
portul
PROLETARI OîN TOATf TARILE, UNIȚ1-VÂÎ Campionatele internaționale ale Romanței

REZULTATE REMARCABILE 
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

| ANUL XXXIII - Nr. 8571 | 4 PAGINI - 30 BANI I Luni 6 iunie 1977 I

S-au încheiat Campionatele europene de box

TEODOR DINU, MEDALIE DE ARGINT
Bilanțul pugiliștilor români: 6 medalii - 1 argint și 5 bronz

TEODOR DINU

Du- 
in- 
pa-

27 
luat

HALLE, 5 (prin telex), 
minică seara. în frumoasa 
cintă a patinoarului local, 
voazată cu drapelele celor 
de țări participante, a
sfîrșit cea de a 22-a ediție a 
C.E. de box. Gala finalelor — 
ca toate reuniunile de pînă a- 
cum — a adus- în tribunele 
de la „Eissporthalle" circa 4 500 
de spectatori.

Delegația boxerilor români 
încheie aceste campionate con
tinentale cu următorul bilanț : 
6 medalii, dintre care una de 
argint și 5 de bronz. Totalul 
general este, cifric, apropiat de 

-performanțele de la ultimele 
campionate europene (7 medalii 
în 1973 la Belgrad și 6 medalii 
în 1975 la Katowice), dar va
loarea acestora este acum infe-

rioară. Să spunem însă de pe 
acum că debutanții noștri au 
avut adesea de înfruntat adver
sari cu multă experiență. De 
pildă, la categoria pană, în se
mifinale, luptînd foarte curajos 
și cu o bună ținută tehnică, 
Titi Tudor (definitivat în lot 
doar cu 
plecarea 
cumpănit 
Gotfryd 
pant la
le și olimpice, dar judecătorii 
i-au refuzat victoria la puncte 
(2—3)... La fel, pentru debutan
tul Vasile Cicu este o onoare 
simplul fapt de a fi ajuns în 
semifinale.

Cel mai merituos însă dintre 
acești tineri este dinamovistul 
bucureștean Teodor Dinu care 
a promovat cu aplomb și cu 
multă ambiție în finala categoriei 
cocoș (categorie in care boxerii 
români s-au mai distins pe plan 
continental, încă din 1930, obți- 
nind de atunci încoace nu mai 
puțin de 2 titluri, 3 medalii de 
argint și 6 de bronz).

De data aceasta, debutantul 
român Teodor Dinu avea să în- 
tîlnească în finală pe boxerul 
Stefan Forster, din R.D.G., 
cu 3 ani mai vîrstnic decit 
el, posesorul titlului de cam
pion european la categoria 
pană în 1973, la Belgrad (unde 
a învins cu 3—2 la puncte, în 
semifinale, pe excelentul boxer 
român Gabriel Pometcu) și de 
7 ani neîntrerupt campion al 
R.D. Germane.

Teodor Dinu, la cei 24 de ani 
ai săi, are o foarte redusă ex
periență competițională în arena 
internațională (palmaresul dina- 
movistului nu arată decît o sin
gură victorie de turneu, anul 
trecut, la Eger, în Ungaria). In 
aceste condiții, majoritatea spe
cialiștilor își puneau întrebarea 
dacă boxerul român va rezista

cîteva zile înainte de 
spre Halle) l-a des- 
pe rutinatul Roman 

(Polonia) — partici- 
competiții continenta-

în fața unui asemenea adversar. 
Admirabil pregătit și mai ales 
condus in luptă de o puternică 
dorință de victorie, ambițios și 
perseverent, acceptînd cu multă 
luciditate riscul unui meci des
chis (și nu de uzură lentă) cu ex
perimentatul Stefan Forster, ele
vul antrenorului emerit Constan
tin Dumitrescu a fost creatorul 
unui splendid meci, în care ma
joritatea timpului se poate spu
ne că a fost „vioara întii". încă 
din prima repriză el atacă sus
ținut cu lovituri directe. Forster 
nu reușește să.aplice decît cîte
va croșee în lupta de aproape, 
în finalul primei reprize. Și în 
rundul secund Dinu conduce a- 
tacul, are inițiativa, pare să 
domine situația prin claritatea 
tactică a acțiunilor sale. în 
timp ce Forster (rănit la nas 
și gură) nu găsește mijloacele

Victor 8ANCIULESCU

(Continuare in pag 2-3)

O nouă ediție a tradiționale
lor campionate internaționale 
de atletism a devenit de acum... 
subiect de bilanț. Spre bucuria 
noastră trebuie să apreciem 
faptul că acest bilanț îi ono
rează pe unii dintre atleții ro
mâni care, în cel mai impor
tant examen al primăverii — 
simultan cu „internaționalele" a 
avut loc și concursul republi
can de primăvară ! —, au obți
nut o serie de rezultate exce
lente, la capătul unor dispute 
spectaculoase, interesante.

Capul de afiș al competiției 
a fost, fără îndoială, cursa fe
minină de 1500 m, desfășurată 
sîrnbătă. . După ce gălățeanca 
Fița Lovin a condus cea mai 
mare parte a distanței impu- 
nînd o trenă rapidă, ia ultimul 
tur a trecut în față Natalia 
Mărășescu, recordmana probei. 
In imediata gj apropiere s-a 
nlasat Ileana Silai care arăta 
o mare ușurință în alergare. Pe 
ultima linie dreaptă Ileana a 
depășit-o clar pe Natalia, care 
a cedat și în disputa, pentru 
locul secund, cu Maricica Puică. 
Ordinea clasamentului este sur
prinzătoare, mai ales că Natalia 
Mărășescu nu mai pierduse de 
foarte multă vreme o cursă cu 
adversare din țară. Rezultatele 
înregistrate sint excelente : 
Silai 4:04,7 — Ia 7 zecimi de 
secundă dc recordul țării, Fuică 
4:05,1 — record personal ca și 
in cazul Ilenei Silai, Mărășescu 
4:06.0. Acestea sint — la 
față — cele mai bune 
manțe înregistrate în 
Ileana Silai a primit 
C.O.R. pentru cel mai bun re
zultat al concursului, desfășurat 
în cadrul săptămînii olimpice.

Un rezultat excelent a înre
gistrat Alina Gheorghiu in pro-

ora de 
pcrfor- 
lume !

Cupa

ba de săritură în lungime. Ea 
a obținut 6,58 m, de asemenea 
una dintre cifrele bine cotate 
în acest început de sezon inter
național. Alina dovedește, încă 
o dată, marele-i talent, pe care 
sub îndrumarea Vioricăi Visco- 
poteanu, fosta recordmană mon
dială (6,82 m) îl va putea îm
plini cu noi cifre de valoare.

întrecerile de pe stadionul 
Republicii au evidențiat, de a- 
semenea, prestațiile avute de : 
Ilie Floroiu, care deși lipsit 
practic de adversari a înregis
trat un promițător 28:33,4 la 
10 000 m ; Argentina Menis 
61,98 m la disc ; Carol Raduly 
cu un record personal de 80,80 
m la suliță ; Gheorghe Cefan 
la obstacole (unde s-au mai 
remarcat P. Copu și N. Voicu). 
Subliniem și săriturile lui Du
mitru Iordache și Tudorel Va- 
sile la lungime, cele ale Corne
liei Popa și Niculina Vasile la 
înălțime, Marincel Onciu la 
înălțime, Nichîfor Ligor la pră
jină. Veronica Buia a fost de 
două ori învingătoare în curse
le de viteză în fața sprintere
lor cubaneze.

O remarcă Specială dorim să 
facem în legătură 
tinerei alergătoare 
Elena Tărîță. Ea a 
m cu 53,3 și 800 m 
rezultat realmente 
ținînd seama de 
care l-a realizat, de lipsa de 
experiență competițională și 
mai ales de posibilitățile ei fi
zice. In același context plasăm 
și rezultatul de 28:43,4 pe 10 000 
m al brașoveanului Mircea Vi-

cu evoluția 
romașcance 
cîștigat 400 
cu 2:02,5 — 
promițător, 
maniera în

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A 29-a

DINAMO ȘI STEAUA, FINAL „IN D0I“
F.C. Argeș — două puncte mari la Reșița • F.C. Constanța, încă

o „remiză" in deplasare • Rapid a realizat scorul etapei: 6-0!
• U. T. A., revanșă categorică după infring erea din Cupă

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

ECHIPA DE TENIS A ANGLIEI
A SOSIT ÎN CAPITALA

Lon-cursa de la 
în Capitală echipa

Aseară, cu 
dra, a sosit 
de tenis a Angliei, care va sus
ține — în zilele de 10, 11 și 12 
iunie — întîlnirea cu reprezen
tativa României, în cadrul se
mifinalelor „Cupei Davis“ (zo
na europeană). Au făcut de
plasarea următorii jucători:

John Lloyd. David Lloyd. John 
Feaver și Richard Lewis. Ei 
sint însoțiți de căpitanul neju
cător Paul Hutchins și de an
trenorul Roger Baker. începînd 
de astăzi, tenismanii englezi se 
vor antrena zilnic pe terenul 
central de la Progresul.

Sportul studențesc
F.C.M. Reșița

- Steaua
- F. C. Argeș

0-1 (0-0)
1-2 (0-1)

U.T.A. — Univ. Craiova 4-0 (0-0)
Rapid - Progresul 6-0 (1-0)
S. C. Bacău - Jiul 2-1 (1-0)
Dinamo - F. C. Bihor 4-1 (4-1)
Corvinul - F. C. Constanța 0-0
Politehnica lași - A S.A. Tg. Mureș 2-0 (0-0)
F.C.M. Galați - Politehnica Tim. 2-3 (0-1)

ETAPA VIITOARE (miercuri 8 iunie)
Politehnica lași — F. C. Bihor (0-0)
Progresul - F.C.M. Reșița (1-4)
Politehnica Tim. — Corvinul (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - U.T.A. (1-2)
Rapid - S. C. Bacău (0-3)
F. C. Argeș - Steaua (1-6)
Jiul — F. C. Constanța (1-4)
Univ. Craiova — Dinamo (1-2)
F.C.M. Galați — Sportul studențesc (0-3)

1. DINAMO
2. Steaua
3. Univ. Craiova
4. Jiul
5. Sportul stud.
6. U.T.A.
7. A.S.A. Tg. Mureș
8. Politehnica Tim.
9. F.C.M. Reșița

10. Politehnica lași
11. F.C. Argeș
12. S.C. Bacău
13. F.C. Bihor
14. Corvinul
15. Rapid
16. F.C. Constanța
17. Progresul
18. F.C.M. Galați

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

17
19
14
15
11
12
12
13
12
10
10
10
10
8

10
9
9
5

7
3
7
4
8
6
5
3
5
8
8
7
7

10
6
6
5
5

5
7
8

10
10 
11
12
13
12 
11
11
12 
12
11
13
14
15
19

71-30
65-30
46- 29
52-39
30-30
47- 55
39- 37
34-33
41-46
34-27
34- 41
29- 34
40- 46
28-37
35- 45
35-37
30- 57
27-64

41
41
35
34
30
30
29
29
29
28
28
27
27
26
26
24
23
15

DACIADA
LA STARTUL ÎNTRECERILOR SPORTIVE, 

MII DE PARTICIPANT!
Ieri, pretutindeni in țară, au 

avut loc ample competiții spor
tive în cadrul „DACIADEI". A- 
ceste manifestări, transformate, 
adeseori, în adevărate sărbători, 
au atras la startul lor mii și 
mii de tineri și adulți. Iată, pe 
scurt, relatări de la cîteva din 
acțiunile sportive desfășurate 
în cadrul DACIADEI.

O FOARTE REUȘITĂ DU
MINICĂ SPORTIVA PE 

STADIONUL STEAUA
Steaua se situează printre 

cluburile sportive cu foarte 
mulți prieteni. Ne-am convins 
(incă o dată) de aceasta cu 
prilejul duminicii sportive or
ganizată ieri în cadrul DA
CIADEI. Pe stadionul clubului 
au ținut să fie prezenți, la de
monstrațiile organizate cu oca
zia aniversării a 30 de ani de

existență ai clubului sportiv 
Steaua (7 iunie) mii de bucu- 
reșteni de toate vîrstele...

O zi frumoasă, însorită și 
caldă a asigurat un cadru mi
nunat pentru reușita unei a- 
semenea acțiuni sportive de 
amploare. La rindul lor, orga
nizatorii au făcut totul pentru 
a oferi spectatorilor un pro
gram interesant și intr-o bună 
măsură inedit.

Startul l-au dat concomitent 
handbaliștii, boxerii, scrimerii, 
luptătorii și jucătorii de tenis. 
Sute de copii și tineri din 
secțiile clubului Steaua, ale 
altor unități sportive similare 
(Dinamo, Rapid, Cutezătorii, 
Progresul, Metalul), ale unor 
școli sportive (Steaua, Viitorul, 
Energia, nr. 1 și nr. 2) au ofe
rit frumoase partide, multe 
dintre ele relevînd existența 
unor reale talente, elemente 
care în anii următori vor îm
prospăta efectivele cluburilor

Cei mai mici luptători, pe salteaua de concurs...

GOLGETERII
36 GOLURI : D. GEORGESCU 

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

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

(Steaua) — 2 din 11 m, Radu 
II (F.C. Argeș) — 1 din 11 m.

14 GOLURI : Ghergheli (F.C. 
Bihor) — 3 din 11 m.

13 GOLURI : Nedelcu II 
(U.T.A.).

12 GOLURI : Năstase Steaua), 
Dănilă (Politehnica Iași) — 1 
din 11 m. Broșovschi (U.T.A.) 
— 1 din 11 m.

11 GOLURI : Kun II (F.C. 
Bihor) — 1 din 11 m. O. Io- 
nescu (Sportul studențesc). Bă
lăci (Univ. Craiova).

10 GOLURI : Gabel (F.C.M. 
Reșița), Dumitru (Steaua), Țevi 
(Progresul Buc.), Munteanu 
(S.C. Bacău).

respective. Acest adevăr au ținut 
să-l accentueze foști sportivi 
ai Stelei, boxerul Victor Schio- 
pu, floretista Olga Szabo, te- 
nismanul Gheorghe Viziru, 
mulți dintre cei care după o 
îndelungată și pasionantă ac
tivitate au rămas în continuare

credincioși clubului militar,
în calitate de antrenori.

Ineditul duminicii sportive 
de pe stadionul Steaua l-au 
prilejuit meciurile de fotbal și

Citiți în paginile 2—3 
relatările de la meciurile 
etapei a 29-a a Diviziei 
A de fotbal.

(Continuare in pag. 2—3)
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rugby în care au apărut foste 
glorii ale clubului militar și 
ale altor unități sportive bucu- 
reștene. Fotbaliștii militari, in 
rîndul cărora au evoluat Voi- 
nescu, Zavoda II, Hălmăgeanu, 
Negrea, Cacoveanu, Voinea și 
Sorin Avram, au primit repli
ca unei selecționate a Capita
lei, în care au fost prezenți 
printre alții, Dumitriu II, Măn- 
doiu, Frățiiă, demonstrînd fru
musețea celui mai popular din
tre sporturi. Și mai convingă
toare a fost, însă, partida de 
old-boys dintre Steaua și Gri- 
vița Roșie la rugby. Mai bine 
de 60 de nume cu sonoritate 
în sportul românesc (dintre

O REUȘITĂ SERBARE SPORTIVĂ 
LĂ RIMNICU VÎLCEA

La RÎMNICU VÎLCF.A, pe 
stadionul ,l Mai“. a avut loc 
duminică o excelentă serbare 
sportivă. Organizatorii — 
C.J.E.F.S. Vîlcea, Inspectoratul 
gcolar județean. Comitetul ju
dețean U.T.C. și Consiliul jude
țean al pionierilor, cu sprijinul 
efectiv al profesorilor de educa
ție fizică — au reușit să ofere 
celor prezenți un spectacol spor
tiv deosebit, adevărată pledoa
rie pentru sport, pentru mișca
rea în aer liber.

Serbărea sportivă a început 
printr-o frumoasă defilare a 
participantilor, urmată de o 
mare demonstrație de gimnas
tică sportivă și ritmică susți
nută de elevi, tineri din între
prinderi si instituții. în final, 
aceștia au scris, cu trupurile

* *

TULCEA. Turneul feminin 
de volei dotat cu „Cupa școli
lor sportive" a avut la start 
echipe din Medgidia, Tîrgo- 
viște, Tulcea și Măcin. Turneul 
a fost cîștigat de echipa școlii 
din Medgidia, antrenată de 
prof. Șt. Ene. (P. Comșa, co
resp.)

TIMIȘ. în municipiul Timi
șoara s-au desfășurat duminică 
numeroase întreceri sportive. 
Impresionant a fost un mare 
cros — organizat în jurul Par
cului Rozelor — la startul că
ruia s-au prezentat circa 15 000 
de concurenți. în general elevi 
ai Școlilor generale și profesio
nale, studenti. Printre cîștigă- 
tori : Marcel Sabău, Cornel Ene, 
Valentin Chișovan, Cornelia 
Mehedințu, Doina Moț, Leon- 
tina Prodan. Dar, în afara a- 
cestui cros, tinerii timișoreni au 
fost prezenți și la alte acțiuni : 
o demonstrație de karting, sus
ținută de reprezentanții Casei 
pionierilor din localitate ; în
treceri polisportive cu prilejul 
cărora a fost inaugurată baza 
Liceului Lenau, un concurs in- 
ter-sectii, la Industria Linii. 
De asemenea la Sînnicolaul 
Mare a avut loc o demonstrație 
susținută de boxeri de la Școala 
^Viitorul" Timișoara și de la 
alte rfteva asociații sportive ti
mișorene. (C. Crețu, coresp.).

S-AU ÎNCHEIAT C. E.
(Urmare din pag. 1)

adecvate pentru a răsturna si
tuația. Dinu e în continuă miș
care, aplică lovituri variate și 
menține plusul care l-a carac
terizat și în primul rund. în 
ultima repriză, vigurosul Fors
ter îl surprinde pe Dinu cu un- 
doi-uri și boxerul român se dez
echilibrează de cîteva ori în 
tentativele sale de atac. Teodor 
Dinu răspunde la atacurile tot 
mal violente ale adversarului, 
se luptă dar forțele sale nu mai 
sint cele din primele două re
prize.

Decizia de învingător Ia punc
te (4—1) acordată boxerului 
Forster nu recunoaște meritele 
eforturilor depuse de sportivul 
român, care a cîștigat două din 
cele trei reprize ale partidei. 
Arbitrul englez Gutteridge a 
confirmat această realitate, prin 
decizia sa : 59—58 în favoarea 
lui Dinu. Dar independent de 
rezultatul consfințit de juriu, 
performanța tinărului Dinu este 
foarte bună, el meritind felicitări 
pentru medalia de argint.

REZULTATE TEHNICE — 
semimuscă : Henryk Srednicki 
(Polonia) b.p. (4—1) G. Ghior- 
ghiev (Bulgaria) ; muscă : Les- 
zek Blazynski (Polonia) b.p. 
(3—2) V. Tkacenko (U.R.S.S.); 
cocoș : Stefan FSrster (R.D.G.) 
b.p. (4—1) T. Dinu (România) ; 
pană: Richard Nowakowski

care am cita pe Pircălăbescu, 
Moraru, Mladin, Nanu, Radu, 
Ciobănel, Căpușan, Mircea 
Rusu, Cositei Stănescu, Demian, 
Kramer, Șerban, Matecscu, Mer- 
ghișescu și poetul-rugbyst Tu
dor George) au ținut să arate 
că înconjoară și acum, după 
trecerea anilor, disciplina care 
i-a consacrat, cu dragoste și 
credință statornică. Pînă și 
spectatorii mai puțin familia
rizați cu intimitățile rugbyului 
au putut sesiza acest lucru...

A fost o duminică sportivă 
care a incîntat pe toată lumea, 
concurenți și spectatorii Ea a 
marcat cum se cuvine lunga și 
rodnica existență a clubului 
sportiv Steaua.

Tiberiu STAMA

gazonul stadionului cu- 
dragi : „Ccaușescu",

„România".
serbare, pe bazele spor-

lor, pe 
vinte 
„I'ace", 

După 
tive din Rm. Vîlcea, pe tere
nuri si în săli, s-au organizat 
diferite întreceri sportive la 
handbal, tenis de cîmp, tenis 
de masă. șah. popice, fotbal 
ș.a. în total 
organizate în acest 
au participat 
Competiții sportive 
toare. tot in cadrul 
au avut loc si în alte localități 
din județ : Voineasa, Bălcești, 
Brezoi, Călimănești, Govora, 
Olănești, Horezu, Vaidieni ș.a.

în întrecerile „Daciadei", în 
întregul județ sin.1 angrenați în 
prezent circa 20 000 de tineri. 
(Pavel Giornoiu, coresp.).

6 000

la manifestările 
munic'piu 
de tineri, 
asemănă- 

„Daciadci",

★
MARAMUPvEȘ. Pretutindeni 

în județ s-au organizat nu
meroase întreceri sportive în 
cadrai competiției naționale 
„Daciada". I.a un concurs de 
orientare sportivă organizat la 
Balta Sărată au luat Darte 140 
de elevi din școli generale și 
tineri din asociațiile „Chemun" 
și „Montana" din Baia Mare, 
în piscina acoperită, la între
cerea de înot rezervată „Șoi
milor Patriei", s-au prezentat 
80 de copii. „Cupa Lacului 
Nistru", la volei, s-a disputat 
intre 7 echipe de licee din Vi- 
șeul de Sus. Sighet, Nistru și 
Baia Mare. Au mai avut loc o 
competiție de handbal, la care 
au luat parte 18 echipe de scoli 
generale, și un turneu de fotbal, 
care a început la Baia Mare si 
la care sint angrenate repre
zentativele a 12 licee din loca
litate.

Manifestări sportive frumoase 
au arat loc si în județ. La Vi- 
seul de Sus, de pildă s-au des
fășurat întreceri de baschet, 
handbal, volei, tenis de cîmp 
în care au fost angrenați circa 
600 de tineri. întreceri atractive 
au mai găzduit localitățile Si- 
ghctul Marniației, Cavnic, Baia 
Sprie, Tg. Lăpuș, Săcel. Dra- 
gomireșli. Moisei, Poienile de 
sub munte ș.a. (Al. Balco, me
todist C.J.E.F.S. Maramureș).

(R.D.G.) b.p. (5—6) R. Gotfryd 
(Polonia); semiușoară : Ațe Ru- 
sevski (Iugoslavia) b.p. (5—0) 
C. Zornow (R.D.G.); ușoară : 
Bogdan Gajda (Polonia) b.p. 
(4—1) U. Beyer (R.D.G.); semi- 
mijlocie : Valeri Limasov
(U.R.S.S.) b.p. (5—0) K. Kru
ger (R.D.G.); mijlocie mică : 2. J. Fanghaenel (R.D.G.).
»\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

FOTBAL PENTRU ELEVI
Școala și liceul cu program de fotbal 

Dridului nr. 2, sectorul 8, primește elevi 
județele, pentru clasele gimnaziale (a V-a, 
a VIII- a) și clasele a IX-a și a Xl-a de liceu, 

înscrierile se fac pină Ia 18 iunie pentru
IX- a.
Examenul medical, obligatoriu, pentru toți

18 iunie.
Probele de a

și 21 iunie a.c.
Concursul de

20 și 21 iunie.
La treapta a

în perioada 16—18 iulie.

Vizita medicală are loc în 19 iulie.
Probele de aptitudini au loc în 20 iulie.
Examenul de admitere va avea loc in perioada 

iulie.
Se asigură, contra cost, cazarea în căminul liceului. 
Informații - la secretariat — telefon : 67.03.35.

a

A RELANSAT
CAMPIONATUL DE POLO |

Prin victoria obținută ieri . 
dimineață în fața campioanei I 
țării. Rapid București, la scorul I 
de 3—2 (2—0, 0—0. 0—1, 1—1), 
poloiștii de la Dinamo au re- I 
lansat actualul campionat. La | 
finele celui de al doilea turneu, 
desfășurat la bazinul Dinamo I 
din Capitală, cele două preten- I 
dente la titlu au acumulat a- * 
celași număr de puncte (17), ■ 
Rapid păstrindu-și locul fruntaș I 
în clasament datorită unui gola- I 
veraj superior (99—47) înaintea 
dinamoviștilor (80—45). |

întrecuți la limită (6—7) în I 
primul derby de la Cluj-Napo- 
ca, sportivii dinamoviști au ob- I 
ținut ieri o revanșă pe deplin | 
meritată, la 'capătul unei întîl- 
niri cu multe puncte de suspens. I 
După o primă situație de supe- I

La sfîrșitul turneului, 
Comitetul olimpic român 
a oferit o frumoasă cupă 
celui mai bun jucător al 
întrecerilor. Maestra eme
rită a sportului, Lia Ma- 
nolin, vicepreședinte al 
C.O.R., a inminat trofeul 
căpitanului echipei Rapid, 
Cornel Rusu.

rioriiate ratată, Dinamo a des- I 
chis scorul tot la „om in plus" : B 
Gyarfas a pasat în diagonală ■ 
lui Răducanu, iar acesta, din I 
voie, nu a lăsat nici o șansă I 
lui FI. Slavei (1—0). Campio
nii au avut posibilitatea egală- I 
rii in această primă repriză, | 
dar I. Slavei a tras slab o lo
vitură de Ia 4 metri. în faza I 
imediat următoare arbitrii (Fr. I 
Simon și R. Timoc) au dictat 1 
un nou penalty, de această dată ■ 
în favoarea gazdelor, pe care-!
V. Rus l-a transformat precis : i 
2-0.

Acest scor a rămas pe tabela I 
de marcaj pină în repriza a ■ 
treia, deși ambele echipe au 
mai avut pe rind cite o situa- I 
ție de superioritate. în plus, | 
Cornel Rusu — singur cu por
tarul advers — a mai ratat o | 
ocazie rarisimă. Căpitanul fero- I 
viarilor avea însă să-și răs- * 
cumpere greșeala în minutul ■ 
următor cînd, scăpat pe contră- I 
atac (Dinamo avea „om în ■ 
plus"), a redus din handicap 
(1—2) și cu concursul lui Spînu. I 
în ultimele 5 minute Rapid a | 
obținut și egalarea (Slăvei din 
4 m) dar o nouă combinație I 
între Gyarfas și Răducanu (im- I 
preună cu Mirea. cei mai buni 1 
oameni ai învingătorilor), iden- ■ 
tică cu cea din prima repriză, I 
a adus dinamoviștilor victoria • 
cu 3—2.

Celelalte rezultate ale tur- I 
neului : Progresul — Crișul 5—4; ■ 
Voința — C.N.U. 6—4 ; Rapid 
— Progresul 10—4 ; Voința — I 
Crisul 10—2 ; Dinamo — C.N.U. | 
9—5.

Adrian VASILIU

DE BOX 1 
Victor Savccnko (U.R.S.S.) b. I 
k.o. 1 M. Intlekofer (R.F.G.) ; 
mijlocie : Leonid Sapoșnikov I 
(U.R.S.S.) b.p. (5—0) B. Witen- | 
burg (R.D.G.); semigrea : David 
Kvaciadze (U.R.S.S.) b.p. (5—0) ■ 
O. Sachse (R.D.G.); grea : Ev- I 
gheni Gorstkov (U.R.S.S.) b.k.o. ■

I
— București, strada 
talentați din toate 

a Vi-a, a Vll-a,

I
I

clasele V—VIII ți

loc în

ptitirdini'■ pentru clasa a IX-a au loc în 20

selecție pentru clasele gimnaziale are loc in

ll-a de liceu, clasa a Xl-a, înscrierile se fac

25-28

I
I
I
I
I
I
I

OCAZII MULTE,
Deși a dominat în cea mai 

mare parte a timpului (raportul 
de cornere și cel al șuturilor la 
poartă sint elocvente), Steaua a 
trebuit să se mulțumească, ieri 
dimineață, cu o victorie Ia li
mită ; superioritatea sa în teren 
și numărul ocaziilor de gol pe 
care le-a avut, în special după 
pauză, puteau duce însă la un 
scor mult mai net. Unei victo
rii mai detașate i s-au opus, 
insă, în primul rînd, apărătorii 
echipei studențești — bine gru
pați în sistemul lor defensiv, 
energici și aplicînd bine dubla
jul ; iar în al doilea rînd... chiar 
componenții liniei avansate a 
militarilor, care au ratat, de cî
teva ari, goluri gata-făcute ! 
Dintre marile ocazii ale acestui 
meci, să le notăm pe cele mai 
semnificative : în min. 18. Ior- 
dănescu a reluat peste poartă, 
de la 6—7 metri ; în min. 52, 
Răducanu a scăpat mingea, la

AU MARCAT CELE DOUĂ EXTREME
POLITEHNICA IAȘI - A. S. ARMATA TG. MUREȘ 2-0 (0-0)

Stadion „23 August" ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori, aproxi
mativ 10.000. Au marcat : COSTEA (min. 49) și CERNESCU (min. 89). Ra
port de cornere : 12—1. Raportul șuturilor ia poartâ *. 12—4 (pe spațiul 
porții : 4—2).

POLITEHNICA : Bucu 9 — Micloș 7, Anton 7, Ursu 7, Ciocîrlcn 8 — Ro- 
milâ 6 Șerbănicâ 5, Simionaș 4 — Doru lonescu 5 (min. 46 Cernescu 7), 

Dânilâ 5, Costea 7.
A.S.A. : Nagel 6 — Kortesi 7, Unchiaș 6, Ispir 7, Gal 6 — Varodi 7 (min. 

72 Onuțan), Hajnal 6, Boloni 6 — Fazekaș 6, Pîslaru 5, Both 6 (min. 85 
Naghi).

A arbitrat : M. Moraru ★ ★★★•*-; la linie : A. Avramescu și N. Mo* 
roianu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : COSTEA, UNCHIAȘ și FAZEKAȘ.
Trofeul Petschovscht : 9. La juniori 1—1 (0-1).
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IAȘI, 5 (prin telefon)
Virtuțile ofensive probate de 

cele două echipe în această 
parte a campionatului au fost 
onorate doar de echipa gazdă. 
Maniera „economică" în care au 
evoluat militarii din Tg. Mureș 
a surprins pe toată lumea și 
în primul rind pe... jucătorii 
adverși, care n-au găsit anti
dotul în prima repriză. De acest 
lucru se face vinovată în spe
cial linia mediană, care a „că
rat" la nesfirșit mingi (etalon : 
Simionaș), iar atunci cînd a dat 
drumul la balon, coechipierii 
din atac erau greșit plasați.

A.S.A. s-a lăsat dominată, a- 
pelînd cu „dezinvoltură" la cor
nere. După pauză, schimbare 
inspirată a antrenorului Oană : 
Costea este mutat pe aripa 
dreaptă, iar în locul lui Doru 
Ionescu intră tînărul Cernescu. 
Și cele două extreme aveau să 
semneze cele două goluri care 
au consfințit victoria (meritată)

0 JUMĂTATE DE DUZINĂ DE GOLURI!
RAPID - PROGRESUL 6-0 (1-0)

Stadion Giulești ; teren denivelat, cu porțiuni fără gazon ; timp frumos; 
spectatori, aproximativ 15 000. Au marcat : M. STELIAN (min. 2), MANEA 
(min. 53. 65 și 77), CONSTANTINESCU (min. 74), COJOCARU (min. 86) 
Raport de cornere : 7—4. Raportul șuturilor la poartă : 14—13 (pe spațiu! 
porții : 11—4).

RAPID : loniță 7 — Pop 7, Niță 7, Pîrvu 7, A. Dum!tru 6 — Petcu 6 (min. 
62 Șutru 6), M. Stelian 7, Neagu 8 — Cojocaru 9 Rontea 6 (min. 69 
Constantinescu 6), Manea 9.

PROGRESUL : Giron 4 — Sătmâreanu’ I 5, Moraru 6, Badea 5, Gh. Stefan 
4 — Nignea 5, lorgulescu 4, iatan 5 — Fl. Mihai 4 (min. 51 I. Sandu 5), 
lev. 5, Apostoi 5 (min. 55 Dragu 5).

A arbitrat : N. Petriceanu **★ ; 1a linie (cu greșeli), V. Roșu și C. 
Raica (toți din București).

Cartonașe galbene : GH. ȘTEFAN, A. DUMITRU, NIGNEA, PÎRVU, MO- 
RAFU.

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-0.
O1 1 —

Meciul s-a încheiat cu un 
scor neașteptat, mai ales după 
cum au decurs lucrurile pînă 
la pauză. Rapid a deschis sco
rul in min. 2, cînd, la un cor
ner, s-a creat învălmășeală în 
careu și M. STELIAN a tri
mis cu capul spre poartă, ba
lonul fiind respins de Gh. Ște
fan. Arbitrul a validat golul. 
Au urmat discuții, proteste ale 
celor de la Progresul, dar, tu- 
șierul C. Raica a confirmat și 
el punctul, la solicitarea cen
tralului. Apoi (în min. 5 și 10) 
Rontea a ratat două ocazii 
mari, pentru ca în min. 25, tot 
el să înscrie. Arbitrul a anulat 
golul pe motiv de ofsaid, dar 
în fața lui Rontea erau Mo
raru și Giron. Anularea cre
dem că a venit ca o compen
sare a golului dubios din min. 
2 ! ? A urmat o perioadă de 
joc activ a Progresului și o 
oarecare cădere a Rapidului, 
însă Țevi (min. 33 și 42) a ratat 
cel puțin egalarea.

După pauză, deși Rontea a 
realizat un șut-surpriză (min. 
47), Progresul a Început bine 
și suporterii rapidiști au avut 
mari emoții. Dar, din min. 53,

DAR VICTORIE DIM
SPORTUL STUDENȚESC - STEAU

Stadion Republici. ; teren bun ; timp frumos 
25 000. A marcat : CIUGARIN (autogol, în min. 
18—3. Raportul șuturilor la poartâ : 21—9 (pe sp,

STEAUA : lordache 7 — Anghelini 7, FI. Marin 
meș 8, Vigu 8 — Ion Ion 7, lordânescu 8, Dom 
Zamfir 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 7 - Tănăt 
gore 7, Manea 8 — Cazan 6, Munteanu 7, Că 
Sandu 6, Coșsai 5. ct-

A arbitrat : I. tgna (Arad) ★ -fc ★ ★ * . Io" I: 
Gheorghe (București).

Trofeul Petscnovschi : 9. La juniori : 1—1 (1—1)*.

un șut al lui Sameș, reținînd-o 
apoi, „in extremis", în piciorul 
lui Ion Ion ; în min. 73, Troi a 
trimis spre poarta părăsită de 
Răducanu, dar Ciugarin a res
pins de pe linia porții ; în min. 
86, Cazan a făcut același lucru, 
la un „cap" al lui Năstase. Uni
cul gol al partidei a „căzut" din- 
tr-o fază mai puțin semnifica
tivă : Ion Ion a șutat puternic, pe 
jos. din afara careului, CIUGA
RIN a încercat să blocheze șu- 

»
tul, dar : 
tea opus 
Răducan

Pentru 
ren, pen 
de atac 
jucătorii 
tat — in 
care, re; 
mai dev 
(cînd au 
pe care 
Cei 3 o: 
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a Politehnicii. In min. 49, Ro- 
miiă il deschide pe Micloș, in
tercalat în atac, acesta ii lan
sează în adîneime pe COSTEA 
(talonat neatent de Gal) și ex
trema ieșeană înscrie în colțul 
scurt : 1—0. în min. 89. cealaltă 
aripă a echipei gazdă, CER
NESCU, fructifică cu prompti
tudine un rapid „un-doi" cu 
Simionaș (acesta din urmă — 
autor al celei nîai mari ratări 
a meciului, cînd a trimis pe 
Ungă poarta goală in min. 65), 
șutul Iui CERNESCU. din plin 
fuleu, nelăsindu-i nici o spe
ranță lui Nagel.

Paradoxal, însă, deși elevii 
lui Bone au tras doar două 
șuturi pe spațiul porții lui Bucu 
(min. 66 și 84), tinăra speranță 
ieșeană a salvat cu două parade 
senzaționale, reușind să contri
buie decisiv la desprinderea în 
cîștigător a echipei sale.

Paul SLĂVESCU
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a început o adevărată caval
cadă a golurilor în poarta lui 
Giron. Neagu a excelat prin 
mingi lungi, spre extreme, Co- 
jocaru și Manea au jucat foar
te bine „făcind" sau „realizînd" 
gol după gol. Min. 53 : cursă 
Cojocaru, centrare precisă și 
MANEA -înscrie, sus la colț. 
Min. 65 : de pe dreapta, MA
NEA conduce balonul paralel 
cu linia de 16 m și înscrie jos 
la colț (la faza premergătoare, 
Pîrvu l-a faultat pe Nignea, 
dar arbitrul a lăsat jocul să 
continue. După gol a dat car
tonașe galbene lui Nignea — ne
meritat — și lui Pîrvu, care tre
buia elimirlăt pentru lovirea cu 
palma). Pe teren e o singură 
echipă — și golurile curg. Min. 
74 : cursă Manea, centrare și 
CONSTANTINESCU înscrie cu 
capul. Progresul e k.o. Giron 
neatent, ieșit la 19 m, primește 
în min. 77 un gol înscris de 
MANEA, cu șpițul, de la 25 m. 
Min. 86 : combinație Manea — 
Cojocaru, Badea greșește pasa 
spre propriul portar, COJOCA
RU interceptează, il driblează 
pc Giron și înscrie : 6—0 1
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A A
LIDERUL A RATAT UN NOU „SCOR-FLUVIU"...

SÎmbătă a 
și surprin-

» z9-a

OGOL
-0)
ri, aproximativ 
>rt de cornere : 
i : 10-3).
7 Zahiu 7), Sa- 
Jroi 6, Năstase 6,

„Uvertura” de 
început spectaculos 
zător. Pentru că, în min. 2, la 
primul atac al orădenilor, de
fensiva liderului s-a clătinat 
neașteptat, impetuosul FLO
RESCU a forțat și a deschis 
scorul, cu un șut bun de Ia 
marginea careului. Surpriza n-a 
durat, însă, decît zece minute. 
Adică, pînă în 
DINU a egalat, 
fără ca în faza 
șierul V. Trifu

min. 12, cînd 
din apropiere, 
antecedență tu
șă semnalizeze

SURPRIZĂ IN VALEA DOMANULUI
F.C.M. REȘIȚA - F. C. ARGEȘ 1-2 (0-1)'iugarin 7, Grî- 

b. lonescu 6, M.

Dragomir și N.

Stadion Valea Demonului ; teren bun ; timp 
motiv 8 000. Au marcat : RADU II (min. *? 
Raport de cornere : 4—2. Raportul șuturilor la 
porții : 11—6).

F.C.M. REȘIȚA ; Windt 6 - Chivu 6, Porațchi 
(min. 67 Boțonea 6) — Gabel 6, Bojin 6, Bora 
(min. 69 Jccotă 7), Florea 7.

F.C. ARGEȘ : Sperictu 8 “1
Tema 7, Chivescu 7, Cîrstea 7 —

A arbitrat : C. Dinulescu * * ★ ★ 
din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (1—0).
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REȘIȚA. 5 (prin telefon)
Argeș a abordat curajos, 

ei nesigure in 
partidă : a 
la atacurile 

sur- 
reși- 
fața 
DO- 
oas- 
sco-

a- 
să

F.C. „ . 
de pe pozițiile 
clasament, această 
răspuns, din start, 
gazdelor, cu contraatacuri, 
prânzind adesea apărarea 
țeană, indecisă și naivă in 
manevrelor subtile ale lui 
brin și Radu II. în min. 18 
pețil deschid, în consecință, 
rul după un atac în grup, Doru 
Nicolae — Stancu — RADU Jl, 
fructificat de ultimul. După 
cest succes, piteștenii, fără 
neglijeze ofensiva, vor juca pînă 
la sfîrșlt atent și ferm faza de 
apărare. Echipa demonstrează 
mobilitate, o mare disponibilitate 
pentru marcaj, precizie la depo
sedare. Linia de mijloc face un 
joc de sacrificiu, de evident tra
valiu, suplimentînd numeric zona 
unde se dispută balonul. Trei 
oameni (Dobrin — Radu II — D. 
Nicolae) par degajați de sarcini 
precise, singura Lor 
fiind aceea de a sc demarca și 
de a exploata, în ofensivă, ser
viciile ariergărzii. Și, în min. 53 
vine și golul al doilea argeșean ;

preocupare

IERITATA, DAR CU EMOȚII 
’ BACĂU - JIUL PETROȘANI 2-1 (1-0)

teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 
)TEZ (min. 32), BĂLUȚA (mîn. 85), respectiv DUMI- 
port de cornere 12—1. Raportul șuturilor la poartă : 

11—4).
jntinescu 8
•6 — Sinâuceanu 6 
iz 8, Florea 9.
ai 8 — Covaci 5
oica 6, Augustin 6

Stoichiță 6.
eseu ★ ★ ★ ★ ; la

Lunca 6, Catargiu 8, Volmer 6 (m'n.
46 Panaite 6), Cărpuci 7,(mîn.

43 Rusu 6), Bădîn 7, Ciu-
65 Toma 6), Mulțescu 3 —

linie Gh. Ăagheluță și R. Plctoș

>. La juniori : 2.-0 (0—0).
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După pauză, pe fondul domi
nării băcăuane, oaspeții reușesc 
surprinzător să egaleze prin 
DUMITRACHE la un contraatac 
(min. 68), care nu se anunța așa 
de periculos, dar care a fost tra
tat cu ușurință de apărarea lo
calnicilor. Descumpănite pe mo
ment, gazdele revin și mai pu
ternic în atac. In min. 71, Flo
rea șutează fără speranțe pen
tru Cavai, dar mingea lovește 
bara transversală și revine în 
teren. Patru minute mai tîrziu, 
la o centrare de pe dreapta, Pa
naite este împins în careu și 
arbitrul acordă penalty : exe
cută Botez, Cavai respinge și tot 
Botez reia apoi incredibil, de la 
cîțiva metri, mult peste poartă. 
Golul victoriei este înscris în 
min. 85, în urma unei lovituri 
libere, cînd mingea a ricoșat la 
BĂLUȚA, lăsat complet nemar
cat, iar extremul dreapta 
băcăuan a șutat puternic și pla-

Con stan tin FIRANESCU

IVOASĂ Sl-A SPUS CUVINTUL7
HUNEDOARA — F. C. CONSTANȚA 0-0

foarte bun : timp frumos ; spectatori, aproxima- 
rnere : 16-2. Raportul șuturilor la poartă : 18—10

I 8 — Gruber 7, Tonca 7, Vlad 9, Miculescu 6 — 
Dina), Economu 6, Șumulanschi 6 — Georgescu 6, 
i 6), Vâetuș 6.
ănescu 9 — Mustafa 7 (min. 30 Zamfir 8), An- 
18 — Petcu 8, Livciuc 7, Dragnea 7 — Buduru 3, 
78 Hofmeister).

cu ★ ★ ★ ★ ; la linie : V. Murgâșan și I. Urdea

ULESCU, NISTOR, ANTONESCU.
La juniori : 4-0 (1—0).

i telefon)
tensiune 

S’ită pozi- - 
ii în cla- 

prins o 
lipsiți de 

□zitate în 
indecis în 

s-a apă- 
adevărate 
:runte cu 
ii apărată 

Practic, 
contat in 
1 sfert de 
,pra posi- 
t — a 
uri 
e joc, e- 
it în ju- 
5ă, d0“
.r ste<^-

cu mingi arun- 
careu, nu le-a 
deschiderii sco-

tipia acțiunilor, 
cate pe sus, în 
adus satisfacția 
rului. Printre puținele ocazii le 
putem nota pe următoarele : în 
min. 4, cap Văetug reținut de 
Ștefănescu; min. 12, cap Agud și 
Turcu salvează de pe linia por
ții ; min. 20, lovitură liberă Eco
nomu — reflex Ștefănescu.

La reluare, formația locală 
pare vlăguită, chiar demoralizată, 
dar cu toate acestea la o ac
țiune personală a lui Văetuș 
(min. 58), Buduru îl oprește ne
regulamentar din acțiune în su
prafața de pedeapsă ; se acordă 
lovitură de la 11 
nomu o execută 
nescu apără. 

m pe care Eco- 
slab, și Ștefă-

poziția de ofsaid a lui G. San
du, care centrase. Peste alte 
zece minute, același DINU. în 
zi excelentă, ca mijlocaș ofen
siv. a reluat în gol, centrarea 
de pe stingă : 2—1, un scor 
care nu reflecta, însă, nici pe 
departe marea diferență de va
loare dintre cele două echipe. 
Și, chiar dacă Vidac se 
curajos și sigur Ia alte 
„mingi-gol", iar Fildan 
21) și Florescu (min. 30) 
periculos pe contraatac,

opune 
patru 
(min. 
scapă 
F. C.

aproxî-. 
(min. 80). 

(pe spațiul

frumos ; spectatori, 
53) ți JACOTA 
poartă : 19—10 

6, Hergane 6,
6 — Atodiresei

Filipescu 6
6, Tănase 6

Bârbulescu 7, Olteonu 8, Stancu 7, Ivan 7 — 
D. Nicolae 7, Radu II 8, Dobrin 8.
, la linie G Ignat și T. tstrate (toți

RADU II care, e drept, fusese 
pus in cursă In poziție de ofsaid, 
nesemnalizată de T. Istra te, a- 
vanscază dublat de Doru Nicolae 
spre poarta lui Windt si înscrie, 
după ce portarul reșițean. reușise 
inițial să stopeze acțiunea.

F.C.M Reșița, deși insistentă In 
anumite perioade ale jocului, a 
evoluat confuz, fără coordonator 
(Gabel a fost blocat de marca
jul lui Chivescu). Cu extremele 
ei, altă dată de temut, fără pu
tere de percuție, echipa gazdă 
n-a putut perfora o apărare or
ganizată. A avut 
marca (min. 
Atodiresei, 
mingea l-a căutat 
riatu, bine plasat, 
a venit tardiv, in 
COTA deviind în 
al lui Bojin.

ocazii de a
36, Florea, min. 38 

min. 56 Bojin), dar 
parcă pe Spe- 
Golul gazdelor 
min. 80 — JA- 
plasă un șut

Ion CUPEN

DE LA 0-5, LA 4-0!
U.T.A. - UNIVERSITATEA CRAIOVA 4-0

Stadion U.I.A. ; teren bun ; timp închis ; spectatori, 
Au marcat : BROȘOVSCHI (min. 52 și 67), NEDELCU II , T.____

Raport de cornere : 6—4. Raportul șuturilor la poartă :
35—8_ (pe spațiul po-tii : 18—5).

*’w ' 7 — Gajpar 5, Kukla 6, Schepp 6, Giurgiu 8 — Tisa 6
84 Btsâu), Bedea 7, Broșovschi 8 — Cura 6, Nedelcu II 8, Domide 8, 

“ 5 — Negrilă 5, Tilihci 6, Stefănescu 7, Ber-
neanu 6 — Donose 6, Țicleanu 5, Beldeanu 5 (min. 70 Irimescu 5) - Cîrțu 
5 (min. 60 Cămătaru 6), Bălăci 6, Marcu 6.

A arbitrat : I. Chilibar ★ ★ ★ ★ ; la linie : FI. Anuțescu și I. Râileanu 
(toți din Pitești).

Cartonașe galbene : NEDELCU II și SCHEPP.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-0 (1—0).

GIU (min. 85).

U.T.A. : Jivan 
(min.

UNIVERSITATEA : Purcaru

cvasi permanentă 
A fost, însă,

dominare 
gazdelor.

ARAD, 5 (prin telefon)
Intuind marea dorință de re

vanșă a partenerei de întrecere 
— după meciul de Cupă de la 
Drobeta Tr. Severin — for
mația oaspete i-a cedat aces
teia (de la început, în mod de
liberat) inițiativa. A rezultat pe 
întreg parcursul primei reprize, 
o
a 
o dominare fără efect (excep- 
tînd bara lui Bedea, din finalul 
reprizei) realizată pe un mare 
fond tensional, generat de duri
tățile unor jucători textiliști, doi 
dintre ei, Nedelcu și Schepp, 
primind meritate... cartonașe 
galbene. Ocazia clară a repri
zei a aparținut oaspeților pe 
contraatac (arma utilizată, cu 
precădere, în deplasare de cra- 
ioveni), dar situația favorabilă 
de a înscrie a fost risipită de 
Marcu. în min. 30, care a luftat 
in careu.

A fost mult pînă ce gazdele 
au reușit (în min. 52, BRO-

GALAȚENII, PREZENȚA FORMALA
F.C.M. GALAȚI - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-3 (0-1)

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 3 000 
Au marcat : FLOAREȘ (min. 26), PALTINIȘAN (min. 52), VOCHIN (min. 57 
și 89) și ROȘCA (min. 86). Raport de cornere : 7-4. Raportul șuturilor la 
poarta : 8—8 (pe spațiul porții : 5—6).

F.C.M. GALAȚI : Dumitrescu 3 (min. 55 Hagioglu 7) — E. Popescu 5, Ne
delcu I 4, Stoicescu 4, I. Nicu 4 — Constanținescu 5 Haiduc 4 (min. 32 
Vcchin 7), Burcea 5 — Țolea 5, Ene 4, Orac 5.

POLITEHNICA î Catona 6 - Nadu 6, Păltinișan 6, Mehedințu 5, Barno 6 
— Vișan 5, Dembrovschi 7, Șerbănoiu 7 — Nucă 5 (min. 46 Roșea 5), 
Floareș 6 (min. 80 Cotec), Petrescu 7.

A arbitrat : M. Buzea ★ ★ ; la linie : N. Pâvâlugâ și M. Stan (to|î 
ain București).

Cartonașe galbene : ENE, STOICESCU, E. POPESCU. 
Trofeul Petschovschi j 9. La juniori î 1—1 (1—0).

8 1 —
GALAȚI, 5 (prin telefon)
Gălățenii, care au pierdut de

finitiv cursa pentru evitarea re
trogradării, nu manifestă, din pă
cate, ’ - i— -
tare ________ _ .
doar pentru a Îndeplini o for
malitate. Așa a fost și în me
ciul cu „Poli“. De pildă, în min. 
15, 22 și 24, Constantinescu și
Ene sînt foarte aproape de des
chiderea scorului, dar se „bîlbîie“ 
incredibil.

Curând, oaspeții trec la condu
cerea meciului și, în min. 26 
FLOAREȘ deschide scorul, șutind 
printre Nedelcu, Stoicescu și E. 
Popescu. Toți trei se aflau în 
preajma timișoreanului, dar nici 
unul nu a intervenit. Șapte mi
nute mai tîrziu, 
ușor pe lingă ; 
dar Dumitrescu 
identică, dar pe cealaltă 
în min. 41, cînd Nucă înaintează 
nestingherit, pe dreapta.

interes pentru o compor- 
onorantă, jucînd (uneori)

, Petrescu trece 
același Nedelcu, 

prinde... Fază 
' parte,

Gh. NERTEA, Mircea TUDORAN

Bihor nu poate șterge impre
sia unei formații 
elipsă. Liderul se 
deci, lejer, fără 
strălucire, dar și 
și va mai înscrie ____ „____
pînă la pauză. In min. 35, Dinu 
reușește o pătrundere laterală 
în careu, de mare efect, șutea- 
ză, Vidac respinge, și AL. MOL
DOVAN înscrie din careu. Iar

aflată în e- 
va „plimba", 
prea multă 
fără replică, 
două goluri

DINAMO - F. C. BIHOR 4-1 
(4-1)

Stadion Dinamo ; teren ușor moa
le ; timp bun t spectatori, circa 
20.000. Au marcat : DINU (min, 12 
și 22), AL. MOLDOVAN (min. 35), 
DUDU GEORGESCU (min. 45). res
pectiv FLORESCU (min. 2). Raport 
de cornere : 12-1. Raportul șuturilor
la poartă : 23—6 (pe spațiul porții : 
15-4).

DINAMO : Stefan 7 — Cheran 7, 
Dobrău 8, Sătmăreanu II 8, G. San
du 8 — Dinu 9, I. Marin 6 (min. 80 
Ghițâ), Custov 6 — Al. Moldovan 7 
(min, 74 Lucescu 8), Dudu Georgescu 
7, I. Moldovan 6.

F.G BIHOR : Vidac 8 - Bigan 5, 
E. Naghi 5, Lucaci 5, Popovici 5 — 
Naom 5, Z. Naghi 6, Ghergheli 5 
(min. 62 Kun I 5) — Fildan 6 (min. 30 
Kiss 6), Florescu 7, Suciu 6.

A arbitrat r C Sztlaghi ★ ★ ★ ★ ; 
la linie : V. Trihi (cu greșeli) și G. 
Pop (toți din Baia Mare).

Cartonașe galbene : FLORESCU.
Trofeul Petschovschi : 10.
La juniori : 1—3 (0—2).

în ultimul minut al reprizei, 
ultimul gol al partidei : acțiu
ne Sătmăreanu II — Dinu — 
DUDU GEORGESCU, și liderul 
„Ghetei de aur" are calmul și 
abilitatea să se „joace" puțin 
eu apărarea oaspeților și să în
scrie spectaculos.

După pauză, conform „premi
selor" primei reprize, mai toa
tă lumea aștepta un „scor-flu- 
viu" pentru Dinamo. Dar, deși 
a mai avut 4—5 mari ocazii, 
liderul s-a oprit după pauză.

Mircea M. IONESCU

(0-0)
aproximativ 18 000. 

(min. 68) ți GIUL

ȘOVSCHI a trimis în plasă din 
apropiere) deschiderea scorului. 
La 0—1, oaspeții s-au decis să 
iasă la joc și, în replică, raidu
rile ofensive ale gazdelor au be
neficiat de culoare mai largi. în 
min. 56. la al doilea șut (prima 
dată Purcaru nu reținuse balo
nul) Nedelcu II a introdus ba
lonul în plasă, dar arbitrul 
I. Chilibar n-a acordat golul, 
deoarece a doua reluare spre 
poartă a înaintașului arădean 
fusese precedată de o obstruc
ție. Golurile în poarta craiovea- 
nă au venit însă, apoi, în serie : 
a înscris în min. 67 BROȘOV- 
SCHI (pasă de la 
minut mai tirziu. 
DELCU (cap la o 
Broșovschi) și, in 
rîndul lui GIURGIU să pecetlu
iască scorul Ia 4—0, printr-o re
luare cu capul la un corner e- 
xecutat de Domide. La patru 
zile distanță de 0—5, U.T.A. re
vine cu o victorie categorică.

Gh. NICOLAESCU

Nedelcu) ; un 
a marcat NE- 
centrare a lui 
min. 85, a fost

dar arbitrul 
golul — perfect

După pauză, timișorenii își mă
resc avantajul. In min. 52, Stoi- 
cescu îl faultează la aproximativ 
25 m de poartă pe Petrescu, exe
cută foarte puternic PALTINIȘAN, 
Dumitrescu prinde, dar apoi 
scapă balonul in poartă : 0—2.
Deconectați, oaspeții se pomenesc, 
pe negîndite, cu un gol în poarta 
lui Catona (min. 57) . înscris de 
VOCHIN, în urma unui corner. 
Două minute mai tîrziu, același 

VOCHIN egalează.
Buzea anulează 
valabil — după părerea noastră. 
Tot Vochin este îmbrâncit de că
tre Mehedințu,
77), dar jocul nu se oprește I în 
final, două goluri : ROȘCA 
(min. 86) fructifică o pasă inte
ligentă a lui Petrescu, iar VO
CHIN (min. 89) reduce diferența, 
tot în urma unei lovituri de colț.

în careu (min.

DIVIZIA B: ETAPA A 38-a
SERIA 1 --------------------------- ------------------------ -

F.C. BRĂILA - METALUL PLOPENI 
1“1 (1—1). Au marcat : Alecu (min. 
17) pentru F.G, Spiridon (min. 35) 
pentru Metalul.

PORTUL CONSTANTA - RELONUL 
SAV1NEȘTI 2-0 (1-0). Au înscris :
Biliboacă (m n. 14) și Iordan 
(min. 63).

C.S.M. SUCEAVA - VICTORIA TE- 
CUCI 2—1 (2—0). Autorii golurilor :
Prepeliță (min. 3 și 5), respectiv 
Toma (min. 51 din 11 m).

C.S.M. BORZEȘTI - OLIMPIA RM. 
SARAT 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Nae (min. 90 din 11 m).

MINERUL GURA HUMORULUI - 
PRAHOVA PLOIEȘTI 0-0.

GLORIA BUZĂU - C.F.R. PAȘCANI 
3—0 O-®)- Ajtorii golurilor : Stan
(min. 33), Balaban (min. 56) și Ni
colae (min. 75).

OLTUL SF. GHEORGHE - CELU
LOZA CALÂRASI 1-0 (1-0). A în
scris: Bokor (min. 26).

PETROLUL PLOIEȘTI - UNIREA 
FOCȘANI 5—0 (1—0). Autorul goluri
lor : Toporon (min. 22, 55, 70, 71
și 84).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - C.S.U. 
GALAȚI 1—1 (•— 1). Au marcat : Nițâ 
(min. 44) pent'u Ceahlăul, Cotigă 
(min. 15) pentru C.S.U.

Relatări de 'a corespondenții : N. 
Cos tin, N. Ste^e. I. Mîndrescu, Gh.

SERIA A II-a -----
DINAMO SLAIINA - C.S. TIRGO- 

VIȘTE 1—2 (0—0). Au înscris : Bălan 
(min. 70), respectiv Kallo (min. 65 
fi 72).

F.C.M. GIURGIU - METALURGIS
TUL CUGIR 2-1 (1-0). Au marcat :
Corin (min. 29), Vasilache (min. 84 
din 11 m), respectiv Floarea (min. 82).

METALUL BUCUREȘTI - VOINȚA 
BUCUREȘTI 2-1 (2-1). Autorii golu
rilor î Omer (m:n. 14), Prodan (min. 
18), respectiv Pestrița (min. 23).

CHIMICA riRNAVENI - FLACĂRA 
AUTOMECANICA MORENI 1-0 (1-0). 
Unicul gol a fost realizat de Șchiopu 
(min. 1).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI - CHI
MIA RM. ViLCEA 1-2 (1-1). Au mar
cat : Paulina (min. 22), respectiv 
Pintilie (min. 38) Stanca (min. 85).

UNIREA ALEXANDRIA - ȘOIMII 
SIBIU 1—1 (1—1). Au înscris : Hîrșu- 
lescu (min. 9) pentru Unirea, Muscă 
(min. 43) pent, u Șoimii.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - Ș.N. 
OLTENIȚA 2-0 (0—0). Autorii goluri
lor : Pescaru (min. 66) și Paras- 
chivescu (min. 85).

CHIMIA TR. MĂGURELE - TRAC
TORUL BRAȘOV 3-3 (1-0). Autorii
golurilor : Nica (min. 11), Andrei 
(min. 47) și Ștefan (min. 80) pentru 
Chimia, Dumitru (min. 60), Takacs 
(min. 65) și O ane ea (min. 79) pen
tru Tractorul.

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4-0 (2-0).

SERIA A III-a -
MUREȘUL DEVA - MINERUL CAV- 

NIC 3—2 (1—1). Autorii golurilor : 
Szabadoș (min. 31), Șchiopu (min. 
56 și 62 din 11 m), respectiv Aldo- 
escu (min; 25), Stenzel (min. 90).

IND. SIRMEI C TURZII - VICTO
RIA CĂLAN 4-1 (0-0). Au înscris :
Pripici (min. 47, 53), Cojocaru (mîn. 
55), Voroneanu (min. 82), respectiv 
Goea (min. 89).

OLIMPIA SArU MARE - C.F.R. TI
MIȘOARA 4-1 (2-1). Au marcat :
Bathori II (min. 3 și 83), Hațeganu 
(min. 19), Both (min. 82), respectiv 
Volaru II (min. 35).

U.M. TIMIȘOARA - RAPID ARAD 
3—2 (1—1). Au înscris : Batki (min.
20), Belanov (mir. 50), Humei (min. 
71), respectiv Axente (min. 20), Co- 
peș (min. 65).

DACIA ORĂȘTIE - C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 2-0 (2-0). Autorii goluri-
lor : Nenu (min. 21) »i Radu
(lcn|'.L.375 SIGHET - STICLA TURDA 

(0-0). Unicul gol a fost realizat 
de Roman (min. 65).

MINERUL LU’ENI - ARMĂTURA

TURNEUL FINAL’
AL CAMPIONATULUI 

JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR
HUNEDOARA, 5 (prip tele

fon). Duminică au continuat în 
localitate jocurile din turneul fi
nal ai campionatului juniorilor 
și școlarilor. Iată rezultatele în
registrate :

F.C. BAIA MARE — CHIMI
CA TlRNAVENI 1—1 (0—0). Au 
marcat : Rus (min. 53) pentru 
băimăreni și Balint (min. 69) 
.pentru Chimica.

LICEUL DE FOTBAL BA- 
CAU — ȘCOALA SPORTIVA 
HUNEDOARA 1—1 (1—1). Au 
înscris : Napău (min. 26) pen
tru huneddreni, Filip (min. 30) 
pentru băcăuani. (Partida a 
avut caracter amical). Cele 
două jocuri s-au. disputat la 
Deva.

METALUL BUCUREȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 0—0.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— LICEUL NR. 4 TIMIȘOARA 
3—1 (2—1). Au marcat : Popes
cu (min. 14 și 37), Bălăci (min. 
62) pentru învingători, respectiv, 
Cringașu (min. 3). Meciurile 
s-au disputat la Hunedoara.

Programul jocurilor de miine, 
care se vor juca la Hunedoara, 
este următorul : Liceul de fot
bal Bacău — Chimica Tîrnă- 
veni ; F.C. Baia Mare — Școa
la sportivă Hunedoara (amical); 
Metalul București — Liceul Nr. 
4 Timișoara; Universitatea Cra
iova — Petrolul Ploiești.

Gorun, D. Bolohan. D. Soare, Gh.
Briotă, I. Tănăsc-scu și N. Marcu.

1. PETROLUL r*l. 30 22 6 2 61-15 50
2. Gloria Buzău 30 13 9 8 37-23 35
3. Relortul Săv. 30 14 6 10 37-34 34
4. C.S.U. Galati 3C 14 5 11 55-39 33
5. C.S.M. *w. 30 13 7 10 28-27 33
6. Met. Plop. 30 13 6 11 45-31 32
7. C.F.R. Pașcani 30 12 6 12 40-33 30
8. F.C. Brăila 30 9 12 9 45-44 30
9. Oltul Sf. Gh. 30 12 6 12 29-31 30

10. Ceahlăul F N. 30 13 4 13 34-41 30
11.-Prahova PI. 30 11 7 12 37-35 29
12. Portul C-ța. 30 9 10 11 33-41 28
13. Celuloza Căi. 30 12 3 15 28-33 27
14. Unirea Focș. 30 10 7 13 28-37 27
15. Vict. Tecuci 30 10 7 13 36-48 27
16. C.S.M. Borz. 30 9 8 13 17-31 26
17. Minerul G.H. 30 8 7 15 32-40 23
18. Oiimp. Rm S 30 4 8 18 17-56 16

ETAPA VIITOARE (12 iunie) ; Re- 
lonul Sâvinești — C.S.M. Suceava 
(0—2), Olimoia Rm. Sărat — Oltul 
Sf. Gheorghe (0—2), Prahova s>fo iești
— F.C. Brăila (2-1), Portul Constanța
— Celuloza Câ'ărași (0—3), Minerul 
Gura Humorului — ploria Buzău 
(1—4), C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. 
Neamț (1—2), Unirea Focșarv — 
C.S.M. Borzești (0—3), C.S.U. Galați
— Metalul Plopen’ (1—3), Victoria Te
cuci — Petrolul Ploiești (0-5).

Meciul s-a disDutat în ziua de 1 
iunie.

Relatări de a corespondenți? : G 
Dirnescu. Tr. Bcrrbălatâ, N. Ștefan, 
I. Ducan, O. Guțu, M. Bizon, G 
Gruia și D. Gruia.

ETAPA VIITOARE (12 iunie) ■. C.S. 
Tîrgoviște — Steagul roșu Brașov 
(1—2), Unirea Alexandria — Tehno- 
metal București (0—0), Dinamo Slati
na — Nitramoma Făgăraș (0—2), Me
talurgistul Cugir — Voința București 
(1-0), Ș.N. Oltenița - F.C.M. Giur
giu (0—3), Metalul București — Șoimii 
Sibiu (1-2), Chimia Rm. Vilcea — 
Electroputere Craiova disputat, Trac
torul Brașov - Chimica Tîrnâvenî 
(0—2), Chimia Tr. Măgurele — Fla
căra Automecan’cc Moreni (0—2).

1. CS TÎRGOVIȘTE 30 19 6 5 49-19 44
2. Steagul roșu 30 20 2 8 47-24 42
3. Chimia Rm. V. 31 20 1 10 63-37 41
4. Unirea Alex. 30 14 5 11 34-22 33
5. Nitramonia 30 15 3 12 40-35 33
6. Metalul Buc. 30 13 5 12 36-35 31
7. Chimica Tirn. 30 14 3 13 36-40 31
8. Dinamo Si. 30 13 3 14 40-43 29
9. Șoimii Sibiu 30 11 7 12 39-34 29

10. Metalurgistul 30 12 5 13 24-29 29
11. Electroputere 31 9 10 12 48-49 28
12. FI. Moreni 30 13 2 15 31-33 28
13. F.C.M. Giurgiu 30 10 8 12 38-42 28
14. Tractorul Bv. 30 11 6 13 32-45 28
15. Chimia Tr. M 30 11 5 14 33-37 27
16. Voința Buc. 30 10 5 15 22-38 25
17. Ș.N. Oltenița 30 9 3 18 22-43 21
18. Tehnometal 30 5 5 20 18-54 15

ZALAU 2—0 (1-0) A marcat : Lucuta 
(min. 42 și 80).

AURUL BRAD - F.G BAIA MARE 
1-0 (1-0). A înscris: Golda (min. 43T.

„U“ CLUJ-NAPOCA - GLORIA BIS
TRIȚA 2-3 (1-1) Au înscris : Mure- 
șan (min. 9), Cîmpeanu (min. 61 din 
11 m), respectiv Szecheli (min. 18)* 
Ciocan (min. 51) și Berceanu 
(min. 87).

Relatări de la corespondenții : f. 
Jura, P. Tonea, Z. Covaci, C. Crețu* 
B. Crețu, S. Predea, I. Cotescu, AL 
Jurcă și I. Lespuc.

rla Bistrița — Victoria Călan (1—2), 
Olimpia Satu Mare — C.I.L. Sighet 
(0—1), Rapid Arad - Minerul Cavnîc 
(0-0), Armătura Zalău — Ind. sîrmeî 
C. Turzîi (1—2), Dacia Orâ$tie — 
U.M. Timișoa-a (0-6), C.F.R. Cluj- 
Napoca — Aurul Brad (0—2), C.F.R. 
Timișoara — Minerul Lupeni (0—3), 
Mureșul Deva — ,,U* Cluj-Napoca
(0-1).

1. OLIMPIA S.M. 30 21 3 6 57-20 45
2. Gloria Bistrița 30 16 4 10 50-41 36
3. C.I.L. Sighet 30 15 4 11 40-40 34
4. U.M. Timiș. 30 15 2 13 56-41 32
5. F.C. Baia Mare 30 13 5 12 45-31 31
6. Aurul Brad 30 14 3 13 41-33 31
7. C.F.R. Tim. 30 15 1 14 38-35 31
8. Mureșul Deva 30 13 4 13 32-38 30
9. Armătura ZI 30 12 5 13 33-40 29

10. Vict. Călan 30 13 3 14 36-44 29
11. Rapid Arad 30 12 4 14 41-44 28
12. „U- Cj.-Nap 30 12 4 14 32-36 28
13. C.F.R. Cj.-Nap. 30 12 4 16 33-38 28
14. Sticla Turda 30 11 5 14 29-38 27
15. Min. Lupeni 30 12 3 15 31-43 27
16. Dacia Oraștie 30 12 2 16 32-48 26
17. Ind. sîrmei 30 10 5 15 41-51 25
18. Min. Cavnic 30 9 5 16 37-43 23

ETAPA VIITOARE (12! iunie) s Sticla
Turda — F.C. 3aia Mare (0-2), Glo

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE - EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT 

* DIN 5 IUNIE
I. Sp. studențesc — steaua 2 

n. Rapid — Progresul 1
în. F.C.M. Reșița — F.C. Argeș 2 
IV. U.T.A. — Univ. Craiova 1
V. F.C.M. Galați — Pali. Tim. 2

VI. S.C. Bacău — Jiul Petroș. 1
VII. Corvinul — F.C. Constanța X

VIII. Pali. Iași — A. S A. Tg. M. 1
IX C.S.M. sv. — Viet. Tecuci 1

X. Tehnomet. — Chim. Rm. V. 2
XI. Din. Slatina — C.S. Tirg. 2 

xn. Aurul Brad — F.C. B.M. 1 
xm. „U“ Cj.-Nap. — Gloria B-ța 2

Fond de cîștiguri : 410.197 lei.
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 5 IUNIE 1977

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 522.434 lei din care : RE
PORT CATEGORIA 1 : 77.174 lei. 
Extragerea I : 71 9 69 22 ; ex
tragerea a Il-a : 70 40 72 59 : ex
tragerea a III-a : 41 16 49 23.

Plata ciștigurllor de la această 
tragere se va face astfel : în Mu
nicipiul București de la 14 iunie 
pînă la 5 august 1977 ; în țară, 
de la 18 iunie pînă la 5 august, 
iar prin mandate poștale 
pind de la 17 iunie 1977.



FRANȚA ROMANIA 9-6 LA RUGBY ROLAND 6ARR0S îî
CU 0 MAI BUNA ORIENTARE TACTICA, ȘI-A DESIMNAI CAMPIONII

ECHIPA NOASTRA PUTEA OBȚINE VICTORIA!
Stadlonul — „Parc des Princes". Spectatori — circa 7 000. Arbi

tri : M. Carsten la centru, Dominique Tardi și Florentin Tudorache.
FRANȚA : Aguirre (15) — Bustafia (14). Bertranne (13), Sangalli 

(12), Av'erous (11), — Romeu (10), Fouroux (9) — Skrela (7), Bas- 
tiat (8), River (6) — Palmie (5), din min. 76, Petrissans, Imbemon 
(4) — paparemborde (3), Paco (2), Cholley (1).

ROMANIA : Bucos (15) — Constantin (14), Nica (13), Varga ,12), 
Motrescu (11) — Alexandru (10), Suciu (9) — Stoica (7), Dărăban 
(8). Murariu (6) — M. Ionescu (5), Pintea (4) — Băcioiu (3), din 
min. 65 Corneiiu. Ortelecan (2), Dinu (1).

PARIS, 5 (prin telefon). 
Organizată la inițiativa Federa
ției franceze de rugby, ca un 
frumos gest de solidaritate față 
de grelele încercări pricinuite 
țării noastre de seismul de la 
4 martie, intilnirea amicală 
dintre echipele reprezentative 
ale Franței și României s-a 
constituit ca o manifestare e- 
moționantă a relațiilor de a- 
dîncă semnificație pe care Ie 
cultivă și le dezvoltă întrecerea 
sportivă, momentul cel mai im
presionant conslituindu-1 minu
tul de reculegere, dinaintea par
tidei, in memoria victimelor cu
tremurului.

Caracterul amical al meciujui, 
disputat sîmbătă pe stadionul 
„Parc des Princes", n-a dimi
nuat, însă, ambițiile celor două 
formații, fruntașe ale rugbyului 
european, dornice, desigur, să-și 
aproprie victoria. Dar valoarea 
calitativă și spectaculară a în
tîlnirii nu s-a ridicat decît în 
prea mică măsură la nivelul 
ambițiilor de care aminteam, 
ambele echipe prostind un joc 
sub posibilitățile pe care le-au 
dovedit de atîtea ori.

în final, după cum se știe, au 
cîștigat gazdele cu 9—6 (6—6). 
„O mică victorie a francezilor", 
cum o denumește „Le Journal 
du Dimanche". Pentru echipa 
noastră este totuși un rezultat 
onorabil, îndeosebi ținînd sea
ma de cîteva repere obiective: 
scor strins, joc in deplasare, 
nici o încercare primită, raport 
de lovituri de pedeapsă favora-

bil gazdelor : 7—1, acel scor de 
6—3 pentru echipa României 
(in min. 26), precum și egali
tatea (6—6) de la sfirșitu] pri
mei reprize.

Desfășurarea meciului, urmă
rit de altfel pe micul ecran de 
către un mare număr de iubi
tori ai sportului, confirmă însă 
faptul că, pe „Parc des Prin
ces", rugbyștii români au ratat 
prilejul unui nou succes de 
marc prestigiu, care ar fi în
semnat, totodată, și prima lor 
victorie din întîlnirile disputa
te în deplasare, în Franța.

înainte de a încerca să des
prindem cîteva concluzii gene
rale pe marginea evoluției de 
sîmbătă a rugbyștilor noștri, 
subliniem jocul foarte bun în 
apărare pe toată durata parti
dei, dominarea teritorială și 
acțiunile tactice — aproape de 
cerințe — din prima repriză, 
precum și cele cîteva momente 
periculoase de contraatac cre
ate in cea de a doua parte a 
intilnirii.

Să reamintim pe scurt și U- 
nele faze mai importante din 
desfășurarea jocului :

In min. 3 : 3—0 pentru Fran
ța (9, după o lovitură de pe
deapsă transformată de mijlo
cașul la deschidere Romeu. Un 
handicap greu, neașteptat pen
tru un început de meci. In 
continuare, se joacă, în tere
nul advers, dar, surprinzător, 
cu cîteva pase și preluări gre
șite care împiedică realizarea 
egalității pe tabela de marcaj.

Min. 20, corespunzător cursului 
jocului, Bucos transformă o 
lovitufă de pedeapsă și tot el, 
în min. 26. aduce avantajul de 
partea echipei noastre (Iov 
ped.). Min. 40 : la o aglomerare 
se acordă lovitură de pedeapsă 
pentru jucătorii francezi. Stoi
ca își ține, însă, în continuare, 
adversarul, se dictează mutarea 
locului de executare cu 10 m, 
creîndu-se astfel posibilitatea 
unei reușite, pe care fundașul 
Aguirre o 
egala scorul 
ză, în min. 
ționează în 
făcuseră de
torii adverși, fără a fi penali
zați) și se acordă o nouă lovi
tură de pedeapsă. Aguirre în
scrie, stabilind scorul final : 
9—6.

Aceste cîteva secvențe ale 
meciului arată că au fost co
mise o serie de greșeli indivi
duale (nu numai de către Stoi
ca, ci, în diferite alte momen
te, și de Suciu, Pintea, Daraban 
și alti jucători), după cum ar 
mai trebui amintite și unele 
ratări din poziții favorabile 
pentru realizarea unor încercări 
(Murariu, Constantin) sau lo
vituri de picior căzute (Ale
xandru, Bucos). Au fost, desi
gur și alte scăderi care, toate, au 
influențat în mai mică sau în 
mai mare măsură rezultatul 
final al meciului. Dincolo de 
aceste s minusuri sau erori per
sonale ' (adesea inerente într-un 
meci de rugby) s-a conturat, 
însă, concluzia că, în ansam
blul ei, echipa noastră — în
deosebi în repriza a Il-a — a ju
cat sub nivelul posibilităților, 
al pregătirii și puterii de anga
jament. Dar, asupra unor pro
bleme privind echipa națională, 
vom reveni.

Dan GÂRLEȘTEANU

folosește pentru a 
(6—6). După pau- 

60, Stoica obstruc- 
margine (așa cum 
multe ori și juca-

Horcnța Mihai a tost învinsă in finală de Mima Jausovec
PARIS, 5. — Pe terenul cen

tral de la Roland Garros, în 
prezența a 14.000 de spectatori, 
duminică după amiază s-au dis
putat cele două finale ale pro
belor majore din cadrul cam
pionatelor internaționale de te
nis ale Franței. Pentru presti
giosul titlu de campioană, la 
simplu feminin, s-au întîlnit 
cele două protagoniste ale în
trecerilor, jucătoarea româncă 
Florența Mihai și campioana 
iugoslavă Mima Jausovec. După 
un meci de bun nivel tehnic, 
pe distanța a trei seturi, Mima 
Jausovec și-a adjudecat victo
ria, la scorul de 6—2, 6—7, 
6—1. După cum transmite co
respondentul agenției „Associa
ted Press" în această partidă 
„amîndouă jucătoarele au fost 
handicapate de timpul rece, cu 
vînt aspru, dar în special Flo
rența Mihai, care n-a putut să-și 
desfășoare jocul variat, cu 
atacuri la fileu. Tenisul de re
gularitate, cu mingi tari, al Mi- 
mei Jausovec a fost superior, în 
asemenea condiții", A fost a 
doua finală de Ia Roland Gar
ros, în care a apărut reprezen
tanta României. Sîmbătă, în ul
timul meci al probei de dublu 
mixt, Florența Mihai și colum
bianul Ivan Molina au fost în- 
trecuți de perechea americană 
Patty Carrillo — John McEnroe 
cu 7—6, 6—3. Cele două locuri 
doi obținute de tînăra sportivă 
româncă reprezintă o promiță
toare performanță.

Finala de simplu bărbați a

opus pe Guillermo Vilas (Ar
gentina) și Brian Gottfried 
(S.U.A.). Primul îl eliminase, în 
semifinale, pe mexicanul Râul 
Ramirez, cu 6—2, 6—6, 6—3. iar 
cel de-al doilea l-a învins cu 
7—5, 6—3. 7—5 pe australianul 
Phil Dent. A fost o „finală de- 
cepționantă" pentru parizieni — 
după cum transmit corespon
denții agențiilor de presă — dat 
fiind că jucătorul american a 
acționat cu mult sub forma de
monstrată anterior. Adversarul 
său s-a impus cu autoritate, așa 
cum arată și rezultatul partidei: 
Vilas — Gottfried 6—0, 6—3,
6—0. Argentinianul Guillermo 
Vilas este primul tenisman din 
America Latină care cîștiga 
turneul de la Roland Garros.

MECIUL DE ATLETISM
U. R. S. S R.F. GERMANIA

MOSCOVA, 5 (Agerprcs). — 
După prima zi a întîlnirii inter
naționale de atletism, care se 
dispută la Soci între selecționa
tele masculine și feminine ale 
U.R.S.S. și R.F. Germania, sco
rul este de 122—88 puncte în 
favoarea gazdelor. Iată cîteva 
dintre principalele rezultate în
registrate : la feminin : Tatiana 
Storojeva — 56,55 la 400 mg ; 
Ursula Koch — 2:01,64 la 800 m; 
la masculin : Boris Zaicik — 
75,90 m la aruncarea ciocanului; 
S. Krig — 46,21 la 400 m.

TELEX • TELEX • TELEX

CAMPIONATELE
INTERNATIONALE

DE ATLETISM
I (Urmare din pag. 1)

col, un alergător cu un palma
res deloc bogat.

Dintre oaspeți am remarcat 
comportarea aruncătoarei de 
greutate Helma Knorscheidt 
(R. D. Germană) 19,51 m și... 
cam atît !

Rezultate tehnice : 
BArbați : ioo m : 1. 
trescu (Dinamo) 10.4. 
selescu (C.A.U.) 10,5, 
duva (Dinamo) 10.6 :
I. Ș------ —
J. Dobrev (—
Aissaoui (Algeria) 48,4 ; 
1. Gheorghe Gliipu 
3:41,2, 2. N. Onescu 
3:41,4, 3. P. Lupan

Sîmbătă t 
Toma Pe-
2. Cl. Su-

3. Șt. Vă-
... — . 400 m :

Ștefan Nagy (Steaua) 48,1, 2 
Dobrev (Bulgaria) 48,3. 3.

1500 m : 
(Metalul) 
(Dinamo) 

—.— (Steaua)
3:41.7, 4. Brahnia (Algeria) 3:42,1 ; 
10 000 m : 1. Hie Floroiu (Farul 
C-ța) 28:33,4. 2. C. Andreica (Ra
pid) 28:42.2, 3 M. Vicol (Steagul 
roșu Bv.) 28:43,4 ; no mg :
1. Erwin Sebestyen (Steaua) 14,0,
2. V. Nedealov (Bulgaria) 14,3,
3. v. Teașcă (U Cluj-Napoca) 14,4; 
triplu : 1. Carol Corbu (Steaua) 
16,35 m. 2. Ad. Ghioroaie (Steaua) 
16,02 m, 3. B. Bedrosian (Dinamo)

înălțime : 1 Richard
(Cuba) 2.18 m, 2. M.

2,15 m, 3. Ad. 
(Steaua) 2,08 m ; pră- 

1. Nichifor Ligor (Steaua)
2. C. Anton (Rapid)
3. V. Bogdan (Steaua)

N.

T

Ileana Silai (in stingă) cu puțin timp înaintea atacului decisiv 
in finalul cursei de 1 500 m. Foto : S. BAKCSY

15,95 m ; 
Spencer
Onciu (Steaua) 
Proteasa 
jină | I 
5.15 m.
4.90 m, . .. _____ _______
4,80 m ; greutate : 1. Sașa Dimi
trov (Bulgaria) 18.25 m, 2 Gh. 
Crăciunescu (Steaua) 17,35 m, 3. 
C. Csakany (U Cluj-Napoca) 15,89 
m ; suliță : 1. Carol Raduly
(C.A.U.) 80,80 m. 2. C. Grigoraș 
(C.S.M. Suceava) 72.92 m, 3. D. 
Morutan (C.S.U. Oradea) 69,78 m ; 
FEMEI ; 100 m : 1, Veronica Buia 
(Rapid) 11,6, 2. Isabel Taylor 
(Cuba) 11,7. 3. Asuncion Acosta 
(Cuba) 11,8 : 400 m : 1. Elena
Tărîtă (C.A Roman) 53,3. 2. Lă
crămioara Diaconiuc __
man) 53,6, 3. Eugenia Baciu (C.S. 
Brăila) 55.8 : 1500 m : 1. Ileana
Silai (Metalul) 4:04,7. 2. Maricica 
Puica (Olimpia) 4:05,1, 3. Natalia 
Mărășescu (Steaua) 4:06.0. 4. Ga
briele Meinel (B.D. Germană) 
4:09,8, 5. Fița Lovir (C.S.U. Ga
lați) 4;10,3 : 400 ma : 1. Doina
Bădescu (Rapid) 60.4 — nou re
cord republican. 2. Lenuta Coadă 
(C.S Brăila) 60,7. 3. Maria Ghilea 
(Olimpia) 61,8 : lungime : 1. Alina 
Gheorghiu (Steaua) 6.58 m. 2. 
Doina Anton (C.S.M. Pitești) 
6,14 m, 3. Gabriela Pustianu (Șc. 
sp 1 Focșani) 5.92 m : disc : 1. 
Argentina Menis (Dinamo) 61,98 m, 
2. Lenea
59,04 m. 3. Marcela pilarova (Ce
hoslovacia) 53.70 m.

Duminică : BARBAȚI : 200 m : 
1. Claudiu Sușelescu (C.A.U.) 
21,0, 2. J. Pfeifer (R D. Germană)

21.0, 3. T Petrescu (Dinamo) 21.2: 
800 m : 1. Nicolae Onescu (Di
namo) 1:49,8, 2. “ ""
cia) 1 ;51,0, 3.
1:51,4 ; 5 000 m < 1. 
(Farul C-ța) 13:56,0, 2.
(Steaua) 14:14,0, 3. C
(C.S.U. Oradea) 14:14,2 ; 
marș : 1. Constantin Stan 
1.28:06,2. 2. L. Pe 
Pitești) 1.29:12,8, 
(Steaua) 1.30:35,4 ;

m,

(C.A. Ro-

Streliova (Bulgaria)

J. Konari (Gre- 
V. Sterea (C.A.U.) 

* Hie Floroiu 
Fl. Sandu 

Ștefan 
20 km 

(Steaua) 
(C.S.U. 
Găsitu 

1.
M. 

3. E. 
vriieurgue ț^uința 53,8 ;
3000 m obst. : 1. Gheorghe Cefan _ : - _ Copu 

Voicu 
1. Du- 

, _ . 7,84 m.
(Dinamo) 7,78 m. 3. 

(Dinamo) 7,67 m ;
1. Ion Zamfirache (Di- 
60.50 m. 2. J. Morrison 

60,36 m. 3 I. Naghi 
1. Stan 

m, 2. N. 
Șt.

3 Mioara Boros (Dinamo) 
m ; suliță : 1. Eva ZorgS
Cluj-Napoca) 51,46 m, 2. Corina 
Gîrbea (Șc. sp. Slobozia) 49,56 m, 
3. Mihaela Loghin (C.A.U.) 
47,32 m.

ATLETISM • La Saint Maur, 
fondistul englez ian Stewart a 
stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului pe 
5 000 m, cu 13:25,8. Alte rezultate: 
1 500 m — Ovett (Anglia) 3:39,8 ; 
10 000 m — Hermens (Olanda) 
28:23,0 ; triplusalt — Lamltifi 
(Franța) 16,24 m ; 3 000 m obst. 
— Campos (Spania) 8:32,9 • At
letul vest-german Karl Hans 
Riehm a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui în proba de aruncarea cio
canului — 76,30 m, în concursul 
de la Rehlingen (R.F.G.). Arun
carea suliței a revenit campio
nului olimpic, maghiarul Mikl’oș 
Nemeth, cu "86,90 m • Intr-un 
concurs la Walbrzych (Polonia), 
J. Rybczynski a cîștigat săritura 
în înălțime, cu 2,20 m. Pe locul 
doi — Banaszek 2,15 m. Campio
nul olimpic Jacek Wszola s-a 
clasat al treilea, cu 2,10 m • La 
Belgrad, sprintera poloneză Irena 
Szewinska a alergat 100 m în 
11,4, iar iugoslavul Nenad Stekici 
a fost primul la lungime, cu 
7,79 m. Alte rezultate : 100 m — 
Nash (Canada) 10,2 ; 110 mg — 
Ronconi (italia) 14,0 ; 5 000 m — 
Kopijasz (Polonia) 13:49.0 ; înăl
țime (fy — Snejana Hrepevnik 
I(ugoslavia) 1,79 m e Cu prile
jul concursului desfășurat la Riga, 
sportivul sovietic Aleksandr Gri
goriev a stabilit un nou record 
european la săritura în înălțime 
cu rezultatul de 2,30 m.

AUTO • A 24-a ediție a „Ra
liului Acropole» s-a încheiat la 
Atena cu victoria pilotului sue
dez Bjorn Waldegaard (pe „Ford 
Escort").

CICLISM A Etapa a 13-a a Tu
rului Italiei (Mondovi — Varzi, 
187 km) a fost cîștigată de ita
lianul Giancarlo Tartoni, în 
4h59:23. Sosit pe locul șapte, la 
3:47 de ' învingător, Francesco 
Moser continuă să conducă în

clasamentul general • După pa
tru etape, în Turul Angliei con
duce rutierul cehoslovac Vaclav 
Vondracek, urmat de Guseinov 
(U.R.S.S.) — la 2 sec și Prim 
(Suedia) — la 4 sec.

HANDBAL • Meciurile din 
ziua a doua a „Trofeului iugo
slavia» (masculin) s-au încheiat 
eu următoarele rezultate : iugo
slavia (A) — suedia 26—22 (13—9); 
U.R.S.S. — Polonia 26—19 (11—10), 
Iugoslavia (B) — Ungaria 10—19 
(9-11). (

In „Cupa intercontinentală" 
la baschet masculin s-au dis
putat noi meciuri : la Mosco
va, U.R.S.S. — S.U.A. 114—105 
(50—37) ; la Sao Paulo, Bra
zilia — Israel 84—73 (41—40) ; 
la Buenos Aires, Argentina — 
Israel 97—89 (48—56), la Rio
de Janeiro, Brazilia — italia 
90—86 (43—43).

TENIS * Proba 
bați a turneului 
ham (Anglia) a ______ _____
hanului Mark Edmondson, învin
gător cu 6—3, 6—4 în finala cu 
americanul Tim Gullikson • La 
Milwaukee (S.U.A.) în turneul 
interorașe, tînăra jucătoare so
vietică Natașa 
joacă pentru __ T___
Philadelphia) a învins-o cu 6—3 
pe campioana americană Chris 
Evert (Phoenix). Olga Morozova 
și Natașa Cimîreva au întrecut 
la dublu cu 7—6 perechea Chris 
Evert — Kristien Shaw, iar la 
dublu mixt Olga Morozova și 
T. Kakulia au învins cu 7—5 cu
plul Kristien Shaw — R. Case, 
în final, echipa Philadelphiei a 
întrecut cu 30—27 formația 
Phoenix (Arizona).

de simplu băr- 
de la Becken- 
revenit austra-

Cimîreva (care 
echipa orașului
americană Chris

(Steaua) 1.30:35.4 ; 400 mg : 
r-aul Ionescu (Dinamo) 53,3, 2 
Popa (Știința Bacău) 53,4, 
Gheorghe (Știința C-ța)
(St. roșu Bv.) 8:28,2, 2. P. 
(Farul C-ta) 8:29,0, 3 N.
(Metalul) 8:29.6 ; lungime : 
mitru Iordache (Rapid) 
2. T. Vasile 
B. Bedrosian 
disc : 
namo) 60.50 m. 2. J.
(Cuba) 60,36 m. 3 
(Steaua) 59.90 m : ciocan :
Tudor (Dinamo) 68.88
Bîndar (Dinamo) 67,16 m. 3. 
Sișcovici (St. roșu Bv.) 57,40 m ; 
FEMEI : 200 m : 1. Veronica Buia 
(Rapid) 23.7? 2 Asuncion 
(Cuba) 24,0, 3. Isabel
(Cuba) 24.4 : 800 m : 1.
Tăriță (C.A. Roman) 2:02.5, 2. Ga
briele Meinel (R.D Germană) 
2:02,8, 3. Fița Lovin (C.S.U. Ga
lati) 2:03,0 : 3000 m : 1. Natalia
Mărășescu (Steaua) 9:32,4. 2. Ma
ricica Puică (Olimpia) 9:33,0. 3. 
Georgeta Gazibara (CASU Timi
șoara) 9:34.8 : 100 mg : 1. Gricel 
Machadu (Cuba) 13.5. 2. Elena 
Mirza (Dinamo) 13.7. 3. Valeria 
Ștefănescu (Dinamo) 13.8. 4. Ma
riana Nedelcu (U Clui-Napoca) 
13,9 ; înălțime : 1 Cornelia Popa 
(Dinamo) 1,87 m. 2. Jutta Kirst 
(R.D. Germană) 1.84 m. 3. Nicu- 
lina Vasile (D’namo> 1,84 m : 
greutate : 1. Helma Knorscheidt
(R.D. Germană) 19.51 m. 2. Va
lentina Groapă (Steaua) 17,77 m.

Acosta 
Taylor 

Elena

Gin
DUDU GEORGESCU 

CONDUCE ÎN CLASA 
MENTUL „GHETEI 

DE AUR“

Ultimele etape de campionat 
au adus unele modificări in cla
samentul „Ghetei de aur“. în 
continuare, în fruntea golgete- 
rilor europeni se 'află Dudu 
Georgescu (Dinamo București) 
cu 36 de goluri marcate. El mai 
are de jucat 5 etape. Pe locul 
al doilea a trecut acum Văradi 
(Vasas Budapesta) cu 34 g, care 
mai bre două jocuri. îi urmează 
Geels (Ajax Amsterdam) și D. 
Muller (F.C. Koln) tot cu 34 g, 
dar care au terminat campio
natul.

SCOTIA A CÎȘTIGAT CAM 
PIONATUL INTERBRI- 

TANIC

goluri înscrise de Dalglish 
(2) și McQueen, sîmbătă au a- 
vut loc ultimele două partide. 
Jocul decisiv, pe stadionul 
Wembley, în fața a 100 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu vic
toria echipei Scoției, care a în
vins cu 2—1 reprezentativa An
gliei. McQueen a deschis scorul 
(min. 43) pentru scoțieni, apoi 
Dalglish l-a mărit la 2—6 (min. 
61). Singurul punct al gazdelor 
a fost înscris în min. 88 de 
Channon, din 11 m. Astfel, e- 
chipa Angliei a suferit două 
înfrîngeri pe teren propriu în 
această competiție și pierde a- 
casă în fața Scoției pentru pri
ma oară în ultimii 10 ani !

Iată clasamentul final :
0 
0 
2 
2

«
săptămînii trecute etapele 31 șt 
32. Dacă etapa a 31-a nu a 
adus surprize (Vasas — M.T.K. 
2—1 ; Ujpesti Dozsa — Szom- 
bathely 3—0 ; Ferencvăros — 
Honved 2—0), în schimb, cea 
de-a 32-a a consemnat înfrîn- 
gerea echipei Ujpesti Dozsa cu 
2—1 la Dorog. Prin acest eșec, 
Ujpesti Dozsa își micșorează 
șansa de a cîștiga campionatul. 
Alte rezultate : Vasas — Gyor 
2—1 (Văradi a marcat un gol) ; 
Honved — Szombathely 6—5 ! ; 
Ferencvâros — Videoton 2—0.

Primele clasate :
Vasas 32 24
Ujpesti D. 32 21 
Ferencv. 32 18

1.
2.
3.

2
5
9

6 96-43
6 84-44
5 73-37

50
47
45

MECIURI AMICALE

După ce, în cursul săptămînii 
trecute, campionatul interbrita- 
nic a programat meciul Scoția 
— Irlanda de Nord 3—0 (1—0)

1.
2.
3.
4.

Scoția
Tara Galilor 
Anglia
Irl. de Nord

IN 
vegia

IN 
RIEI

3
3
3
3

2
1
1
0

1
2
0
1

5—1
2—1
3—4
2-6

5
4
2
1

CAMPIONATE

C.E. DE TINERET : Nor- 
— Anglia 1—2 (0—1).
CAMPIONATUL UNGA- 
s-au desfășurat in cursul

• Reprezentativa Poloniei, 
care întreprlnle un turneu în 
Argehtina, a jucat la Rosario 
cu formația locală „Newells 
Old Boys" de care a dispus cu 
1—0 (1—0), prin golul marcat 
de Boniak (min. 44).

• La Tokio, Sel. Japoniei — 
F.C. Koln 0—2 (0—2).

• In meci amical, la Oslo : 
Norvegia — Danemarca 0—2 
(0-1). Au marcat Lund și So
rensen.
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