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I- n această zi de sărbătoare scumpă întregii noastre na
țiuni — ziua aniversării a 57 de ani de la crearea, la 
8 mai 1921, a Partidului Comunist Român — gîndurile 

inimile noastre se umplu de adinei și vie recunoștință 
față de înțeleptul și încercatul conducător al destinelor tării 
pe drumul mereu ascendent al bunăstării, al progresului și 
civilizației.

Omagiul pe care poporul nostru îl aduce astăzi gloriosului 
nostru partid comunist are semnificații majore. Este omagiul 
adus luptei neobosite revoluționare pe care partidul, in frun
tea clasei muncitoare din România, a desfășurat-o — jncă de 
la constituire — pentru libertate națională și socială, pentru 
democrație și socialism, pentru binele și fericirea întregului 
popor. Este omagiul adus izbînzilor dobindite în edificarea 
noii orinduiri, după ce partidul comunist a devenit forța po
litică conducătoare, exponent al intereselor întregului popor. 
Este omagiul pe care tineretul îl aduce partidului pentru mi
nunatele condiții care i-au fost create pentru dezvoltarea ar
monioasă, plenară, pentru afirmarea sa multilaterală in toate 
domeniile de activitate.

Prin grija permanentă manifestată de conducerea partidu
lui nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tineretului țării 1 se oferă largi posibilități de 
pregătire, de muncă și de viață, precum și oondițU dintre 
cele mai bune de recreare, de odihnă și de întărire a capa
cității sale de efort, de creație, prin practicarea sportului. 
Dealtfel, educația fizică a devenit o componentă importantă 
a activității de formare a omului nou al societății noastre 
și se bucură de o deosebită atenție din partea conducerii de 
partid. Măsurile adoptate in ultimii ani pentru perfecțio
narea activității de educație fizică și sport stau mărturie la 
acest sens. Ca urmare, milioane de tineri rint cuprinși astăzi 
in activități recreative și sportive, in cadrul competiției poli
sportive naționale „Daciada", inițiată de însuși secretarul 
general al partidului. Iar mișcarea noastră sportivă tinde să 
cuprindă mase tot mai largi, practic întregul tineret, precum 
și sute de mii de vîrstnici iubitori ai exercițiului fizic. De 
asemenea, activitatea de performanță și-a extins permanent 
aria de cuprindere, atingind cote superioare, <w>r»«ptrn-»M5M’ir* 
condițiilor tot mai bune ce i se creează. Sportul românesc a 
obținut și obține succese de răsunet în arena internațională, 
ințărindu-și necontenit prestigiul și făcând ea tricolorul ro
mânesc să urce tot mai des pe cri mai înalt catarg la 
rile competiții. Prestigiul de care se bucură in lume gim
nastica românească, luptele, caiacul și eanoea, handbalul, 
atletismul, scrima și multe alte discipline sportive, precum 
și cadrele de specialitate din acest domeniu are drept fun
dament esențial grija partidului și statului pentru dezvol
tarea acestei activități.

De aceea, tineretul sportiv, alături de toți oamenii muncii, 
aduce astăzi un cald și vibrant omagiu partidului, expri- 
mîndu-și, în această zi de scumpă aniversare, deplina sa 
gratitudine.
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SUCCESE ALE TRICOLORIIOR
• Gimnasta nr. 1 a lumii — Nadia 

Comăneci — a obținut cinci de „KT 
la Palazzetto dello sport
• 5 sportivi români au urcat pe 

podiumul de premiere la campiona
tele europene de lupte libere.
• Judoka Arpad Szabo a deschis

pîrtia spre marile performanțe (locul 
II la C.E. de la Helsinki).
• V. Ioana și I. Vladimir, învingă

tori în primele confruntări ale cam
pionatului mondial de box.
• 13 ambarcațiuni românești au 

cucerit victorii în întrecerile Balca
niadei de la Pancearevo.
• Floretista Marcela Moldovan a 

cîștigat „Trofeul Jeanty"

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT 5 MEDALII 
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE
• Gh. Rașovan, A. Neagu și M. Pîrcălabu •— medalii de argint, 

T. Seregely și V. Pușcașu •— medalii de bronz

GH. RAȘOVAN A. NEAGU M. P1RCALABU

JUDOKANUL NOSTRU A. SZABO, 
PE LOCUL SECUND LA C. E.
Duminică seara, la Helsinki, 

s-au încheiat întrecerile cam
pionatelor europene de judo.

Spre satisfacția noastră, unul 
dintre reprezentanții României, 
Arpad Szabo, a reușit frumoasa 
performanță de a se situa din 
nou în rindul medaliaților (pri
ma dată obținuse medalia de 
bronz la C.E. de anul trecut). 
De data aceasta, tînărul A. 
Szabo, care abia a depășit 
virsta junioratului (este născut 
la 27 octombrie 1957), a Izbutit

să' se situeze pe locul secund 
în ierarhia continentală, Intre- 
cînd sportivi cu o mult mai în
delungată activitate competițio- 
nală. După ce duminică dimi
neața a cîștigat seria în care 
fusese repartizat în urma tra
gerilor la sorți, Arpad Szabo 
i-a întrecut pe rind pe’ R. Ar
nold (R.D.G.), I. Mesaroș (Un
garia) șl E. Pogorelov (U.R.S.S.)

(Continuare in pag. a S-a)

Divizia A la fotbal — etapa a 28-a

SOFIA, 7 (prin telefon). Sim- 
bătă și duminică, in sala 
„Festivalna" din capitala Bul
gariei au continuat întrecerile 
campionatelor europene de lupte 
libere. încheiate duminică sea
ra cu un frumos rezultat pen
tru reprezentanții țării noastre. 
Ediția a XXI-a a competiției 
continentale la acest stil, do
minată de sportivii bulgari, 
reprezintă un succes pentru ti
nerii luptători români, care cu 
acest prilej au cucerit cel mai 
mare număr — 5 (3 de argint 
și 2 de bronz) — de medalii 
obținute pină acum la cam
pionatele europene.

Deși mulți dintre reprezen
tanții țării noastre slnt tineri 
și au luptat într-o companie 
selectă, avind adversari cu vechi 
State de serviciu și numeroase 
performanțe, in ziua finalelor 
au fost prezenți pe foile de 
concurs cinci dintre cei zece 
luptători români — cucerind cu 
toții medalii ! După primele 
două victorii obținute vineri,

avut și Marin Pîrcălabn (74 kg), 
clasat și el pe locul secund la 
categoria sa. In turul doi el 
l-a învins prin descalificare 
(min. 7,10) pe Van Pavert (O- 
landa), apoi l-a întrecut la 
puncte (7—3) pe iugoslavul K. 
Ristov. Liber în turul 5, repre
zentantul nostru l-a depășit 
apoi la puncte (6—3) pe R. Ka- 
rabagak (Turcia). După numai 
o oră de la acest meci dificil, 
sportivul român a fost obligat 
să susțină întîlnirea decisivă 
pentru titlul de campion euro
pean, în compania campionu
lui sovietic Piotr Marta, în fata 
căruia a pierdut prin descali
ficare (min. 5,53).

Tibcriu Seregely (82 kg) a pier
dut la puncte (5—10) meciul eu 
cel ce a devenit campion al 
Europei, bulgarul S. Ludviev, 
apoi l-a fixat cu umerii pe sal
tea pe R. Nay (Olanda), l-a 
Învins prin descalificare (min. 
8,15) pe H. Mazur (Polonia) și 
a cîștigat prin abandon partida 
cu H. Zanghin (U.R.S.S.). Va-

CARUSELUL LIDERILOR CONTINUĂ:
ACUM, ÎN FRUNTE, „POLI" TIMIȘOARA

® Victorie clară a timișorenilor în derbyul etapei • Universitatea Craiova și Pe
trolul — remize prețioase în deplasare • Campionatul se întrerupe pînă la 18 mai

• Duminică la București: România — U.R.S.S.

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
A.S.A. Tg. Mureș - Jiul 1-1 (1-0) 1. POLITEHNICA 28 14 5 9 39-29 33
F.C. Corvinul — Un hr. Craiova 1-1 (1-D 2. F. C Argeș 28 14 5 9 45-41 33
C.S. Tîrgoviște - F.C. Petrolul 0-0 3. Steaua 28 13 6 9 62-42 32
Sportul studențesc — F.C Olimpia 3-0 (2—0) 4. Sportul studențesc 28 15 2 11 39-33 32
Politehnica lași - F.C.M. Reșița 3-0 (1-0) 5. U. T. Arad 28 12 6 10 44-45 30
U.T. Arad — F.C. Constanța 2-1 (1-D 6. A.S.A. Tg. Mureș 28 12 5 11 45-31 29
Dinamo - F.C. Bihor 2-0 (0-0) 7. Jiul 28 13 3 12 43-39 29
F. C. Argeș — S.C Bacău 4-1 (3-0) 8. Dinamo 28 12 4 12 41-36 28
Politehnica Timișoara - Steaua 4-1 (2-1) 9. Univ. Craiova 28 11 6 11 30-27 28

10. C S. Tîrgoviște 28 11 6 11 23-28 28
ETAPA VIITOARE (ioi 18 mai) 11. F. C. Constanța 28 12 3 13 36-40 27

12. F. C. Olimpia 28 12 3 13 34-41 27
S.C Bacău — Politehnica lași (0-4) IX S. C Bacău 28 10 7 11 38-50 27
Jiul — Sportul studențesc (1-3) 14. F. C Petrolul 23 10 6 12 36-37 26
F.C. Olimpia — Univ. Craiova (0-1) 15. F. C Corvinul 28 8 10 10 23-37 26
F.C. Bihor - U.T. Arad (1-D 16. F. C Bihor 28 12 2 14 30-43 26
A S.A. lg. Mureș — CS. Tîrgoviște (0-0) 17. Politehnica lași 23 9 6 13 35-34 24
■Steaua — F. C Corvinul (1-D 18. F.C.M. Reșița 28 8 3 17 27-47 19
F.C. Constanța — F.C Argeș (1-D
F.C. Petrolul
F.C.M. Reșița

— Politehnica Tun.
— Dinamo

(0-4)
(0-D

Citiți în paginile 4—5 relatări 
elapei a 28-a

de la jocurile

T. SEREGELY V. PUȘCAȘU

Gheorghe Rașovan (48 kg) a 
pierdut la puncte (4—8) cu bul
garul Șt. Stoianov (campionul 
european), a cîștigat prin ne- 
prezentare meciul cu sovieti
cul D. Kazakblev (eliminat din 
concurs) și l-a învins pe M. 
Gyulai (Ungaria), cucerind me
dalia de argint

Aurel Neagu (57 kg) l-a de
pășit categoric la puncte (27—1) 
pe D. Lo Brutto (Franța), l-a 
întrecut (7—4) pe maghiarul J. 
Salontay și, în finală, a realizat 
o prețioasă Victorie (15—8) In 
fața bulgarului L Țocev, ob- 
țintnd astfel medalia de argint

O frumoasă comportare a

sile Pușcașu a luptat excelent 
cu multiplul medaliat L. Te- 
diașvilf (U.R.S.S.) — pe care
l-a trecut de două ori prin 
„pod“ — pierzind totuși în fi
nal cu 7—11. în partidele ur
mătoare, V. Pușcașu a cîștî- 
gat prin tuș (min. 1,27) în fața 
lui H. Straz (R.F.G.) și a pier
dut prin descalificare meciul 
cu turcul M. Giiklil, clasindu-se 
pe locul trei. I. Ivanov a fost 
eliminat în turul trei, iar L

Cosfin CHIRI AC

(Continuare în pag. a 7-a)



„Festivalul sportului muncitoresc" în orașul Nadiei Comâneci

ÎNTRECERI ENTUZIASTE PE TOATE 
BAZELE SPORTIVE ALE MUNICIPIULUI

EXEMPLUL SPECIALIȘTILOR

competiție 
multe disci-

Categoric, din momentul în 
care cobori în gara municipiu; 
lui Gh. Gheorghiu-Dej, te simți 
dominat de personalitatea Na- 
diei. „Aici — gîndești — este 
primită ea de multe ori". Vezi 
frumoasa sală cu acoperiș on
dulat și... „aici a crescut Na
dia". Iar dacă vrei să te gîn
dești la altceva... în față îți 
apar, mereu, fetițe cu breton 
și codițe „ă Ia Nadia".

Veniți aici pentru a asista la 
cea de a III-a ediție a „Festi
valului sportiv muncitoresc" — 
organizat in cadrul „Daciadei" — 
am aflat o atmosferă de sărbă
toare. Pe bulevarde, fanioane 
divers colorate, drapele, bazele 
sportive — toate — frumos pa
voazate. „Este o 
sportivă la mai 
pline — ne-a pus în temă Du
mitru Plavăț, șeful secției 
sport-turism de la Consiliul 
județean Bacău al sindicatelor 
— care reunește, în principal, 
pe cîștigătorii „Cupei sindica
telor" băcăuane. Avem, insă, și 
oaspeți din județele Iași, Va
slui, Vrancea și Suceava".

Sîmbătă, la ora 14, deschide
rea festivă. O coloană mare de 
sportivi, cu steme și stindarde, 
s-a adunat pe platoul din preaj
ma hotelului Trotuș, de unde, 
în acordurile marșului „Dacia
dei", au plecat pe bulevardul 
principal spre... toate bazele 
municipiului. Printre numeroșii

Dumiuicâ, Ia Pustnicul, arbitrul de orientare turistică

l. Mateescu, de 76 de ani, ne spunea;

„AERUL ȘI MIȘCAREA 
PRELUNGESC VIATA"

de emoții jn sufle- 
concurente. Copiii 
jurul el. Și nu nu- 
Se adună „oamenii 
cum le place să se 

pentru 
,.Ei, dar poveste-

„Tataie, tataie ! M-am intil- 
nit cu o căprioară" l Ochii feti
ței seînteiază de fericire. „între 
posturile 4 și 5, tataie. Se uita 
la mine cum alerg" — continuă 
Cristina Ștefan Sîrbu și zulufi-i 
sînt căzuți pe obrajii îmbujo
rați. N-are decît 10 ani — elevă 
în clasa a IV-a a Școlii gene
rale nr. 116 — și se află la pri
mul ei mare concurs de orien
tare turistică : „Drumuri prin 
pădure" organizat, sub generi
cul „Daciadei", la Pustnicul, de 
către Centrul de inițiere al Co
misiei de turism-alpinism de pe 
lingă C.M.E.F.S. București. Cris
tina a venit de dimineață, „cu 
tataia" — Alexandru Sîrbu, ve
teran în acest sport — și după 
bucuria care-i luminează fața 
Înțelegem că întîlnirea de pe 
cărarea dintre desișuri a adău
gat un plus ' 
tul micuței 
se adună în 
mai copiii, 
pădurii" — 
prezinte orientariștii 
a o asculta. _
ște-i și luj nenea Mateescu" — 
o îndeamnă tataia. Cine-i nenea 
Mateescu ?...

La una din cele patru mese
— patru „state majore" ale 
concursului — conducerea tehni
că este asigurată de soții Zig- 
frid și Ana Mateescu. Și ei s-au 
sculat de dimineață. Locuiesc 
tocmai în cartierul Pajura, au 
traversat calea ferată București
— Constanța, la „Casa Scînteii", 
au luat mașina 31 R pînă la 119, 
apoi, de la capătul lui 119 au
tobuzul de Brănești. La ora 8 
au fost în pădure. Ana Mate
escu are o afecțiune la ochi. 
„Știi, Zigfrid, că acum văd mai 
limpede" — i-a spus soțului, 
cînd au ajuns la cabana Pustni
cul. Poate că verdeața, poate eă 
aerul acesta curat.Acum o 
ascultă pe Cristina. O ascultă 
cu îneîntare. Cu toate că au vă
zut și auzit multe soții Matees
cu, în lunga lor activitate spor
tivă ca orientariști, drumeți și 
alpiniști. Pentru că, se cuvine 
s-o spunem, soții Mateescu au... 
76 de ani ! „De-ar ști oamenii 
ce înseamnă o zi de mișcare în 
aerul ozonat al pădurii, ar da 
oricît să beneficieze de ea — 
ne spunea arbitrul Mateescu. 
Iar binefacerile și plăcerea unei 
asemenea zile se oferă gratuit, 
îmi vine să-î prind de mină pe 
bucureșteni și să Ie spun asta. 
Aerul și mișcarea îmi prelun
gesc mie viața".

La mesele arbitrilor sosesc, 
ain minut în minut, alți concu- 
renți. Aurel Georgescu, de la 
Asociația Gloria, se frămîntă

Sportul

• Doi inimoși rutieri, llie Nkotae (66 ani) ți Nicolae Ftintoacă 
(71 ani) • „Soțiile noastre ne urmează... ți pe terenul de aport 1“

• Soare, aer curat, sport - pentru sute de oameni ai muncii

lingă 
mai

în 
cele

locuitori ai urbei prezenți se 
afla și Ștefania Comăneci, 
mama Nadlei : „Am auzit-o azi 
dimineață pe Nadia la radio, 
și am venit aici la teren, 
sportivi. Astfel, mă simt 
aproape de ea".

Colindăm bazele situate 
tînărul oraș așezat pe 
două maluri ale rîului Cașin. 
E un bun prilej de a întilni 
muncitori și muncitoare de la 
Combinatul chimic Borzești, de 
la întreprinderile de confecții 
din Focșani, Vaslui și Iași, de 
la Textila Buhuși, mineri din 
Comănești, petroliști din Moi- 
nești. Toți își apără cu ardoare 
șansele pînă seara tîrziu. Unele 
meciuri de handbal, găzduite de 
terenurile de la Carom, s-au 
desfășurat chiar în nocturnă. 
Voleibaliștii din Comănești, de 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului, aveau galeria formată, 
după cum ne explica maistrul 
Aurel Manole, din „soțiile noas
tre care ®e urmează...". Echipa 
întreprinderii de confecții din 
Iași era însoțită de președinta 
comitetului sindicatului, Lucica 
Buhăianu („am venit cu 12 con- 
fecționere Ia această acțiune pe 
care o considerăm foarte reu
șită"). Se remarcă o bună ju
cătoare de volei. E Silvia Gitlan 

Bogdan are să le descopere 
toate". „Vai, ce frumos ar 
— adaugă soția sa. Bogdan 
este altcineva decît... băiatul

înciudat. A trecut pe lingă două 
posturi de control fără să le 
vadă. „Aiei, chiar dacă ai ieșit 
ultimul în concurs, tot ieși jn 
eiștig — spunea. Dar cum 
de le-am scăpat 7 Te pomenești 
că 
pe 
fi"
nu
lor. Același necaz îl are și puș
tiul Dan Copăceanu, din Plo
iești, adus aici de un pasionat 
al sportului pădurilor, dr. Nl- 
eolae Stroescu. ,J-am spus ma
mei (care l-a însoțit pe traseu) 
să ne oprim, că mai trebuie să 
mai fie un post. Și nu.m-a as
cultat. Dar mai merg o dată", 
se ambiționează băiatul.

Iată și echipajul Ștefania San
du — Reghina Matei, de la 
„Ecranul", eleve ale antrenoru
lui Alexandru Dan, inițiatorul 
acestui centru de învățare a 
orientării. Sînt bucuroase că vor 
putea spune : „Am descoperit 
toate cele opt posturi, tovarășe 
antrenor" !

Numeroșii bucureșteni veni ți 
la Pustnicul se adună la festivi
tatea de inmînare a diplomelor, 
a cupelor și a... buchetelor de 
albăstrele oferite participanților. 
îi aplaudăm pe cei care au trăit 
această minunată zi sportivă, zi 
plină de soare și bucuria Între
cerii, aici, la Pustnicul.

Viorel TONCEANU

DUMINICA SPORTIVA PE STADIONUL DINAMO

glgț X'K WșTi '*■

O duminică sportivă pe sta
dionul Dinamo. O dimineață cu 
mulți tineri ți tinere, elevi de 
la țcolile și liceele situate in 
perimetrul atrăgătorului com
plex sportiv bucurețtean, dor
nici să se întreacă la atletism 
(o imagine sugestivă a fost sur
prinsă aici de fotoreporterul 
nostru, Vasile Bagear), la tenis 
de timp, volei și baschet, in ca
drul unei acțiuni organizată sub 
genericul „Daciadei", cu prile- 

din Vaslui. Partidă îndirjită ți 
la popice, între confecționera 
din Focșani, Elena Cazacu, ți 
Mariana Cristea, tîmplar me
canic la Comănești... La meciul 
de volej masculin luptă dîrză 
între C.S.M. Borzești șl I.J.C.L. 
Bacău. Sandu Nicolae, sudor la 
Borzești și colegul său de echipă, 
Gh. Stamate, par hotăriți să 
asigure formației lor o victorie 
comodă. La ciclism, — „ve
dete" — llie Nicolae (66 ani) 
și Nicolae Flintoacă (71 ani), 
care au terminat amîndoi cursa.

Veselie, bună dispoziție, e- 
moții — totul în soare, în aer 
curat, pe iarbă, zgură sau bi
tum. „Festivalul muncitoresc" 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej se înscrie ca o acțiune im
portantă de transpunere în via
ță a Programului de dezvoltare 
a mișcării sportive privind or
ganizarea de acțiuni interesante 
pentru oamenii muncii, care să 
ducă la destindere după orele 
de muncă. Și, bineînțeles, pen
tru aceasta, Consiliul județean 
al sindicatelor, organele locale 
cu atribuții care 
organizarea merită 
La festivitatea de 
găzduită de stadionul Central, 
in pauza unui meci de Divizia 
C, i-am întilnit pe Învingătorii 
acestui festival: Valeriu Meri- 
șor, tehnician la Combinatul 
chimic Borzești. JCătălin Vătafu. 
strungar 
(ciclism), 
Confecția 
Teodorina 
Cauciucul 
inginerul
Combinatul Borzești (la șah), 
Silvia Cîrdeî de la I.R.A. Bacău 
și Gh. Dumitrache, tehnician 
la C.S.M. Borzești (la tenis de 
masă) și echipele Fulgerul Gh. 
Gheorghiu-Dej (fotbal), C.S.M. 
Borzești (popice), C.S.Ș. Gh. 
Gheorghiu-Dej și C.S.M. Bor
zești (volei).

au sprijinit 
felicitări, 
premiere,

la C.P.L. Comănești 
Valeria Mihai, de la 

Focșani (popice), 
Țopa, laborantă 
Izopren Borzești
Aurel Tcaciuc de la

la 
ți

Modesto FERRARI NI

Lansați DOBRIȚA, CAMPIOANA, FATA LUI RADU OPREA
in întrecerile

„Daciadei"

La C.A.P. 
transmis ca 
Radu Oprea, 
otehnic, este 
ciadei", pe 
Prima la „C _________
Au și fotografiat-o, au dat-o la 
ziar !!

Cind a auzit de isprava fiicei 
sale. Radu Oprea nu si-a mai 
găsit astimpăr. Si-a făcut tre
burile, ca de obicei, apoi a dat 
o fugă pină la primar, să vadă 
și el ziarul, cu poza Dobriței. 
Primarul. Niculae Miu, i-a sa
tisfăcut dorința. Mai mult,
l-a  felicitat, strîngindu-i băr- 
băteste mina : „Deh, la părinți 
vrednici, copii pe măsură !“

Acolo, la Grivița Ialomiței, pe 
bunii gospodari, cum sînt toti 
locuitorii așezării. îi cunoști 

Grivița, vestea s-a 
fulgerul : fata lui 
de la sectorul zo- 
campioană a „Da
tară, la alergări. 

.Crosul tineretului".

lui aniversării clubului bucu- 
reștean.

O duminică sportivă cum am 
dori să intilnim cit mai des pe 
toate marile baze sportive ale 
Capitalei (și nu numai pe aces
tea. ci și pe cele din țară...), a- 
cum, in plină primăvară, cînd 
natura te îndeamnă, te cheamă 
să te afli cit mai mult in aer 
liber. Iar „amfiteatrele sănătă
ții" se află, cum se știe, la dis
poziția tuturor...

al 
întreprinderea 

este una 
unități 

această zonă. Tiniră 
întreprinderea, tineri 

și oamenii care lucrează 
Si, cum la 22 de ani

I
I

ți-1 
’ — după 

Dumitru 
Comitetu

sportive

și loan 
președintele 
ți VI ad Miron,

a-

Pe platoul industrial 
Botoșanilor, 
„Electrocontact" 
dintre cele mai noi 
din 
este 
sint 
aici. . . 
(aceasta este media de vir
ilă) sportul este un bun 
prieten pentru cei mai mulți, 
agenda de lucru a asociației 
este încărcată, pentru că „nu 
ne putem prezenta în fața 
tinerilor să le spunem că nu 
sîntem in stare să le satisfa
cem dorințele, mai ales că 
ne preocupă in mod deosebit 
ca timpul liber să nu 
irosească în zadar’’ 
cum ne spunea 
Prodan, secretarul 
lui de partid.

Despre acțiunile 
de la „Electrocontact", orga
nizate în cadrul 
„Daciadei’’, se pot 
spune multe lucruri, 
La unele dintre 
ele am asistat, 
despre altele ne-au 
vorbit 
Brinzei, 
sociației, 
președintele comitetului sin
dical, ți frezorul Paras- 
chiva Andreianu ți matri- 
țerul Dumitru Agrigoroaie, 
ți lăcătușul Dumitru Iacob 
ți alți tineri din întreprin
dere. Dar nu asupra acestor 
acțiuni vrem să stăruim 
(poate o vom face cu alt 
prilej) in rindurile de față. 
Oi asupra unui singur as
pect, care ni s-a părut inte
resant ți care constituie o 
inițiativă demnă de relevat. 
Despre ce este vorba 7 A- 
vîndu-se in vedere că, mai 
ales pentru o asociație nouă, 
este necesar un ajutor con
sistent pe toate planurile, la 
solicitarea acestei asociații, 
C.J.E.F.S. Botoșani a de
semnat un grup de profe
sori de educație fizică pen
tru a-i îndruma 
jini activitatea. $i 
vorba de o prezență 
ei de una efectivă, 
de la alcătuirea planurilor ți 
pină la organizarea unor 
competiții, fără a se mai ne
glija nici pregătirea pentru

INIȚIATIVE

ri spri- 
«u este 
formală. 
po~nind

DE LA SECTORUL ZOOTEHNIC AL C.A.P. 
GRIVIȚA - ILFOV, MlNORIA CONSĂTENILOR 

după rosturile lor. înainte de a 
afla că fac parte din C.A.P.-uri 
fruntașe, răsplătite, mai multi 
ani la rînd. cu titlul de cinste 
de „Erou al Muncii Socialiste". 
Altfel spus, primarul n-a zis o 
vorbă, așa, ca să fie. ci a rostit 
un mare adevăr. Dobrița Oprea a făcut o ispravă pe măsura 
reputației de care se bucură 
oamenii din Grivița. părinții, 
întreaga sa familie. Prima pe 
tară, asa cum sint si cei din 
frumoasa comună ialomiteană la 
recolta de porumb si de grîu !

Îndrăgit atletismul 
ani în urmă, prin 
profesorului de 

,O fată ta-
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Dobrița a 
cu vreo doi 
intermediul 
sport Die Poterașu. 
re ambițioasă. De la primele 
lecții mi-am dat seama eă va 
ajunge departe. Mi-am zis : 
Dobrița îi va întrece pînă si 
pe băieți !“

Așa a si fost. Numai că pină 
acolo. Dobrița lui Radu Oprea 
a. trudit zile de-a rinduL aler- 
gind, încă de cum mijeau zo
rile. prin curtea scolii sau pe 
ulițele comunei de spuneau bă- 
trînele din Grivița că ..fata asta 
n-are somn deloc". Fata, ru
menă la obraji, zîmbea și-și ve
dea de treabă. Ambițioasă, cum 
a intuit-o llie Poterașu. nu s-a 
mulțumit să fie prima doar la 
„Crosul fetelor", în primăvara 

TI. A prins gust de alerga
și știind ce poate, de ce-i 
stare, a țintit mai departe, 
atunci cînd. anul trecut, la 

ediția jubiliară a „Crosului ti
neretului" a încheiat finala pe 
locul 8 și-a zis. mai hotărită ca 
niciodată : „Ei bine, Ia anu* 
nu-mi mai stă nimeni în fa
tă !..."

Pentru a ajunge aici. Dobrița 
a făcut, într-un fel. un mic sa
crificiu... sentimental : si-a pă
răsit familia. prietenele din 
Grivița și a trecut, la liceu, la 
construcții, în Slobozia. A avut 
sansa să întilnească aici un an
trenor la fel de entuziast si de 
priceput ca si llie Poterașu. Pe 
Ion Neacșu, sub îndrumarea 
căruia a mers mai departe: din 
toamnă și pînă in primăvara, 
la toate concursurile de cros 

concurs ți nici munca de 
propagandă. Spre exemplu 
prof. Ștefan Crețu se ocupi 
de activitatea fotbalistică. In 
campionatul asociației rin: 
șapte formații. Pentru ca a- 
cestea să se prezinte insă ci: 
mai bine, profesorul de edu
cație fizică se ocupă ți ăe 
antrenamentele fiecărei for
mații. Tot el asigură ți arbi
trajele și celelalte îndrumări 
de specialitate. Astfel s-a a- 
juns ca dintre pasionații ju
cători de la „Electrocontact" 
să alcătuiască ți o echipă 
care activează in campiona
tul județean. Pe aceleași co
ordonate se înscrie ți munca 
prof. Gheorghe Cioacă. 
Multe din cele peste S00 de 
fete membre ale asociației 
sint practicante ale voleiului. 
Ca urmare a bunei organi
zări a activității de masă, 

a acțiunilor con
tinue de selecție, 
s-a ajuns și la al
cătuirea unei echi
pe care 
pa la 
tul de 
divizia

va partici- 
campiona- 

calificare 
secundă, 

putea con- 
Adochiței 

ocupă de 
participan-

pentru
Și exemplele ar 
tinua : Irimia
și Ioan Die se 
atletism (printre 
ții la finalele „Crosului ti
neretului" a fost șt un repre
zentant al întreprinderii. 
Dumitru Agrigoroaie), Geor- 
gel Zală de handbal, disci
plină cu numeroase compe
tiții intersecții.

lată, deci, cum relația din
tre specialiști și practicanții 
sportului de masă cunoaște 
la „Electrocontact" o simbio
ză fericită, cu satisfacții pe 
ambele planuri : pentru
membrii asociației o activi
tate bogată, cu rezultate tai
ne, pentru specialiști posibi
litatea de a contribui efi
cient la dezvoltarea sportu
lui de masă, dar și de afir
mare in domeniul perfor
manței.

lată, totodată, 
care, urmată, ar 
eeleați roade și 
ciații sportive.

o inițiativă 
putea da a- 
în alte aso-

Emanuel FÂNTANEANU

pe județ sau inter-judetene — 
ca în „Cupa Borcei" — una și 
aceeași învingătoare, Dobrița 
Oprea...

mai sus înseamnă — 
planurile antrenorului

★
La liceu, în prima zi de scoa

lă din această lună, dimineața, 
din inițiativa uteciștilor, s-a fă
cut careu. Fetele, prietenele 
Dobriței — Cornelia Lazăr si 
Mărioara Vasile — au îmbră- 
tișat-o, iar dirigintele clasei a 
IX-a D, maistrul Gheorghe Ti- 
mofte, i-a rostit urarea : „Bravo, Dobrițo, să trăiești si... să te vedem tot mai sus !“

Tot 
după ________ ____________
Neacșu — un drum spre per
formanță. așa cum l-a străbă
tut sub îndrumarea sa o altă 
ialomițeancă. Corina Gîrbea. e- 
levă în ultimul an la Liceul de 
matematică-fizică din Slobozia, 
campioană de junioare a țării 
la suliță și vicecampioană bal
canică, anul trecut. Antrenorul 
Ion Neacșu este convins că Do- . 
brița va urma aceeași cale. 
Munca stăruitoare și ma
rea ambiție a noii sale ele
ve de la Clubul sportiv școlar 
(ea și-a propus ca pînă la fi
nele acestui an să realizeze un 
record personal în jur de 2:14.0 
pe 800 metri) sînt argumente în 
sprijinul reușitei. —

★
Dobrița Oprea, campioană a 

„Daciadei", reprezentanta celor 
aproape 100 000 de băieți și fete 
din Ialomița la prima etapă a 
„Crosului tineretului" nu se 
vrea un caz izolat. Că este asa 
ne-au demonstrat-o sutele de 
tineri si tinere întîlniti. în a- 
ceste zile însorite de primăva
ră. pe terenurile de sport din 
Săveni și Făcăeni, Căzănesti și 
Cocora (de Grivița să nu mai 
amintim, președintele consiliu
lui comunal pentru educație fi
zică si sport. Al. Sandu, in
tenționează să pună bazele unui 
club sportiv sătesc, cum este la 
Brăneștii Ilfovului, fiindcă me
rită, fiindcă sînt sute de copii 
și tineri dornici să se facă cu- 
noscuți peste hotarele comunei") 
sau pe stadioanele din Slobozia. 
Călărași, Fetești sau TîndăreL

Tiberiu STAMA



Campionatele de handbal, Divizia A în Divizia A de sabie [etapa a Ii-a]

GLORIA ARAD A STEAUA SE ÎNDREAPTĂ '

Duminică, campionatele de 
handbal, Divizia A, au progra
mat noi etape. Ele n-au adus 
•modificări în fruntea clasamen
telor, STEAUA — la băieți și 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
;— la fete continuind să dețină 
pozițiile de lideri.

FEMININ

RAPID — O NOUA INFRIN- 
GERE. Jucînd foarte bine, Con
structorul Timișoara a învins 
detașat pe Rapid : 17—11. Prin
cipale realizatoare : Cișmaș 4, 
Plavosin 4 și Pălici 4 — Con
structorul, Weber 4 și Răducu
3 — Rapid. Au arbitrat M. Pa- 
șce și C, Ștefănescu (Craio
va). (St. MARTON — coresp.).

MECI ECHILIBRAT, REZUL
TAT ECHITABIL. Mureșul Tg. 
Mureș și Universitatea Timișoa
ra au terminat la egalitate 
(13—13) și rezultatul este per
fect echitabil, pentru că ambele 
formații au avut perioade ega
le de dominare. Principale 
realizatoare : Dorgo 5 și Dudaș
4 — Mureșul, Popa.7 și Marcov 
3 — Universitatea. Foarte bun 
arbitrajul bucureștenilor Gh. 
Dumitrescu și S. Păunescu. (A 
SZABO — coresp.).

VICTORIE LA LIMITA. Deși 
a condus și a controlat jocul 
majoritatea timpului. Hidroteh
nica a repurtat doar o victorie 
de justețe în fața Confecției 
(16—15) pentru că a slăbit mult 
în finalul partidei. Principale 
realizatoare : Cazacu 6. Hobin- 
cu 3 — Hidrotehnica, Grigoraș 
7 — Confecția. Au condus D. 
Purică și V. Erhan (Ploiești). (P. 
ENACHE — coresp.).

DÎRZENIE, DA. DAR TEH
NICA ? Universitatea București 
a întrecut cu 15—14 pe Univer
sitatea Cluj-Napoca. A fost un 
meci aprig, în care dîrzenia 
celor două formații n-a putut 
compensa însă scăderile pe 
plan tehnic și tactic. întllnirea 
a devenit palpitantă în ultimele 
minute : la 14—14, min. 47, 
Furcoi a ratat o aruncare de 
la 7 m ; min. 60 — Oanea a 
înscris golul victoriei. De re
marcat că portarul Coșarca (de 
la „U“ Cluj-Napoca) mai apăra
se anterior trei aruncări de la 
7 m. Au marcat : Oanea 6, An- 
dronache 5, Răducanu 2 și San
du 2 — pentru București, Da
mian 4, Moraru 3, Jupan 2, 
Perșa 2, Tcaciuk 2 și Pasc 1 — 
pentru Cluj-Napoca. Au arbi
trat cu scăpări N. Iancu și N. 
Dumitru (Buzău). (C. A.).

"îl MASCULIN

CAMPIONII N-AU AVUT 
PROBLEME. Meciul Steaua — 
Relonul Săvinești 
ferit spectatorilor

(25—11) a o- 
un joc liniș-

Foto : V. BAGEAC
Paul Onuț Matei, infiltrat pe temieere, inscrie un gol tpectacu- 
loe pentru Dinamo BucureftL

tit și o victorie lejeră a cam
pionilor. Au înscris : Cheli 8, 
Voina 4, Kiesid 3, Gațu 3, Bir- 
talan 3, Croitorii 3, Stingă 3 — 
pentru Steaua, Zaharia 6, Zam
fir 3, Rachieru 2 — pentru Re
lonul. Prezent la meci, arbitrul 
P. Cîrligeanu a apreciat drept 
foarte bună- prestația cuplului 
O. Schuster—C. Gurban (Sibiu).

A. COZMA — CEL MAI BUN 
DE PE TEREN ! C.S.M. Bor- 
zești n-a reușit să dea dinamo- 
viștilor bucureșteni o replică 
ceva mai viguroasă decît o re
priză. Apoi a căzut iremediabil. 
Aceasta și pe fondul jocului tot 
mai bun al elevilor lui Oprea 
Vlase și, îndeosebi, al lui A- 
drian Cozma care a fost cel 
mai bun 
(Dinamo 
Borzești 
Cozma 8,
Tase 4, Ucu 2, Matei 2, Paizan 
1 și Bedivan 1 — pentru Dina
mo și A. Berbecaru 4, G. Ber- 
becaru 4, Blaș 2, Lozneanu 1 
și Badea 1 — pentru Relonul. 
Au condus bine A. Gherbănes- 
cu și I. Grigoriu (Pitești).

ARADUL — DIN NOU LA 
ÎNĂLȚIME. Disputat la Arad, 
meciul Gloria — H.C. Minaur 
(22—22) a încîntat pe cei 3 000 
spectatori prezenți in tribune. 
Și am spune că Minaur a scă
pat ca prin urechile acului de 
o înfringere. Aceasta deoarece 
în min. 50 scorul

jucător al meciului. 
București — C.S.M.

26—12). Au marcat : 
Flangea 4, Durau 4,

era de 20—16 
pentru gazde, iar in min. 55 de 

revenire a 
asigurat „re-

22—19. Puternica 
băimărenilor le-a 
miza* in extremis. Principalii 
realizatori : Enea 6 și Burger
4 — Gloria, Falko 6 și Voinea
5 — Minaur. (I. IOANA — co
resp.).

BRAȘOVENII IN REVENIRE 
DE FORMA. în sfirșit, Dinamo 
Brașov se apropie de forma

MASCULIN (etapa a vn-a)

mai.

Con- 
Uni- 
Con-

FEMININ (etapa a Xl-a)
REZULTATE TEHNICE

• Dinamo București —
C.S.M. BorzeșU 24—12 (12—7)
• Steaua — Relonul Săvi

nești 25—11 (11—6)
• Gloria Arad — H.C. Mi

naur Baia Mare 22—22 (10—9)
• Dinamo Brașov — Știința 

Bacău 14—9 (9—4)
• Universitatea Cluj-Napo- 

ca — Politehnica Timișoara 
29—15 (8—6).

• Universitatea București —
Universitatea Cluj-Napoca
15—14 (7—7)

> Constructorul Timișoara
— Rapid 17—11 (7—3)
• Hidrotehnica Constanța — 

Confecția 16—15 (9—7)
• Mureșul Tg. Mureș — 

Universitatea Timișoara 13—13 
(7-7)
• Progresul București — 

I.E.F.S. 1G—10 (8—7)
Campionatele de handbal, Divizia A. programează joi. 11 

noi etape. Iată programul :
Feminin (etapa a XlI-a, în sală) : Mureșul Tg. Mureș — 

structorul Timișoara, Universitatea Timișoara — Progresul, 
versitatea Cluj-Napoca — Rapid. I.E.F.S. — Hidrotehnica 
stanța, Confecția — Universitatea București ;

Masculin (etapa a VUI-a, !n aer liber) : C.S.M. Borzești — Po
litehnica Timișoara, Știința Bacău — Universitatea Cluj-Napoca, 
Relonul Săvinești — Dinamo Brașov. Dinamo București — Glo
ria Arad. H.C. Minaur Baia Mare — Steaua.

SIGUR SPRE TITLU...

care a consacrat-o. Ieri. In par
tida cu Știința Bacău, pe care 
a ciștigat-o cu 14—9. echipa lui 
Ion Donca a evoluat bine in 
atac, dar punctul forte l-a 
constituit apărarea atentă, dirză, 
mobilă. Au marcat : Nicolescu 
4, Mintiei 4, Schmidt 2. Bota 2. 
C’hicoraban 1 și Messmer 1 — 
pentru Dinamo, Deaeu 8. Hor- 
nea 1, Vasilca 1 și Baiean 1 — 
pentru Știința. (V. SECAREA- 
NU — coresp.).

PRIMA VICTORIE A CLU
JENILOR. Universitatea Cluj- 
Napoca a întrecut pe Politehni
ca Timișoara cu 20—15 și a- 
ceastă primă victorie este ur
marea unui joc bun. Localnicii 
au condus încă de la început, 
asigurîndu-și pe parcurs un a- 
vans decisiv. Principalii reali
zatori : Zamfirescu 5, Jur că 4 
— Universitatea. Bucățea 5, 
Manoîache 4 — Politehnica. (Nu- 
șa DEMIAN).
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După ce vineri au fost cu- 
noscuți, la capătul unui con- 
curs-maraton, 
ai „Daciadei* 
Steaua, 2. D. Marin — Dinamo, 
X L Pantelimonescu — Dina
mo, 4. L. Oancea — Steaua, 5. 
Ș. Vlad — Tractorul Brașov, 
6. M. Mustață — Steaua, 7—8. 
C. Marin — Steaua și FI. Stă- 
nescu — Progresul, 9. Ad. Ili
escu. — Tractorul, 10. M. Frun
ză — Dinamo, 11. D. Mancaș 
— Steaua, 12. AL Nilca — 
Steaua), simbătă și duminică 
trăgătorii aceleiași probe au 
rămas pe planșele de la „Flo- 
reasca II*, tn calitate de par
ticipant! la etapa a Ii-a a Di
viziilor A și B.

Manifestlnd o remarcabilă 
omogenitate (cu care l-a im
pus și in prima etapă) Steaua 
s-a... repetat, ca număr de vic
torii : 18-6 ai I.E.FA., 14—3 
eu Progresul. 13—3 eu Tracto
rul și 12—4 ea Politehnica Iași 
și Dlnamo. Ultimele două me
ciuri lăsau impresia că vor fl 
ceva mai echilibrate. Politeh
nica Iași a fost insă departe 
de a mal scoate in relief po
tența de altă dată. In afară de 
Olan (3 v) și L Nieolae (1 ▼.) 
echipa ieșeană n-a prezentat 
sabreri decit pentru figurație 
(Șuta și Mărcuș — 0 victorii!!), 
in timp ce la Steaua toți tră
gătorii au realizat cite 
torii (Pop, C. Marin, 
Mustață)' imagine fidelă 
de omogenitate de care 
team mai sus. Același scor și 
in partida cu Dinamo, echipă 
in care numai Pantelimonescu 
s-a dovedit mai ambițios (2 v) 
și, in parte. Frunză și Nuță 
(cite o victorie), D. Marin „ab- 
sentînd* integral la capitolul 
eficiență. Steaua a făcut din 
nou un meci bun, Intr-o ordi
ne care tinde să se impună : 
Pop (4 v.), Nilca, Mustață (cite

cei 13 finaliști 
(1. L Pop —

3 vic- 
Nilca, 

a ideii 
amin-

3 v.) și C. Marin (2 v.). Steaua 
se menține lider, cu puține te
meri că in ultima etapă s-ar 
putea ivi vreo echipă care să-i 
pericliteze poziția.

Dinamo a înregistrat 4 vic
torii. Cea mai grea, la Poli
tehnica Iași. Pantelimonescu șl 
D. Marin — cu cite 3 victorii 
— au dat aripi echipei lor spre 
un succes final, trăgîndu-i tn- 
tr-un fel șl pe Frunză (2 ▼.) 
și Nuță (1 v.). Dincolo, efortu
rile lui Irimiciuc n-au mai gă
sit ecoul dorit, echipa sa tota- 
lizînd numai 7 victorii. în ce
lelalte partide, rezultate firești: 
12—1 cu Tractorul, 10—6 cu 
Progresul și 15—1 cu I.E.F.S.

Politehnica Iași a avut la 
activul acestei etape numai 
trei victorii : 9—7 la Progresul, 
intr-un meci foarte animat, 
!•—< eu Tractorul, care a a- 
mlntlt doar vag marile disputa 
de acum cițiva ani dintre aces
te două 
I.E.FJS, 
istoric.

După __ _____
tușe 56—61) in fața Progresului, 
Tractorul face și ea scor in 
meciul cu I.E.F.S. (12—4), care 
nu ș-a regăsit nici de data a- 
ceasta. Dealtfel, formația vii
torilor profesori de sport va 
continua să rămînă singura 
fără nid o victorie, in două 
etape, pierzind și la Progresul, 
cu 12—4._

Clasament : 1. Steaua 10—133 
—26 P*. 2. Dinamo 8—93—16 p., 
X Politehnica Iași 6—82—12 p.. 
4. Tractorul 4—62—8 p., 5. Pro
gresul 2—66—4 p„ 6. I.E.F.S. 
8—28—0 p.

în Divizia B conduce C.S.M. 
Iași (14 p.), urmată de Petrolul 
(13), C.S.M. Cluj-Napoca (12) 
și Clubul sportiv școlar Slobo
zia (11), ultima, revelația În
trecerii. (t st.).

formațif șl 15—1 ea 
partida fără nici ua

tm 8—8 (victorie la

£3

BOXERII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Simbătă și duminică, în Sala 

sporturilor din Galați au avut loc 
finalele campionatelor naționale 
de box ale juniorilor. Deși mar
cau de maratonul pugilistic de 
patru zile la care au participat, 
finallștil au găsit destule resurse 
fizice pentru a lupta cu dîrzenie. 
în marea lor majoritate, centru 
titlurile de campioni ai țării. Așa 
cum se putea întrezări încă din 
galele preliminare, un rol impor
tant in disputele din finale l-au 
jucat boxerii de la Dlnamo Bucu
rești. secondați îndeaproape de 
cei din Brăila, Galați, Craiova 
Din păcate, trei decizii greșite au 
umbrit sărbătoarea tinerilor pu- 
giliști. Juniorul mic Memis Kia- 
zim (Farul) ar fi meritat decizia 
în meciul cu gălăteanul Nicu 
Popa, iar la juniori mari gălătea
nul ionel Panalt trebuia declarat 
Învingător în fața lui Daniel Ra
du (Olimpia București). Dezavan
tajat a fost si Vasile Gîrgavu 
(Steaua) în meciul cu 
Ungureanu (Muscelul).

Iată rezultatele tehnice 
nalelor. învingătorii fiind. _____
teles, noii campioni ai tării. JU
NIORI MICI, cat hîrtie : Nicu 
Popa (Otelul Galati) b.p. Kiazim 
Memis (Farul) ; semimuscă : Ge
nu Rusu (B. C. Galati) b.p. Va
sile Bărbat (C.S.S. Medgidia) ; 
muscă : Aurel Bogdanov (Dina
mo) b. ab. 2 Mircea Ciulean 
(C. S. Zalău) ; cocoș : Florian 
Tircovnicu (Olimpia Craiova), 
b.p. Petre Oprea (Farul) : pană: 
Ion Stan (Dinamo) b.p. Nicolae 
lordache (Metalul Plopenl) : se- 
miușoară : Ovidiu Deicu (Voința 
Brâlla) b.p. Gheorghe Nedelea 
(Dinamo) ; ușoară : Mihai Nicu- 
lescu (Olimpia București) b. K. O. 
1 Gheorghe Anghel (C.S.S. Con
stanta) : semimljlocle : Simion 
Mezel (Muscelul) b.p. Ion Dăndl- 
câ (Olimpia Craiova) : mijlocie 
mică : Ion Catană (C.S.M. Pi
tești) b.p. Alexandru Ciocîrlie 
(Drobeta Tumu-Severin) : mijlo
cie : Marian Tocea (Olimpia Cra
iova) b.p. Mihai Maior (Metalul

Salonta) : semigrea : Cornel Bă
lan (B.C. Brăila) b.p. Vasile Bota 
(Crisul Oradea) ; grea : Petra 
Bornescu (Dinamo) b. ab. 1 Flo
rin Constantin (C.S.S. Ploiești). 
JUNIORI MARI. cat. hîrtie : Van- 
ghele Bax (B. C. Brăila) b. ab. 3 
Iulian Zărit (Unirea lași): semi
muscă : Dumitru Șehiopu (Stea
ua) b. ab. 1 Florian Dulgherii 
(C. S. Zalău) ; muscă : Daniel 
Radu (Olimpia București) b. n. 
ionel Panalt (Dunărea Galati) ; 
cocos : Alexandru Dumltrajcu (B. 
C. Brăila) b. neprezentare Vasile 
Sinpetru (B. C. Galați) : panâ : 
Titl Cercel (Dlnamo) b. ab. 1 
Petre Stoiu (C.F.R. Craiova) ; se- 
mlusoarâ : Constantin Ghindăoa-

nu (Ceahlăul) b. n. Petre Prlse- 
caru (Steagul roșu Brasov) ; u- 
șoarâ : Florin Stan (Dinamo) 
b. p. Mihal Tureaș (Constructo
rul Hunedoara) ; semimljlocie t 
Stefan Imbre (B. C. Brăila) b. 
ab. 1 Sigismund Lorintz (Voința 
Cluj-Napoca) ; mijlocie mică : 
Florian Ungureanu (Muscelul) 
b.p. Vasile Gîrgavu (Steaua) : 
mijlocie : Umaii AU (Farul) b.p. 
Mlhai Pascal (Energia București): 
semigrea : Iile Captari (Steaua) 
b. ab. 3 Mircea Marcu (Voința 
Tulcea) ; grea : Mihai Grigoraș 
(C.S.Ș. Focșani) b. o. Ion Ena- 
che (Gloria Bistrița).

Petre HENȚ

Florian

ale fl- 
bineln-

MUNCA Șl PERSEVERENȚA —
ATUURILE UNUI... „COPIL MINUNE"

In Divizia A la popice

OLIMPIA BUCUREȘTI (m) CIȘTIGA
Simbătă și duminică s-a dispu

tat etapa a XVI-a a Diviziei A 
la popice, etapă incompletă deoa
rece meciurile echipelor care dau 
Jucători loturilor naționale au 
(ost aminate, excepție fâcind 
partidele de pe arena Voința din 
Capitală care are piste de plas
tic. Iată rezultatele :

FEMININ • Voința București
— Voința Ploiești 8385—2333 p d 
(scor individual 3—3). Bucureșten- 
cele au prestat un joc slab, au 
fost la un pas de înfringere 

[■(clnd mai erau 15 bile aveau un 
avans doar de cîteva popice). E- 
riisabeta Badea (B) — 421 șl Mioa
ra Coman (P) — 407 au fost cele 
mai precise jucătoare. O. GUȚU
— coresp. • Petrolul Băicoi —
Metrom Brașov 2573—2530 (4—2).
Cu această victorie Petrolul și-a 
asigurat participarea la turneul 
final al campionatului. Cele mai 
bune jucătoare au fost Arsenle

— 463 de la gazde, respectiv Bo-
deanu — «8. I. BRANZEA — 
coresp. • Rapid București — Vo
ința Constanta 2378—2172 (6—0)
• Voința Galați — Olimpia Bucu
rești 24S4—22S9 (5—1) • Derma-
gant Tg. Mureș — Voința Craiova 
2427—2282 (4—2). Maria Crișan — 
421 (D) si Florica Chiuia — 419 
(V) au realizat cele mai bune 
rezultate. L PAuș — coresp • 
Textila Timișoara — Voința Ti
mișoara 1979—2169 (0—6) a Voința 
Cluj-Napoca — Record Cluj-Na
poca 2510—2434 (5—1).
MASCULIN • Voința București

— Olimpia București 5063—5140 
(2—1). Formația Olimpia a obți
nut o prețioasă victorie, care a 
dă speranțe să fie prezentă la 
întrecerea finală a campionatu
lui, la care vor concura primele 
trei clasate in fiecare serie. Cei 
doi componențl ai lotului națio
nal de Ia Olimpia, Gr. Marin șl

ÎN DEPLASARE!
AL Tudor, au fost cei mal bun! 
jucători al reuniunii, punctind 881 
și. respectiv 893. De la Voința 
s-au remarcat I. Pâgidean — 86ș 
și P. Purge — 862. Evoluția sco
rului a fost interesantă, după 
schimburile 3 și 4 Voința avea 
un avans de 32 și » „bețe*. T.R. 
• Unio Satu Mare — Olimpia 
Reșița 4844—4823 (4—Meci de
mare luptă, in care sătmărenii 
au avut un finiș mai bun avînd 
în Pop cel mai bun popicar — 
997. De la reșițeni s-a evidențiat 
Kollar — 845. Z. KOVACS — co
resp. O Metalul Hunedoara — 
Dermagant Tg. Mureș $176—4873 
(5—1). • Rulmentul Brașov —
Tehnometal București 5350—1899 
(6—0), Partidă devansată din e- 
tapa a XVH-a • C.F.R. Timișoa
ra — Electromureș Tg. Mureș 
5067—4923 (3,$—2,5) • Voința Cluj- 
Napoca — Voința Tg. Mureș 5472 
-5416(4- 2). ---- ----- ---

Cu prilejul Campionatelor In
ternationale de tenis de masă 
ale României, iubitorii acestui 
sport au remarcat, desigur, pre
zenta unei fetite a cărei înăl
țime abia o depășea pe cea a 
mesei de concurs. Siguranța cu 
care a evoluat tînăra noastră re
prezentantă. ambiția cu care și-a 
apărat șansele, deși partenera de 
joc (o sportivă din R. P. Chine
ză) era cu mult mai valoroasă, 
i-au adus micuței Olga Nemeș — 
căci despre ea este vorba — sim
patia și admirația publicului spec
tator și a sportivilor străini pre
zent! In sală. Pentru noi. com
portarea jucătoarei din Tg. Mu
reș nu constituia o surpriză. Nu 
era prima dată clnd o vedeam 
evolulnd cu ambiție In compa
nia unor adversare mult mai 
mari ca vîrstă. 31 nu o dată o 
văzusem clștigînd în fata unora 
dintre ele.

cine este acest nou „eopfl mi
nune* al tenisului de masă ro
mânesc 7 Care sînt „secretele* tot 
mal bunei sale comportări 7 La 
aceste întrebări ne-a răspuns 
chiar antrenorul el. Alexandru 
Verzar. „Olga Nemeș are 9 ani 
și jumătate și practică tenisul da 
masă — la Tg. Mureș — de la 
virata de 5 ani. A ciștigat de 
două ori titlul de campioană na
țională la categoria t—10 ani și 
este dublă campioană națională 
Ia categoria 10—12 ani. Are o vo

ință extraordinară, este foarta 
conștiincioasă si disciplinată la 
antrenament. Are reflexe bune șl 
o siguranță deosebită*.

Reporterul simte nevoia unei 
completări la cele spuse de an
trenorul Verzar. Crescută de mică 
în spiritul muncii (un merit re
vine și tatălui său. muncitorul 
sticlar Iosif Nemeș), învățată de 
antrenorul său să gîndească tac
tic în timpul jocului, foarte bine 
pregătită fizic și tehnic. Olga Ne
meș a ajuns să bâtă cu curaj ta 
porțile afirmării și să confirme 
pe zi ce trece speranțele puse în 
ea. Deși are numai 9 ani si ju
mătate. tlnăra sportivă din Tg. 
Mureș Înțelege faptul că afir
marea deplină în disciplina pe 
care o practică nu poate fi rea
lizată decît printr-o muncă sus
ținută și conștiincioasă, prin am
biție șl perseverentă, atît la an
trenamente cît șl la meciuri. As
tăzi, pentru mulțl, olga Nemeș 
este doar.........un copil minune*
al tenisului de masă românesc. 
Peste cîtiva ani însă ea poate 
deveni un nume în tenisul de 
masă Internațional.
L- Marian GHIOLDUȘ

Sportul Pag.a&a



„POLI1, ANGELO Șl DEMBROVSCHI
TIMIȘOARA, 7 (prin telefon)
Politehnica Timișoara și-a 

clasat adversarul, după un joc fru
mos, saturat de momente intere
sante. Cei peste 50 000 de specta
tori au creat o atmosferă neobiș
nuită. Recordul absolut al Timi
șoarei, la acest capitol, după aproa
pe 80 de ani de fotbal stă mărturie 
interesului cu care a fost așteptat 
derbyul. Echipa timișoreană s-a 
dovedit excelent pregătită, mai 
ales la capitolul organizării jocu
lui, ocupînd întreg terenul in ma
rea majoritate a timpului. Cele mai 
semnificative în acest sens au fost 
primele 30 minute, cind „Poli” a 
expediat 10 șuturi la poartă și a 
executat 10 cornere. față de nici 
un șut la poartă si nici un corner 
de partea opusă. In această primă 
jumătate de oră. Steaua a fost 
marcată de importanta 
trecind rareori in terenul

După un start furtunos 
10 Lata reia sub bară - 
faimosul gol acordat pe Wembley 
în finala Anglia — R. F. Germa
nia — cu capul, mingea trimisă 
de Păltinișan, anunțînd deschiderea 
scorului, care se produce în min. 
13, cind DEMBROVSCHI șutează 
imparabil de la 18 m la o scurtă 
pasă a Iui Lața, in urma execu
tării unei lovituri libere. Timișo
renii forțează, animați de Dem
brovschi, care face tot jocul tac
tic, angajînd întreaga echipă. In 
min. 25 Nucă ratează majorarea 
scorului, trăgind alături. La ca
pătul acestei dominări impetuoase. 
Steaua egalează, pe contraatac : 
Troi (ișnește, Barna greșește grav, 
centrare precisă, iar M. RÂDUCA- 
NU, nemarcat, reia in 
gă Bathori, surprins, 
par debusolați. dar 
2—3 minute. In min.
gafează în afara careului. Anghel 
„scoate” mingea, centrează si Nucă 
reia alături de poarta fără... por-

sur

jocului, 
advers. 

In min. 
- ca In

gol, pe lin- 
Timișorenii 

asta numai 
37 Iordache

POLITEHNICA TIMIȘOARA - STEAUA 4-1 (2-1)
Stadion „1 Mai” ; teren bun ; timp ploios, dar bun pentru fotbal ; 

spectatori: aproximativ 50 000. Au marcat: DEMBROVSCH] (min. 13 și 
43), NUCA (min. 70). GIUGH1CI (min. 89), respectiv RADUCANU (min. 
31). Șuturi ta poartă : 26-4 (pe poartă : 10-4) ; raport de cornete : 16-2.

POLITEHNICA : Bathori 1 7 - Vișan 8, Mehedințu 8, Păltinișan 8, Bar
na 6 - Dembrovschi 9, Șerbânoiu 6 (min. 46 Roșea 7), Lața 8 (min. 82 
Giuchici) — Anghel 7, Nucă 8, Petrescu 8.

STEAUA : lorcjpche — Zahiu 6, Agiu 6, Sameș 6, Vigu 6 — Dumitru 7, 
Stoica 6, lordănescu 6 (min. 63 Ion Ion 6) — Troi 7, Răducanu 7, Zamfir 6 
(min. 70 Moroni 6).

A orbitrat : N. Roinea (Bîrlad) 7, la linie O. Streng (Oradea) și Gh. 
Racz (Brașov).

Cartonașe galbene : ZAHIU, STOICA, AGIU.
Cartonașe roșii : IORDACHE.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2-0 (2-0).

Divizia A — etapa a

tar. In ciuda ocaziilor, timișorenii 
nu reușesc să înscrie. Al doilea gol 
va cădea in min. 43, In arma anei ' 
greșeli a Ini Sameș. care pasează 
neglijent spre poartă, DEM
BROVSCHI sprinteazâ scurt și în
scrie pe lingă Iordache. Așa se 
încheie o repriză de dominare 
zdrobitoare din partea gazdelor, in 
care timp oaspeții au tras un sin
gur șut pe poartă, cel al golului. 
Ei au încercat să lege jocuL dar 
n-au putut face fată circulației 
deosebite a mingii și a jucătorilor 
timișoreni.

După pauză, jocul pare mai e- 
chi librar. dar gazdele continuă să 
rateze. In min. 49 Petrescu șutea
ză in bară, din centrarea lui Bar
na. In min. 62 Roșea are golul in 
picior, singur eu Iordache. dar por
tarul bucurestean are un reflex 
uluitor. In min. 65 Anghel recidi
vează printr-o nouă mare ocazie. 
Al treilea gol este înscris de NU
CA (min. 70) pe o traiectorie An
ghel — Petrescu, dar virful timi
șorean se afla intr-o poziție de 
ofsaid. în urma acestui gol. Ior-

dache este eliminat de pe teren 
pentru proteste vehemente. Me
dul pare jucat, dar Steaua nu ce
dează. deși este în inferioritate 
numerică. Timișorenii continuă să 
fie la un pas de gol (min. 75 
„bombă” Vișan, min. 76 Lața „pes
te”). în ultimele 8 minute, pentru 
a răspunde, parcă. însuflețirii din 
tribună. Angelo Niculescu îl in
troduce pe GIUCHICI. * cărui cla
să, pusă de atîtea ori sub semnul 
Întrebării, se concretizează prin- 
tr-un slalom de tip brazilian (min. 
86) la an pas de gol și prin golul 
al 4-lea (min. 89), la capătul unui 
dribling deosebit de spectaculos.

O victorie absolut meritată, care 
ar fi putut lua proporții, obținută 
de o echipă care a reușit să intre 
în forma sa de 
mentul în care 
Charibda. adică 
rilor cu A.S.A.

La ora cind 
suporteri ai Politehnitii continuă 
..fiesta- timișoreană, simțind, par
că. că echipa lor se află foarte 
aproape de titlu, la 40 de ani după 
cucerirea tricourilor Îngălbenite în 
scrinul cu amintiri al Ripensiei...

loan CHIRILĂ

vîrf exact in mo- 
traversa Scylla si 
in preajma jocu- 
si Steaua, 
telefonăm, mii de

0 SINGURĂ CERTITUDINE: F.C.M. REȘIȚA.
<1 el mai imprevizibil campionat din cite ne-a fot', z:' irț' 

mărim in ultimii 15—20 de ani și-a mai adăugat o eztpd zxr* 
ne-a lămurit limpede asupra unui lucru : ia •-

echipei F.C.M. Reșița, virtual retrogradată, totul este r ..ăzz.a-S'w
Cel puțin patru echipe au șanse reale să ciștige tills.
Jos, in subsol, pasărea retrogradării zboară neobosită ie la .„a 

la Hunedoara, la Oradea, la Ploiești și nimeni nu poaze 
nu-și va face ultimele două cuiburi in alte orașe deci: cele saa» 
amintite...

Trezite in ceasul al 11-lea, „casele mari" Dinamo și Un-.ver- 
sitatea Craiova își pregătesc sprintul pentru a ciștiga in acest 
dreptul de a juca la toamnă intr-una dintre competifMe europene. 
N-ar fi exclus — judecind după „hărnicia" de care au dat dovadă 
pină acum — să le privească, liniștite, fără griji, la televizor^.

Care au fost momentele cele mai insemnate (prin posibilele lor 
consecințe) ale etapei de ieri ? După opinia noastră, egalu-ue de 
la Hunedoara și Tirgoviște. Pierzind acasă punctul eiștiget înainte 
la Ploiești, echipa hunedoreană a „pasat" involuntar o speranță 
formației lui Valentin Stănescu, cart a obținut un „punct mare" 
la Tirgoviște. Spectaculoasă și dramatică este rostogolirea echipei 
bihorene pe treptele care duc in divizia secundă. Se vor opri, 
oare, la timp arădenii 2 Deși lipsiți de Romilă, ieșenii luptă amar
nic — Și luptă admirabil ! — pentru locul lor sub soarele primei 
noastre scene fotbalistice.' Ambiționat de trecerea lui tn „rezerva" 
lotului național, Dudu Georgescu — tot 
cesară ca apa și ca aerul campionilor, intrecuți săptămina trecută 
nu de Atletico Madrid (O tempora !), 
șani, in fața căreia au primit nu mai r , ____ __ _______

Intr-un final de campionat în care echipele și antrenorii lor an 
respect pentru un singur criteriu, rezultatul, vă supunem judcl^^ 
citeva idei : V

• Cind credeți că vor fi descoperiți de „federalii” noștri tâțeti^ 
tații Giuchici și Doru Nicolae pentru a fi folosiți la vreunul din 
cele trei loturi reprezentative ?

• Oare singurul fotbalist român cu statuie (în Mexic), Dem
brovschi, n-ar fi bun și azi — prin marea lui inteligență in joc — 
in echipa națională ?

• Ciți antrenori credeți ci l-ar fi imrodus pe Sameș in echipă 
după o lungă absență (ca urmare a accidentării sale) tocmai la Ti
mișoara, in cel mai greu derby, cind perechea de fundași centrali 
Vigu — Agiu dăduse, oricum, satisfacție ?

Multe nelămuriri. Dacă n-ar fi reșițenii, săracii, care luptă 
pină la sfirșit și vor să termine campionatul cu fruntea sus, n-am 
fi siguri de nimic.

ei — a adus o victorie ne-

ei de renumita C.S. Boto- 
puțin de 5 goluri 1

Marius POPESCU

IEȘENII S-AU „ÎNCĂLZIT" GREU
POLITEHNICA IAȘI - F.C.M. REȘIȚA 3-0 (1-0)

Stadion „23 August” ; teren bun ; timp rece, vint puternic : specta
tori : oproximat v 7 000. Au marcat : CIOBANU (min. 45), DĂNILA (min. 
56 din 11 m), COSTEA (min. 77). Șuturi la poartă : 34—6 (pe poartă : 
18-2) ; raport de cornere : 16-3.

POUTEHNICA : Bucu 7 (min. 80 Noste) — Micloș 6, Anton 6, Cio- 
banu 7, Mureșan 7 — Banu 6, Simionaș 8, Ciocirlan 6 — D. Ionescu 6, Dă- 
nilă.6, Costea 7.

F.C.M. REȘIȚA : llieș 7 — Chirii 6, Hergcne 5, krimie 7, Boțonea 6 — 
Portic 7, Porațchi 7 (min. 77 Dosc), Predă 7 - Atodiresei 5 (min. 46 
Uțiu 6), Ooncea 7, Telescu 6.

A arbitrat : N. Georgescu 8 ; Ic linie : C Raicc și N. Povălucă (toți 
din București).

Cartonașe galbene t ANTON.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (0-0).

IAȘI, 7 (prin telefon)
3—0 pare un scor clar, care nu 

mai necesită, de obicei, explicații, 
mai ales dacă adăugăm și faptul 
că meciul s-a disputat după „sce
nariul” cunoscut : adică, oaspeții 
au pus în principal accentul pe 
apărare, contraatacînd atunci cind 
au putut, iar gazdele au fost tot 
timpul în ofensivă. Cu toate aces
tea, Politehnicii i-au trebuit 44 de 
minute de... încălzire, 44 de mi
nute în care Simionaș și ceilalți 
au avut parcă plumb in picioare, 
nereușind mai nimic. Nu este de 
mirare, deci, că în această perioa
dă ieșenii și-au atras nemulțumi
rea spectatorilor. Au fost 44 de 
minute de „non-fotbal”, care se 
puteau termina chiar cu 1—0 în 
favoarea reșițenilor, dacă Atodire- 
sei, după o cursă de toată frumu
sețea, avindu-1 în față 
Bucu, n-ar fi tras afară 
unghi favorabil !

A fost ca un clopoțel 
sunat ’ '
că, in minutul următor, golul gaz
delor a purtat și pecetea hazardu
lui, cind CIOBANU a fructificat 
pasa lui Banu, făcind, oricum, ca 
publicul să răsufle ușurat. Dar in 
repriza a doua, Politehnica pare 
altă echipă, parcă cei 11 jucători 
s-au schimbat și ei, jocul lor a- 
vînd acum mai multă consistență ; 
fazele nu se mai petrec la intîm- 
plare, iar Simionaș „filtrează” toate

doar pe 
dintr-un

. . care a 
deșteptarea. Este adevărat

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELB CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 7 MAI 1371
A.s.A. Tg. Mure? — Jiul 
Corvinul — Univ. Craiova

. C.S. Tirgoviște — Petrolul 

. Poli. Iași — F.C.M. Reșița 
U.T.A. — F.C. Constanța

. Dinamo — F.C. Bihor
Vn. F.C. Argeș — S.C. Bacău
VIII. Polit. Timișoara — Steaua
IX. Atalanta — Roma
X. Napoli — Milan
XI. Verona — Torino
XII. Florentina — Genoa 
Xni. Lazio — Bologna

FOND TOTAL--------------------

OASPEȚII LA UN PAS DE VICTORIE
CORVINUL HUNEDOARA - UNIV. CRAIOVA 1-1 (1-1)

Stadion Corvinul ; teren alunecos ; timp ploios, răcoros : spectatori : 
aproximativ 16 000. Au marcat : ECONOMU (min. 13) și BĂLĂCI (min. 20). 
Șuturi fa poartă : 15—10 (pe poartă : 7—4) ; raport de cornere : 6—4.

CORVINUL : Bologan 5 — Niculescu 6, Gălan 4, Merlă 4, Miculescu 
— Angelescu 6, Dum'rtriu [V 7, Ecor.omu 7 (min. 64 Nicșa 5) - Lucescu 
Agud 6 (min. 64 Șurenghin 5), Georgescu 5.

UNIVERSITATEA : Boldici 8 (min. 55 Lung 8) — Negrită 7, Tilihoi 
Ștefănescu 9, Purima 7 — pcleanu 7, Bălăci 7, Beldeanu 8 — Crișan 7, Că
mătaru 8, Mereu 6.

A arbitrat : Gh. Retezan 8 ; la linie : Gh. Dragomir și T. Istrate (toți 
din București).

Cartonașe galbene : NICULESCU, BELDEANU, ȚICLEANU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—1 (1-1).

6
6,

7,

i. .
ii. 
m. 
IV. 
v. 
VI.

X 
x 
x 
î
1
1
1
1 
*

X
x 

____  _______ s
FOND TOTAL DE CÎȘTIGUIU : 

688.181 LEI, din care 55.007 lei. re
port la categoria 1.

mingile (și le filtrează bine), Dă- 
nilă iese mai mult la joc, iar Cio- 
banu și Ciocirlan, cei mai slabi oa
meni In prima repriză, se lncadrea- 

de 
mai 
ma- 
fixă,

zi in efortul general 
a juca un fotbal dt 
bun. Totuși, scorul nu se 
jorează decit dlntr-o fază 
dintr-o lovitură de la 11 metri, 
transformată de DĂNILA, după ee 
llieș, neavînd altă soluție, II placa
se în careu pe Banu. Ieșenii joacă 
insă tot mai bine, șuturile lor stat 
tot mai numeroase și mai precise 
și llieș are mult de lucru, așa 
cum s-a intimplat ta min. 70, dnd 
Doru Ionescu șutează frumos, dar 
— la fel de frumos — mingea este 
blocată de portarul reșițean. Șapte 
minute mai tirziu, COSTEA majo
rează scorul la 3—0. Evident, me
dul este Jucat”. Abia acum, F.C.M. 
Reșița încearcă citeva acțiuni și 
este pe punctul de a înscrie ta 
min. 88, dar Naște respinge ta cor
ner șutul lui Uțlu...

Mircea TUDORAN

HUNEDOARA, 7 (prin telefon)
Pentru prima oară In acest 

sezon aici s-a înregistrat o ase
menea asistență. Tribunele au fost 
înțesate de un public dornic 
să-și vadă propria echipă victo
rioasă. Partida a Început in ritm 
alert, cu supravegheri stricte de 
o parte și de cealaltă, pe alocuri 
marcajul fiind chiar aspru dato
rită mizei. In primul sfert de 
oră al partidei localnicii au 
avut trei situații clare de a în
scrie (min. 5 — Agud nu ajunge 
centrarea de gol a lui Nicules
cu; min. 8 — Loc eseu șutează 
din careu ta picioarele lui... Bol- 
rfici), concretizată fiind doar a- 
ceea din min. 13 : atunci, Ange- 
lescu l-a deschis Inteligent pe 
Agud, iar acesta, scăpat de mar
cajul lui Tilihoi, trimite la se- 
miînălțimc la ECONOMU: hune-

doreanul îl răsucește pe rînd, in 
careu, pe Țicleanu și Ștefănescu 
după care șutează plasat deschi- 
zind scorul: 1—0. Bucuria a fost 
însă de scurtă durată deoarece 
Universitatea venită la Hune
doara nu numai cu gîndul de a 
recîștiga punctul pierdut acasă 
în toamnă „și-a scos colții” pe 
contraatac. „Vulpoiul” Beldeanu 
(min. 20) îl simte pe BĂLĂCI 
și U servește precis ; craioveanul 
se duce glonț și marchează a- 
mendînd din mers lipsa de de
cizie a fundașilor centrali și 
chiar a portarului Bologan. Din 
acest 
cepul, 
du-se 
acolo 
panla

își pierd 
limittn- 

centrări, 
fi com-

moment gazdele 
atacă precipitat 
la nevinovatele 
unde Ștefănescu 
spulberă totuL Elevii tai 

iile Savu și Remus Vlad abu
zează de jocul combina tiv In

preajma careului, în loc săi 
încerce șutul sănătos de la dl 
tanță indicat de un teren urnei 
de o ploaie măruntă și enerva 
tă. în această primă repri 
Boldici „scoate” (min. 39) ‘ÎHJ 
gea lovită cu capul de Luces 
iar în min. 44 Cămătaru și, ap| 
Crișan nu 
lenta pasă 
deanu.

Repriza a 
rificări în jocul gazdelor cu toi 
te schimbările făcute. Aceea 
dominare stereotipă, aceleași al 
țiuni lipsite de finalitate, alta 
oprite prompt de apărarea oal 
peților. Doar două faze.mai.ca 
de s-au înregistrat' la poarta 11 
Lung (înlocuitorul lui Boldi 
autoaccidentat) : în min. 58 (rl 
flex la foarfecă tai Agud). și,
mim. 72, blocaj prompt la bail 
nul expediat viclean de Șurel 
ghin. Caracteristica acestei rl 
prize este aceea că Universitl 
tea a fost în două rînduri, prl 
calmul și puterea de luptă 
xemplară a jucătorilor ei, foarl 
aproape de golul victor:?-:-J
min. 60 Bălăci pe contraaS 
singur cu portarul a trimis exa 
în colțul scurt păzit de Bologa 
și, în min. 83, Țideanu, găsit 1 
Bălăci cu o minge în adîncim 
s-a grăbit trăgind peste bară.

Așa s-a terminat o partidă I 
mare miză al cărei deznodămîl 
putea fl și mai rău pentru gazd

doua n-a adus ci

Stelion TRANDAF1

AU VRUT APĂRĂTORII ARĂDENI! U.T.A. - F. C. CONSTANJA 2-1 (1-1)

ARAD, 7 (prin telefon)
Meci cu miză pentru oaspeți, dar 

meci de factură, in ansamblu, mo
destă. Intr-o oarecare măsură ca
litatea a fost salvată de finalul 
intîlnirii, mai palpitant, mai atră
gător. O primă repriză am asistat 
la un fotbal prost, la un joc lent, 
cu o sumedenie de inexactități. 
U.T.A. a dominat (Împinsă de do
rința apărătorilor de a ciștiga) dar 
a fost apatică in atac, nici unul din
tre components săi neactionînd cu 
convingere (Nedelcu II, Broșov- 
schi, Cora? — chiar lamentabil). 
Chiar in min. 2 Broșovschi a ratat 
cu seninătate, la centrarea lui 
Leac. Au șutat mai bine Schepp 
(min. 7), Domide (min. 20. din 
lovitură liberă) dar Ștefănescu a 
apărat In min. 28 a fost rindul lui 
Jivan să se remarce la suturile 
Iui Llvciuc si Ignat, ca peste cîteva 
secunde, tot el să salveze la min
gea trimisă cu capul de același

Ignat Cea mai 
a gazdelor a 
(mini 38). cind 
șut-centrare de la 
gea a lovit bara transversală .iar 
Nedelcu II a reluat slab si Stc- 
fănescu a retinut. In ultimul minut 
al reprizei (de fapt, in prelungiri 
justificate) s-au înscris două go
luri: 1. Kukla, transformat in îna
intaș, a centrat excelent, Coras a 
sărit la balon dar a fost faultat de 
Mustafa in careul mic si lovitura 
de la II m a fost transformată de 
către DOMIDE ; 2. s-a repus balo
nul de Ia centrul terenului, Hoff- 
meister a trimis inalt in fata porții 
si BUDURU a înscris cu capul 
profitind de marcajul defectuos si 
de... plecarea tîrzie a lui Jivan.

Zece minute după reluare, ni
mic deosebit pină cind Nedelcu II 
a reiat cu capul, după care (min. 
61) Broșovschi avea să-l imite. In 
min. 65 a intrat Gătej si, la cîteva

periculoasă acțiune 
venit lntîmplător 
Leac a trimis un 

40 m, min-

Stadion U.TA. ; teren bun ; timp excelent In prima repr'ic e'.j 
pauză a plouat cu intermitențe ; spectatori : aproximativ 12 COC Au rd 
cat : DOMIDE (min. 45 — din 11 m), BUDURU (min. 45), KUKLA_(*( 
78). Șuturi la poartă : 19—11 (pe poartă : 10-7) ; raport de coȚJjpt 
10-2.

U.TJL. : Jivan 7 - Gașpar 7, Gali 8, Kukla 9, Giurgiu 9 - Leoc I 
Schepp 6, Broșovschi 4 (min. 71 Bedea 6) — Nedelcu II 4 (mir.. 6C Cure 3 
Domide 5, Coraș 4.

F. C. CONSTANȚA : Ștefănescu 7 - Mustafa 5, Antonescu 
7, Turcu 7 — Hoffmeister 6, Ignat 5, Livcnic 7 - Zamfir 4 (nun. C 
6), Peniu (min. 6 Drogeanu 6), Buduru 5.

A arbitrat : R. Stincan 9 ; la linie : C. Mateescu și Șt C (•:•, c 
București).

Trofeul Petschovschi : 9. Lo juniori : 0-1 (0-0).

«
secunde, a
marca dar______  _____ ________
in extremis. Am notat apoi rată
rile lui Ignat (min. 70) si Kukla 
(min. 75), mereu prezent in atac 
să-si impulsioneze colegii din fată. 
Dar fără efect Kukla n-a dezar
mat însă sl, în min. 78, avea tă

fost pe punctul de a 
Jivan a deviat balonul

„serie* istoria arestai weri :
* centrat și KUKLA a kaacn 
capul de la 4 m. Jocul bo 
apărării arădene (excelez: 
Giurgiu, apărător d atarxr: • 
gală măsură) a decis zxmu 
ritat al gazdelor.



EA DEVREME, UNII MULȚUMIȚI, ALȚII RESEMNAȚI
SPORTUL STUDENȚESC - F. C. OLIMPIA 3-0 (2-0)

toefion Republicii ; teren bun ; tsmp excelent ; spectatori : aproxi- 
2 000. Au marcat : A MUNTEANU (min. 26), CAZAN (min. 33) și 
JLESCU (min. 48). Șuturi la poartă : 29—5 (pe poartă : 13—1) ; ra- 
e cornere : 8-3.
*OțJL STUDENȚESC : Răducanu 7 - Tănâsescu 7, Cazan 7, Gri- 
Gtcțoi 6 — Rădulescu 8, lorguiescu 7, O. lonescu 7 — Straie 6 
70 M. Sandu 6), Munteanu 7, Chihaia 7.
tîMPțA : Feher 6 — Pinter 6, Marcu 6 (min. 55 Ghenceonu 6), Bocșa 
>a 6 — Mureșan 5, Kaizer 5, Bathori II 5 — Helve: 5, Hațeganu 5 
S6 Bol ba 6), Both I 5.
arbitrat : S. Drăgulki (Drobeta Tr. Severin) 8 ; Ic linie E. Munteonu 

^Fescu (ambii din Reșița).
Weul Petschovschi : 9. ta juniori : 3-0 (2-0).

<ă două insuccese consecu- 
care i-au frinat spectacu- 
ascensiune competițională 

cest sezon, echipa studen- 
bucureșteni a repurtat o 
ssă victorie în fața Olim- 
a un scor net, care nu re
iasă deeît în parte rapor- 

al de forțe din teren. liste 
-ai că oaspeții au aliniat 
n*£e fără trei titulari 
aadache, Matei și Sabou), 
» acestora fiind resimțită 

Dar nici la Sportul stu- 
ic n-eu evoluat două din 
“_-Â: de bază — Grosu și 
i — a căror lipsă a fost 

pensată de buna pres- 
Ie ansamblu a echipei, de 
jc-jI său tactic și de ma
le» de care a dat dovadă 
rcursul întrecerii. Mai ales 
ma parte a acesteia, cînd 
e și-au asigurat, dealtfel, 
■antaj decisiv de două go- 
trație căruia au putut ac
ta continuare, cu suficien- 

jredere ta obținerea vic-

cupeți fiind de gta<M evitării 
unui scor-fiLuviu. Ceea ce, plnă 
la urmă, au reușit, folosind ta 
acest scop apărarea țupraaglo-

merată și tachca jocului la 
ofsaid.

în aceste condiții, meciul n-a 
fost prea atractiv și momente 
de fotbal veritabil au fo6t des
tul de puține, acestea datorită 
exclusiv echipei studenților bucu- 
reșteni care au "avut .din nou 
ta Rădulescu un inspirat coor
donator de joc, prezent la con
strucția tuturor celor trei goluri 
ale formației sale, realizate ta 
ordine de: A. MUNTEANU 
(min. 26, șut frumos cu o tra
iectorie Înșelătoare, care l-a sur
prins pe portarul Feher) ; CA
ZAN (min. 33, la capătul unei 
prelungite acțiuni de atac) și 
IORGULESCU (min. 48, după 
un spectaculos „un-doi", care 
i-a făcut pe apărătorii oaspeți 
simpli spectatori).

Mihoi IONESCU

IOVĂNESCU-UN COORDONATOR INSPIRAT
F. C. ARGEȘ - S. C. BACĂU 4-1 (3-0)

Stadion 1 Mai ; teren bun ; timp închis, la început ploios ; specta
tori : aproximativ 12 000. Au marcat: D. NICOLAE (min. 15 și 39), tO- 
VANESCU (min. 28 și 57), respectiv CHITARU (min. 51). Șuturi la poartă : 
15—10 (pe poartă : 10-3) ; raport de cornere : 8-4.

F. C. ARGEȘ : Speriata 6 - Moisescu 6, Cîrstea 7, Stancu 7, Ivan II 
(pentru durități) — Chivescu 6 (min. 76 Toma), Iovănescu 9, Bărbulescu
— Roșu 8, Radu îl 6, D. Nicolae 8 (min. 81 Voiculeț).

S. G BACĂU : Ursache 5 - Panaite 5, Lunca 5, Catargiu 6. Elisei
- Soîomon 5, Vamanu 7 (min. 75 Cărpuci 6), Șoșu 6 - Chitaru 7, Botez 
(min. 46 Munteanu 6), Antohi 5.

A arbitrat : N. Petriceanu 7 ; la linie : L Puia ș* I. Roșoga (toti din 
București).

Cartonașe galbene : SOLOMON și IVAN II.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori s 4-0 (0-0).

5
6

5
5

PITEȘTI, 7 {prin telefon)
Victorioasă, nu de mult, ta 

Cupă, ta fața aceluiași adversar, 
F.C. Argeș „trage" în continuare 
și la titlul de campioană; fără

CÎND FOARTE PUȚINI MAI SPERAU...
DINAMO - F. C. BIHOR 2-0 (0-0)

Stadion Dinamo ; teren ban ; timp noros, cu vint ; spectatori : apro
ximativ 15 000. Au marcat: DUDU GEORGESCU (min. 87) și AUGUSTIN 
(min. 88). Șuturi ta poartă : 25—2 (pe poartă : 13-1) ; raport de cor
nere : 8—10.

DINAMO : Eftimescu 7 — L Marin 6, Sătmăreanu II 7, Ghiță 6, Lu- 
cuță 6 — Augustin 7, Drag nea 6, Custov 6 — Țălnar 7, Dudu G-eorgescu 
7 +, Vrinceanu 6.

F. C. BIHOR : Albu 8 - Z. Naghi 7, Bigan 7, Lucaci 7, Popovici 6 - 
Naom 6, Dumitrescu 6, M. Marian 6 — Lupău 6, Florescu 5, Kun II 5.

A arbitrat : AL Ghigea (Bacău) 7 ; ta linie : T. Andrei (Sibiu) și S. 
Burlacu (Orașul Gh. Gheorghta-Dej).

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

drept vorbind, meciul s-a' 
at, practic, la puțin timp 
pauză, în min. 48, cînd 
a devenit 3—0. Din acel 

nt, Sportul studențesc, deși 
avut în decurs de 5 mi- 

tot atîtea ocazii clare de 
rie (min. 50, Munteanu ; 
il Stroe ; min. 52 Rădules- 
ta. 53 Chihaia și min. 54 
xt Stroe) a părut o echi- 
recum mulțumită de re- 

și, pe măsura scurgerii 
ui, insistența sa ta atac 
ut ta mod vizibil. La rîn- 
r, oaspeții care nu și-au 
; la activ de-a lungul celor 
minute ale partidei deeît 
timide tentative ofensive 

tna repriză, s-au resemnat 
area devreme, împăcîn- 
cu ideea înfrângerii, preo-

♦ ■

Din cauza numeroaselor lndis- 
- ponibilitățf, cele două echipe, ve

cine pină ieri ln clasament, care 
s-au Înfruntat pe stadionul Di
namo, au lntîmpinat serioase di
ficultăți ln alcătuirea formațiilor. 
Mai afectată a fost, desigur, echi
pa gazdă, care n-a putut Înscrie 
pe foaia de arbitraj, ca rezerve 
(ln afara portarului Ștefan si a 
Iul Bădilaț. trecut si ei mai mult 
formal, deoarece era accidentat) 
deeît doi juniori. La rindul ei, for
mația oaspe a acuzat, pe lingă 
absentele cunoscute (Georgescu. 
Ghergheli). accidentarea de ultim 
moment a lui Fildan.

Chiar si ln aceste condiții Insă. 
Dinamo si F. C. Bihor puteau să 
ofere un joc de o calitate mai bu
nă. Dar disputa lor a avut destule 
momente care au plictisit si ener
vat publicul. De abia finalul me
ciului. care a atins o Înaltă cotă 
de dramatism, a salvat spectaco
lul fotbalistic de pe stadionul Di
namo, adueîndu-ne aminte că a-

vem ln fata noastră echipa cam
pioană. căreia cu greu li putea 
rezista altădată — pe propriul ei 
teren — orice adversar.

Plnă atunci, insă, pină in acele 
ultime minute, cînd foarte putini 
dintre suporterii ei mai sperau ln 
victorie, Dinamo — deși dominase 
in marea majoritate a timpului —

la „capul" lui Dudu Georgescu, ca 
si in min. 87. la șutul lui Vrin- 
ceanu). iar alteori portarul Albu, 
care a avut cîteva excelente inter
venții (min. 18 la „capul" lui Vrin- 
ceanu ; min. 38 la șutul lui Dr ag
ues).

Presiunea crescîndă dinspre fi
nal a dinamoviștilor, care a dus 
la o suită de cornere si de lo
vituri libere din preajma careului 
oaspeților, avea, totuși, să-si arate 
roadele. In min. 87, arbitrul Ghi- 
gea a acordat lovitură indirectă 
(la un fault discret comis de Po- 
povici) in apropierea careului bi- 
horenilor, Tălnar a executat bine 
și DUDU GEORGESCU. în stilul 
său caracteristic, a țișnit si a în
scris cu capul. După numai un 
minut, AUGUSTIN a majorat sco
rul prinlr-o splendidă execuție 
tehnică (foarfecă) din mijlocul ca
reului advers.

Deși conturată atît de tîrziu. de 
fapt In extremis, victoria dinamo- 
viștilor este meritată. Orădenii se 
pot. desigur, considera mari ghi
nioniști, mai ales că, in min. 82,

îMIR£VANȘA“ OASPEȚILOR.
A.S.A. TG. MUREȘ - JIUL 1-1 (1-0)

tdion ^23 August* ; teren bun ; timp noros ; spectatori: aproxi- 
0 000. Au marcat: FAZEKAȘ (min. 18) și SALAJAN (min. 72). Șu- 
poortă : 17-5 (pe poartă : 6—3) ; raport de cornere : 5—2.
LA. TG. MUREȘ : Vunvulea 5 — Kortesi 7, Unchiaș 6, Ispir 6, Orra- 
• Goi! 7. Varodi 6, Boioni 6 - Fazekaș 7, Fonici 5, Hajnal 5 (min. 
HI 5).
R PETROȘANI : Cavai 7 — P. Grigore 7, Bădin 7, Ciupltu 7, P. Ni- 
i - Stoica 7, Mulțescu 6, Toma 5 - Sălăjan 8, Stoichiță 7, Covaci
88 Topor), ,

arbitrat : Otto Anderco 9 ; la Rnie : I. Taar (ambii din Satu Mare) 
rtană (Corei).
rtonoșe gafcene : P. GRIGORE.
(eui Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (1-0).

• ■■■■! III.

IUREȘ, 7 (prin telefon)
ri-a dorit cu ardoare o re
in fața echipei locale, cu
fund faptul că, ta toamnă, 
oșani, A.S.A. a învins cu 
alizînd acolo o mare sur- 
Tentativa petroșenenilor — 
iul cărora au lipât trei ti- 
Dumitrache, Rusu și Bucu- 
— nu a reușit deeît pe... 
s, partida încheindu-se Ia 

Foarte puțin a lipsit, 
i Jiul să plece acasă cu 
puncte de la Tg. Mureș. Cu 
iute înainte de final, Sălă- 
lecat ca un veritabil sprin- 
propriul teren, obligîndu-1 

vulea să iasă în afara ca
ic 16 m și să-l.„ prindă în 
alvindu-și echipa de la în- 
. Dar ar fi fost nedrept ca 

să piardă a- 
Este foarte adevărat, 

nu a evoluat la adevărata 
ire. Ea a dominat, totuși, 
nai mare parte a timpului, 
: mai mult, creîndu-și cite- 
: aituații de a înscrie, ra- 
jermis de ușor de jucători 
istă experiență competițio- 
tn sînt Hajnal, Boioni sau 

Localnicii au reușit să 
i scorul în min. 18 : Boioni 
erai balonul în apropierea

liniei de eeniru, a avansat nestin
gherit pină în careul Jiului, a cen
trat in fața porții, Fanici a ratat 
intercepția, au ratat-o ți fundașii 
centrali adverși, mingea ajungind 
pină la FAZEKAȘ, care a Impius-o 
ln plasa porții lui Cavai. Spre fina
lul reprizei (min. 41 ți 42), două 
șuturi foarte puternice ale lui 
Hajnal și Boioni, dar portarul Jiu
lui le-a blocat spectaculos.

în repriza secundă ritmul jocu
lui a crescut. A crescut fi procen
tul greșelilor de ordin tehnic ți, 
mai ales, al paselor fără adresă, 
atacanțil căzînd deseori ta capca
na jocului la ofsaid practicat de 
ambele echipe în această parte a 
meciului. Egal arca a survenit ln 
min. 72. La unul dintre puținele 
contraatacuri ale echipei din Petro
șani, Unchiaș a acordat corner. A 
executat Mulțescu,’ Vunvulea a 
Ieșit neinspirat, balonul I-a depă
șit, iar P. Grigore, plasat lateral 
dreapta, a întors mingea în careul 
gazdelor. SALAJAN a sărit mai 
bine decit Ispir și Unchiaș și a 
înscris. A urmat o presiune puter
nică la poarta oaspeților, nefructi
ficată Insă, ți acea mare ocazie a 
Jiului pe care am descris-o la în
ceputul cronicii.

Laurențtu DUMITRESCU

Dudu Georgescu deschide scorul in partida de ieri de pe stadionul Dinamo 
Foto : Dragoș NEAGU

nu reușise deeît rareori să deschi
dă bre$e In apărarea bine organi
zată si decisă a orădenilor, dar 
d ln acele situații favorabile crea
te finalizarea a lăsat de dorit 
(min. 26, Custov But defectuos ; 
min. 71, sut slab al lui Augustin), 
uneori s-au opus barele (min. 56

Lupău a ratat o foarte bună oca
zie de gol, la unul din rarele lor 
contraatacuri. Poate că dacă oas
peții nu s-ar fi apărat atît de mult 
și ar fi ieșit mai curajos la atac, 
ar fi reușit să evite înfringerea.

Constantin F1RĂNESCU

Dobrin. ieri și fără proaspătul 
internațional M. Zamfir, două 
absențe notabile compensate 
însă printr-un joc de echipă, te
nace, pe suportul de tehnicitate 
mai de mult cunoscut. Acestea 
au fost, în fapt atuurile 
încă din start de tînăra 
ție băcăuană, mobilă în 
de joc, periculoasă pe 
atac (datorită și faptului 
nia“ aplicată de fundașii piteș- 
teni este și desuetă și asincro- 
nică), dar prea vulnerabilă în 
defensivă. La atacul gazdelor 
din min. 15 au gafat băcăuanii 
cu implicații pe tabela de scor: 
mai intii Solomon, apoi Elisei, și 
D. NICOLAE a înscris din a- 
propiere. Golul i-a scos pe oas
peți la ofensivă, dar, în același 
timp, i-a deconectat și mai mult 
pe piteșteni, care — avînd în 
Iovănescu un coordonator inspi
rat și laborios — au țesut cu 
dezinvoltură atacuri după a- 
tacuri. Și golul doi n-a întîrziat 
mult: în minutul 28, Roșu a 
centrat înalt, pe partea dreaptă, 
IOVĂNESCU s-a aflat și de astă- 
dată pe fază, venind prompt din 
linia a doua și a plasat, de Ia 
6 m, cu capul, balonul în plasă. 
De la același Iovănescu a ple
cat golul 3: mijlocașul piteștean 
a pasat subtil de pe partea 
dreaptă, Cîrstea a lăsat să trea
că balonul spre DORU NICOLAE 
care, singur-singurel, a înscris 
imparabil de la numai 8 m. 
La 3—0 meciul era jucat.

Nici golul lui CHITARU (min. 
51 — șut de Ia 14 m lateral 
dreapta, sus în colțul lung) n-a 
avut darul să-i ambiționeze 
prea mult pe coechipierii lui. 
Piteștenii au reînnodat firul o- 
fensivei și au înscris un nou gol 
in min. 57: Roșu a centrat de 
pe aripa dreaptă inalt in careu 
și IOVĂNESCU i-a răpit orice 
speranță portarului Ursachc re- 
îuînd fulgerător, cu capul, de 
ia aproximativ 10 m. în pofida 
schimbărilor efectuate în ambe
le formații jocul nu-și va schim
ba, în continuare, fizionomia și 
nici... scorul. Un singur fapt 
demn de consemnat: faultul co
mis intenționat de Ivan II care 
l-a lovit fără minge pe Soșu; ar
bitrul N. Petriceanu în Ioc să-i 
arate cartonașul roșu l-a scos pe 
cel galben, greșeală ne care cro
nicarul o sancționează scăzîn- 
du-i două puncte dintr-un arbi
traj altfel ireproșabil.

acuzate 
forma- 
spațiul 
contra- 
că „li-

Gheotghe N1COLAESCU

JOC ECHILIBRAT, REMILA
C. S. TIRGOVIȘTE - PETROLUL 0-0

Stadion „Municipal" ; teren foarte bun ; tenp noros : spectatori apro- 
ximativ : 18 000. Șuturi ta poartă: 16-13 (pe poartă: 8-1); raport de 
cornere : 13-3.

G S. TIRGOVIȘTE : Coman 8 — Gheorghe 6, Ene 6, FI. Alexandru 6, 
Pitaru 7 — Tătaru 6, Furnică 7, Kallo 7 — Grigore 6 (min. 87 Niță), Seva 7, 
Marinescu 5 (min. 46 Greaca 5).

F. G PETROLUL : Constantin 9 — Gh. Dumitrescu 7, Stcnciu 7, Ne- 
goiță 7, Butafei 8 — N. Florien 7, Angelescu 7, Dobrescu 7 - Pisau 6 
(min. 65 State 6), S'maciu 7, Fl. Dumitrescu 7.

- A arbitrat : C. Bărbulescu 9 ; la linie : M. Stan și V. Măndescu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : ANGELESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-2 (1-1).

«
TIRGOVIȘTE, 7 (prin telefon)
întâlnirea cu F.C. Petrolul a 

fost extrem de dificilă pentru 
echipa locală, jocul păstrînd în 
permanență aspectul echilibrului. 
Tîrgoviștenii n-au reușit să se 
descurce în fața unui adversar 
care s-a angajat exemplar la 
efort, repliindu-se uneori cu tot 
efectivul ta defensivă, ieșind or
ganizat din dispozitiv și declan- 
șînd cîteva contraatacuri „tă
ioase*.

Primele 30 de minute n-au 
arătat nimic deosebit, jocul des- 
fășurîndu-se mai mult la mij
locul terenului. Abia în min. 37 
Tătaru execută o lovitură liberă 
de la 20 de metri, balonul «în- 
tîlnește stîlpul din stingă porții 
lui Constantin, mingea revine In 
teren și Simaciu îndepărtează 
pericolul din fața porții goale. 
Peste un minut, Simaciu ratează 
o ocazie, șutind slab de Ia numai 
8 metri.

La reluare, întîlnirea este

ECHITABILA
mult mai disputată. Ploieșteniî 
sînt însă cei care irosesc posi
bilitatea deschiderii scorului prin 
Simaciu (min. 51). El scapă sin
gur, șutează din interiorul careu
lui dar Coman apără cu un re
flex uimitor. La cealaltă poartă, 
Grigore reia puternic un balon 
centrat de pe partea opusă și 
Constantin respinge în corner. în 
minutul 63, Sava reia balonul cu 
capul, din plonjon, dar Constan
tin este din nou la post Local
nicii insistă în ofensivă și în 
min. 73 irosesc o mare ocazie: 
Grigore reia din voleu, de la 
numai 5 m, dar Constantin se 
opune din nou golului. în min. 
84, pe contraatac, Simaciu șutea
ză din unghi închis. balonul 
trece priD fața porții Iui Coman, 
dar nimeni nu apare la întâl
nire ca să-I trimită în plasă. în 
ultimul minut de joc, mari emo
ții la poarta ploieștenilor: Sava 
reia cu capul în transversală, 
mingea revine în teren și oas
peții răsuflă ușurați odată cu 
fluierul final.

Gheoighe NERTEA



divizia B: Șl GLORIA BUZĂU SE DISTANȚEAZĂ
SERIA I -------------
GLORIA Buzău 1 (0)
STEAGUL ROȘU Brașov 0 (0)

BUZĂU, 1 (prin telefon). Bra
șovenii au luptat din răsputeri 
pentru a înjumătăți punctele pla
nificate de lider pe teren propriu. 
Au tăcut în consecință un exce
lent joc de apărare, canallzîn- 
du-si energiile șl priceperea in 
efectuarea unui marcaj strașnic 
și a unui presing necruțător. 
Pusă la un examen mai preten
țios decît de obicei. Gloria s-a 
descurcat greu. Si-ă construit a- 
tacurile precipitat, confuz, s-a do
vedit neproductivă la finalizare 
(doar patru șuturi pe spațiul por
ții adverse) a ratat penibil oca
zii limpezi (mln. 3. Stan lansat 
pe culoar favorabil a călcat pe 
minge : min. 77. Toma nu a ni
merit mingea în cadrul porții 
goale, la un metru de ea). în
suși golul victoriei i-a dobindl: 
dintr-o gravă eroare a portaru
lui Clipa care a scăpat balonul

SERIA A II-a ------
RAPID București 3 (1)
GAZ METAN Medio} 0 (0)

Evoluție mai bună, fată de cele 
anterioare, a giuleștenilor. care 
au cîștigat pe merit. Oaspeții au 
jucat deschis însă apărătorii lor 
au fost de multe ori neatenti. 
astfel că scorul ar îi putut să la 
proporții st mal mari dacă înain
tașii Rapidului n-ar fi ratat din 
poziții extrem de favorabile. In 
prima repriză, bucureștenll au 
dominat, și-au creat situații fa
vorabile de a marca, dar golul 
a căzut de-abia în min. 42 clnd 
fundașul Ad. Dumitru a urcat 
pînă in apropierea careului ad
vers. a centrat pe partea dreap
tă si colegul său de linie POPA 
a înscris. După pauză, jocul s-a 
menținut echilibrat o perioadă 
scurtă, apoi feroviarii au avui 
inițiativa, au majorat diferența la
2—0 (min. 68: autor: COJOCARU). 
In min. 73 oaspeții au rămas in 

din mină (min. 50) in fata ex
tremei RADU. La 0—1. oaspeții 
s-au desfășurat mai îndrăzneț In 
terenul buzoian dar pretențiile lor 
ofensive nu au avut acoperire 
In forța de a penetra. Arbitrul 
C. Jurja (București) a condus 
bine un meci aspru, amenințat 
mereu de tendința jocului dur. 
GLORIA : Cristian — Ivana. Nl- 
colae. Simion. Tulpan — Neculce 
(min. 20 Ghizdeanu). Toma. Ne- 
goescu — Oprlsan. Stan. Radu. 
STEAGUL ROȘU : Clipa — Pa
puc, Șulea, Naghi, Ionescu — 
Pescaru. Sișcă. Popescu (min. 60 
Stoica) — Szabo. Paraschivescu. 
Gheorghe.

Ion CUPEN

OLTUL Sf. Gheorghe 1 (1)
F.C.M. Galați 0 (0)

A marcat : Siklodl (min. 4).

DELTA Tukea 0
I.C.I.M. Brașov 0

10 jucători prin eliminarea Iul 
Costln pentru gest nesportiv (la 
prima repriză primise cartonaș 
galben pentru joc dur). Seond a 
fost stabilit de MANEA, car» ■ 
sancționat prompt, in min. M. • 
gafă a mijlocașului Dulău.

A arbitrat bine Gh. Ispas (Con
stanta).

RAPID : lonltă (mln. 4* : Mâ
nu) — Popa. Plrvu, Grigoraș 
(mln. 83 : Zalupca). Ad. Dumi
tru — RIșnită. Ivănescu. Petcu— 
Cojocaru. Bartales. Manea.

GAZ METAN : Tulinschl — Pe
ter, Costin Boariu. Lazăr — Orza. 
Dulău, Szakacs — Huszar. Mo- 
raru. Grădinara (mln. 44 : Rău : 
min. 53 : Jonlță).

P. VINTILA

CHIMIA Rm. Vilcea 1 (0)
CELULOZA Călărași 0 (0)

A marcat : Savu (min. <7 din 
II m).

Au înscris : Hanu (min. 13). 
Cotigă (min. 86). respectiv Ca- 
tares (min. 85).

C.S.U. Galați 2 (1)
F. G Brăila 1 (0)

A înscris : Dăr&ban (mln. 77).

G S- Botoșani 1 (0)
C.S.M. Suceava 0 (0)

RELONUL Săvinești 0 (0)
VIITORUL Vaslui 1 (1)

A marcat : Rău (min. 40).

VICTORIA Tecud 3 (2)
PORTUL Constanța 0 (0)

Au marcat : Stoica (min. 48) șl 
Vochin (mln. <1 *1 40).

TRACTORUL Brașov 2 (1)
C.F.R. Pașcani 0 (0J

Au înscris : Hintea (mln. 0 * 
Sacaei (mln. 43).

UNIREA AJMandria •
PROGRESUL VULCAN •
F.C.M. Giurgiu 2 (1)
ȘOIMII Sibiu 1 (1)

Au Înscris : Ciocan (min. 14).
C. Sandu (mln. 47). respectiv 
Muscă (mln. n.
CHIMIA Tr. Mugurai. 4 (2)
CARPAȚI Sinaia 0 (0|

Au Înscris : Glonț (mln. 24 si 
49). Andrei (mln. 41) șt Marina 
(min. 71. autogol).
MUSCELUL Cîmpulung 3 (1) 
ELECTROPUTERE Craiova • (0) 

Au marcat : M. Popescu (ml*. 
M șl W) și Miuțn (mie TZ).
AUTOBUZUL București 4 (2)
PRAHOVA Ploiești 0 (0)

Au marcat : Sultănolu (min 4. 
21 șl 67) si Mateescu (min. 42).
PANDURII Tg. Xa 0
METALUL București 0

NITRAMONIA Făgăraș 2 (1)
CEAHLĂUL P. Neamț 0 (0)

Au înscris : Palii (mln. 20) șl 
Ciutac (min. 6S).

Relatări de la Gh. Brlotă, M. 
Țopolsehl, T. Slriopol. T. Ungu- 
reanu. N. Marcu, C. Pilită, C. 
Gruia șl Tr. Lancea.
1. GLORIA Buza» 17 ia 5 4 50-14 41
2. F.GM. Galați 27 ia 2 7 64-21 38
3. F.G Brâila 27 14 3 ia 42-24 31
4. I.C1J4. 27 12 7 a 29-25 31
S. C.S.M. Suc. 27 14 3 10 29-30 31
«. Steagul r. B«. 27 14 2 ii 44-29 30
7. Mitram. Fâg. 27 12 4 ii 36-30 20
a. Delta Talcw 27 11 4 12 31-30 24
t. Vid. Tecua 27 12 2 13 35-35 24

ie. OiU SI. Gh. 27 11 4 12 23-30 24
ii. Portul C-|a 27 14 5 12 37-45 25
12. Tractând Ba. 27 • 7 11 22-33 25
13. VUL Vaslui 27 14 4 13 23-48 24
14. CmMM PJ4. 27 10 3 14 *8-31 23
13. GS.U. Galați 27 9 1 13 32-40 23
M. GF.R. Pașamd n 11 4 14 35-32 22
17. r ș ffnlnșmri Z9 a 2 17 24-43 10
ia. RdMui Sto. Tf a 2 17 24-M 10

METALUL Hop*ni 1 (0}
DINAMO Slatina 0 (0)

A Înscris : Georgescu (min. 48).
Relatări de ta P. Glornolu. M. 

Bizon. Tr. Darbălată. D. Gruia.
P. Maleola. N. Stefan. P. 
tea * L Tănăaeaea.

, Cris-

L CHIMIA Rm.V. 27 U 1 0 40-M 34
2. Md. HopMl 27 13 7 7 34-27 33
3. Frogr. Vutca. 27 12 8 7 41-25 32
4. Dinam. SI. 27 13 4 18 51-26 38
3. Rapid Buc. 27 11 0 8 41-23 30
4. Adebuzol Buc. 27 11 7 9 38-29 29
7. Mteald Bac. 27 12 3 10 32-35 29
a. Chimia Tr. M. 27 12 4 11 26-26 28
9. F.GM. Gtargla 27 12 4 11 28-46 28

14. CatatoM COL 27 11 5 11 31-27 27
11. ^rii SiM. 27 11 3 11 35-34 27
12. 27 11 3 11 27-38 27
13. Mușc. C-hng 27 11 4 12 33-M 28
14. Unlrmi Atex. 27 9 7 11 23-35 25
15. Carpați Sinaia 27 8 8 11 18-32 24
16. Pandurii Tg. L 27 7 8 12 26-36 22
17. □ sepoputer. 27 8 6 13 24-39 22
18. Prahora PL 77 4 3 18 17-48 13

ETAPA VIITOARE (duminică 14 
mal) : viitorul Vaslui — Nltra- 
rnonia Făgăraș (0—4), Steagul 
roșu Brașov — F. C. Brăila (0—2). 
Gloria Buzău — Victoria Tecuci 
(1—0). Delta Tulcea — Relonul 
Săvinești (0—4). C.F.R. Pașcani — 
C.S.U. Galati (1—2). I.C.I.M. Bra
șov — Oltul Sf. Gheorghe (0—0). 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. Su
ceava (0—2). F.C.M. Galati — 
C. S. Botoșani (1—1). Portul Con
stanta — Tractorul Brașov (1—1).

GOLGETERn : • 10 GOLURI : 
Oblemenco (F.C.M. Galați) • 10 
GOLURI : Stan (Gloria Buzău) • 
U GOLURI : Cramer (F.C.M. Ga
lati) • 11 GOLURI h Paraschi
vescu (Steagul roșu) • 10 GO
LURI : Apostol (C.F.R. Pașcani). 
Stoica (Victoria Tecuci) • 9 GO
LURI : Alecu, Traian și Telegraf 
(T. C. Brăila). Corendea șl BU1- 
boacă (Portul).

ETAPA VIITOARE (duminică 
14 mal) : Progresul Vulcan Bucu
rești — Chimia Hm. Vilcea (2—8). 
F.C.M. Giurgiu — Unirea Alexan
dria (8—1). Dinamo Slatina — 
Autobuzul București (1—3), Me
talul București — Muscelul cim- 
pulung (1—3). Gaz metan Me
diaș — Celuloza Călărași (0—0). 
Carpati Sinaia — Pandurii Tg. 
Jiu (0—0). Electroputere Craio
va — Metalul Plopenl (0—4). Șoi
mii Sibiu — Rapid București 
<1—5). Prahova Ploiești — Chimia 
Tr. Măgurele (0—1).

GOLGETERn : • 18 GOLURI : 
Stanca (Chimia Rm. V.) • 18
GOLURI : Sultănolu (Autobuzul) 
• 14 GOLURI : Țevi (Progresul 
Vulcan). Frățllă n (Dlnamo Sla
tina) • 10 GOLURI : Mlncloagă 
st Furnea (Dinamo) • 11 GO
LURI : Piturcă (Pandurii). O- 
prea (Șoimii). Sumulanschl (Me
talul Buc.), Mușat (Celuloza).

SERIA A IlI-a
MINERUL Lupeni 0 (0)
„U" Cluj-Napoca 1 (1)

LUPENI. 7 (prin telefon). Med 
cu mare miză pentru ambele e- 
ehipe. Gazdele aflate In lupta 
pentru evitarea retrogradării au 
muncit, s-au zbătut, dar acțiu
nile lor au fost fără orizont si. 
în ultimă instanță, s-au ..izbit" 
și de zidul apărării clujene, 
promptă si decisă în intervenții. 
La înrăutățirea situației forma
ției gazdă si-a adus ..aportul" si 
acțiunea nesăbuită a iul Zlate 
(l-a făcut k.o. pe Vătafu In min. 
43), care a fost eliminat de pe 
teren. Clujenii, o formație tlnără. 
au ..zburdat" cum au vrut, au 
stăpînlt mijlocul terenului șl VI- 
DICAN (cel* mal bun de i>e te
ren) a Înscris golul care le-a 
adus victoria in min. 14. cu un 
șut violent de la 23 m. De re
marcat că. In min. 48. arbitrul 
I. Chilibar (Pitești), care a con
dus foarte bine, a anulat, just, 
un gol al gazdelor la semnali
zarea tusierulul FI. Anutescu pen
tru poziția de ofsaid a Iul Leca.

Victorie muncită șl meritată a 
studenților clujeni. MINERUL : 
Moise — Lucuta. Tone*. Burda»- 
giu. Rus — Zlate. Boloș. Docaa 
— Cautta (min. 42 Rădol ; mia. 
M Voicu). Leca. Naidin. _U" 
CLUJ-NAPOCA : Lâzâreanu —
Anca, Mirăuță, moș, L Mnreșaa — 
Sudu. Vătafu. Cimpeanu — Do- 
brotă (mln. « Berindd). BSt 
ean, A. Mureșan (min. 74 Stana).

Parei PEANĂ

C.F.R. Timișoara • (0)
F.G Baia Mar* 2 (0)

A înscris : Drag.mlre.eu (ml*. 
78 șl 86).

ARMĂTURA Zalău 2 (2)
GLORIA Bistrița 0 (0)

Au marcat : Vaida (mln. 17) și 
Munteanu (min. 38}.

METALURGISTUL Cug» 2 (0) 
AURUL Brad • (0>

Au înscris : Fierea (mln. 54) 
si Si mu (mln. 48).

C.FJL Cluj-Napoca 4 (5)
VICTORIA Cărei • (0)

Au înscris : Coma* (mln. 14 și 
•4). Bitidl* (mln 22. >4 d 81), 
Tegean (mia. 84). Mânu (mln. 88) 
șt H. Poșta (mln. 58.

DACIA Orășt» 2 (2)
MINERUL Moldova Nouă • (0}

Au marcat : PiatUlo train. 808
* SllagM (mia. 4«.

MUREȘUL Deva 4
AVÎNTUL Reghm 0 (0)

A* marcat : Medrca (mia. W.
C.Jocaru (mln. ta. Gkerga (mi*. 
•O șt Eaesra (mia. m».

CHIMICA Timăvoni 1 (0)
CU- Sighoi 1 (1)

Au Înscris : Soioase» train. 85) 
pentru Chimica. Clokaa I (raln. 
24) pentru C.1L

Boațolu M. vuceanu, L Poc ol, 
B. Creta. L Simio*. L Duca* at 
A. Gunther.

VICTORIA Căian 4 (2)
U.M. ranisoara 0 (0)

Au marcat : Dina (min. 11),
Gbiță (mln. 18). Muta (min. 51)
șl Șchiopa (mia. 53).

Relatări de ia C. Crețu. M.

1. r.C. BAIA M. 27 17 7 3 59-19 41
2. GFJL Cj.-Hop. 27 13 7 3 80-19 37
3. _U- OuHM*. 27 16 5 8 47-18 37
4. Sterul Birtrite 27 15 4 8 54-22 34
5. «eteri. CMaa 27 14 4 9 46-28 38
6. Mamșd Dtea 27 U 3 9 42-31 34
7. GF.R. T.mtt. 27 11 3 11 30-28 27
8. U.M. TtaU». 27 11 5 11 39-38 27
9. CMndca Tlra. 27 11 4 12 37-38 38

18. a a-. t— _ .te _« . 27 18 4 11 29-S U
1t. Mia. Mold. M. 27 11 4 12 23-38 26
12. Dada Or&țd. 27 11 3 13 29-36 29
IX Aurul Brad 27 18 4 13 3537 24
14. CJ.L Sighal 27 8 7 12 31-44 23
15. Armătura ZaMu 27 9 4 14 34-37 22
16. Min. Lup.nl 27 18 1 14 22-49 21
17. «dori. Cord 27 8 3 14 17-54 19
18. Arinlul R.ghi* 27 2 4 21 12-83 8

ETAPA VIITOARE (duminică 14 
mai) : Minerul Moldova Nouă — 
Victoria Călan (0—2). ..u- Cluj- 
Napoca — Metalurgistul Cugir 
(0—2). Avîntul Reghin — C.F.R. 
Cluj-Napoca (0—7). Victoria Că
rei — Minerul Lupeni (0—2). 
Gloria Bistrița — C.F.R. Timișoa
ra (0—1), C.LL. Slghet — Mureșul 
Deva (0—5). U. M. Timișoara — 
Dada Orăstie (1—1). F. c. Bala 
Mare — Armătura Zalău (1—1). 
Aurul Brad — chimica Tîrnăvenl 
(0—3).

GOLGETERn : • 18 GOLURI S 
Ciocan (Gloria Bistrița). Enescu 
(Mureșul Deva) • 13 GOLURI: 
Berceanu (Gloria Bistrița). Vldi- 
ean („U- Cluj-Napoca), Clohan I 
(C.I.L.) • 12 GOLURI : Roznal
(F. C. Bala Mare). Batacllu 
(C.F.R. Cluj-Napoca) • 11 GO
LURI : Moga (Gloria Bistrița). 
Golda (Aurul). Cimpeanu 11 (,.U* 
Cluj-Napoca). Leca (Minerul Lu- 
peni), Mușat (U.M.T.), Vaida 
(Armătura).

REZULTATELE ETAPEI A XXIV-a ÎN DIVIZIA C
• Rezultat surpriză la Ctmpi- 

na : Poiana a terminat la egali
tate cu penultima clasată l
• Schimbare de lider in seria 
„bucureșteanâ", Electronica a 
detronat pe S. N. Oltenița
• Fruntașele seriei a Vl-a, Vii
torul Scornicești și Flacăra^ Mo- 
reni, învingătoare la scor 9 Mi
nerul Anina pe cale de a re
veni in divizia secundă.

SEBIA I
Șiretul Bucecea — Minerul Gu

ra Humorului 2—0 (0—0), Cimen
tul Blcaz — Foresta Fălticeni 
0—0. Bradul Roznov — cetatea 
Tg. Neamț 1—1 (1—1), Dorna
Vatra Dornei — A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc 4—0 (0—0),
Cristalul Dorohoi — I.T.A. Pia
tra Neamț 3—1 (1—1). Metalul 
Botoșani — Laminorul Roman
1— 0 (0—0), Avîntul T.C.M.M. Fra
sin - Metalul Rădăuți 2—0 (0—0), 
Unirea Șiret — Zimbrul Suceava
2— 3.
Pe primele locuri în clasament, 

după etapa a XXIV-A s 1. MI
NERUL GURA HUMORULUI 37 p 
(golaveraj 55—20). 2. Laminorul
Roman 31 p (42—24), 3. Foresta 
Fălticeni 31 p (35—23).

SERIA A II-a
Constructorul Iași — Letea Ba

cău 2—2 (0—0), Nlcolina Iași — 
Aripile Bacău 0—0. Minerul Co- 
mănești — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 3—1 (1—1), Partizanul 
Bacău — Petrolul Moinești nu 
s-a disputat, C.S.M. Borzești — 
DEMAR Mărășeștl 3—2 (2—1), Oi- 
tuz Tg. Ocna — Flacăra Murgeni 
4—2 (1—0), Constructorul Vaslui 
— TEPRO Iași 0—1 (0—1), Petro
listul Dărmanești — Rulmentul 
Bîrlad 1—1 (1—1).
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Pe primele locuri : L CON
STRUCTORUL LAȘI 48 p (71—14),
2. C.S.M. Borzești 35 p (59—19),
3. Letea Bacău 30 p (64—19), 4. 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 30 p 
(33—29).

SERIA A m-g
Progresul Brăila — Autobuzul 

Făurei 4—0 (2—0). Unirea Trico
lor Brăila — Electrica Constanța
3—1 (3—0). Chimpex Constanța — 
Oțelul Galați 2—0 (1—0), Pescăru
șul Tulcea — Dacia Unirea Bră
ila 3—1 (1—1), I.M.U. Medgidia
— Mineral MMn 5—0 (1—0). Uni
rea Eforie — Șoimii Cernavodă
1—0 (0—0), Ancora Galați — Ci
mentul Medgidia 2—t (1—8), Ma
rina Mangalia — Granitul Ba- 
badag 2—1 (8—1).

Pe primele locuri: L PROGRE
SUL BRAILA 41 p (59—13). 2.
Ancora Galați 35 p (42—12). 3. 
Unirea Tricolor Brăila 33 p 
(40-19).

SERIA A IV-a
Victoria Lehllu — Chimia 

Brazi 1—1 (1—0). Luceafărul Foc
șani — Olimpia Rm. Sărat 1—8 
(0—0), Unirea Focșani — Petrolul 
Teleajen Ploiești 4—0 (2—0), Vic
toria Țandărel — Azotul Slobo
zia 1—2 (0—0), Avîntul Mîneclu
— Chimia Buzău 3—0 — nepre- 
zentare. Victoria Floreștl — Di
namo Focșani 0—0, Petrolistul 
Boldești — Foresta Gugeștl 1—2 
(1—2) — s-a jucat la Buzău. Pe
trolul Băicoi — Petrolul Berea
1—0 (0—0).

F.R.F. a admis contestația e- 
chipei Victoria Lehllu din meciul 
cu Victoria Țăndărei (din etapa 
a XlX-a) — partidă omologată 
cu 3—0 tn favoarea formației din 
Tăndărei — șl a menținut rezul
tatul de pe teren, 3—0 pentru 
Victoria Lehliu.

Pe primele locuri : 1. CHTMTA 
BRAZI 39 p (54—12). 2. Unirea 
Focșani 32 p (54—19). 3. Chimia 
Buzău 32 p (44—21) — 23 jocuri.
4. Azotul Slobozia 32 p (46—26).

SERIA A V-a
Abatorul București — S. N. Ol

tenița 2—1 (1—1). Șoimii TAROM 
București — Tehno metal Bucu
rești 2—2 (1—1). Sirena Bucu
rești — Automatica București
1— 1 (0—0). Mecanica fină Bucu
rești — Unirea Tricolor Bucu
rești 1—1 (1—0). Automeeanlca
București — Flacăra roșie Bucu
rești 2—1 (1—1), LO R. București
— LC.S.I.M. București 8—3 (0—2), 
Voința București — Electronica 
București 8—1 (0—8). Avîntul Ur- 
zieeni — T. M. București 0—0.

Pe primele locuri : L ELEC
TRONICA BUCUREȘTI 38 p (S— 
17). 2. S. N. Oltenița 29 p (30—13). 
3. Tehnometal București 29 p 
(31—23).

SERIA A Vl-a
Reco'.ta Stolcăneștl — Viitorul 

Scornicești 1—5 (0—4), Fiacăra
automeeanlca Moreni — Cetatea 
Tr. Măgurele 5—8 (8—8). Progre
sul Pucioasa — Dacia Pitești
3—0 (1—0), Petrolul Videle — Ci
mentul Fienl 2—1 (1—1). ROVA 
Roșiori — Electrodul Slatina 5—0 
(4—0), Constructorul Pitești — 
Chimia Găeștl 3—1 (3—1), Pro
gresul Corabia — Petrolul Ttrgo- 
viște 4—0 (1—0). Automobilul
Curtea de Argeș — Metalul Mija
3— 0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. VIITORUL 
scornicești 35 p (58—24), 2.
Flacăra Moreni 35 p (46—15). 3. 
Progresul Corabia 32 p (43—19).

SERIA A VD-a
Dlerna Orșova — C.S.M. Dro- 

beta Tr. Severin 1—1 (0—0), Uni
rea Drăgășani — C.F.R. Craiova
2— 1 (0—0), știința Petroșani —
Progresul Băllești 3—0 (1—0), Uni
rea Drobeta Tr. Severin — Mi
nerul Motra 2—1 (1—1), Mecani
zatorul Simian — I.O.B. Balș
4— 1 (1—0), Constructorul Craiova
— Constructorul Tg. Jiu 6—2 
(4—1), Lotru Brezol — Chimistul 
Rm. Vilcea 1—0 (0—0), Minerul 

Bovtnari — Metalurgistul Sadu
1— 8 (9-8).

Pe primele locuri : L C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 37 p 
(57—3), 2. Știința Petroșani 38 p 
(51—23). 3. Lotru Brezol 30 p
(40-22).

SERIA A VDI-a

Mineral Anina — Unirea Tom
natic 2—0 (0—0). Vulturii Textila 
Lugoj — Metalul Bocșa 3—0 
(2—0). I. M. Orăștle — Electro
motor Timișoara 3—1 (1—1), Mi
nerul Ghelar — Metalul Hune
doara 1—0 (0—0). Minerul Vulcan
— Gloria Reșița 1—0 (0—8), La
minorul Nădrag — Unirea Stnnl- 
eolau Mare 3—0 (8—0). Metalul 
Oțelu Roșu — Mineral Oravița
4—1 (2—0), Nera Bozovicl — 
C.F.R, Slmeria — «minat.

Pe primele locuri : L MINERUL 
ANINA 33 p (44—16). 2. Unirea 
Tomnatic 27 n (48—19). 3. C.F.R. 
Simeria 27 p (35—35) — 23 jocuri.

SERIA A IX-S
Constructorul Arad — înfrăți

rea Oradea 1—0 (1—0), Rapid 
Arad — Oțelul Or. dr. Petra 
Groza 1—0 (1—8), Voința Cărei — 
Minerul Sunculuș 2—0 (0—0), Mi
nerul Bihor — Strungul Arad
2— o (8—0), Bihorean* Marghita
— Someșul Satu Mare 7—2 (3—0),
Minerul Ilba- Seini — Recolta Sa- 
lonta 2—0 (1—0), Voința Ora
dea — Gloria Arad 3—1 (3—1), 
Rapid Jibou — Oașul Negrești 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 35 p (40—14). 2. 
Constructorul Arad 32 p (32—16). 
3. Rapid Arad 31 p (37—19).

SEBIA A x-a

Minerul Baia Sprie — Minerul 
Cavnic 1—0 (0—0), Foresta Bis
trița — Construcții Cluj-Napoca
3— 0 (2—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Minerul Băluț 1—0 (0—0), Mine
rul Băița — Hebe Stngeorz Băl
3—0 (2—0), Unirea Dej — Oțelul 

Reghin — amînat, Dermata Cluj- 
Napoca — C.I.L. Gherla 2—3 
(2—1). Bradul Vlșeu — Tehnofrig 
Cluj-Napoca l—o (1—0), CUPROM 
Bala Mare — Minerul Rodna 2—0 
(2-0).
P» primele locuri : 1. MINE

RUL CAVNIC 33 t> (44—14). 2.
Minerul Baia Sprie 32 p (52—25), 
3. Minerul Băița 30 d (37—21).

SERIA A Xl-a
Poiana Cîmpina — LU.P.S. 

Miercurea Cluc 0—0, Viitorul 
Gheorghleni — Torpcda Zărnești
3- 0 (1—0), Minerul Bălan — 
I.R.A. Cîmpina 1—0 (1—0), C.S.U. 
Brașov — C.P.L. Sf. Gheorghe
4— 0 (3—0), Precizia Săcele — 
Progresul Odorhelu Secuiesc 0—0, 
Minerul Baraolt — Metalul Tg. 
Secuiesc 2—0 (1—0), Caraimanul 
Bușteni — Metrom Brașov 10 
(0—8), Chimia Or. Victoria — 
Carpați Brașov 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 42 p (54—10). 2. C.S.U. 
Brașov 38 p (42—16), 3. Precizia 
Săcele 25 p (19—18).

SERIA A Xtf-a
Industria sîrmel Cimpla Turzll 

—Unirea Alba Iulla 5—0 (2—0),
I.P.A. Sibiu — Carpați Mîrșa
1— 1 (0—1), Utilajul Făgăraș —
Metalul Sighișoara 3—0 (3—0),
Constructorul Alba lulia — Me
talul Alud 0—1 (0—0), I.M.I.X.
Agnita — Textila Clsnădle 3—0 
(1—0), Mureșul Luduș — Metalul 
Copșa Mică 2—1 (0—0), Autome- 
canlca Mediaș — Sticla Turda
2— 1 (1—0). Soda Ocna Mureș — 
Inter Sibiu o—0.

Pe primele locuri : L INDUS
TRIA STRMEI ClMPIA TUR7.n 
35 p (60—16), 2. Metalul Aiud
31 o (37—14), 3. Sticla Turda
30 p (33—19).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive. __.......



Gimnastele noastre la Roma și Bologna

„SIGNORINA 10“ Șl „ELUEURAȘII“ SAI
AU RETRĂIT AUREOLA MONTREALULUI!
în Italia, echipa reprezentativa a României

continua antrenamentele și verificările
în admirația iubitorilor sportului și a presei

„SUCCESUL DE LA ROMA NE MOBILIZEAZĂ 
PENTRU UN LOC PE PODIUM LA... BUCUREȘTI"

BOLOGNA, 7 (prin telefon). 
— O sinteză a impresiilor re
date de televiziunea și presa 
italiană după întîlnirea femini
nă de gimnastică Italia — 
România, de la Roma, este con
cludentă. Nadia a devenit ,JSif- 
norina 10", după cele cinci note 
de 10 care au impresionat pe 
cei 7 000 de spectatori de ia 
Palazzetto și pe milioanele de 
spectatori de la televiziune. 
„Comăneci este aceeași de la 
Montreal* afirmă unul din ze
cile de titluri ale presei, „Fln- 
țurașii Nadiei promit s-o ajun
gă pe campionisimă" și 
alte aprecieri entuziaste 
contribuie ca startul competitio
ns 1 al gimnastelor noastre Sn 
vederea Campionatelor mondia
le din luna octombrie, de la 
Strasbourg, să fie de bun augur.

Nu poți să nu fii impresionat 
de faptul că, deși au trecut doi 
ani de la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, Nadia Comăneci și 
gimnastica noastră stăruie în 
memoria oamenilor, atît tineri, 
cit și vîrstnici, dintre care vârst
nicii par că se destind și uită 
pentru moment de multe vici
situdini ale vieții, atunci cînd 
privesc și vorbesc de Nadia 
noastră și de colegele ei, pe 
care le numesc „fluturași", care 
uimesc pur și simplu cu exerci
ții țn care grația se îmbină cu 
acrobația astfel îneît uneori ți 
se pare că ceea ce privești este 
incredibil. Așa se explică marea 
atenție acordată gimnastelor 
noastre în aceste zile în Italia. 
Ar trebui să relatez prea mult 
despre acest interes, manifestat 
aproape la flecare oră de repor
terii piesei audio-vizuale, care 
așteaptă încheierea antrena
mentelor, de curiozitatea mul
tora care vin la sala „Sterlino" 
din Bologna și privesc prin pe
reții de sticlă ai sălii, de copiii 
așezați cuminte la coadă, aș- 
teptînd autografele, ca și de ce
rerile primarilor unor mai orașe 
italiene de a fi vizitați de echi
pa reprezentativă română de 
gimnastică.

Trecînd peste aceste perma
nente scene, care ar constitui 
fiecare subiecte de reportaj, șj 
revenind la ceea ce ne intere
sează pentru viitorul apropiat 
al gimnasticii noastre, consta
tările sint de asemenea intere
sante. chiar revelatorii.

Prima confruntare publică a 
Nadiei Comăneci și a noului lot 
reprezentativ, după multe luni 
de neapariție publică a triplei 
campioane olimpice și după 
schimbarea colectivului de an
trenori, avea să arate în ce mă
sură gimnasta noastră, care a 
dat noi dimensiuni acestui sport 
*i a impresionat întreaga lume, 
mai poate, după doi ani de 
creștere de la 14 la 16 ani, du
pă ce a devenit adolescentă, să 
rămină aceeași mare gimnastă. 
Acest răspuns a fost așteptat 
eu emoție de colectivele de an
trenori și specialiști aflați aid 
ca și în țară, de către toți aceia 
care doresc ca pînă la Jocurile 
Olimpice din anul 1980 Nadia 
noastră să se dovedească ace. 
eași mare Nadie a gimnasticii 
mondiale.

Răspunsul este deosebit de 
încurajator, mai ales prin fap-

cite 
care

tul că Nadia Comăneci, deși 
părea încă și aici, după o săp- 
tămină de antrenamente, că nu 
s-ar afla într-o formă deose
bită, in concurs a fost uimi
toare. Ea a executat cu precizie
nu numai cîteva din elementele 
de la Montreal, dar și altele 
noi, în mod deosebit salturi a- 
erobatice de mare dificultate, 
dublul salt la sol, pe care l-a 
realizat prima oară într-un con
curs peste hotare, ca și exerci
țiul la sol modificat in între
gime, cu o coregrafie nouă, sub 
conducerea maestrului de balet 
Victor Vlase, sau noi elemente 
și mișcări de mare virtuozitate 
pregătite sub conducerea noilor 
el antrenori, Iosif Hidi, Atana- 
sia Albu și George Condovici. 
Nadia a crescut in ani, înălți
me, greutate și a cîștigat în 
forță, fără să piardă grația și 
precizia. Acum exercițiile ei nu 
mai sint acelea ale unei fetițe, 
d ale unei gimnaste adolescen
te care dezvăluie la o virată și 
structură nouă frumuseți și ori
zonturi noi pentru gimnastică. 
Nadia ne-a uimit P® toți cei 
aflați țn jurul ei și prin forța 
interioară ascunsă parcă privi
rilor celor din jurul său. Har
nică la antrenamente, dar fără 
să releve marile ei disponibili
tăți, în concurs ea a fost ase
menea unei mari artiste, mai 
puțin interesată în repetiție, 
dar grandioasă in scenă. In 
cele două zile de concura, ea a 
făcut o singură eroare, la exer
cițiile libere, la aterizarea de pe 
bîrnă, aparat la care însă ne 
uluise cu salturile ei, mult mai 
riscante decît înainte. Dar dtă 
precizie și la paralele inegale, 
și la sărituri și mai cu seamă 
cită grație, cu valori noi, la sol, 
unde exercițiul a fost executat 
în sunetele minunatelor canțo
nete „O sole mio" și „Funiculi 
funicula". Cînd și-a încheiat 
solul sala s-a ridicat țn picioare 
fi a ovaționat, iar televiziunea 
a repetat de cîteva ori exerci
țiile ei pe care le-a reluat apoi 
și în emisiunea de seară.

Toate acestea nu înseamnă că 
Nadia a rezolvat toate proble
mele, că aceste note de 10 lua
te la Roma o asigură pe deplin 
pentru viitor. Perfectarea și re
petarea continuă cit, mai ales, 
atitudinea față de dificultățile 
greutății de concurs și rigorii 
antrenamentelor vor fi în cele 
din urmă hotărîtoare. Bineînțe
les, toți iubitorii sportului din 
țara noastră sint dornici ca 
marea noastră gimnastă să trea
că de toate dificultățile și să 
obțină titlul de campioană mon
dială absolută la Strasbourg. 
Concursul de la Roma a creat o 
premisă foarte importantă pen
tru atingerea acestui obiectiv 
atît de dorit și prestigios. De 
aici, din Italia, putem afirma 
că dacă și în viitor se va lucra 
eu hărnicie, cu meticulozitatea 
șl seriozitatea pe care le con
statăm zilnic în sala din Bolog
na, unde atît gimnastele cât și 
colectivul de specialiști, condus 
de antrenoerea federală Maria 
Simionescu, dedică toată capa
citatea lor, (n acest caz gimnas
tica noastră va putea să înre
gistreze un nou triumf.

Aurel NEAGU

.CUPA TARILOR LATINE-

Succesul repurtat recent de 
echipa reprezentativă de pen
tatlon modem a țării noastre, 
în capitala Italiei, a avut nn 
ecou favorabil în presa spor
tivă internațională, comentato
rii remarcind omogenitatea și 
forma sportivă superioară rea
lizată, la acest început de se
zon, de noua echipă a Româ
niei. Despre victoria obținută 
în Campionatele internaționale 
ale Italiei și in „Cupa țărilor 
latine" am discutat cu antre
norul coordonator ai echipei 
noastre, GHEORGHE TOMIUC.

— Vă rugăm să faceți a »- 
preciere asupra participării.

— Dacă menționez faptul că 
printre participanți s-a aflat 
campionul olimpic de la Mont
real și câștigătorul campionate
lor mondiale de anul trecut de 
la San Antonio, polonezul Pe- 
ciak, ca și Masala, situat pe 
locul 4 în cele două mari com
petiții amintite, că Franța și 
Italia au fost reprezentate de 
primele lor selecționate avem, 
cred, o imagine asupra nivelu
lui la care s-a desfășurat com
petiția de la Roma.

— Care au fost atuurile prin 
care s-a impus reprezentativa

C. E.

De vorbă cu Gheorghe Tomiuc, antrenorul
echipei reprezentative de pentatlon modern
noastră aflată, după cite știm, 
pentru prima oară, in postura 
de eiștigătoare a unei mari în
treceri internaționale in străi
nătate ?

— într-adevăr, succesul de la 
Roma este primul înregistrat 
în palmaresul pentatloniștilor 
noștri in cadrul unui turneu 
international peste hotare. Cred 
că el este rezultatul seriozității 
cu care au lucrat, in ultima 
perioadă, sportivii noștri frun
tași, bunelor condiții de pregă
tire pe care le-am avut atit 
In țară, la Cluj-Napoca, la în
ceputul anului, cit și in Italia, 
în cadrul- stagiului efectuat în 
compania lotului reprezentativ 
al acestei țări. Consider că va
loarea individuală, pe probe, a 
componenților formației noastre 
a crescut simțitor, atit Iuliu 
Galovici cit și Ștefan Cozma 
înregistrind realmente progrese 
remarcabile. De asemenea, 
menționez câ Dumitru Spirlea

la

cu 
ne 

ca-

revine la forma sportivă care 
l-a consacrat.

— Cum s-a conturat succesul 
pentatloniștilor noștri 
Roma ?

— Concursul a - început 
proba de scrimă, de care 
era puțină teamă. Dar, la
pătul celor 10 ore de concurs, 
printr-o mobilizare deosebită, 
formația noastră avea satisfac
ția locului I atît la individual 
(Cozma), cit și pe echipe. Apoi, 
la tir, s-a impus Dumitru Spir
lea cîștigător cu un rezultat 
foarte bun : 198 p — 1 088 p. 
Desigur, știm și lipsurile pe 
care le mai avem în pregătire, 
dar succesul realizat la Roma 
ne bucură și ne mobilizează 
pentru obținerea unui loc pe 
podium in „Cupa Europei", 
programată la începutul lui iu
lie in țara noastră, la Bucu
rești.

Constantin MACOVEI

C. N. de șah pe echipe

CURSA FAVORITELOR CONTINUĂ
Principalele aspirante la ti

tluri în campionatul național 
de șah pe echipe, formațiile 
Universitatea București, Medi
cina Timișoara și I.TJB., au re
purtat noj victorii în rundele 
a 3-a și a 4-a ale întrecerii.

Intîlnirea centrală a rundei 
a 3-a a opus pe Medicina Ti
mișoara și Politehnica Bueu- 
rești (neînvinsă și ea pînă 
atunci). Mai omogenă, forma
ția timișoreană a cîștigat cu 
6—4, după o luptă echilibrată.

DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

Arapu (52 kg), L. Șandor (68 
kg) au ocupat locurile 5 la ca
tegoriile lor și E. Radu (62 kg), 
L. Șimon s-au clasat pe locul 6.

lată primii trei clasați la cele 
sece categorii : 48 kg : 1. Stoian
Stoianov (Bulgaria), 2. Gheorghe 
Rașovan (România), 3. ” ~
lay (Ungaria) ; 52 kg : ______
diăi Selimov (Bulgaria), 2. T. pia- 
-----  (UJR.S.S.), - ----

5.

M. Gyu-
1. Nerme-

șaev (UJR.S.S.), 3. W. Steczyk
(Polonia)... 5. I. Arapu (Româ
nia) ; 57 kg : L Buzai Ibrahimov 
(UJT.S.S.), 2. Aurel Neagu (Ro
mânia), 3. I. Tocev (Bulgaria), 
62 kg : L Miko Dukov (Bulga
ria). 2. S. Absaidov (U.R.S.S.), 3. 
Z. Szalontay (Ungaria)... I.

Radu (România) ; 68 kg : 1. Ivan 
lankov (Bulgaria), 2. I. Gaidar- 
bekov (U.R.S.S.), 3. D. Szwikow- 
Bki (Polonia)... 5. L. Șandor (Ro
mânia) ; 74 kg : 1. Pîotr Marta 
(U.R.S.S.), 2. Marin Pîrcălabu
(România), 3. R. Kanabagak (Tur
cia) ; 82 kg : 1. Sukri Lutviev 
(Bulgaria). 2. A. Seger (R.F.G.), 
3. Hberiu Seregely (România) ; 
80 kg : 1. Uwe Neupert (R.D.G.), 
2. I. Ghinov (Bulgaria), “ 
nia (U.R.S.S.) ; 100 kg : 
Tediașvili (U.R.S.S.), 2. 
1Q (Turcia), 3. Vasile 
(România) ; +100 kg :

(Ungaria)... I. E.

„Cupa Dinamo“

la ciclism

3. V. Bat- 
1. Levan 
M. Guk- 
Pușcașu 

(iwmcuua) , T1VU Kg ; 1. Boris
Bigaev (U.R.S.S.), 2. J. Balla (Un
garia), 3. M. Ghercev (Bulgaria) 
...6. L. Șimon (România).

Clasament pe națiuni : 1. 
garia 52 p, 2. U.R.S.S. 50 P, 
România » p, 4. Turcia 21 p. 
Ungaria lf p, Polonia 17 p.

Bui-
3.
5.

LT.B. a realizat din nou sco
rul record al reuniunii, intre- 
cind cu 8f/5—1% pe Petrolul 
Ploiești, în timp ce Universi
tatea București a învins cu 
7—3 pe Vulcan București. Pri
mul rezultat egaj al campio
natului (5—5) s-a înregistrat 
în meciul Locomotiva — 
reștj — Universitatea 
Electromotor Timișoara 
întimpinat o rezistență 
puternică din partea lui 
Brașov : 6l,a—3'.?.

în runda a 4-a, deși nici un 
meci, nu este încheiat, frun
tașele au totalizat punctele ne
cesare victoriei: Universitatea 
București — Electromotor 7—2 
(1), I.T.B. — Vulcan 6‘/s—l*/i 
(1) și Medicina — C.S.U. Bra
șov 5‘/t—3*/, (1). în celelalte în- 
tîlniri, rezultatele se vor cu
noaște după încheierea între
ruptelor de luni dimineața: U- 
niversitatea Iași conduce cu 
3Vz—2l/j (4) pe Petrolul, iar Po
litehnica cu 4'/:—2'A (3) pe Lo
comotiva.

în CLASAMENTUL GENE
RAL pe primul loc se află 
Universitatea București cu 12 p. 
(27*/2 puncte de partidă — o 
întreruptă), urmată de Medi
cina Timișoara cu 12 p (26—1) 
și I.T.B. 9 p (28*/j—1); MASCU
LIN: I.T.B. 16*/j (1), Universi
tatea București 154/2 (1), Medi
cina 14 p (1); FEMININ: Elec
tromotor 7 p. I.T.B. 6V2, Medi
cina 6 p; JUNIORI-JUNIOARE: 
Universitatea București 7, Me
dicina 6, Politehnica 5*/, (1).

Bucu-
Iași. 
n-a 

prea 
C.S.U.

V A

0 CURSA FRUMOASĂ Șl UN CÎȘTIGĂTOR 
MERITUOS: VASILE TEODOR (Dinamo)

„Cupa Dinamo*, competiție ci- 
clistă internațională organizată 
de Clubul sportiv Dinamo și A.S. 
Loto-Pronosport, s-a încheiat slm- 
bătă la amiază odată eu dispu
tarea ultimei etape (a treia) Si
naia — Ploiești — București (117 
km). Întrecerea a fost cîștigată 
de Vasile Teodor (Dinamo) care, 
pe ansamblul etapelor, a avut o 
comportare constant bună, exce- 
lind In secvența de debut a com
petiției, pe care a și încheiat-o 
victorios.

La Gorizia, după exercițiile impuse

ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI CONDUCE DETAȘAT
GORIZIA, 7 (prin telefon). 

Nu s-au stins încă ecourile te- 
tilnirii, de la Roma, dintre e- 
ehipele feminine de gimnastică 
ale Italiei și României, eveni
ment care deține de mai mul
te zile „capul de afiș" in pre
sa sportivă italiană, emisiuni
le radio și TV, și iată că în- 
tr-un orășel mai mic, Gorizia, 
situat lingă Triest, o altă con
fruntare sportivă între echipe 
reprezentative ale celor două 
țări (selecționatele masculine 
de gimnastică) este progra
mată aici în cadrul verificări
lor pe care gimnaștii fruntași 
italieni și români le efectuea
ză în vederea Campionatelor 
mondiale din toamnă.

Programul impus, desfășurat 
în prima zi, a evidențiat pro
gresul remarcabil pe care spor-

tivii noștri l-au făcut în ulti
ma perioadă, comparativ 
precedentele lor evoluții, 
ceasta le-a și permis, dealtfel, 
să se situeze în permanență pe 
primul plan al întrecerii, pe 
care au dominat-o și în care 
conduc cu un avans conforta
bil înaintea exercițiilor liber 
alese. După un început apro
ximativ egal la sol (45,45— 
45,05 in favoarea oaspeților), la 
cal cu minere echipa noastră 
s-a distanțat, deși Aurelian 
Georgescu a ratat execuția. La 
inele, aproape un punct în 
avantajul echipei române, în 
timp ce la sărituri s-au impus 
gazdele, cu două zecimi avan
taj. Ultimele două aparate au 
fost, de asemenea, la discreția 
echipei noastre, care conduce 
astfel cu 275,30—271,30. La in-

cu 
A-

Grecu
55,65, 

Gianto-
54,35, 

Moșea
54,10,

dividual compus : Dan 
56,85, Maurizio Montesi 
Ion Checicheș 55,00, A. 
masi 54,75, P. Anastasi 
Sorin Cepoi 54,35, A. 
54,10, Nicolae Oprescu 
Aurelian Georgescu 54,10.

Duminică după-amiază a fost 
programat concursul cu exerci
țiile liber alese. O evoluție 
foarte bună a avut multiplul 
nostru campion Dan Grecu (9,80 
la inele). El 
la individual 
pa României 
mai bine de 
versara sa.

REZULTATE 
Românie — ____ , ____
545,65 ; individual compus : Dan 
Grecu 115,65 ; Sorin Cepoi și Ion 
Checicheș 110,95 ; Giarrtomasi 
110,70 ; Montesi 110,65 ; Aurelian 
Georgescu 110,60.

a cîștigat detașat 
compus, iar echi- 
s-a distanțat la 

10 puncte de ad-

FINALE. Echipe :
556,95 ; Italia —

Succesul lui Vasile Teodor este 
întregit de „medalia de aur* cu
cerita de formația al cărei com
ponent a tost (V. Teodor, Romaș
canu, Savu, Butaru, Bonciu) 
drept urmare a primului loc cu
cerit de aceasta în clasamentul 
general pe echipe.

Șl acum cîteva cuvinte despre 
ultima etapă a acestei reușite a- 
lergări, Media orară eu care s-a 
Încheiat (41,6oo km), deși relativ 
bună, nu a fost obținută ca ur
mare a unor evadări urmate de 
curse pasionante de urmărire, 
așa cum se tnttmplă deseori. De 
la plecarea din Sinaia, chiar du
pă primele pedale, în fruntea 
plutonului s-au instalat cicliștii 
dinamoviști care, fiind direct in
teresați să apere locurile frunta
șe în clasamentele generale ale 
lui V. Teodor și al uneia dintre 
echipele reprezentative ’ale clubu
lui, au pornit hotărițl să supra
vegheze cu strictețe cursa. Și 
cum puteau proceda altfel decît 
imprimind alergării un ritm a- 
lert care să taie de la bun în
ceput orice intenție din partea 
altor sportivi de a întreprinde 
vreo evadare. Astfel s-a făcut că 
plutonul a rulat rapid, dar com
pact, pînă în apropiere de Sna- 
gov. Aici, printr-un efort remar
cabil. reușește să se desprindă 
din „strlnsoare* A. Antal (CIBO 
Brașov). Acesta nu se distanțea
ză prea mult de pluton, cînd 
este prins din urmă de Romaș
canu, iar ceva mai tîrziu și de 
V. Pesek (Ruda Hvezda). In trei

se pedalează, adevărat mai ușor 
dar și mai ușor — ---*----- ' -
pluton. Și astfel, 
km de urmărire 
trei sint 
lucrurile 
mal. Se 
ca vreun 
ce ceva 
ce totuși___ ___ __  w
linia de sosire, cînd tot Andrei 
Antal va ataca, de astă dată cu 
un plus de vigoare și... iată cla
samentul etapei : 1. A. Antal a ■ 
parcurs 117 km ln'2h 48:39 — me
die orară 41,660 km, 2. C. Bonciu 
(Steaua I). 3. v. Hie (Dinamo II). 
4. T. Drăgan (Olimpia), 5. șt. 
Pmtecan (Steaua I), 6. A. Gutuie 
(Steaua H), 7. v. Pesek (Ruda 
Hvezda). 8. c. Nicolae (Voința 
Ploiești) Clasament general final:
1. v. Teodor (Dinamo .1) 8h 36:51,
2. N Savu (Dinamo I) 8 h 36:56,
3. M. Romașcanu (Dinamo I) 
8 h 36:56, 4. C. Căruțașu (Meta- 
ț!J1,PloP<mi I) 8 h 37:18, 5. T.

‘ ' ‘ , 6. C.
‘ 7.

Hvezda) 
(Ruda 

Nicolae 
10.

Hvezda)

se pedalează in 
după numai 4-5 
în trombă, oel 

De aici înainte 
pe făgașul nor- 
tare, dar fără

prinși, 
reintră 
rulează___,__ _____
alergător să mal încer- 

Acel ceva se va produ- 
i abia în apropiere de

Drăgan (Olimpia) 8 h 33:04
Bon«u_ (Steaua I) S h 33:09.
L. Mateska (Ruda
8 h 33:09 8. V. Pesek
Hvezda) 8 h 38:19, 9. C 
(Voința Ploiești) 8 h 38:19,
M. Pluhovski (Ruda II.-..
I h 33:19. Clasament general pe 
echipe : 1. Dinamo I 25 h 50:43, 
2. Ruda Hvezda 25 h 54:47, 3. Me
talul Plopeni 25 h 56:53. 4. Olim
pia 26 h 00:36. 5. Steaua I 26 h 
W:44 etc.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

Bixom F.R. Ciclism a desemnat iert echipa României care va 
participa la cea de a 51-a ediție a .Cursei Păcii* : Vasile Teo
dor — căpitanul echipei, Mircea Romașcanu, Nicolae Savu, Cos- 
tei Clrje, Valentin Ilie și Costică Bonciu. Antrenor : Vasile Se- 
lejan. Delegația noastră pleacă astăzi la Berlin, urmînd ca 
miercuri să se prezinte la startul cursei Berlin — Praga — 
Varșovia.



învingători in toate probele.

Pilierul Florin Ioniță — ieri in vervă deosebită — inițiază un atac, 
susținut de Urdea, Podaru, Grigore, Bor? ți Constantin.

Foto : Dragoș NEAGU

ECHIPELE SECUNDE ALE ROMÂNIEI SI ANGLIEI 
AU OFERIT UN FRUMOS 

SPECTACOL RUGBYSTIC
Din nou victorie a oaspeților: 13-12 (6-12), 
la capătul unui meci foarte echilibrat 

s* ?
îg CONSTANTA: Stadionul _1 Mai* ; teren bun ; timp exce-
0 lent : spectatori peste 12 000. Raport de tușe s România B lf — g

Anglia B 25 (Pe repunere adversă 4—14), grămezi : 13—5 (2—l), <
g lovituri de pedeapsă 9—10 (In terenul advers 5—4).
y Au marcat : Podărăscu (L p. — min. 1 șl S ; tnmst. — min. g 
g 36), V. Ion (încercare — min. 26) pentru România B ; Buabeil < 
g (L p. — min. 45. transf. — mân. 13). Demmm* încercare — g 
g min. 12) șl Mogg (încercare — mia. 57).
g ROMÂNIA B : Podărăscu — Marin (mân. 48 Tcâeașă). Hofban. g 
g Benedek, Peter — Marghescu, V. Ion — Borș, FI. Conatantm, g 
g Podaru — Mușat, Urdea — Bucan. Grigore. Ioniță.
g ANGLIA B : Bushell — Penning, Jardloe, Bond, Mogg — g 
g Cusworth, Gifford — Baker, Buller, Jobnuoe (mln. 71 Pomphrey) g 
g — Fidler, Boyle — Pryor, Raphael, White.
g Arbitri : la centru T, Witting (România), ajutat de P. Hughes < 
g (Anglia) șl C. Cristăchescu (România). g
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CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII ROMÂNI 
AU CUCERIT 13 TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI
© Tasilc Diba — dc 4 ori pc primul loc I © Juniorii români au ciștigai

„triunghiularul" cu echipele Bulgariei $1 Iugoslaviei

CONSTANȚA, 7 (prin tele-
fon). Litoralul a devenit pen
tru o zi punctul de intîlnire al 
tuturor pasionaților rugbyului 
nostru. Aici a fost marcat pri
mul moment oficial al unui 
palmares româno-britanic pe 
care-1 dorim tot mai plin, con
tinuu, în anii care vin. Echipe
le secunde ale României și 
Angliei au oferit la Constanta 
un meci aprig disputat, de ma
re angajament fizic, dar șl cu 
destule virtuți tehnice. Au în-. 
vins, finalmente, oaspeții cu 
13—12 (6—12), dar după cite e- 
moții ! Partida a avut o cu to
tul altă istorie decit cea de 
miercuri, de la București — în 
care englezii făcuseră figură 
de „soliști* —, replica XV-lui 
român fiind la nivelul valoro
sului partener, care — am zice 
— a avut și un dram de șansă, 
reușind să păstreze rezultatul 
cu vădită dificultate. Ne gin- 
dim la acțiunile ordonate ale 
înaintării noastre — mobilă și 
agresivă — extraordinar fiind 
șocul grămezii —, la pres- 
sing-ul eficace care a dereglat 
jocul precis al adversarilor, o- 
bligați să suporte, mai ales in 
ultimele 10 minute, o presiune 
neîncetată, rămasă, din păcate, 
fără efect concret, în duda 
frumoaselor tentative consecu
tive de „drop“ : Podâriscu 
(min. 73) și Marghescu (min. 
74 și 76) și a două lovituri de 
pedeapsă din poziții bune ▼. 
Ion, de la 30 m (min. 72) și 
Podărăscu (min. 79). E drept, 
frontul defensiv al oaspeților a 
fost inexpugnabil...

CEHOSLOVACIA LIDERĂ
A CAMPIONATULUI MONDIAL 

OE HOCHEI
Ultimele jocuri ale actualei 

ediții a C.M. de hochei de la' 
Praga au fost dominate de con
sumarea, la un nivel tehnic și 
tactic deosebit, a primelor par- 
tide-derby. Meciul vedetă din 
reuniunea de sîmbătă a opus 
selecționatele Cehoslovaciei și 
Uniunii Sovietice, ambele neîn
vinse. Campionii lumii, hocheiș- 
tii cehoslovad, au obținut vic
toria cu 6—4 (1—2, 2—1, 3—1),
prin punctele înscrise de Cernik 
(3), Hlinka, P. Stastny și Eber- 
man, respectiv, Balderis (2), 
Pervuhin. Lucenko. Alte rezul
tate : Canada _  Suedia 7—5
(1—1, 2—3, 4—1), S.U.A. — 
R.D.G. 7—3 (3—1, 2—1, 2—1).
Din jocurile disputate ieri, nu 
ne-a parvenit decît rezultatul 
meciului R.F.G. — R.D.G. 1—1 
(0—1, 1—9. 0—0).

Pe primele locuri în clasa
ment se află : 1. Cehoslovacia 
12 p ; 2. U.R.S.S. 10 p ; 3. Ca
nada 8 p ; 4. Suedia 8 p. Azi au 
loc partidele : Cehoslovacia — 
Suedia și U.R.S.S. — Canada.

Primele puncte au „căzui* 
repede. In min. 2, Ioniță a pă
truns în forță, provocir.d o »- 
gkxnerare, in urma căreia un 
jucător englez rămlne in afară 
de joc și Podărăscu transformă 
prima lovitură de pedeapsă a 
meciului. Zece minute mai tlr- 
ziu, Cusworth — acest jucător 
de mare clasă — se află la o- 
riginea unui fulgerător atac, în 
care mingea circulă pe traseul 
Jardine — Demming. Acesta 
din urmă „tși face numărul* 
(cursă presărată cu fente), îl 
transformă pe Podărăescu !n._ 
spectator și înscrie, încercarea 
reușită de el fiind „rotunjită* 
de Bushell. O tușă favorabili 
echipei noastre (min. 22) este 
urmată de o obstrucție a oas
peților, Podărăscu egaiînd din 
lovitura de pedeapsă acordată: 
6—6. Trei frumoase acțiuni ro
mânești anunță ..încercarea* 
lui V. Ion (min. 26) : după ■ 
tușă la 2 m de butul englezi
lor, mijlocașul nostru la gră
madă găsește o fisură în mar
gine șl plonjează spectaculos 
„in esseu*. Podărăscu transfor
mă : România 12 — Anglia 6. 
Este scorul primei reprize.

Cinci minute de la reluare, 
după ce Marghescu pierde șan
sa majorării scorului — Lp. în 
min. 44 —, Bushell nu greșește 
ținta Intr-o conjunctură simi
lară, reduci nd handicapul la 
9—11 Jocul continuă să fie 
„fierbinte*. Vor fructifica însă 
numai rugbyștii englezi : în 
min. 57 aripa Mogg pătrunde 
printre patru apărători și rea
lizează întoarcerea scorului : 
13—12 pentru oaspeți, rezultat 
care nu va mai fi schimbat, în 
ciuda superiorității manifestate 
in final de rugbyștii noștri.

Dimkrie CALUMACrt 
Geo RAEȚCH1

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX O TELEX
ATLETISM a La Des Moines 

(Iowa) americanul Randy WBsoa 
a clștigat 800 m ta 1:45,9, urmat 
de kenyanui Mike Boit — 1:46,1 
• la Philadelphia, nigerianul Al 
Ogunfeyiml a terminat Învingă
tor la lungime cu 7,81 m.

AUTO • Marele „Premiu de 
la Monte Carlo* din cadrul C.M. 
(etapa a 5-a) rezervat mașinilor 
de formula 1 a revenit francezu
lui Patrick Depailler, care a par
curs cel 242 km ta 1 h 55:14,«0, 
reaUzInd o medie orară de 129,325 
km. Pe locul al doilea a sosit 
Nikl Lauda (Austria) le 22,45 de 
secunde.

BASCHET a Campionatul mas
culin al Spaniei a fost cîștigat 
de Juventud Badalona, în timp 
ce Real Miadrid, Învingătoare In 
ultimele U ediții șl deținătoare a 
„Cupei campionilor europeni*, 
s-a clasat pe locurile 2—2, la e- 
galltate. cu fot .nația B.C. Barce-. 
Io na.

gimnastica a La Nantes a 
început meciul triunghiular din
tre echipele masculine ale Fran
ței. Cehoslovaciei șl R. F. Ger
mania. După desfășurarea exer-

SOFLA, 7 (prin telefon). Sim- 
bătă și duminică, pe apele la
cului Pancearevo, s-au desfă
șurat întrecerile Campionatului 
Balcanic de caiac-canoe. Evo- 
luind foarte bine, sportivii ro
mâni au reușit o splendidă per
formanță, la nivelul renumelui 
pe care și l-au cîștigat pe plan 
internațional, clasindu-se De 
primul loc In toate cele 13 
curse ale programului.

Și de data aceasta, puterni
ca noastră flotilă — pregătită 
excelent de antrenorii emeriți 
Radu Huțan (Dinamo) și Ni- 
colae Navasart (Steaua) — a 
avut în frunte „caiacul-amlral* 
al lui Vasile Diba. Campionul 
nostru olimpic a reușit o per
formanță remarcabilă, luind 
Startul in patru probe și cîști- 
gind de tot atitea ori; K 1 — 
500 și 1000 m, K 2 (cu Chirilă 
Simîon) 500 și 1000 m. Aplau
dată a fost și comportarea lui 
Ivan Patzaichin, care în com
pania unor sportivi valorași 
(între care iugoslavul Ljubek, 
campion olimpic la Montreal) 
«-a clasat primul in ambele 
probe de canoe simplu.

O dublă victorie a obținut și 
echipajul Lipat Varabiev (cam
pion mondial anul trecut U 
Pancearevo U simplu 500 m) — 
Pavel Cozlov în probele de

C. M. de box de la Belgrad

V IOANA Șl I. VLADIMIR, 
VICTORII CATEGORICE

BELGRAD, 7 (prin telefon). 
Simbătă seara a avut loc In 
sala Pionir din capitala Iugo
slaviei inaugurarea oficială a 
C.M. de box, aflat la a doua 
ediție. Au defilat reprezentan
ții a 40 de țări, de pe cinci 
continente. Pe tabloul de con
curs figurează doar 216 spor
tivi, mult sub așteptărilor orga
nizatorilor, ceea ce a determi
nat o diluare exagerată a pro
gramului și, ca urmare, o slă
bire a fluxului de public. Este 
suficient să arătăm că boxerii 
români C. Chiracu și L Car
nal, sosiți la Belgrad la 4 mal. 
vor urca in ring pentru prima 
oară abia la 16 mai ! Sau ce 
să mai spunem despre S. Cu- 
țov, căruia programul prea des
tinat ti fixează o perioadă de 
inactivitate pină la 15 mai, pen
tru ca in caz de victorie să bo- 
xeze din nou la 16 mai, apoi 
la 18 mal și, să sperăm, la 28 
mai.

Sîmbâtă. ia prima reuniune 
de după-amiază. meciul vede
tă a opus In cadrul categoriei 
cocoș pe campionul centro- 
american Adolfo Horta (Cuba) 
vioecampionului european Tea- 
dor Dinu. Aceasta a fost sin
gura partidă echilibrată ln- 
tr-un șir nesfirșit de întîlniri 
încheiate prin• to. sau aban
don. Cubanezul a căutat timp 
de două runduri o lovitură de
cisivă, dar i-au eșuat cîteva 
upercuturi. Dinu, prudent, a 
contraatacat eficace cu lovi
turi directe, pe care publicul

clțulor impuse, pe primul loc se 
află Cehoslovacia cu 267,85 p. 
urmată de Franța — 266,20 p și 
R. T. Germania — 265,69 p.

HOCHH • La Varșovia, ta 
med amical, echipa reprezentati
vă a Poloniei a învins selecțio
nata secundă a U.RA.S. cu 4—3 
(1—1, 2—0, 1—2).

NATATIE a Proba feminină 
de trambulină din cadrul con
cursului de sărituri de la Fort 
Lauderdale (Florida) s-o Înche
iat cu victoria lui Karin Guthke 
(R. D. Germană) — 424,98 p. ur
mată de Cindy Potter (S.U.A.) — 
423 p. In proba masculină de 
platformă, pe primul loc s-a si
tuat americanul Greg Louganis, 
cu un total de 532,53 p.

TENIS • La Kansas City (Mis
souri) a continuat turneul final 
al Circuitului WCT, rezervat pro
bei de dublu. Perechea Fibak, 
Okker a învins cu 6—3, 6—i pe 
Hie Năstase. Jaime Fillol. Alte 
rezultate : Stewart. McNair — 
Machette, Leonard 6—2, 6—2 ;
Smith, Lutz — Cahill, Moor 5—4. 
6-2- 

canoe dublu pe care le-au do
minat clar.

Una din cele mai disputate 
probe a fost aceea de K 4 F, 
in care favorite erau gazdele, 
campioane mondiale „en titre*. 
Echipajul nostru (Agafia Or
lov— Nastasia Nichitov — A- 
driana Mihala — Maria Nico- 
Iae) a luat un start bun, s-a 
aflat aproximativ jumătate din 
distanță pe același plan cu 
valoroasele adversare, apoi a 
ridicat spectaculos cadența, ob
țin! nd o splendidă victorie.

Maria Cozma, la simplu, și 
perechea Orlov — Nichitov la 
dublu au clștigat detașat, con- 
firmîndu-și cărțile de vizită. Să 
subliniem și cele două victorii 
ale caiaciștilor la K 4 unde am 
prezentat echipaje noi, în care 
s-au integrat cu succes spor
tivi tineri (Ion Birlădeanu, Va
sile Merzlinchin, Hie Lobanov),

REZULTATE TEHNICE : K 1
— 1000 m : Vasile Diba (Româ
nia) 3 ^7.5, Ianici (Iugoslavia) 
3:59.1. Borisov (Bulgaria) 4:03,6 ; 
C 1 — 1000 m : Ivan Patzaichin 
(R) 4:15,9 Ljubek 0) 4:18,9. nkov 
(B) 4:19,1 ; K 1 F : Marin Cozma 
(R) 2:04.1. Veliska (B) 2:06 3, Kone 
CD 2:1(4; K 2 — 1000 m: Ro
mânia (Vasile Diba — Chirilă 34- 
mion) 3:30,0, Bulgaria (Milenlcov
— Terjinski) 3:41,9, Iugoslavia 
(Petrovicl — Pesut) 3:4«,1 ; C 2
— 1000 ■ : România (Upae Va-

le„a aplaudat Horta, mai activ 
tai ultima repriză, cînd a folo
sit serii de lovituri la corp, 
a impresionat astfel pe arbitri 
care i-au acordat victoria la 
puncte eu 4—1.

In ziua a doua, boxerii noștri 
au evoluat cu succes : ambii 
sportivi care au urcat tn ring 
au coborit învingători. La cate
goria pană, debutantul Viorel 
Ioana l-a depășit categorie pe 
portoricanul Alberto Batista. 
Victorie clară : 5—0.

La categoria semimijlocle, 
Ion Vladimir a intîlnit in ita
lianul Gianfranco Rossi un ad
versar rapid, dar care nu i-a 
rezistat In ultimele secunde ale 
primului rund, clasicul upercut 
de stingă al lui Vladimir l-a 
obligat pe arbitrul Wolf (R.D.GJ 
să-1 numere pe boxerul italian, 
salvat de gong. La începutul 
rundului doi, o nouă lovitură 
la ficat l-a obligat pe antrenorul 
Natale Rea să arunce prosopul 
elevului său, cerind abandonul 
acestuia.

Pentru boxerii români parti
cipant! la C.M., zilele de luni 
și marți stnt zile de.„ odihnă.

Victor BĂNCIULESCU

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

cucerind o prețioasă medalie de 
argint, care răsplătește munca 
intensă, seriozitatea și discipli
na exemplară a acestui tînăr 
sportiv de la clubul Dinamo 
București.

Titlul de campion european 
la categoria sa (60 kg) a fost

CAMPIONATE Șl
ITALIA (ultima etapă) : Ata- 

lanta — Roma 0—1 1 ; Florentina
— Genoa o—o ; Inter — Foggla 
2—1 ; Juventus — Lanerossl 3—2; 
Lazio — Bologna 0—1 I ; Napoli
— Milan 1—1 ; Perugia — Pesca
ra 2—1 ; Verona — Torino 0—«. 
Juventus cu 44 p este campioană. 
O urmează : Lanerossl șl Torino 
cu cite 39 p. Milan 37 p, Inter 
36 p. Au retrogradat în divizia 
B : Pescara, Foggla și Genoa. 
(Florentina a rămas în prima di
vizie. grație golaverajului).

ANGLIA. — In finala „Cupei 
Angliei*, disputată simbătă la 
Londra. în prezenta a 100 000 de 
spectatori. Ipswich Town a în
vins eu 1—0 (0—0) pe Arsenal,
prin golul înscris de Osborne ta 
min 77.

OLANDA. Finala „Cupei*: „AZ- 

rabiev — Pavel Cozlov) 3^2,8, 
Bulgaria (Sevdaiin — Bkov) 
3:5â,3 Iugoslavia (Mlskovlci — Pe
tro viei) 4:28,6; K2F: România (A- 
gafia Orlov — Nastasia Nichitov) 
1:59,9, Bulgaria (Ghenova — Nl- 
kolova) 2:02,9. Iugoslavia (Kovta
— Nageansld) 2:10,8 ; K 4 — loot
m : România (Ion Birlădeanu — 
Beniamin Borbandi — Nicușor E- 
șeanu — Vasile Merzlinchin) 
3:30,7 Bulgaria 3:34,8. Iugoslavia 
3:38,6 ; K 1 — 500 m : Vasile Diba 
(R) 2:14,3 Ianici (fi 2:15,6. Bo
risov (B) 2:19,2 ; C 1 — 500 m < 
Ivan Patzaichin (R) 2:33,1 Lube- 
nov (B) 2:34,7. Ljxibek (D 2:45,5; 
K 4 F : România (Agafia Orlov
— Nastasia Nichitov — Adriana 
Mihala — Maria Nicolae) 1:56,t. 
Bulgaria 1:56,9, Iugoslavia 2 :ll,i ; 
K 2 — 500 m : România (Vasile 
Diba — Chirilă Simion) 2:00 J, 
Bulgaria (Milenkov — Terjinskf) 
2:02.2, Iugoslavia (Petrovlci — 
Pesut) 2:02,4 ; C 2 — 500 m : Ro
mânia (Lipat Varabiev — Pavel 
Cozlov) 2:07,7. Bulgaria (SevOaUn
— Hkov) 2:03 2, Iugoslavia (Mls
kovlci — Petrovlci) 2:19.1 : K 4
— 500 m î România (Ion Dragul- 
schi — Larion Serghei — Iile Lo
banov — Vasile Simiocencu) 
1:43,9. Bulgaria 1:44,6, Iugoslavia 
1 :«,8.

★
Concomitent cu întrecerile 

Campionatului Balcanic s-a 
desfășurat și o intîlnire triun
ghiulară între reprezentativele 
de juniori ale României, Bul
gariei și Iugoslaviei. Și în a- 
ceastă competiție, care a cu
prins tot 13 probe, tinerii spor
tivi români au avut o compor
tare frumoasă, terminînd învin
gători în opt probe. Clasamen
tul general al „triunghiularu
lui*: 1. România 127 p, l Bul
garia 97 p, 1 Iugoslavia 47 p.

VosSe TOFAN

FLORETISTA 
MARCELA MOLDOVAN 

A CiSTIGATy

TROFEUL JEANTY'
PARIS 7. — Tînăra floretistâ 

româncă Marcela Moldovan < 
repurtat duminică la Paris un 
succes de prestigiu, eu (ițind 
trofeul competiției international 
le „Jeanty* contind pentru „Cu-* 
pa mondială*. La Întrecerea cu 
unele dintre cele mai bune flo- 
retiste din lume. Marcela Mol
dovan a totalizat în turneul fi
nal 4 victorii, invingînd cu 5—3 
pe Giliazova (U.R.S.S.). cu 5—2 
pe Sagaraieva (U.R.S.S.), cu
5—1 pe Bischoff (R. F. Germa
nia) și cu 5—4 pe Demaille 
(Franța). Ea a pierdut o singu
ră Intîlnire (4—5) cu Belova 
(U.R.S.S.). fostă campioană a 
lumii. Pe locurile următoare 
s-au clasat în turneul final 
NelU Giliazova (U.R.S.S.) — 3 
victorii șl Marie Chantal De
maille (Franța) — 2 victorii.

cîștigat de italianul Felice Ma
riani.

Iată ceilalți ciștigători, în or
dinea categoriilor : (65 kg) T. 
Reissman (R.D.G.), 71 kg — G. 
Kruger (R.D.G.)„.. 7. C. Roman 
(România), 78 kg — H. Heinke 
(R.D.G.), 86 kg — A. Iaskievici 
(U.R.S.S,), 95 kg — D. Lorenz 
(R.D.G.), +95 kg — P. Adelaar 
(Olanda), oppen — D. Lorenz.

CUPE LA FOTBAL
67" Alkmar — Ajax 1—0 (0—0).

FRANȚA. In semifinalele „Cu
pei Franței" (jocuri tur) : So- 
chaux — Nancy 1—0 ; Nisa — 
Monaco 1—0. Meciurile retur, la 
8 mai.

BELGIA. Campionatul s-a În
cheiat cu victoria echipei F. C. 
Bruges — 51 p. Pe locul 2 :
R.S.C. Anderlecht — 50 p. urmată 
de Standard Liăge — 40 p.

U.R.S.S. După 5 etape conduce 
Dinamo Tbilisi, cu 9 p. urmată 
de Torpedo Moscova — 8 p 81 
Zenit Leningrad — 7 d.
• Selecționata Cubei a susți

nut un meci amical la Pasadena 
cu formația „Aztecs" (Los An
geles). din campionatul ligii A- 
mericii de Nord. Gazdele au ds- 
tigit cu 1—0 (1—0), prin golul ir
landezului George Best.
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