MERITORIU
LA LUPTE LIBERE

NICU GINGA

la puncte, iar Fatkulin fusese 
învins de L. Racz (Ungaria), 
asupra căruia Gingă obținuse 
victoria. Negii jind să privească 
tabela electronică (cea care in
dică timpul și punctajul) Gingă 
a încercat încă o acțiune (!), * 
fost contrat, trecut prin „pod", 
și a pierdut meciul cu 5—S, ra- 
tlnd prilejul de a urca din nou 
pe cea mal înaltă treaptă a po
diumului. Șt. Rusu și-a învins 
detașat toți adversarii dar a 
fost întrecut la puncte (3—8) de 
campionul olimpic S. Nalban
dian (U.R.S.S.), clasîndu-se ast
fel pe locul doi și cucerind ded 
medalia de argint. Cu victorie 
prin descalificare (min. 8) asu
pra bulgarului A. Milev (pe

★ ★

g g
Clasamentul pe noțiuni, pe g; 

medalii x 1. ROMANIA 3 aur. § 
2 argint. 2 bronz. 2. U-R-SJL g 

g 2-4-3, X Ungaria 2-0-1, 4. g
Bulgaria 1-2-1, 5. Ceh© slova- 

g cia 1-0-0, 6. Finlanda 1-0-0, g 
<5 7-8. R.D. Germană 5I Suedia g
g 0-1-1. 9. Polonia 0-0-2, 10. g
g Turcia CUM.
^wwwwwvo • k\\\\\\\\\\\\i

Clasamente finale pe catego
rii : 48 kg : 1. CONSTANTIN
ALEXANDRU (România), 2. A. 
Bosin (U.R.S.S.). 3. VV. Kucînski 
(Polonia) ; 52 kg: 1. LAJOS
RACZ (Ungaria), X N. Gingă 
(România), 3. K. Fatkulin
(U.R.S.S.) ; cat. 57 kg : 1.
PERTI UKOLLA (Finlanda), X ~ 
R. Mustafin (U.R.S.S.), X M. 
Boțilă (România) ; 62 kg: 1.

. ION PĂUN (România), 2. N. 
Davidian (U.R.S.S.), 3. L. Reczi 

i; (Ungaria) ; 68 kg : 1. SUREN 
1 N ALB ADLAN (U.R.S.S.), 2. Șt.

ȘTEFAN RUSU

care II conducea cu 9—3), M. 
Boțilă și-a asigurat medalia de 
bronz. El a fost apoi învins 
de campionul olimpic P. Ukola 
(Finlanda) și de cel mondial 
F. Mustafin (U.R.S.S.). Greul 
V. Dolipscbi a obținut medalia 
de bronz, cîștigînd prin tuș 
(min. 2) disputa cu K. Ege 
(Turcia) și pierzînd apoi întîl- 
nirea cu campionul categoriei, 
N. Dinev (Bulgaria). Gh. Cio- 
botaru (cat 74 kg) și L Savin 
(cat 100 kg) s-au clasat pe lo
cul 5 la categoriile lor.

Așadar, campionatele europe
ne de la Bursa vor rămine un 
moment memorabil în istoria 
luptelor greco-romane din țara 
noastră.

★
Rusu (România), 3. E. Muilu 
(Turcia) ; 74 kg î 1. VITEZ- 
SLAV MACHA (Cehoslovacia), 
X K. Gopfert (R. D. Germană), 
X L Șopov (Bulgaria),... 5. Gh. 
Ciobotaru (România) ; 82 kg:
L ION DRAICA (România), X 
S. Hristov (Bulgaria), 3. A. Na
zarenko (U.R.S.S.) ; 90 kg j L 
CSABA HEGEDUS (Ungaria), 
2. F. Andersson (Suedia), 3. A. 
Minosian (U.R.S.S.) ; 100 kg : L 
NICOLAI BALBOȘIN (U.R.S.S.), 
X Gh. Petrov (Bulgaria), 3. A. 
Skrydlevski (Polonia),... 5. L 
Savin (România) ; +100 kg : L 
NIKOLA DINEV (Bulgaria), X 
AL Kolcinski (U.R.S.S.), X V. 
Dolipsehi (România).

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

pioni olimpici. Singurul cam
pion european care-și apără 
titlul este Simion Cuțov. Mai 
sînt prezenți în concurs alțl 
patru campioni continentali, 
dar ei sînt trecuți la categorii 
superioare celor în care au 
evoluat la ediția trecută a CJS. 
Sovieticii Aleksandr Tkacenko 
(acum muscă). Victor Ribakov 
(pană), Valeri Limasov (semi- 
mijlocie) și finlandezul Kalevi 
Marijama (mijlocie mică).

Partidele sînt conduse de 23 
de arbitri din 23 de țări, prin
tre ei aflîndu-se și românul 
Virgil Cazacu.

Chiar în gala inaugurală, în 
cel de al treilea meci al com
petiției. a urcat in ring campio
nul nostru la cat. muscă Fare- 
din Ibrahim, care l-a întîlnit 
pe campionul iugoslav Djafar 
Alisanovlci.

După un început prudent,' 
Faredin a smuls aplauze pentru 
boxul spectaculos pe care l-a

LVOV, 29 (prin telefon). „Cu
pa campionilor europeni" la 
pentatlon modern a început 
sîmbătă, în localitate, cu parti
ciparea a 12 echipe de cluburi 
din mai multe țări europene, 
alcătuite din cite patru spor
tivi, ale căror rezultate sînt in
cluse, toate, în clasament Pri
ma probă, călăria, a fost ciști- 
gată de Olimpia București cu 
4 008 p. Pe locurile următoare 1

CAMPIONATELE EUROPENE 
MASCULINE DE GIMNASTICĂ

VILNIUS, 29 (prin telefon). 
La Palatul f -corturilor din lo
calitate s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică, cea de-a 12-a edi
ție a Campionatelor europene 
masculine de gimnastică. In 
prima zi a avut loc concursul 
general, menit să desemneze pe 
medaliații europeni la indivi
dual compus, iar duminică, cei 
mai bine clasați in fiecare pro
bă au evoluat în cadrul finale
lor pe aparate.

în comparație cu edițiile pre
cedente ale Campionatelor eu
ropene, la Vilnius gimnaștii ro
mâni au obținut rezultate mo
deste, nereușind, de data a- 
ceasta. să cucerească vreo me
dalie. De trei ori ei au avut 
această șansă, deoarece s-au 
numărat printre finalist! (Mi
hai Borș la inele. Dan Greco 
la bară fixă șl Kurt Szilier la 
sărituri), dar evoluțiile lor din 
finale nu le-au adus medaliile 
dorite. în ceea ce privește con- 
cursul generat așa cum era de 
așteptat. Dan Grecu și Mihai 
Borș au avut prestații bune la 
inele. Din păcate, execuția lui 
Mihai Borș nu a fost notată in 
mod corespunzător de brigada 
de arbitri. în raport cu valoa
rea ridicată a exercițiului pre
zentat și a impresiei generale 
pe care el a produs-o (a fost 

practicat în fața adversarului 
său, căruia nu i-a lăsat nici o 
speranță. Arbitrii judecători 
i-au acordat decizia in unani
mitate. Următorul său meci va 
fi în compania sovieticului 
Aleksandr Tkacenko (pe care 
l-a întrecut la puncte în ca
drul „Centurii de aur", la 
București). La semimijlocie 
Vasile Cicu a debutat în între
cerea continentală cu o fru
moasă victorie, realizată în fața 
cehoslovacului Rostislav Osicka. 
Rănit la arcadă în ultimul 
rund, românul a găsit puterea 
să continue lupta și să obțină 
calificarea în faza următoare a 
competiției, cînd îl va întîlni 
pe iugoslavul Bășici.

ALTE REZULTATE : semi- 
muscă : Srednicki (Pol.) b.p. 
Gene (Turcia), Hornak (Ceh.) 
b.p. Geilich (R.D.G.) ; Lawless 
(Scoția) b. ab. 3 Gertembach 
(R.D.G.) ; pană : Ribakov
(U.R.S.S.) h.p. Ristici (lug.), 
Tripp (Franța) b.p. Șomer (O- 
landa), Gotfryd (Pol.) b. ab 2 
Texeira (Portugalia) ; semimij

Honved Budapesta 3 835 p și 
Ț.S.K-A. Moscova cu 3 800 p. 
Duminică, a avut loc proba de 
scrimă, cîștigată de Ț.S.K.A. cu 
3 619 p. Olimpia s-a clasat pe 
locul cinci cu 3 056 p. După 
două probe : Ț.S.K.A. 7 419 p, 
Honved 7 152 p, Legia Varșovia 
7 071 p, Olimpia București 7 064 
p. Luni este programată proba 
de tir.

notat doar cu 9,50), iar Dan 
Grecu a comis o greșeală la 
coborlre, fapt pentru care, e- 
vident, a fost depunctat. La 
prima sa participare la euro
pene, Kurt Szilier a avut o e- 
voluție bună, bine apreciată de 
specialiști, calificarea sa în fi
nala de la sărituri constituind 
un real succes pentru tînărul 
nostru gimnast.

Iată rezultatele tehnice: in
dividual compus : Vladimir
Markelov (U.R.S.S.) 57,80, A-
leksandr Tkacev (U.R.S.S.) 57,25, 
Vladimir Tihonov (U.R.S.S.) 
56,85, Stoian Delcev (Bulgaria) 
și Ralph Bertel (R. D. Germa
nă), cu 56,45, Donath Ferene 
(Ungaria) 56,25 ; 11. Dan Grecu 
55,55... 13. Kurt Szilier 55.35._ 
25. Mihai Borș 53,75 ; pe apa
rate : sol — Tkacev 19,30, Mar
kelov 19,15, Tihonov 19,10 ; cal 
cu minere — Magyar (Ung.) 
19.80, Nikolay (R.D.G.) 19,55,
Markelov 19,35 ; inele — Mar
kelov 19,60, Tkacev 19,40, Ti
honov 19,15... 8. Borș 18,75 ; să
rituri — Bertel (R.D.G.) si Ta- 
bak (Ceh.) 19,275, Markelov 
19.050 ...7. Szilier 18.775 ; nara- 
lele — Tihonov 19,10, Bertel 
(R.D.G.) și Gienger (R.F.G.) 
18,90; bară — Delcev 19,35, Tka
cev și Markelov 19,25... 5. Grecu 
19,05.

locie : Basic! (lug.) b.p. Jones 
(Tara Galilor).
în cea de a doua reuniune 

a zilei, a urcat treptele ringu
lui un singur boxer român : 
Titi Tudor (pană). Deși a avut 
un adversar dificil, spaniolul 
De Ia Sagra, Titi a luptat cu 
multă ambiție obținlnd o vic
torie clară, cu 5—0.

în galele de luni vor evolua 
alți trei sportivi români : Mir
cea Simon vă lupta cu Nielsen 
(Danemarca), în limitele cate
goriei grea, în prima gală ; în 
gala a doua — Simion Cuțov 
(semiușoară) îl va întîlni pe 
Gilbody (Anglia), iar Calistrat 
Cuțov (ușoară) pe Karlson 
(Norvegia).

Alte rezultate ; Cat. muscă : 
Kamburov (Bulgaria) bab. 3 
Csordas (Ungaria). Cat. pană 5 
Stoika (Cehoslovacia) b.p. Ru- 
solilo (Italia) ; Ott (R.F.G.) 
b.p. McLeod (Scoția). Cat. se
mimijlocie : Rossi (Italia) h.p. 
Reich (Austria), Kriger (R.D.G.) 
b.p. Novik (Polonia).

Duminică dimineață, în a- 
ceeași sală au început campio
natele europene de lupte li
bere. La competiție sînt pre- 
zenți 98 de sportivi din 17 țări. 
Deși în lotul reprezentativ al 
țării noastre sînt nu mai puțin 
de șapte debutanți, dintre care 
5 juniori, în ziua inaugurală 
sportivii români s-au compor
tat meritoriu, reușind să obți
nă aproape toți victorii. Gh. 
Rașovan (cat. 48 kg) l-a învins 
la puncte (7—6) pe J. Falandys 
(Polonia), la capătul unei dis
pute extrem de pasionante. O 
victorie clară a repurtat D. 
Ignat (cat. 52 kg) în fața lui 
K. Efremov (Iugoslavia), pe 
care l-a întrecut la o diferență 
apreciabilă de puncte : 15—8.
Tînărul P. Brîndușan (cat. 57 
kg) a luptat excelent în partida 
cu M. Ozyldiz (Turcia). Brîn
dușan, după ce a condus cu 
14—2, a reușit să-și fixeze ad
versarul cu umerii pe saltea 
(min. 4) și arbitrii au con
semnat victoria prin tuș a 
sportivului român.

O frumoasă victorie a obți
nut și debutantul L. Șandor 

(cat. 62 kg) în confruntarea cu 
M. Filipowicz (Polonia), desca
lificat în min. 7. Un alt spor
tiv român care a debutat cu 
succes la europene a fost V. 
Stănescu (cat. 68 kg), care l-a 
învins la puncte (12—8) pe fin
landezul K. Uvermak. Campio
nul continental de anul trecut 
al „greilor", L. Șimon, a avut 
un adversar dificil în primul 
meci. H. Cokal (Turcia), în care 
gazdele își pun mari speranțe. 
Simon a avut inițiativa chiar 
de la primul gong, acumulînd 
punct după punct. în min. 9, 
cînd Șimon conducea cu cate
goricul scor de 11—2, sportivul 
turc a primit avertismentul 
descalificării. E. Cristian (cat. 
74 kg) și V. Pușcașu (cat. 100 
kg) au avut tur liber. Ceilalți 
doi luptători români, T. Sere- 
gely (cat 82 kg) și V. Iorga 
(cat 90 kg) au concurat slab, sub 
așteptări. Seregely a fost în
vins prin descalificare (min. 7) 
de M. Uzun (Turcia), iar Iorga 
a pierdut, tot prin descalificare 
(min. 5), în fața lui P. Kucze- 
wskl (Polonia).
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TURNEUL DE TENIS DE LA 

ROLAND GARROS

FARIS, 20 (prin telefon). — La 
capătul primei săptămînl de în
treceri în cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Fran
ței, printre cel calificați în „op
timile" probei de simplu bărbați 
se află șl campionul român Iile 
N ăsta se. El l-a învins sîmbătă pe 
vest-germanul Karl Meiler cu 
7—6, 3—6, 6—1, 6—7, 6—1. Viitorul 
său adversar va fl Jan Rodea, 
care a dispus de J. Pinto Bravo 
cu 6—3, 6—3, 6—3. La simplu 
femei, calificată este jucătoarea 
româncă Florența Mihai, care a 
întrecut-o cu 4—6, 6—3, 6—2 pe 
Lesley Charles (Anglia), o sur
priză : Nancy Richey — favorita 
nr. 1 — a fost eliminată de Pa
mela Teeguarden, la scorul de 
S—7, 6—4, 3—6.

UNGARIA - GRECIA 3-0 
IN PRELIMINARIILE 
C.M. DE FOTBAL

Sîmbătă, la Budapesta, în pre? 
UmlnatiUe C.M. de fotbal, echipa 
Ungariei a învins cu scorul de

3—0 (1—0) formația Greciei. Au
marcat Pusztal, Nylasi și Faze- 
Icaș. Clasată pe primul loc în 
grupa a 9-a europeană, Ungaria 
va disputa un med de baraj cu 
ultima clasată din turneul sud- 
american de calificare programat 
în luna iulie la Call (Columbia) 
cu participarea echipelor Brazi
liei, Perului si BoUvleL Din a- 
ceastă grupă, primele două cla
sate se califică direct pentru 
turneul final al C.M, programat 
în 1971, in Argentina.

ECHIPA BELGIE A CIȘTIGAT 
TURNEUL U.E.FA.

• România — Iugoslavia, în pre
liminariile ediției viitoare

Cea de-a 30-a ediție a Tur
neului U.E.F.A. a fost cîștigată 
de formația Belgiei care a între
cut în finală eu scorul de 2—1 
(1—1) selecționata Bulgariei. în 
meciul pentru locul 3 : U.R.S.S.— 
B.F. Germania 7—2 (4—0).

Pentru preliminariile ediției 
de anul viitor a competiției re
zervate reprezentativelor de fot
bal juniori, care se va disputa 

în Polonia, între 4 șl 14 mai, 
s-au Înscris 32 echipe. Formația 
României urmează să-și dispute 
calificarea cu selecționata Iugo
slaviei.

BASCHET • La Banja Luka 
s-a disputat meciul Iugoslavia — 
Argentina, pentru -Cupa Inter
continentală". Gazdele au termi
nat învingătoare eu 101—30 
(49—40).

CICLISM o După opt etape, in 
Turul Italiei conduce Francesco 
Moser, urmat de Freddy Maer
tens la 16 sec. Felice Gimondi, 
unul dintre favorițl, se află pe 
locul 13, la 2:12.

RUGBY a Ieri, în finala cam
pionatului Franței : Beziers — 
Perpignan 12—4 (9—4).

ȘAH « In turneul feminin de 
la Plotrkow Tribunalski (Polo
nia), după cinci runde conduce 
Eva Karakas (Ungaria) cu 4‘/t o. 
urmată de Lia Bogdan (România) 
și Ludmila Saunlna (U.R.S.S.) — 
dte 4 p. în runda a 5-a. Lia 
Bogdan a remizat cu Brigitta 
Hoffman,
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