
O excelentă comportare a caiaciștilor 

și canoiștilor noștri la J. B. de la Belgrad

13 PROBE-13 VICTORII!
BELGRAD, 6 (prin telex). 

Sîmbătă și duminică, pe lacul 
Ada Ciganlija, s-au desfășurat 
întrecerile din cadrul campio
natelor balcanice de caiac-ca- 
noe. Evoluind excelent in acest 
început de sezon sportivii ro
mâni au reușit să urce de 13 
ori pe cea mai inaltă treaptă 
a podiumului de premiere. 
Așadar, 13 victorii românești în 
cele 13 probe disputate 1 Puter
nica ..flotilă" de pe Snagov, 
pregătită de către antrenorii 
emeriți Radu Huțan (Dinamo) 
și-Nicolae Navasart (Steaua), a 
luat un start lansat către vi
itoarele campionate mondiale de 
caiac-canoe care vor avea loc, 
în luna august, la Duisburg.

O remarcabilă comportare la 
această ediție a campionatelor 
balcanice de caiac-canoe a avut 
tînărul Ion Bîrlădeanu. La ca
pătul unor curse viu disputate, 
sportivul român a cucerit pri
mul loc în trei probe : la ca
iac simplu 500 m, caiac dublu 
500 m (cu Eșeanu) și caiac sim
plu 1000 m. Aplaudată a fost 
și evoluția lui Lipat Varabiev, 
care în compania unor spor
tivi valoroși — între care și 
iugoslavul Ljubek, campion

De azi, pe terenurile Progresul

(A'IPIOMTELE 
IMERNAJIOMIE 

BE TENIS 
ALE POMÂMEi

Pe iubitorii tenisului din Ca
pitală ii așteaptă o săptămină 
cu program dens, prilejuit de 
campionatele internaționale ale 
României, aflate la cea de a 
32-a ediție. începînd de astăzi 
și pină duminică, pe terenurile 
clubului Progresul își vor dis
puta întîietatea jucători și ju
cătoare din 10 țări. Prezența 
inedită la competiție a unor 
tenismani asiatici (din R. P. 
Chineză) sau africani (din Su
dan) sporește ‘ și mai mult a- 
tracția întrecerilor. Potrivit 
programului, luni și marți 
jocurile încep de la ora 10 
(non-stop), miercuri și joi — 
de la ora 11, vineri și sîmbătă 
(cu două finale) — de Ia ora 
12. iar duminică (cu celelalte 
3 finale) — de la ora 15. Copiii 
pînă la 14 ani au intrarea gra
tuită. 

olimpic la Montreal — s-a cla
sat pe primul loc în proba de 
canoe simplu 500 m. Imbatabil 
pe distanța de 1000 m, multi
plul nostru campion Ivan Pat- 
zaichin și-a adjudecat victoria 
in proba de canoe simplu. După 
cum am anunțat, Vasile Diba a 
evoluat în probele de caiac 4 
(500 și 1000 m). Conducind ex
celent cele două echipaje, el 
a ieșit victorios în ambele 
curse, alături de Mihai Zafiu. 
Petrică Dîmofte și Alexandru 
Giura. In sfîrșit. cele șase ca- 
iaciste românce prezente la 
startul acestor campionate bal
canice au evoluat, de aseme
nea, la înălțime, ocupînd pri
mele locuri in probele de ca
iac simplu, caiac dublu și ca
iac patru (500 m).

REZULTATE : tete (500 m): 
K 1 : X. Maria Ștefan (Româ
nia) 2:10.1. 2. Goceva (Bulgaria) 
2:14.5. 3. Konc (Iugoslavia) 2:24.0: 
K 2 : 1. România (Agafia Orlov, 
N astasia Nlchltov) 2:02.2. î. Bul
garia 2:12.1. 3. Iugoslavia 2:14.5 ; 
K 4 : 1. România (Orlov, Avram, 
Mihala. Nicolae) 1 -j0,2. 2. Bul
garia 1:53.1, 3. Iugolsavia 1:53.5 ; 
băieți : K 1 — 500 m : 1. Ion 
Birlâdeanu (România) !«.l 2.
Jante (Iugoslavia) 3. Ma-
nev (Bulgaria) 2:05.2 ; C 1 — 
500 m : 1. Lipit Varabiev (Ro
mânia) 2:10.0. X. Ljubek (Iugo
slavia) 2:12.5. 3. Krmadzijev
(Bulgaria) 2:14.5. K 2 — 500 m : 
1. România (Birlâdeanu. Eșeanu) 
1:47.3, 2. Bulgaria 1:49.6. 3 Iu
goslavia 1:50.2 ; C 2 — 500 m : 
1. România (Gherasim Munteanu. 
Gheorghe Titu) 2:00.0. 2. Bulga
ria 2:90.S. 3. Iugoslavia 2:02 L
K 4 — 500 m : 1. România (Vasile

(Continuare în pag. a 4-a)

întrecerile de talere de la Tunari

ECHIPA ROMÂNIEI, CAMPIOANĂ 
BALCANICĂ ÎN PROBA DE TRAP
La poligonul Tunari s-a des

fășurat, sîmbătă și duminică, 
prima parte a Balcaniadei de 
talere (ediția 1979), care a cu
prins proba de trap (talere a- 
runcate din șanț), individual și 
pe echipe. Vremea a fost fru
moasă, lumina bună și doar, 
din cînd în cînd, rafale de vînt 
au deranjat puțin pe cei mai 
buni „vinători" din Balcani.

Cum anticipam în avancroni
ca întrecerilor, trăgătorii ro
mâni au încercat să se si
tueze mai sus de locurile se-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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UN FRUMOS SUCCES IA liUGBY: ROMÂNIA-U.R.S.S. 15-9
DUPĂ TREI VICTORII CONSECUTIVE JUCĂTORII NOȘTRI 
SI-AU ASIGURAT LOCUL II ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

HARKOV, 8 (prin telefon). 
Reprezentativa de rugby a Ro
mâniei a reușit la Harkov cel 
mai bun meci al ei din actua
lul sezon, terminir.d cu frun
tea sus suita de trei partide 
internaționale ale primăverii. 
Aici, la Harkov, echipa țării 
noastre a învins cu 15—9 (3—0) 
o puternică formație sovietică 
care a confirmat drumul as
cendent al rugbyului din 
U.RS.S. împreună cu peste 
7000 de spectatori am asistat 
la un joc de mare luptă, in 
care valoarea tehnică și tactică 
superioară a rugbyștilor ro
mâni și-a spus cuvîntuL Dar, 
în primul rind, ținem să re
marcăm deosebita dăruire de 
care au dat dovadă toți com- 
ponenții XV-lui aliniat de an
trenorii Valerin Irimescn și 
Alexandra Paloșanu. Este foar
te greu de tăcut evidențieri in- 

cunde, cum se întîmplase anul 
trecut. Și au reușit, doar... pe 
jumătate, prin echipa alcătuită 
din Ștefan Popovici, Grigore 
Tomoioagă, Mihai Ispașiu și 
Viorel Antonescu, formația care 
a realizat un total de 551 talere, 
în 6 manșe, și a depășit cu 
două talere redutabila reprezen
tativă a Greciei. In obținerea 
acestei victorii, merite speciale

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a) 

dîviduale. Dumitru a fost un 
eo.-.ducător de grămadă ; Pin- 
iea — imbatabil in tușă ; Ma
rin Ionescn. Murariu, Stoica au 
alergat cit pentru trei meciuri, 
iar prima linie $i-a făcut pe 
deplin datoria. In evidentă 
creștere (față de evoluțiile an-

CLASAMENTUL

1. Franța 9 9 0 0 171- 34 15
2. România 9 4 0 1 117- 33 13
J. Italia 9 2 0 3 71 - 76 9
4. Polonia 4 1 0 3 40- 11 6
5. UJLS-S. 3 1 • 2 n- 53 9
4. Spania 4 • 0 4 16-165 4

terioare) compartimentul ata
cului și, de asemenea, linia de 
mijlocași. Și acum, aspecte din 
meet

După un Început de joc pru
dent de ambele părți, in mi
nutul 6 ALEXANDRU execută 
ireproșabil „Ia mină" o lovitu
ră de pedeapsă și... drop : 3—0. 
Am notat, în continuare, faze 
periculoase de o parte și al
ta, faptul că înaintașii noștri 
au obținut multe baloane pe

repunerea adversă. In minutele 
15 și 18, de exemplu, după a- 
semenea momente (tușe) se. în
registrează acțiuni bune. So
vieticii au avut și ei, între mi
nutele 19 și 24, o perioadă de 
puternică presiune, dar apăra
rea noastră a funcționat efi
cient. Placaje bune : Becheș, 
Motrescu, Constantin. Cea mal 
frumoasă fază de atac a re
prizei s-a desfășurat In mi
nutul 27 : Constantin face,
după o frumoasă fentă, o cursă 
de 30 m, pasează la Becheș, dar 
acesta este blocat după cîțiva 
metri. în minutul 30 Motrescu 
este prins la... o palmă de but ! 
După alte șapte minute, Dumi
tru realizează o pătrundere bu
nă, urmează o aglomerare (ca
pitol la care jucătorii noștri au 
excelat), balonul circulă pe tra
iectoria Suciu-Murariu-Aldea, 
care cu trei adversari în spate 
este oprit la steag !

Sovieticii încep in trombă re
priza a doua, însă, de marcat, 
va marca formația României. 
Motrescu face o cursă de 40 m 

_______________Geo RAEȚCHI 

(Continuare în pag. a 4-a)

Etapa a 29-a a Diviziei A de fotbal

COTA DINAMOVIȘTILOR IN CREȘTERE
REZULTATE TEHNICE

F.C. Bihor - Politehnica Tim. 2-1
- Univ. Craiova
- F.C. B. Mare
- F.C. Argeș

U.T. Arad
Polit. lași 
Sportul stud.

Corvinul Huned. — Gloria Buzău

1-0 
0-1 
1-0
4-1

C.S. Tirgoviște 
Dinamo
Jiul
S.C. Bacău

- Olimpia S. Mare 3—1
— Chimia Rm. V. 2-0
- A.S.A. Tg. Mureș 5—0
- Steaua 2-1

(2-0)
(0-0)
(0-0)
(0-0)
(3-1) 
(1-1)
(0-0) 
(3-0) 
(1-0)

CLASAMENTUL
1. DINAMO 29 15 8 6 42-19 38
2. F.C. Argeș 29 16 4 ♦ 44-26 36
3. Steaua 29 15 4 10 49-28 34
4. C.S. Tirgoviște 29 14 5 10 35-29 33
5. F.C. Baia Mare 29 15 2 12 32-31 32
6. Univ. Craiova 29 11 8 10 32-22 30
7. S.G Bacău 29 12 6 11 34-29 30
8. Sportul stud. 29 12 6 11 35-35 30
9. Jiul 29 12 4 13 36-43 28

10. Politehnica lași 29 10 7 12 30-34 27
11. A.S.A. Tg. Mureș 29 11 5 13 41-51 27
12. U.T. Arad 29 10 6 13 36-38 26
13. „Poli* Timișoara 29 11 4 14 27-31 26
14. Corvinul 29 11 4 14 39—44 26
15. Gloria Buzău 29 11 3 15 29-43 25
16. Chimia Rm. Vil cea 29 10 5 14 30-44 25
17. Olimpia 29 11 3 15 32-47 25
18. F.C. Bihor 29 8 8 13 29-38 24

• O nouâ lovitură de teatru la lași I • 
F.C. Bihor nu renunță la luptă, împotriva 
tuturor calculelor • U.T.A. continuă să plu
tească... • A.S.A. surclasată la Petroșani I

GOLGETERII

17 GOLURI : Ridu U (F.C. Argeș) — 4 din 11. m.
15 GOLURI : C. Stan (Gloria Buzău) — 2 din 11 m.
12 GOLURI : Fame (A.S.A. Tg. Mureș).
11 GOLURI : Marinescu (C.S. Tirgoviște), M. Răducanu 

(Steaua) — 1 din 11 m.
10 GOLURI : Biro I (A.S.A. Tg. Mureș). Marca (Univ. 

Craiova) — 2 din 11 m. Dembrovschl („Poli* Timișoara) 
— 3 din 11 m.

9 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo). Roznal (F.C. Baia 
Mare), lordânescu (Steaua) — 3 din 11 m.

învingătorul competiției și al ultimelor două etape, dinamovistul 
Mircea Romașcanu, trecind primul linia de sosire in București. 

Foto : Vasile BAGEAC

M. ROMAȘCANU Șl DINAMO, ÎNVINGĂTORI 
ÎN „CURSA MUNJILOR“ LA CICLISM

ETAPA VIITOARE (20 mai)
Steaua — Corvirul Huned. (0—1)
Politehnica Tim. — Jiul (1—1)
A.S.A. Tg. Mureș — F.G Bihor (0—2)
Chimia Rm. V. - Polit lași (0-0)
Olimpia S. Mare - S.G Bacău (1—4)
Gloria Buzău — Sportul stud. (0—3)
F.C. Baia Mare — U.T. Arad (1—4)
Univ. Craiova — Dinamo (1-4)
F.C. Argeș - C.S. Tirgoviște (0—1)

Șutul lui Munteanu II ■ fixat balonul in plasă 
Foto : D. NEAGU

Citiți in paginile 2—3 relatări de la jocurile eelei 
de a XXIX-a etape a Diviziei A de fotbal.

Duminică la amiază s-a în
cheiat In Capitală cea de a 
XX-a ediție a competiției d- 
cliste internaționale „CURSA 
MUNȚILOR". Excelent organi
zată de clubul Dinamo Bucu
rești, întrecerea s-a încheiat cu 
victoria lui Mircea Romașcanu 
și a formației Dinamo. Victorii 
meritate intr-o intrecere deose
bit de spectaculoasă, cu faze 
care au scos in evidență cali
tățile rutierilor antrenați de 
Nicolae Voicu, spiritul lor com
bativ, dorința aprigă de a se 
ridica la cote valorice superi
oare.

Mircea Romașcanu a fost e- 
roul real al co&petiției. Ne
mulțumit cu locul III. el a ata
cat cu vehemență poziția de

Echipa României 
pentru „Cursa Păcii“

Astăzi dimineață pleacă la 
Praga, pentru a lua miercuri 
startul in „Cursa Păcii", echi
pa de cidism a României, alcă
tuită din Teodor Vasile, Mircea 
Romașcanu, Ion Cojocaru, Cos- 
tel Cîrje, Valentin Die și Teo
dor Drăgan (antrenor Vasile 
Selejan). După cum se știe, 
anul acesta „Cursa Păcii" se 
dispută pe ruta Praga — Var
șovia — Berlin. între 9 și 24 
mai.

lider, a inițiat faze care au de
terminat membrii caravanei 
să-1 socotească un veritabil 
campion al combativității. în 
etapa a IlI-a, disputată sim- 
bâtă pe ruta spre Bran — Moe- 
ciu, el s-a detașat imediat du
pă Piriul Rece și — împreună 
cu tînărul său coleg de club șl 
de echipă olimpică. Ionel Gan- 
cea — a susținut de-a lungul a 
100 km(!) o evadare de mar« 
spectacol, in care a luptat pînă 
la ultima picătură de energie. 
Ajutat colegial de Costel Cirja 
(care s-a intercalat în acțiunea 
inițiată de sovieticii Filsen, 
Piasatkis si Sepeev. dejucîn- 
du-le abil intențiile), Teodor 
Vasile — aducătorul plutonului 
pe urmele... urmăritorilor Iul 
Romașcanu și omul care a frî- 
nat grupul masiv în momen
tele grele ale fugarilor —■ și de 
ceilalți dinamoviști, „bronzul- 
ediției trecute a ..Cursei Păcii- 
a reușit, realmente miraculos, 
să treacă linia de sosire cu un 
avans de un minut și 25 se
cunde înaintea plutonului șl 
să-i răpească lui Ccstică Bon- 
ciu „tricoul galben" I Ieri, în 
ultima etapă, liderul și-a ono
rat cartea de vizită cu încă o 
evadare (realizată la Mogoșoa- 
ia). sosind în Capitală ca un 
adevărat șef de pluton. Exce-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2—3)



Etapa agitată in campionatele de handbal I
LA MASCULIN, DIN NOU LIDER STEAUA, IAR LA FEMININ

D
etai

STIINTA BACAU S-A DETAȘAT,7 ’f
avut loc o 

rezultatele el provocînd

LA 4 PUNCTE
Ieri a

I INTERVINE DECISIV... CAD
I neul divizionarei B Auto! 

cel mai bun jucător al ac 
fundașul stingă Muntean» 
plus incă ceva**, titra zi al 
Plus ceva însemnau acțiu 
goluri marcate, în Italia, 
lui. Ca și cel cu care a 
transferat între timp la 
i-a stopat ieri pe argeșen 

taculoasă, imparabilă !
3. Fără să clarifice cit 

subsolul clasamentului, e 
complicat și mai mult. Le 
pa lui Viorel Mateianu, 
in Dealul Copoului după 
Baia Mare din tur, făcind 
Iași o echipă de —3 în J 
rului...

Laureri

Campionatul a mai făcut un pas spre li
nia de sosire. Un pas (etapă) soldat cu :

1. Distanțarea cu o „lungime1* a echipei 
antrenată de Nunweiller și Dima. Două 
puncte pot însemna TOTUL (adică titlul) 
sau foarte puțin, dacă subliniem faptul că 
trlo-ul din fruntea clasamentului intră abia 
acum în faza disputelor directe : Steaua — 
Dinamo, F.C. Ârgeș — Steaua, Dinamo — 
F.C. Argeș, fără a mai aminti meciurile 
Universitatea — Dinamo și Steaua — F.C. 
Baia Mare, în care echipele de pe locurile 
5 și 6 pot arbitra ierarhia finală...

2. Distanțarea dinamoviștilor s-a făcut și 
prin... contribuția unui jucător despre care 
în toamnă nu se știa aproape nimic. în 
iarnă, Ermanno Zacchini, din secția inter
națională a Uniunii Italiene a Sportului 
Popular, nota în ziarul nostru, după tur

în campionatele de handbal, 
și unele clarificări în clasa- 
din nou pe primul Ioc Ia 

București, iar Ia feminin 
— decisiv, avînd un avans 

19) față de Constructorul Baia Mare. Dar iată

etapă 
unele 

masculin Steaua a 
cu

ment : la
egalitate de puncte (23) 
Știința Bacău s-a detașat 
de 4 puncte (23
rezultatele și cîteva succinte comentarii.

agitată 
mutații 
trecut 

Dinamo 
se pare

MASCULIN
ȘTIINȚA BACAU — STEAUA 

12—17 (8—8). O victorie dară și 
meritată a bucu-reș-tenUor, evi
dențiată de faptul că băcăuanii 
au condus o singură dată (8—7, 
min. 30). în rest, steliștii au fost 
la „cîrma44 jocului, detașindu-se 
de La 9—8 (min. 32), la 
(mim. 46), apoi la 14—10 
53) și 15—11 (min. 58). 
cum se vede, 
mai atractivă 
ma repriză (și 
în majoritatea 
dar la diferențe mai mici), 
oarece în partea a doua, elevii 
antrenorilor C. Oțelea și O. Tel
man s-au impus categoric, prin- 
tr-un joc variat și rapid. în atac, 
Vasile Stingă a fost „motorul44 
echipei, realizând suite de goluri 
dintre cele mai frumoase, iar in 
apărare întreaga formație steaua 
a jucat cum nu am mai văzwt-o 
de multă vreme. O mențiune, în 
plus, pentru portarul N. Mun- 
teanu, care a apărat foarte bine 
fiind — Intr-un fel — factorul 
decisiv al detașării bucureșteni- 
lor. Știința Bacău, ineficientă in 
atac (a ratat 3 aruncări de la 
7 m), nu și-a găsit cadența. Bu- 
zoienii C. Căpățînă și R. Iamandi 
au condus cu unele greșeli, care 
n-au influențat, însă, rezultatul 
final. Autorii punctelor : Deacu 
4, Vasilache 3, Semessi 2, Nico-

lescu, Hornea, V7asii ca — Știința, 
Stingă 11, Birtalan 2, Dragăniță 
2, Kicsid, Voina — Steaua.

Ion GAVRILESCU

12—10 
(min. 
După 

mai echilibrată, 
a fost doar pri- 
atunci au condus 
timpului oaspeții, 

de-

HC. MINAUR BAIA MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘ O.ARA 29—18 
(14—11). După o repriză 
Urată, de mare luptă, localnicii 
s->au detașat in repriza secundă 
datorită unui joc ceva mai corn- 
binatrv. în general meciul a fost 
de un bun nivel tehnic și specta
cular. Cele mai multe puncte : 
Mironiuc 9, Marta 5, Boroș 4, M. 
Voinea 3 — Minaur, Fbiker 7, 
Feher 3, Gunesch 2 — PoCiitehni- 
ca. Arbitri : V. Erhan și D. Pu
rică — Ploiești. (V. Săsăranu — 
coresp.).

GLORIA ARAD — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 17—15 (11—6).
Arădenii s-au impus rapid, dar 
in final au cedat pasul. Victoria 
este, totuși, meritată. Marcato
ri- : Kolleth 4, Jenea 4, Mirică 

Lăncă 3, Buruc 3 — Gloria, 
Cornea 6, Dumitru 4, Pantelimon 
3, Stuparu și Ciobaru — Univer
sitatea. Arbitri : M. Marin și 
Șt. Șerb an — București. (I. Ioa
na — ccxresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 25—17 
(13—«).

C.S.M. BORZEȘTI — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 25—18 
(11-10).

echili-

3,

JUNIORII ROMÂNI-PE LOCUL II
ÎN „CUPA DUNĂRII", LA HALTERE

CONSTANȚA, 6 (prin telefon). 
Competiția internațională dotată 
cu „Cupa Dunării4*, la care au 
participat halterofili juniori din 
șase țări de pe malurile Dunării, 
s-a desfășurat timp de două zile 
în Sala sporturilor din localitate. 
Tinerii halterofili români au avut 
o frumoasă comportare la aceas
tă ediție, clasîndu-se pe locul 
secund, după principalii favoriți, 
sportivii bulgari. Dintre reprezen
tanții noștri cel mai bun rezul
tat l-a obținut constănțeanul Va
sile Roșu — clasat primul * 
categoria 60 kg. Remarcabil 
evoluat Tiberiu Kiskallo și 
viu Mihai, care au realizat 
recorduri naționale.

Iată primii trei clasați : categ. 
52 kg : 1. H. Hașanov (Bulgaria) 
210 kg (la stiluri 90+120), “ ~
Mobin (România)------'
112,5) 3. - — 
cia) 190 kg (80+110) categ.
kg : 1. P. Hristov (B) 225 kg
(100+125), 2. V. Cocioran (R)
222.5 kg (97,5+125), 3. M. Vanic
(C) 217,5 kg (97,5+120) ; categ. 60 
kg î 1. V. Roșu (R) 242,5 kg
(107,5+135), 2. J. Horvath (Unga
ria) 232,5 kg (107,5+125), 3. I.
Anghelov (B) 225 kg (95+130) ;
categ. 67,5 kg : 1. ‘ - ------- —
285 kg (130+155),
257.5 kg (112,5+145), _____
(V) 255 kg (115+140) ; categ. 75
kg’ : 1. P. Pavlov (B) 302,5 kg
(135+167,5), 2. T. Kiskallo (R)
297.5 kg — nou record național
(la smuls 137,5 kg — nou record 
+ 160), 3. L. Kiraly (U) 292,5 kg 
(132,5+160) ; categ. 82,5 kg : 1. J. 
Kalmar (U) 305 kg (140+165), 2. 
M. Racev (B) 287,5 kg (132,5+155), 
3. S. Seidl (Austria) 277,5 kg 
(120+157,5). 4. C. Dinu (R) 267,5
kg (115+152.5); categ, 90 kg : 1. 
J. Balint (U) 307,5 kg (132,5+175), 
2. D. Gheorghiev (13) 290 kg
(127,5+162,5), 3. L. Mîhai (R) 290 
kg — nou record național (140 — 
nou record + 150) ; categ.
kg î 1. L. Nikolov (B) "
(140+182,5), 2. I.

la 
au 

Li- 
noi

290 kg (130+160), 4. V. Blaga (R) 
282,5 kg (125+157,5) ; categ. 110 
kg : L D. Viranov (B) 300 kg
(132,5+167,5), 2. K. Nevak (C) 290 
kg (125+165), 3. Th. Popa (R) 287,5 
kg (127,5+160) ; categ. +110 kg : 
1. L. Dimitrov (B) 332,5 kg (152,5 
+ 180), 2. Cs. Egri (U) 285 kg 
(125+160), 3. U. Meissner (R. ~ 
Germania) 265 kg (120+145),
M. Schuster (R) 250 kg (115+135).

CLASAMENTUL--------------
BULGARIA 73 p,
3. Ungaria 47 p, 
40 p, 5. Austria 
Germania 20 p.

Gavril TAMAȘ, coresp.

F.
4.

GENERAL : L 
2. România 54 p, 
4. Cehoslovacia 
31 p, I. R. F.

FEMININ
PROGRESUL BUCUREȘTI 

HIDROTEHNICA ------ ----
13—11 (8—6). Un meci de 
luptă, la capătul, căruia 
balisxele de la Progresul au ob
ținut o meritată victorie. Ceea 
ce a cântărit mult în balanța a- 
cestui joc foarte important și e- 
chilibrat a fost faptul că bucu- 
reștencele s-au apărat foarte 
bine, avînd în Lixka Stan un 
portar în formă de zile mari. în 
atac, învingătoarele au știut, 
mai ales in partea a doua a jo
cului, să prelungească inteligent 
atacurile și sâ reziste din punct 
de vedere fizic, puternicei pre
siuni a constănțencelor. Acestea 
din urmă, cu o apărare destul 
de mobilă și bine grupată 
semicerc, au păcătuit în 
prin faptul că au acționat ste
reotip, fără variație, ușurând 
mult sarcina apărăra. Progresu
lui. De semnalat faptul că jocul 
a abundat în durități, tolerate de 
arbitrii VI. Cojocaru și I. Mihăi- 
lescu, ambii din Craiova, care 
au condus, în general, slab. Au 
înscris : Gheorghe 4, Butan 3, 
Achim 2, Mamiaca, Bid eseu, Io- 
nescu și Popa — Progresul, 
Frincu 6, Tomes cu, An g hei, Ho- 
bincu. Cotîrlă. Neagu.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— ȘTIINȚA BACAU 14—15(16—8). 
Mult schimbată in bine, benefi
ciind pe deasupra și ce aportul 
unui portar mai sigur (Pătraș- 
cu), luptând cu mult elan in 
apărare, jucătoarele de la Uni
versitatea au fost la un pas de 
a realiza o mare surpriză. Echi
pa din Bacău, stăpânită de emo
ție, nu a manifestat siguranța și 
mai ales eficiența ofensivă pe 
care i le cunoșteam. In cele d_n 
urmă, însă, valoarea și->a spus 
cuvântul și băcăuanele au obți
nut victoria, nra însă fără a fi 
scutite de mari emoții. Au mar
cat : Petre 7, Arghir-Sandu 3, 
Caramalău 2, Ceavdaridis 2, res
pectiv Torok 5, Florea 4, Vieru 3, 
Lupșor 2, Văcaru. Au condus 
bine H. Boschner și R. Antochi, 
ambii din Brașov.

Calin ANTONESCU 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

— CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 11—9 (3—4). După un început 
timid de ambele părți, Construc
torul a condus cu 4—2, 7—5 Și 
8—6. în min. 35 s-a înregistrat 
egalitatea : 8—8, pentru ca apoi, 
într-un final debordant, tâmișo- 
renoeie să ciștige. Au înscris : 
Luțaș 6, Cojocaru 2, Popăilă 2, 
Vișan — Universitatea, Cazacu 6, 
iordache 2, Iacob — Constructo
rul. Arbitri : I. Ocneanu și st. 
Manoliu, Sibiu. (C. Crețu — 
coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — MU
REȘUL TG. MUREȘ IC—14 (8—7).

RAPID BUCUREȘTI — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 13—19 (5—11).

CONSTANȚA 
mare 

hanjd-

1.

1.
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ÎN PRIM-PLAN, ANONIMUL MUN\
SPORTUL STUDENȚESC - F.C. ARGEȘ 1-0 (0-0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi
mativ 10 000. A marcat : MUNTEANU II (min. 61). Șuturi la poartă : 19-9 
(pe poartă : 5—3). Cornere : 8-6.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 — Stroe 6+ (min. 80 Oct. lonescu) 
Cazan 7, Grigore 7, Munteonu H 9 — Tănăsescu 8, A. Rădulescu 7, 
Cățot 6+ - Chihaia 7, lorgu-l-e-scu 7, M. Sandu 6.

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7 — M. Zamfir 5+, Stancu 6, Cîrstea 6, toan 6 — 
krtan 5 (min. 75 Moiceanu), Bârbulescu 5+, lovânescu 6 — Doru Ni co fee 
6+, Radu II 6+, Dobrin 7 (min. 80 Tomo).

A arbitrat : V. Topan (Cluj-Napoca) 7 ; la finie : S. Drâgulici (Drobeta 
Tr. Severin) și D. Ologeanu (Arad).

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

• !■!■■■ H !■ I . ........................ II
Sportul studențesc și-a câștigat 

dreptul la victorie în a doua 
parte a meciului, cea televizată, 
incepuză de studenți intr-un 
ritm alert, cu o consecuție de 
trei ocazii ratate (M. Sandu, 
Chihaia și A. Rădulescu.) pen
tru ca In min. 61, imediat după 
suita nereușită, fundașul MUN
TEANU H, venit în atac spre 
marginea careului piteștean, să 
fructifice, cu un șut năpraznic 
și precis, pasa primită de la A. 
Rădulescu. Faza l-a... îngrozit pe 
Speriatu, care nici nu a mai 
avut timp să reacționeze. Un 
anonim pentru mulți cititori,

Munteanu n a fost și cel mai 
bun jucător de pe teren.

Din acest moment, minutul 61, 
partida a părut jucată, chiar 
dacă mai târziu argeșenii Zamfir 
(min. 70, calcă pe minge în ca
reul mic) și, mai cu seamă, Do
brin (min. 77) își lucrează o 
minge în stil personal, pătrunde 
in careu și de la 10 m trage pe 
deasupra porții. Sportul studen
țesc devenise sigură pe sine, • ju
cătorii alergau mult, dominau. 
Ei au făcut desigur bună impre
sie telespectatorilor, înclinînd 
astfel mult balanța ^n favoarea 
lor, chiar și pentru cei ce au

fost pe td 
malul prin! 
o dominai 
cu trei ml 
min. 34 Dl 
cisne pe 1 
marează, 1 
întreaga I 
inclusiv d 
mingea s| 
mingea, bl 
spectator iii 
tîndu-se î] 
treacă rad 
terală. II. 
din careul 
pul pe li] 
42, din n 
ceientă pJ 
încet și
Ca de obl

Făcind 1 
și ocazii | 
părut ca 
se bazeaz] 
sipiraiție ș 
jucători, d 
țiată, Băd 
fiind în 
Sportul sd 
combativii 
realizeze ] 
campional

BĂIMĂRENII ȘI-AU PLĂTIT
IAȘI, 6 (prin telefon). POLITEHNICA IAȘI - F.C. BAIA MAI

.. 2. S.
. 197,5 kg (85+

I. Moravec (Cehoslova-
....................... 56

P.

P.

2. V.

2. T.

A.
2. 1

3.

. Zlatev (B) 
I. Turc (R) 

P. Czako

POLITEHNICA (28-16 cu Steaua) 
CUPA F.R.R." LA IAȘI!

jocul viguros, atletic, nu lipsit 
de virtuți tehnice. Echipa mol- doveană, - . . . _ .
F13rescu.
partidă magistrală, 
plecare și pînă la 
nepermițind Stelei 
șoare obișnuitu-i 
Evoluția scorului : 
— eseu ; min. 12 și 20 Florescu, 
cîte o l.p. și este 10—0 pentru 

începe o 
min. 25,

ADUCE
I
I

100 
322,5 kg 

.................... Kalmar (U) 310 
kg (135+175), 3. S. Gensinjak (C)

Finala „Cupei F.R.R." a cons
tituit un frumos spectacol rug- 
bystic, din păcate urmărit de un 
număr prea mic de. spectatori. 
La reușita ultimului act al „Cu
pei44 au contribuit, deopotrivă, 
rugbyștii ieșeni, de la Politehni
ca, învingători cu 28—16 (16—10), 
dar și echipierii Stelei, multiplă 
campioană națională și cîștigă- 
toare de Cupă. Echipa antrenată 
de ing. Gheorghe Drobotă aduce 
astfel lașului, prima mare vic
torie în spirtul balonului oval, 
succes meritat care vine să răs
plătească strădanii de peste trei 
decenii. După (și alături de) 
București, Timișoara, Constanța — 
lașul vine și se înscrie acum 
printre marile forțe rugbystice 
ale țării. Bravo !

Era aproape sigur 
căuta să profite de 
formația militară a 
internaționalii ei de 
neliu, Munteanu, Pintea, M. Io- 
nescu, Suciu, Alexandru (cu toții 
prezenți în formația d? la Har
kov) și va încerca să-și impună

sub impulsul lui Petre 
care a făcut ieri o 

a atacat din 
fluierul final, 
să-și desfă- 
joc elaborat, 
min. 4 Dima

I
I

20 000 de spectatori (record 
local) în tribune și cîteva sute 
în copacii învecinați au suferit 
ieri, în numele fotbalului, o a- 
mamică decepție cu atît mai 
profundă cu cît în meciul Poli
tehnica Iași — F.C. Baia Mare 
totul a fost frumos șl bine cu 
excepția... rezultatului, judecat, 
firește, din punctul lor de vedere. 
Jucat tot timpul deschis de am
bele echipe, meciul a părut a- 
proape romantic pentru zilele 
noastre, cînd dorința rezultatului 
cu orice preț se aliază adeseori 
cu antijocul. A fost o reală plă
cere pentru inimoșii spectatori 
ieșeni să asiste la o partidă în 
care prima preocupare a ce5 or 
două combatante a fost CON
STRUIREA jocului (nu distru
gerea lui), cu argumente tactice, 
tehnice și cu o frumoasă - gene
rozitate exprimată printr-o dă-

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp splend 
mativ 20 000. A marcat : KOLLER (min. 66), din p| 
11—8 (pe poartă : 6-2). Cornere : 7—11. f

POLITEHNICA : Naște 7 - Safian 6, Nepotu 6. 
(min. 75 Mihakea) — Romi'lă II 7, Simionaș 7, FboJ 
Dânilă 4 (min. 57 C. lonescu 7), Costea 8.

-* F.C. BAIA MARE : Ariciu 9 — Borz 7, Condruc 
Scbâu 7 (min. 77 Diaconu), Bălan 6 — Dragomires 
(min. 60. R. Pamfil $), Mureșan 7. [

A arbitrat : C. Bârbulescu 10 ; la linie : Fr. d 
(toți din București). i

Cartonașe galbene : SOFIAN, SIMIONAȘ, SABAU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : ș—2 (1—1) • J

• ■—!■■■................ I .......... ■ ■■■ I»
ruire totală luptei pentru victorie.

A învins — meritat — echipa 
băimăreană pentru motivul esen
țial că știe să construiască mai 
bine jocul decît adversara sa de 
ieri și pentru motivul foarte im
portant că a avut și o reală doză 
de noroc. Dacă Simionaș trans
forma penalty-ul acordat în min.

30 pentru 
lui Borz, 
(singur cd 
min. 40 n 
pentru Pd 
victoria n| 
babil, ieșd 
ocaziile ra 
za a dou

JTCURSA MUNȚILOR"
(Urmare din pag. 1)

performanța tînăruluilentă
Ionel Gancea, al doilea în ie
rarhia finală a competiției, un 
rutier de perspectivă ale cărui 
calități de ruleur îl impun de 
pe acum.

Subliniem, de asemenea, con
tribuția efectivă a 
sovietici la dinamizarea 
precum și comportarea 
bună a alergătorilor 
Metalul Plopeni.

Rezultate tehnice : 
Etapa a 3-a (sîmbătă,

— Sinaia — Bran 
Sinaia, 117 km : 1.
MAȘCANU (Dinamo) 3h.08:17 
Ionel Gancea "i"' 
lași timp ; 3.
— U.R.S.S.) 3h.09:42 ; 4.
min (Dinamo — U.R.S.S.)

cicliștilor 
cursei, 

general 
de la

5 mai)
— Moeciu — 
MIRCEA RO-

2.
(Dinamo) — ace- 

A’ex. Filsfen Dinamo
I. Hol- 

,      ; 5. l.
Pfelousek (Ruda Hvezda — Ceho
slovacia) : 6. A. Bobeică (Me
talul Plopeni) — același timp.

Etapa a 4-a (duminică, 6 mai) 
— Sinaia — București, 121 km : 
1. MIRCEA ROMAȘCANU (Di
namo) 2h.42:45 ; 2. Ionel Gancea 
(Dinamo) 2h. 43:05 ; 3. ion Ionel 
(Steaua) 2h.43:10 ; 4. Cornel Popa 
(Metalul Plopeni) ; 5. Ion Cojo-

A.

că „Poli" va 
absența din 
șase dintre 

marcă, Cor- 
Pintea,

LA CICLISM
caru (Steaua) ; 6. Ion Cernea
(Olimpia) — același timp.

Clasament general individual al 
celei de a XX-a ediții a „Cursei 
Munților4* : 1. MIRCEA ROMAȘ- 
CANU (Dinamo) 1111.45:59 ; 2.
Ionel Gancea (Dinamo) la 56 s ; 
3. Alex. Filsen (Dinamo — 
U.R.S.S.) la 2:10 ; 4. Costică Bon- 
du (Steaua) la 2:10 ; 5. Teodor 
Vasile (Dinamo) la 2:31 ; 6. Au
rel Bobeică (Metalul Plopeni) la 
2:36 ; 7. Ladislav Pelousek (Rada 
Hvezda — Cehoslovacia) la 2:41; 8. 
Ion Cojocaru (Steaua) la 2:45 ; 9. 
Rene Taller (Ruda Hvezda — 
Cehoslovacia) la 2:46 ; 10. Coste) 
Cîrje (Dinamo) la 2:46. Au înche
iat competiția 60 de alergători.

Clasament general final pe e- 
chipe ; 1. DINAMO I 35h.23:14 ; 
2. Dinamo II la 1:11 
— U.R.S.S. la 2:25 
Plopeni I la 2:51 
da — ’
Olimpia 
peni n 
7:36 ; 9. 
Voința 
Steaua 
Brașov 
București. la lh.06:17.

Clasamentul cățărătorilor : 1.
MIRCEA ROMAȘCANU 16 p ; 1 
Ionel Gancea 6 p ; 3. Alex. Fil
sen 5 p.

ieșeni. Aici, Steaua 
cursă de urmărire : 
min. 29, Codoi — 2 l.p. și min. 
31, Achim — eseu. Este : 10—10. 
După numai 2 min, însă, Popa 
reușește o încercare pentru oas
peți, pe care Florescu o trans
formă : 16—10. La reluare, Flo
rescu mai obține puncte din 2 
l.p. (min. 50 și 61) și transfermă 
eseul lui Măcăneață (min. 56), 
în timp ce Steaua are (min. 78) 
o ultimă încercare prin Enache, 
pe care tot Codoi o transformă : 
28—16 !

A condus bine Al. Lemneanu : 
POLITEHNICA : Grecu (min. 65 
Veriveș) — Dima, Mititelu, Ma
nea, Bogheanu — A. Popa, Flo
rescu — Nistor, Nemesniciuc, Mă
căneață — Andrei, Drum ea — 
Petru (min. 41 Iliescu). Ebu, 
Pătrăhău. STEAUA î I. Popa - 
Fuicu, I. Zafiescu, Enache, Bra
ga — Codoi, Țața — Achim 
(min. 65 Jlpa). Durbac, Roșu — 
Dima, Postolachi — Cioarec, Gh. 
Mircea (min. 50 Grigoriță), Po
jar.

Dimitrie CALLIMACHI

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 6 MAI 1979
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Cehoslovacia 
la 3:01 ; 7. 
la 6:44 ; 8. 
Dinamo III 
Ploiești la 
H la 50:36 ; 
la lh.05:02 ;

3. Dinamo 
. 4. Metalul 

5. Ruda Hvez.- 
la 2:56 * 6.

Metalul Plo-
Steaua I la 
la 17:12 ; 10.

21:30 ;
12.

13.

11.
CIBO 

Voința

I. S.C. Bacău — Steaua
II. F.C. Bihor — Poh Tim.

III. U.T.A. — Univ. Craiova
IV. Poli Iași — F.C. Baia M.
V. Corvinul — Gloria Buzău

VI. C.S. Tg.-viște — Olimpia
VII. Dinamo — Chimia Rm.

VIII. Jiul — A.S.A. Tg. M.
IX. Avellino — Inter
X. Lanerossi — Juventus

Xi. Milan — Bologna
XII. Napoli — Catanzaro

XIII. Perugia — Lazio

1 
1
1
2
1 
1

V. 1
1 
1

X 
X

1
__________ _____________ 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
974.723 LEI.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 6 MAI 1979

Extragerea I : 17 27 24 7
Extragerea a II-a : 12 33 1 9
Extragerea a III-a : 71 59 69 67
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

558.575 lei, din care 39.174 lei re
port la categoria 1.

I
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CITE 0 REPRIZA
F.C. BIHOR - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-1 (2-0)

Stadion F.C. Bihor ; teren excelent ; timp bun, spectatori — aproximativ 
12 000. Au marcat : GEORGESCU (min. 15), FLORESCU (min. 25) și DEM- 
BROVSCHI (min. 67). Șuturi la poartă : 15—10 (pe poartă : 7—3). Cor
nere : 4—4,

F.C. BIHOR : Albu 7 - Z. Naghi 6 (min. 46 Horvath 5), Bigan 7, Da
vid 7, Zare 6 — Naom 6, Ghergheli 6 (min. 68 M. Marian 5), Mureșan 7
— Lu-pău 6, Florescu 8, Georgescu 8.

POLITEHNICA : Bathori I 8 - Vișan 6, Mehedinții 5, Păltinișon 4 (min. 29 
Nadu 6), Barna 6 — Cotea 6 (min. 72 Lața 6), Dembrovschi 8, Șerbănoiu 6
— Anghel 8, luga 6, Petrescu 6.

A arbitrat : R. Stîncan 8 ; la linie i Max Popescu (ambii din București), 
Gh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : Z. NAGHI.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 5-3 (1—1).

ORADEA, 6 (prin telefon).
Din start atacă... Poli, ceea ce 

surprinde echipa gazdă, ca și 
publicul doritor de o nouă rază 
de speranță. Dar, după primele 
10 minute, echipa lui Jenei iese 
la joc și este rîndul lui Bathori 
să se remarce la două șuturi pe
riculoase expediate de Florescu 
în min. 10 și 13. Două minute 
mai tîrziu, însă, portarul studen
ților timișoreni nu mai poate 
opri cursa lui GEORGESCU (lan
sat de Florescu), atacantul biho
rean drîblînd tot ce i-a ieșit în 
cale, inclusiv ultimul apărător și 
deschizînd scorul : 1—0. In min. 
25, faza se repetă, protagoniștii 
inversînd însă rolurile: Georgescu 
l-a lansat pe FLORESCU și acesta 
din urmă a sancționat de data 
aceasta gravele erori de plasa
ment și marcaj ale fundașilor 
centrali adverși, înscriind cu un 
șut sec pe sub Bathori : 2—0. 
Meciul este foarte frumos, spec

taculos echipa bihoreana lâsînd 
să se întrevadă o victorie netă, 
aplaudată fiind în prima repriză 
la scenă deschisă.

Dar, ceea ce părea să fie din 
nou un „foc de paie“ timișorean 
la începutul reprizei a doua, 
avea să se dovedească, pe Dar- 
cursul acestei părți a meciului, o 
cădere a formației gazdă, de care 
a profitat evident, echipa condu
să în teren de DEMBROVSCHI. 
Acesta a și șutat de puțin peste 
poartă în min. 65, pentru ca tot 
el, două minute mai tîrziu, să 
șuteze din suprafața de pedeap
să, nelăsînd nici o speranță por
tarului Albu. Echipa bihoreană, 
care a stat prea mult „la cutie44 
în repriza secundă, a avut o sin
gură mare ocazie de gol, irosită 
copilărește de M. Marian (în min. 
80). Gazdele au jucat o singură 
repriză, dar le-a fost, totuși, su
ficient pentru a-și păstra speran
țele intacte.

Paul SLĂVESCU

în vederea meciului cu Cipru

LOTUL REPREZENTATIV SE REUNEȘTE AZI
Duminică la Nicosia, echipa 

națională a României va în
tâlni reprezentativa Ciprului 
într-un meci contînd pentru 
preliminariile campionatului 
european. în vederea acestei

partide, proaspeții „tricolori**, 
componenții lotului olimpic, 
își încep, astăzi, pregătirile la 
București. Sînt convocați, prin
tre alții, Speriatu, Ștefănescu, 
Augustin, Iovănescu, Doru Ni- 
colae, Radu II, Stan.
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Dinamo s-a detașat în cîșt'gă- 
tor după pauză, semnaiiu-1 fiind 
dat prin golul lui AUGUSTIN 
(min. 48), care a marcat în sti- 
luG lui Du du Georgescu, cu ca
pul, la o centrare a lui Țălnar, 
acesta fiind pus în poziție favo
rabilă de... golg eterul Dudu. 
Fină atunci, adică pe tot par
cursul primei reprize, bucurește- 
nii au reușit să „intre" cu difi
cultate în careul vîlcean, bine 
apărat, supranumeric, inclusiv 
presingul înaintașilor. în această 
perioadă, echipa lui Pigulea a 
jucat cu mult curaj, avi nd două 
bune ocazii de gol (min. 10, 
Stanca, din centrare C. Nicolae) 
și Carabageac (min. 25, șut-bom- 
bă, deviat prin reflex de Ștefan), 
în „compensație", dinamoviștii 
au avut și ei două ocazii : Au
gustin (min. 14) și Vrînceanu

DINAMO - CHIMIA RM. VILCEA 2-0 (0-0)
Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi

mativ 14 000. A marcat : AUGUSTIN (min. 46 și 63). Șuturi la poartă : 
22—9 (pe poartă : 11—3). Cornere : 5—3.

DINAMO î Ștefan 7 — Cheran 6, Ghițâ 6, Sâtm-oreanu II 5 (min. 46 
I. Marin 6), Lucuță 6 — Augustin 8, Dina 7, Custov 6 — Țainar 7, D. Geor
gescu 6(min. 62 Dragnea 6), Vrînceanu 6.

CHIMIA RM. VILCEA : Roșea 5 — Lepădatu 6, Barbut 6, Basno 6, Cincâ 6 
— G. Stan 6, Iordan 6, Carabageac 6 — Teleșpan 5, Stanca 6 (min. 58 
Coca 6), C. Nicolae 7.

A arbitrat : C. Ghițâ 8 ; la linie : Gh. Racz și R. Petrescu (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : BASNO, CINCA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—1 (0—0).

(min. 27, k>b la- limită peste 
poartă).

După pauză, odată cu golul, 
dinamoviștii forțează și ratează 
destule ocazii. Ei reușesc să se 
detașeze in min. 68, cînd AU

VICTORIA PUTERII DE LUPTĂ
S.C. BACĂU - STEAUA 2-1 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp frumos, oold ; spectatori
— aproximativ : 20 000. Au mancot : VAMANU (min. 26), VERIGEANU (min. 
48), SAMEȘ (min. 72). Șuturi la poartâ : 14—11 (pe poQrtă : 7—4). Cor
nere : 3—8.

S.C. BACAU : Ursache 7 — Panaite 8, Catorgiu 8, C. Solomon 8, I. So
lomon 7 — Cărpuci 7, Șoșu 7, Vcmanu 7 (min. 70 Andrieș 7) — Veri-
geanu 7, Botez (min. 5 Antohi 5), Chitcru 8.

STEAUA : Iordache 8 — Anghelini 7, Sameș 7, Aghi 6, k>n Gheorghe 6
— Stoica 6 (min. 57 Aelenei 6), Zahiu 6, lordânescu 7 — A. Ionescu 6,
M. Râducanu 6 (min. 63 I. Marin 6), C. Zamfir 6.

A arbitrat : Nicolae Rainea 9 ; ia linie : D. Munteanu (ambii din Birlad) 
și V. Ciocilteu (Craiova).

Cartonașe galbene : AGIU, CĂRPUCI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori ; 2—0 (0—0).

• ...... . .....

GUSTIN reia in colț, pe lingă 
Roșea, surprins. După acest gol, 
Chimia pierde teren, ocaziile 
bucureștenilor se înmulțesc (min. 
81, Vrinceanu de la 8 m, min. 
83 — bară Dragnea, reluare Au
gustin, pe lingă, min. 84, Vrin
ceanu, în portar, de la 5 m). For
ța ofensivă a vîlcenilor se re
duce la minimum, ei resimțind 
și lipsa lui Stanca, acexientax. 
Jocul se încheie, totuși, cu o 
bară a lui Coca (min. 90), ca un 
premiu de consolare pentru o e- 
chipă care a luptat cu mult cu
raj în prima parte. dar s-a 
stins după pauză. Liderul a ob
ținut o victorie meritată, pentru 
jocul din partea a doua, cînd 
libero-ul Dinu, revenit pe post, 
și-a ordonat echipa, iar Augus
tin a preluat, la momentul opor
tun. funcțiile tradiționale ale lui 
Dudu Georgescu.

loan CHIRILA

GASPAR■I

JIUL -
Stadion Jiul ; t__2 

Au marcat : IANCU 
45), CASSAI (min. 
nere : 8—4.

JIUL : Moise 7 -
Mulțescu 8, Stoica 
Cassai 9, lancu 8.

A.S.A. : Vunvulea

A.S. ARMATA TG. MUREȘ 5-0 (3-0)
teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 7 009 

(min 20), BUCURESCU (min. 35 și 48), BADIN (min.
63). Șuturi la poarta : 15-3 (pe poartâ : 7-0). Cor-

Rusu 8, Bodin 7, Ciupitu 8, P. Grigore 8 — Stoichițâ 8, 
7 (min. 82 Gurcn) - Bucurescu 9 (min. 82 Adam),

----------- 5 — Varodi 5, Unchiaș 5, Ispir
(min. 46 Bozeșan 5), Bolon-i 6, Biro I 6 ,

Cenea 9 ; la linie : Gh. Donciu (â’mbiT din ’Caracal)
Both II

5, Gall 5 — Pîs.’aru 5 
5, Fonici 5, Hajnal 5.

) ȘîA arbitrat : FI. C_
M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene : MULȚESCU, VARODI, BADIN, STOICHIȚA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (0-0).

PETROȘANI, 6 (prin telefon).
Jiul a prins o zi de excepție, 

zburdînd în fața unui adversar 
de nerecunoscut. în aceste con
diții, desfășurarea partidei a a- 
vut un singur sens (exceptînd 
primele zece minute ale reprizei 
secunde), spre poarta lui Vunvu
lea. Acțiunile gazdelor, care au 
atacat continuu și într-un ritm 
debordant, nu au putut fi stăvi
lite de fundașii mureșeni, des
cumpăniți, prinși mereu pe picior 
greșit. Scorul este deschis in 
min. 20, in urma unei lovituri li
bere : Mulțescu a executat de 
pe partea dreaptă și IANCU a 
venit prompt la „intilnire", ex
pediind balonul cu capul in plasă 
printr-un spectaculos plonjon. 
Iureșul gazdelor continuă și, in 
min. 35, tabela arată 2—0 : BU
CURESCU pătrunde in careu, 
șuteazâ cu stingul destul de În
cet, Jos, Ia colț și Vunvulea, 

mascat, plonjează cu intirziere,

neputind evita golul. în ultimul 
minut al reprizei, BADIN frucu- 
fică centrarea Iui Bucurescu, în
scriind din apropiere.

Cu 3—0, la reluare, meciul e?te 
la discreția gazdelor și, în min. 
48, vine și 4—0 : Ciupitu avan
sează, trimite o minge pe jos in 
careu, fundașii mureșeni luftează 
în lanț și BUCURESCU, s.r.gur 
de la 6 m, trimite pe lingă Vun
vulea în poartă. Oaspeții încearcă 
să diminueze proporțiile scoru
lui, avînd o perioadă ceva mai 
bună de joc cînd Boloni (min. 
50) trimite peste bară (primul șut 
spre poartă al oaspeților !) si 
cînd Fanici (min. 53) irosește o 
bună ocazie. Ultimul gol al in- 
tîlnirii (min. 63) este de o rară 
frumusețe, avîndu-1 ca autor pe 
CASSAI, care driblează doi ad
versari și înscrie imparabil, la 
vinclu, .dintr-un unghi închis.

Gheorghe NERTEA

SPRINTEAZĂ DECISIV
BACĂU, 6 (prin telefon).

După un început timid al gaz
delor, ceea ce a permis steliști- 
lar să joace mai bine la mijlo
cul terenului, fără a reuși să 
creeze situații periculoase la 
poarta lui Urs-ache, băcăuanii 
preiau ostilitățile și deschid sco
rul în min. 26 cînd Antohi se 
descurcă bine între fundașii cen
trali adverși, pasează lateral la 
VAMANU și acesta înscrie din 
apropiere. Din acest moment, 
localnicii stăpînesc jocul și au 
încă două mari ocazii de goi. dar 
Iordache intervine salvator la șu
tul din apropiere a.l lui Șoșu (min. 
37) și la „bomba" lui Panaite 
dip marginea careului (min. 38). 
în am beție situații portarul Stelei 
respingind în corner. După pau
ză Sport Club își mărește rapid 
avantajul : în min. 48. Chitaru 
recuperează un balon lingă linia 
de fund, centrează, fundașii cen

trali adverși ezită șl VERIGEA
NU fructifică sigur : 2—0. Ace
lași Vcrigeanu ratează insă în 
min. 65 cînd, scăpat sengur, saltă 
mingea peste iordache, dar ba
lonul ocolește poarta. A fost cea 
mai mare ocazie a partidei. Din 
acest moment, Steaua joacă 
mult mai activ decît o făcuse în 
perioada anterioară, domină și 
reușește reducerea handicapului 
în min. 72 cînd SAMEȘ, ajuns 
în careul de 6 metri, speculează 
o intervenție imprecisă a lui 
Ursache. In tnal, băcăuanii 
luptă pentru menținerea rezulta
tului, au emoții la șutul lui Ior- 
dănescj (min. 85), dar termină 
pînă la urmă învingători pe me
rit față de as pecrul general al 
meciului, de efortul depus de ei 
in teren și de numărul ocaziilor 
de gol pe care le-au avut.

Radu URZICEANU

ARAD, 6 (prin telefon).
Iarăși un meci cu emoții, iarăși 

victorie la limită a arădenilor 
aflați într-o susținută cursă de 
părăsire a zonei periculoase din 
clasament. Dar, spre deosebire 
de ultimele sale evoluții, U.T.A. 
a trecut prin mari dificultăți în 
repriza întii, terminînd de data 
aceasta mai bine. mai susținut, 
partida^ Universitatea Craiova, 
care nu i-a aliniat pe Lung, Ti- 
Lihoi, Marcu, Bălăci și Do nose, 
dar cu un Cămătaru foarte decis 
și impetuos In primul act. și-a 
creat situații mai clare decît gaz
dele. în min. 6, Ducadam a sal
vat din picioarele lui Cămătaru, 
iar în min. 40 Crișan a șutat in 
bară. • Arădenii s-au organizat 
mai greu în atac, n-au avut un 
om de veritabilă pătrundere în 
centrul liniei ofensive. Acțiunile 
lor mai periculoase s-au înregis
trat în min. 10 (Cura), 17 (din 
nou Cura) și 40 (Coraș).

După pauză, schimbare vizibilă 
a aspectului meciului. U.T.A.

U.T.A. - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (0-0)
U lĂo:»e*e'*" bo" : ,imp ,rumo’ '■ >P«totori - aproximați» 15 000. 

(m n. 47). Șuturi Ic poartă: 15-9 (pe poartă: 7-5).

Ducadam 7 - Goșpar 7. Kuldo 7, Gali 6. Giurgiu 7 - Schepp 6

Stadion
A marcat
Cornere

U.T.A. :. _ . „ . ~Z’r*— '' vwii w, \_Murgiu / — xnepn o
(mm. 75 Vacii 5). Leac 7. T $a 6 (min. 69 Coracloni 6) - Cura 6. Domide 7. (_ora$ 7.

UNIVERSITATEA : Boldici 7 - I
rima 6 - Țîcîecnu 6. ___
Crișan 6, Corătcrv 7, Geolgâu 6.

A crb'trat : N. Petriceanu . 8 ;
București).

Cartonașe galbene : GIURGIU. LEAC. CAMATARU. ȘTEFANESCU, CORAȘ,

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-3 (6-1).

Negr’lâ 6. Bumbescu 6, Ștefânescu 7. Pu-
Beldearțu 7, Ung uree nu 6 (aiin. 69 Cirțu 6) —

Io linie : C Jurja și |. Pop (Toți din

joacă ceva mai repede, este mai 
periculoasă, și înscrie golul care 
avea să fie singurul al partidei, 
in min. 47 : Leac îi trimite o
minge pe partea dreaptă lui Gaș- 
par, acesta efectuează o prelun
gită cursă, centrează impecabil 
și CORAȘ reia direct sub bară. 
Gazdele vor domina insistent, 
pînă la final, craiovenii fiind tot 
mai puțin insistenți în contra

atacurile lor. Una peste alta vic
torie meritată a vechii noastre 
divizionare A, care luptă din 
greu și cu propriile-i slăbiciuni. 
O serie de nervozități sau atacuri 
neregulamentare au determinat 
înregistrarea unui veritabil re
cord de cartonașe galbene.

Eftimie IONESCU

GRIGORE-POPA K. 0. TEHNIC...
C.S. TIRGOVIȘTE - OLIMPIA SATU MARE 3-1 (1-1)

Stadion Municipal ; teren puțin moale ; timp însorit ; spectatori — apro
ximativ 12 000. Au marcat : PITARU (min. 11), HELVEI (min. 12), GRIGORE 
(min. 53) și SAVA (min. 55). Șuturi la poartâ : 20-4 (pe poartâ : 10-2). 
Cornere : 12—5.

C.S. TIRGOVIȘTE : Coman 7 - Gheorghe 7, Encche 7, Ene 6, Alexan
dru 7 - Kallo 8, Fucnicâ 7, Tâtcru 6 (min. 82 Greaca) - Grigore 8, 
Marinescu 6, Pitaru 7 (min. 46 Save 7). .

OLIMPIA : Feher 6 - Pop 4 (min. 59 Potochi 7), Smarcndoche 4, Matei 7, 
Popa — Sobo-u 6, Mereu 7, Bathori U 5 (min. 69 Ștețoa 6) — Helvei 6, 
Hațeganu 5, Mureșan 5.

A arbitrat : M. Fediuc 8 ; la linie : Gh. Arhira (ambii Suceava) fi 
Gh. Jucan (Mediaș). ,

Cartonașe galbene : SMARANDACHE, FURNICA, POPA, GRIGORE.
Cartonașe roșii : POPA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (0-0).

TIRGOVIȘTE, 6 (prin telefon), 
încă din strat partida a avut mo

mente aspre, unii dintre jucători 
• .xjungînd uneori cu intervențiile 

dincolo de limita regulamentului. 
’Potrivit cursului jocului, gazdele 

au deschis repede scorul, in min. 
11, Enache l-a angajat pe Grigore 
pe dreapta, acesta il fentează ex
trem de ușor pe Popa, urmează 
centrarea clasică și PITARU tri
mite în plasă. Dar, în minutul 
următor, Ene gafează la margi
nea careului de 16 m, HELVEI 
sprintează decis și egalează. Din 
acest moment, spiritele, se cam 
încing și arbitrul este nevoit să 
împartă „liniștitoarele" cartonașe 
galbene (Smarandache, Furnică. 
Popa și Grigore), pentru ca în 
min. 31 să-l elimine just pe fun
dașul sătmărean Popa, pentru un 
fault dur (al cîtelea ?) asupra 
lui Grigore. Olimpia, rămasă în 
10 oameni în urma acelui gest 
nesăbuit, a fost o pradă ușoară 
pentru echipa locală, care s-a ju

cat pur șl simplu cu ocaziile de 
gol (min. 36 — Ene, min. 37 — 
Pitaru, min. 40 — Furnică, min. 
42 — Grigore).

La reluare, C.S.-ul accelerează 
spre poarta lui Feher, își ordo
nează mal bine jocul în faza de 
construcție și tabela de marcaj 
se mai modifică de două ori în 
favoarea sa : o dată in min. 53 
— Gheorghe l-a deschis excelent 
pe GRIGORE șl spectaculoasa 
cursă a acestuia s-a încheiat cu 
un șut in colțul lung, a doua 
oară in min. 55 — Grigore cen
trează la semiinălțime și SAVA 
reia în gol mingea respinsă de 
Feher. Fină In final mai înre
gistrăm cîteva faze de poartă 
fierbinți : în min. 71 Pataki tri
mite balonul cu capul în bară ; 
în min. 75 Grigore, tot cu capul, 
trimite spre gol și Feher va res
pinge in extremis, în corner ; în 
min. 80. Sava trimite, tot cu ca
pul, milimetric peste transversală.

Stelian TRANDAFIRESCU

DREPT DE APEL...
I - GLORIA BUZĂU 4-1 (3-1)
; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
14), ECONOMU (min. 36), DUMITRIU IV 

i. 47), respectiv NEGOESCU (mia. 17).
: 10—6). Cornere : 18—9.
6 (mi'n. 65 Georgescu 6), Gălcn 7, Mer- 
Economu 7 (mi-n. 46 Bucur 8), Klein 6 —

i, Simion 5 (min. 47 Dobre 6), Nicolae 6, 
f (min. 58 Neculce 5), Oprișan 6 - Pe-

Turzii) 8 ; la linie : Gh. Retezan (Bucu-

BOGDAN, TULPAN.

ri : 2-1 (0-1). ,

.. în colțul lung. Peste trei minute, 
însă NEGOESCU face ca stadio
nul să amuțească. El șuteazâ ex- 

e celent de la 20 m, in bara de 
fier, făcind inutil plonjonul lui 

d Bologan. Gazdele au depășit
’ „momentul critic", au luat totul

i . de la capăt, Gloria răspunde cu
' contraatacuri, purtate prin Ne-

. goescu sau Radu, jocul era vioi
’ și plăcea publicului. Au venit

două minute favorabile gazdelor, 
st în min. 36, Lucescu a centrat

s de. pe dreapta, Văetuș a făcui

același lucru de pe stingă Cris
tian U a ezitat și ECONOMU a 
înscris cu capul, din plonjon. 
Peste două minute Oprișan l-a 
faultat pe Lucescu Ln careu și 
fireasca lovitură de pedeapsă a 
fost transformată de DUMITRIU 
IV. în replică (min. 41), oaspe
ții au avut o ocazie bună, dar 
Toma a preiuat greș.t.

După pauză gazdei re^au jo
cul cu același aplomb. Și iată, 
in min. 47, după • cursă de 50 
m. Bucur ii pune mingea.... ne 
tavă lui AGUD și acesta trimite 
eu capul in poarta goală. în 
min. 63. Agud. printr-un gest 
reprobabil, avea să „strice" me- 
cruL Neculce l-a faultat, iar 
Agud. in replică, l-a lovit cu ca
pul în gură pe buzoian și a fost 
eliminat. Corvinul a trebuit să
suporte handicapul omului în
minus" și Gloria a venit în
atac... în min. 83, Dumitrul IV
îl trintește pe Negoescu, în ca
reu, ea la lupte, dar arbitrul nu 
acordă penal y-ul care se impu
nea (nici la 4—1 T). în sfirșit, 
In min. 90. Klein ratează majo
rarea scorului...

Constantin ALEXE

DIVIZIA
SERIA I

F. C. BRAILA — C.S.M. SU
CEAVA 4—0 (2—0). Au marcat : 
Grigore (min. 38, 41 și 70) și 
Luca (min. 76).

VICTORIA TECUCI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 2—2 (1—1). 
Au înscris : Constantin (min. 29 
din 11 m), C. Rusu (min. 66) 
pentru Victoria, Paraschivescu 
(min. 21 și 53) pentru Steagul 
roșu.

MINERUL GURA HUMORULUI 
— OLTUL SF. GHEORGHE 2—0 
(1—0). Autorul golurilor : Ciorîia 
(min. 19 din 11 m și min. 67).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
PROGRESUL BRAILA 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
M. Popescu (min. 84 din 11 m).

F.C.M. GALATI — DELTA 
TULCEA 3—1 (1—1). Au înscris : 
Băjenaru (min. 25 și 5G), Burcea 
(min. GO), respectiv Iamandi 
(min. 12). z

PORTUL CONSTANTA — CON
STRUCTORUL IAȘI 3—0 (1—0).
Au marcat : Marinov (min. 18), 
Corendea (min. 82 din 11 m) și 
Ciobanu (min. 86).

MTRAMONIA FAGARAȘ — 
F.C- CONSTANTA 3—0 (1—0). A- 
utorii golurilor : Drâgoi (min.
28) și Ciutac (min. 67 din 11 m 
și min. 86).

TRACTORUL BRAȘOV — VI
ITORUL VASLUI 2—1 (1—0). Au 
marcat : Boriceanu (min. 42 și 
85). respectiv Pâunescu (min. 73).

I.C.I.M. BRAȘOV — RELON- 
CEAHLAUL P. NEAMȚ 2—1 
(0—0). Au înscris : Funksteln
(min 48 și 65), respectiv Nițâ 
(min. 80).

Relatări de Ia Tr. Enache, V. 
Doruș, D, Bolohan, P. Mateo iu, 
T.Siriopol, P. Enache, V. LazAr, 
C. Gruia și V. SecAreanu.

1. F.C.M. GALAȚI 27 20 2 5 &25 42
L Steagul roțu 27 17 4 6 45-11 38
3. C.S.M. Suceava 27 15 5 7 44-23 33
4. F.C. Constanta 27 13 2 12 42-27 23
5. I.C.I.M. Brasov 27 12 4 11 41-37 28
6. F.C. Broiki 27 13 2 12 33-30 28
7. Vii tonal Vaslui 27 12 3 12 29-34 27
L Delta Tulcea 27 12 1 14 36-35 25
9. Nitro Fâg. 27 10 5 12 30-40 25

14. Portul C-to 27 11 2 14 36-38 24
11. Muscelul C-tung 27 11 2 14 35-38 24
12. Victoria Tecuci 27 11 2 14 43-50 24
13. Tractorul Brasov 27 11 2 14 35-44 24
14. Oltul Sf. Gh. 27 10 4 13 29 42 24
15. Minerul G. H. 27 10 4 13 23-39 24
16. Relon. Ceah. 27 10 3 14 21-32 23
17. Progresul Brci'a 27 9 5 13 27-40 23
18. Constr. lași 27 7 6 14 24-36 27

ETAPA VIITOARE (duminică
13 mai) : C.S.M. Suceava — 
Muscelul Cîmpulung (1—3), Nitra- 
mnnla Făgăraș — Tractorul 
Brasov (0—1). Oltul Sf. Gheorghe
— Viitorul Vaslui (0—2), Progre
sul Brăila — Relon-Ceahlăul 
P. N^amt (1—2), F.C. Constanța
— Victoria Tecuci (1—2), Con
structorul Iași — I C'.I.M. Brașov 
(1—4). F.C.M. Galați — F.C. Bră
ila (0—1). Delta Tulcea — Por
tul Constanța (1—3), Steagul roșu 
Brașov — Minerul Gura Humo
rului (0—1).

B: ETAPA
SERIA A II-a

A 27-a
SERIA A 111-a

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — VIITORUL SCORNT- 
CEȘTI 2—1 (0—0). Autorii goluri
lor : Dragu (min. 60), Nignea 
(min. 85 din 11 m), respectiv
Voiculeț (min. 79).

PETROLUL PLOIEȘTI — F.C.M. 
GIURGIU 2—0 (0—0). Au mar
cat : Sotir (min. 55) și Simaclu 
(min. 70).

CHIMIA BRAZI — ȘOIMII SI
BIU 0—3 (0—1). Au înscris : Bra- 
tosin (min. 44, autogol) și Ilal- 
men (min. 53 și 75).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
RAPID BUCUREȘTI 2—1 (2—0). 
Au marcat : Voicilă (min. 34), 
Gh. Radu (min. 41), respectiv 
Zalupca (min. 81).

DINAMO SLATINA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—2 (1—0). A-
utorii golurilor : Fumea (min. 
16 și 75), Frâțilâ II (min. 53), 
respectiv Sacaci (min. 51) și 
Boariu (min. 83).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
POIANA CLMPINA 1-0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Ște
fan (min. 86).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). A înscris : Cioară (min. 
32).

METALUL BUCUREȘTI — $AT. 
OLTENIȚA 3—1 (1—0). Au mar
cat : I. Ion (min. 24 și 68), Tă- 
nase (min. 88), respectiv Ciupitu 
(min. 67, autogol).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — METALUL PLOPENI 
2—0 (2—0). Autorii golurilor :
Costea (min. 16) și Șerban (min. 
16).

Relatări de la Gh. Slave, I. Tă- 
nâsescu, A. Crist ea, M. Bizon, 
D. Mihail, D. Gruia, St. Gurgui, 
L Timuc și Gh. Manafu.

1. Viit Scornicești 27 15 3 9 39-28 33
2. Metalul Buc. 27 13 6 8 37-26 32
3. Petrolul Pt. 27 14 2 11 43-26 30
4. Met Plopeni 27 13 4 10 38-25 30
5. Din. Slatina 27 13 4 10 51-43 30
6. Rulmentul Alex. 27 12 6 9 29-25 30
7. Autobuzul Buc. 27 13 3 11 42-28 29
8. Rapid Buc. 27 9 10 8 40-28 28

9. Prog. Vulcan 27 12 4 11 33-32 28
19. Gaz metan 27 10 7 10 25-29 27
11. F.C.M. Giurgiu 27 11 5 11 26-38 27
12. Șoimii Sibiu 27 10 6 11 30-29 26
13. Poiana Cimp. 27 11 3 13 41-42 25
14. C.S.M. Dr T3. 27 11 3 13 32-38 25
15. Electro. Cv. 27 11 3 13 31-43 25
16. Chimia Tr.Mâg. 27 10 5 12 26-41 25
17. Ș.N. Oltenița 27 5 9 13 18-37 19
18. Chimia Brazi 27 6 5 16 25-48 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
13 mai) : Metalul Plopeni — Me
talul București (1—3), Viitorul 
Scornicești — Electroputere Cra
iova (1—2). F.C.M. Giurgiu — 
Rulmentul Alexandria (0—4), Po
iana Cîmpina — Progresul Vul
can București (0—1), Rapid Bucu
rești — Șoimii Sibiu (1-1), Ga2 
metan Mediaș — Chimia Tr. 
Măgurele (0—1), Ș.N. Oltenița — 
Dinamo Slatina. (1—2), Autobuzul 
București — Petrolul Ploiești 
(9—1). Chimia Brazi — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin (1—3).

C.I.L. SIGHET — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Ionescu (min. 
44).

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL CAVNIC 2—0 (1—0).
Au înscris : Vătafu (min. 20) și 
Floare (min. 63).

DACIA ORAȘTIE — IND. S1R- 
MEI C. TURZII 1—0 (0—0). A 
marcat : Stîncel (min. 82 din 
11 m).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - MI
NERUL MOLDOVA NOUA 2—2 
(0r-l). Autorii golurilor : H. Popa 
(min. 53), Dianu (min. 64, auto
gol) pentru C.F.R., Curtu (min. 
35) și Vizitiu (min. 78) pentru - 
Minerul.

U.M. TIMIȘOARA — CHIMICA 
TÎRNAVENI 4—0 (1—0). Au mar
cat : Enache (min. 40 și 78) șl 
Belanov (min 65 și 82).

VICTOR LX CALAN — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). A în
scris : Tudoroiu (min. 48).

MINERUL ANINA — MUREȘUL 
DEVA 5—1 (2—1). Autorii golu
rilor : Platagă (min. 6, 18. 52, 65 
și 70). respectiv Neșu (min. 36).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
F.C.M. REȘIȚA 0—1 (0—0). A în
scris : Gabel (min. 46). '

Meciul GLORIA BISTRIȚA — 
AURUL BRAD s-a întrerupt în 
min. 43 ca urmare a incidente
lor provocate de doi jucători de 
la Aurul, după înscrierea unui 
gol de echipa Gloria ; jucătorul 
Moraru (Aurul) — deși a fost 
eliminat — n-a vrut să părăseas
că terenul.

Relatări de la I. Furnică, M. 
Vîlceanu, B. Crețu, I. Lespuc, 
P Arcan, Aj. Gunther, P. Lungu« 
I. Ghișa și I. Tofha.

1. „U- CJ-N. 27 t6 4 7 54-18 36
2. Gl. Bistrița 26 13 4 9 53-28 30
3. Aurul Brad 26 13 3 10 45-31 29
4. F.C.M. Reșița 27 11 7 9 42-28 29
5. Minerul Anina 27 14 1 12 47-35 29
6. C.F.R. Cj-N. 27 13 3 11 37-34 29
7. Minerul Cavnic 27 12 4 11 42-42 28
8. Met. Cugir 27 12 4 11 33-41 28
9. U.M. Tim. 27 11 5 11 33-37 27

10. Minerul M.N. 27 13 1 13 31-37 27
11. Chimica Tîrnâv. 27 12 2 13 34-42 26
12. Ind. sîrmei C.T. 27 11 3 13 35-33 25
13. înfrățirea Or. 27 11 3 13 31-34 25
14. C.I.L. Sighet 27 10 5 12 35-42 25
15. Mureșul Deva 27 10 3 14 25-38 23
16. Dacia Orăștie 27 10 3 14 19-40 23
17. Victoria Călan 27 10 3 14 21-56 23
)8. C.F.R. Timișoara 27 10 2 15 37-38 22

ETAPA VIITOARE (duminică
13 mai) : C.F.R. Timișoara
C.I.L Sighet (2—2). F.C.M. Re
șița — U.M. Timișoara (0—0), 
Victoria Călan — C.F.R. Cluj- 
Napoca (0^1). „U- Cluj-Napoca
— înfrățirea Oradea (0—0), Ind. 
sîrmei C. Turzii — Minerul Anina 
(Q—1), Mureșul Deva — Metalur
gistul Cugir (0—1), Minerul Mol
dova Nouă — Aurul Brad (0—4), 
Dacia Orăștie — Gloria Bistrița 
(0—0), Chimica Tîrnăveni — Mi
nerul Cavnic (2—6).



Campionatele europene de box de la Koln GE XINAI (R. P. Chineză) Șl SEIJI 0N0 (Japonia)

DEBUT PROMIȚĂTOR AL SPORTIVILOR ROMÂNI CAMPIONI MONDIALI

Daniel Radu, Iun Bud«|M, Drtgtmr liie și Curul Hujnul, primele victorii

KOLN, 6 (prin telefon). Sîm- 
bâtă seara, la „Sporthalle" din 
localitate au început întrecerile 
celei de a XXIII-a ediții a cam
pionatelor europene de box.

Primul boxer român care a 
urcat treptele ringului a fost 
campionul european de juniori 
din anul 1978, Daniel Radu. El 
l-a intilnit. în cadrul categoriei 
muscă, pe reprezentantul tării 
gazdă, Harald Korper. încă din 
primele secunde de luptă româ
nul a expediat o serie de lovi
turi încheiate cu un upermit de 
stingă la corp pe care 7' 
l-a acuzat evident. Mult 
înalt, pugilistul vest-german 
încercat să impună lupta de 
distanță, dar Radu a 
prin lovituri dure la corp. 
Korper a fost 
După reluarea 
cat dezlănțuit,

Korper 
: mai

a 
la 

răspuns 
____ . Și 
expediat la podea, 
luptei Radu a ata- 
seriile, sale rapide

Bernard Restout (Franța) 
a fast ales președinte al 
Asociației europene de box 
amator (AEBA), cu oca
zia congresului acestui for 
sportiv, întrunit Ia Koln 
(R.F.G.).

de lovituri fiind fără ripostă, 
astfel că adversara! siv a fost 
nevoit să asculte <bm -:Eu- 
mârătoarea arb.tr-im. Cbd ma: 
erau 20 de secur.de dm prima 
repriză o nouă uri expe
diată de Radu l-a triatis pe 
Korper la podea, acesta a sfaau- 
lat lovitură sub centură. " 
arbitrul de rmg Bar.-toe 
da) nu s-a lăsat indus ri 
și ă dtotai victoria prin 
<Jon. in prima repriză.
Daniel Radu Ir meciul c 
românul C va L-.u.1-. pala de 
m ereun pe Șaadse Orhaa <Vf 
gar.a). care l-a krvb» u. p—iese 
pe B. Russoi Hrianda).

O victorie prettoasă a țnreșba- 
trat si semimi; loriul ăaa Budu
șan. care in prism sees i-a 
avat ca adversar pe med»-atni 
ce bronz al CE. din tm. bulga
rul Plamea lankov. In prima re
priză ei a boxat ater.t. lovind 
de la d cra-t» <ru d-reete de

dreapta, știind că are In față un 
sportiv puternic, cu multă expe
riență competițională șl cu lovi
turi extrem de dure. In rundul 
secund Budușan a evoluat in 
stil de mare campion. A lovit 
clar, din continuă mișcare, do- 
minlndu-1 categoric pe lankov. 
care a terminat repriza in difi
cultate. In ultimele trei minute 
bulgarul istovit, a căutat 
permanență dindurile. a 
neregulamentar. incerrind 
scape de rafalele exped-ate

în 
lovit 

să 
__________________ _ de 
Budușan. In această ătuație. ar
bitrul a dictat victorie prin a- 
bandon pentru pugilistul nostru. 
Cu această frumoasă v.riorie. 
Ion Budușan a depășit unul din 
principalele obstacole ta drumul 
său spre pozițiile fruntașe ale 
categoriei. Următorul său adver
sar va fi J. Daay (Ungaria), 
care l-a întrecut — discutabil — 
la puncte pe Al. Brydak (Poio- 
nla).

In prima dintre cele tre: reu
niuni ale zilei de duminică a bo
xat și semiușorul nostru Drago- 
mir IUe. care l-a avut ca ad
versar pe pugdtsttu Lnlaadex 
Perty Kdpinen Firi să depurA 
eformri deosebise, rerer-.-mcu-se 
parcă pentru aaeciurîje vă oare, 

ifie, ca tehmea sa w- 
periâară. a fost mal bun in cele 
trei reprize, ardei că toți cei 5 
judecămri l-au rid.cat vxriorios. 
tn p»—-țs următoare n va î=- 
tSni pe M-uiler Gocdum (Tur
ca).

Ia reuniunea de la print, ușo
rul Carol Haina) a avut ea ad
versar pe elvețianul Michel Gi
roud. Încă din primul rund HaJ- 
nal l-a temperat pe elvețian cu 
citeva croșee de stingă, dintre 
care unul l-a expediat Ia podea. 
Giroud a reluat lupta, dar un 
nou croșeu i-a atins bărbia și a 
ise-uitat a d:ua oară numărătoa
rea arbitrului. ȘI fel repriza se
cundă Giroud a mai făcut cu
noștință cu podeaua, iar In ulti- 
sml rund Hajnal a expediat o 

contră de dreapta care 
a pus capăt luptei. sportivul 
nostru vjTtcria prin
k-O. In crmăsorul meci Ha'nal 
□ va ir.:pe bulgarul M. Ata
nasov.

Pasa Tiu Cercei nu a putut U 
treacă de aloci)» francezului Da-

niel Londas. Boxer de culoare, 
cu brațe toarte lungi și cu o 
tehnică superioară Lindas a clș- 
tigat la puncte, ellminlnd astfel 
din competiție pe reprezentantul 
țării noastre. ALTE REZULTATE: 
semiusoară : R. Nowakowski
(R.D.G.) b.p. M. Keddari (Fran
ța) , A. Piwowarskl (Polonia) b p.
E. Ciuprenschl (Bulgaria). V.
Demianenko (URSS) b.p. S. Sot- 
ția (Italia) ; muscă : D. Cono- 
valov (Iugoslavia) b.p. K. Jensen 
(Dan tmarca). Fr. Kegebein 
;R.D.G.) b.p. A. Montero (Fran
ța) : semimijlocie : E. Muller
'R.F.G.) b.ab. 2 C. Gaetano 'Ba
al. K. Kxsunen (Finlanda)

bJt.0. 2 P. Maquetto (Franța). Al. 
Koșkm (URSS) b.p. O. Vendson 
(Danemarca) ; pană : V. Ribakov 
URSS» b.p. M. Holmes (Irlan
da). K. Przybylskl (Polonia) b.p.
F. Jimenez (Spania) ; ușoară : 
S Konokbaev (URSS) b.p. K. 
Szezerba (Polonia). K Kruger 
(R-D.G.) b.p. A- Rusewski (Iu
goslave»).

Mihai TRÂNCA I

PHENIAN, 6 (prin telex). Ln 
ultimul meci susținut în cadrul 
C.M. de tenis de masă, dublul 
feminin Maria Alexandru, Wei 
Lljie (R.P. Chineză) a fost în
trecut în 5 seturi de cuplul LI 
Song Suk, Ro Yong Suk din 
R.P.D. Coreeană : 10, —16, 8, —21, 
18. (Acestea din urmă reușiseră 
să elimine dublul japonez Kan- 
da, Inamorl, cu care era de aș
teptat să joace Maria, șl parte
nera ei). După cum arată și re
zultatele parțiale, dublul " 
a jucat cind foarte bine ___
foarte slab și ca o sinteză A a- 
cestei maniere de joc, în setul 
decisiv de la 1—3 s-a ajuns la 
4—4. 5—5, apoi 12—6 1 A urmat 
o cădere — 10 mingi pierdute —, 
deci, incredibil, 12—16 și, in fi
nal, 18—21. Ambele jucătoare au 
cedat nervos, au tras cind tre
buiau să „pună" pe masă și 
invers. Ele au contribuit în mod 
absolut egal la punctele reali
zate, ca și la cele pierdute.

La masculin, Doboși, Crișan au 
fost eliminați de J. Leiss, p. 
Stellwag din RL Germania, 
pierzind cu 1—3. Cu 2—3 s-a în
cheiat și prezența în C.M. a du
blului mixt Maria Alexandru — 
T. Kreisz (Ungaria). învins de 
puternicul cuplu chinez Zhang 
Li. Guo Yuehua.

Iată campionii mondiali al ce
ței de a 35-a ediții : simplu te- 
minin — Ge Xinai (R.P. Chine
ză). 3—0 In finală cu Li Song 
Suk (R-PJ3. Coreeană) ; simplu

LA TENIS DE MASĂ
masculin — Seiji Ono (Japonia),' 
in finală cu Guo Yuehua (R.P. 
Chineză), care a abandonat pen
tru tntindere musculară la un 
picior ; dublu feminin — Zhang 
Li, Zhang Deying (R.P. Chineză), 
3—0 cu colegele lor Ge Xinai, 
Yan Gulii ; dublu masculin — D. 
Surbek. A. Stipanclci (Tugo-

Ma*riei 
cind

Cu prilejul lucrărilor 
Congresului Federației In
ternaționale de tenis de 
masă s-a stabilit ca viitoa
rele campionate mondiale 
să se desfășoare in anul 
1981 la Novl Sad (iugosla
via), Iar în 1983 la Tokio. 
Congresul l-a reales pe 
Roy Evans (Anglia) tn 
funcția de președinte al 
FITT, iar fostul campion 
mondial Ichiro Oglmura 
(Japonia) a fost ales prlm- 
vlcepreședinte.

slavia), 3—o In finală cu I. Jo- 
nyer, T. Klampar (Ungaria) ; du
blu mixt — Ge Xinai, Liang Ge- 
liang (R.P. Chineză), 3—0 în fi
nală cu Yan Guili, Li zhensl 
(R.P. Chineză).

Marea competiție s-a Încheiat 
cu o festivitate deosebit "de spec
taculoasă. ,

Mircea COSTEA

h >1 CUPĂ f. I. N. A.“ POLOIȘTII ROMANI
LA AL TREILEA MECI EGAL!

PE LOCUL I REPREZENTATIVA UNGARIEI

(prin telefon), 
de polo a

ÎNTRECERILE de talere de la tunari
(Urmare dm n .T

i se cuvin veteranului Stela» 
Popovici care, după o .r.țreru- 
pere de doi ani, s-a mobilizat 
in așa măsură pentru acest coc- 
curs. incit, la un mocneai da", 
se părea că va participa dMar 
la lupta pentru titlul balcanic 
individual. 4 talere scăpate, 
insă, in penultima manșă, l-au 
proiectat pe un — totuși ! — 
meritoriu loc X O eontributae 
substanțială la totalul echipei 
a avut Mihai Ispașio. el dore- 
dindu-se, o dată in plus, a fi 
cel mai valoros trăgător ro
mân la trap, cu amendamestid 
că el mai are de muncit serios 
pentru a urca spre rirf-J ie
rarhiilor ’ intemaționale. Cel 
puțin, așa a demonstrat desfă
șurarea întrecerii jm£viduale 
de la Tunari. După primele 
patru manșe (100 talere). de 
simbătă. reprezentantul nostru 
conducea — confortabil, se pă
rea — fată de al douea cla
sat. grecul KeurnMlas. cu 2 
talere și fată de Stefan Po
povici. cu X însăși cifra înregis
trată era destul de bună : 97
talere sparte din 100. Numai 
că ziua a doua nu a mai fost 
tot atit de bună: neputind 
parcă rezista responsabilității 
de a conduce Întrecerea, Ispa- 
șiu a cedat inițiativa, a deve
nit treptat nervos șl in ultima 
manșă, a ratat 3 lovituri ! Gre
șeală pe care principalul său 
adversar, Kouonoutos, nu a fă
cut-o : stăpîn pe sine și de- 
monstrind o constanță impre
sionantă (a reușit 7 manșe de 
24 talere și una de 23...). aces
ta a ciștigat lejer un titlu pier
dut, în egală măsură, de tale- 
ristul român...

O mențiune pentru Grigore 
Tomoioagă. un tinăr in pro
gres. care s-a clasat, fără a 
beneficia de o mare experien
ță în concursuri puternice, pe 
locul 4 ’ 
dual.

Marți 
nari, se 
rile Balcaniadei de talere arun
cate din turn (skeet). Echipa 
noastră va fi alcătuită din S. 
Popa, A. Oster, B. Marinescu, 
I. Ionică, cărora li se vor adău
ga, în întrecerea individuală, 
A. Sencovici și I. Toman.

în clasamentul indivi-

și miercuri, tot la Tu- 
vor desfășura întrece-

HXICE : trip 
: L P. Kour- 
141 t — carr- 
2. M.
t. Șt- Rjpov.c; 
L A_ Kxralam- 
L S. G- Tomo- 
M t. C. I- D*n-

V — 12- L
3 t — 14.

im t:

•ijzi XL 1 
. SSI t — <
X. Grecia

Bu- 
v.

C.E. DE
(l'nu’ț din pcc 1)

{—in. 44). pasă Murariu-Con- 
stantin-Aldea, sovieticii comit o 
infracțiune ți, lovitură de pe
deapsă la 2 m de ținta gazdelor: 
se joacă la mină și grămada 
noastră intră in eseu, pe care-1 
atribuim lui SCARLAT (deși și 
Dinu era pe minge) ; ALEXAN
DRU transformă : 9—0. în min. 
62. atac frumos, clasic, MO- 
TRESCU nu poate fi oprit, în
cercare : 13—0, TUDOSE trans
formă de pe colț : 15—9.

în minutul 67 gazdele in
sistă (avind in această repriză 
și avantajul vin tul ui). GON1A- 
NÎI marcind un eseu, pe care 
BARINOV H transformă : 15—6. 
în minutul 77 același BARI
NOV va transforma o L p. de la 
40 m : 15—9. Echipa noastră
termină jocul mai bine. Scorul

ARBITRII FINALELOR CUPE
LOR EUROPENE. U E.F.A. a sta
bilit arbitrii meciurilor anale ale 
cupelor europene lntercluburi. 
Astfel. Erich I.lnemayr (Austria) 
va conduce finala C.C.E. (MOn- 
chen. 30 mai) : Nottingham Fo
rest (Anglia) — Malms F.F. (Su
edia) : Karoly Palotai (Ungaria) 
va arbitra partida finală a Cupei 
cupel >r (Basel, 16 mal) : Fortu
na Ddsseldorf (R.F.G.) — C.F.
Barcelona (Spania) ; Ian Foote 
(Scoția) va conduce prima man- • 
șă a finalei Cupei U.E.F.A. (Bel
grad, 9 mal) : Steaua Roșie — 
Borussia Mdnchengladbach. Nu 
s-a fixat arbitrul meciului retur.

PARTIDE INTERNATIONALE.
în preliminariile C.E., la St. Gali,

RUEKA, 6 
Reprezentativa 
României și-a încheiat evolu
țiile in cadrul primei ediții a 
..Cupei F.I.N.A." așa cum le-a 
început, adică la fel de puțin 
convingător. Simbătă. sportivii 
noștri au comis greșeli de a- 
părare, nu s-au concentrat su
ficient in fazele de finalizare, 
permițind echipei R. F. Ger
mania. condusă cu 1—0. să ai
bă inițiativa in majoritatea 
timpului (2—1 și apoi 4—3 in 
repriza a treia). A fost nevoie 
de un efort colectiv in final 
pentru ca românii să reușeas
că remiza (a treia). Rezultat 
final : 
mania 
1—0). 
Freud.
două

România — R. F. Ger- 
4—4 (2—2. 0—1. 1—1.

Au înscris : CL Rusu. 
Stiefel. Rus. Otto. de 

ori. Slavei și Popescu. 
Tot simbătâ s-au intilnit in

tr-un veritabil derby, adevăra
tă finală a turneului, echipele 
Ungariei și S.U.A. Poloiștii a- 
tnericani au avut 3 situații de 
..om in plus", dar nu au mar
cat niciodată O. in schimb, 
sportivii unguri au avut de 5 
ori un om in plus si au în
scris de 4 ori. Scor final 4—3 
(0—0. 9—0. 2—2. 2—1) pentru

Duminică reprezentativa țârii 
noastre a avut ca adversară 
echipa Uniunii Sovietice. A 
fost o partidă echilibrată, în
soțită insă de unele greșeli ale 
jucătorilor noștri. Am pierdut 
de 5 ori mingea pentru gre
șeli tehnice (neexecutarea 
timp a loviturilor dictate 
arbitri), Nastasiu a ratat 
penalty la scorul de 2—4. 
in final atit la 2—4, cit și 
3—4 poloiștii români s-au aflat 
de 3 ori cu om în plus. Ner
voși, vădind in unele momente 
chiar superficialitate, ei au ra
tat de fiecare dată posibilitatea 
de a egala, ultima oară — cind 
mai erau citeva secunde — ti- 
nârul Costraș șutind de la 2 
metri, singur, exact în brațele 
portarului advers. Așa s-a iro
sit posibilitatea de a realiza 
Si cel de al 4-lea rezultat de 
egalitate și formația Uniunii 
Sovietice a terminat învingă
toare cu 4—3 (1—1, 3—1, 0-yl, 
3—0). Au marcat Kotenko. Po
pescu, Msveniradze 2. Mun- 
teanu, Sidoreev și Cl. Rusu.

Alte rezultateU.R.S.S. — 
Iugoslavia 5—1. S.U.A. — R. F. 
Germania 4—2. Iugoslavia — 
Italia 7—6. U.R.S.S. — Bulga
ria 5—1. Iugoslavia — Unga
ria 3—7. S.U.A. — Italia 9—4, 
R.F.G. — Bulgaria 6—3.

la 
de 
un 
iar
la

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI- 
TREI NOI VICTORII 
IN t,CUPA VOLAN-

In turniul internațional de vo-' 
lei, dotat cu „Cupa Volan", care 
se desfășoară Ia Szekesfehervar 
(Ungaria), reprezentativa mascu
lină a României a realizat trei 
noi victorii : 3—1 (6, —«, 7, 13) 
cu Selecționata orașului Lenin
grad, 3—0 (7, », 13) cu Unga
ria și 3—0 (6, 6, 7) cu Iugoslavia 
(tineret). Alte rezultate : Cuba — 
Franța 3—1, Selecționata orașului 
Leningrad — Cuba 3—1. Franța 
— Iugoslavia (tineret) 3—0, Unga
ria — Cuba 3—2, Franța — Se
lecționata orașului Leningrad 3—L

RUGBY Adrian VASILIU

„CUPA STEAUA- 
REUNEȘTE 

TRĂGĂTORI VALOROȘI
Azi. la poligonuj Tunari, se va 

desfășura concursul internațio
nal de tir pentru arme cu glonț, 
dotat cu „Cupa Steaua", parti
cipă trăgători fruntași de Ia clu
burile militare Legia Varșovia, 
Ț.S.K.A. Moscova și Honved Bu
dapesta. Dată fiind această pre
zență valoroasă, e de așteptat 
ca probele de pistol Liber și vi
teză și cea de pușcă liberă să se 
încheie cu rezultate ridicate. In 
nar alei, se va desfășura și un 
concurs Ia care sînt Invitați țin- 
tași de la unele cluburi româ
nești. pentru care se vor alcă
tui clasamente separatp.

ar fi putut fi mai mare : in 
minutul 59 Constantin a exe
cutat o L p. care a trecut prin
tre bare ; arbitrii de margine 
au confirmat ridicind steagul, 
dar ..centralul44 nu a acordat ! 
Se poate aprecia însă că 
cezul Gilbert Chevrier a 
dus bine (exceptînd faza 
nalată).

fran- 
con- 

sem-

ROMANIA : Tudose — Al- 
dea, Constantin, Becheș, Mo- 
tresen — Alexandru, Suciu — 
Murarin, Dumitru, Stoica — 
Pintea. M. Ionescu — Scarlat, 
Cornelia. C. Dinu.

U.R.S.S. : Gonianii — Berzin, 
Vasiliev, Salavatov, 
— Slusar, Klucinikov 
nov, Alioșin (min. 67 Tihonov), 
Juravliov — Sapovaloy, Toro
pov — Babicenko (min. 60 
Osetkov), Fiodorov, Ipifanov.

Mironov
— Barî-

Elveția — R.D. Germană 0—2 
(0—1) ; au marcat : Lindemann șl 
Streich. în preliminariile J.O., 
sknbătă. la Praga : Cehoslovacia
— Bulgaria 4—0 (1—0) ; în primul 
joc. echipa bulgară cîștigase cu 
1—0. Meci amical, la Moscova 
(prime reprezentative) : U.R.S.S.
— Cehoslovacia 3—0 (2—0) ; 
marcat : Koridze, Șenghelia. 
diatulin.

au 
Hi-

(et. 
Fio

EXCELENTĂ COMPORTARE A CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

Dîba, .Mihai Zafiu, Petrică Di- 
mcfte, Alexandru Giura) 1:36,0, 
2. Bulgaria 1:38,1. 3. Iugoslavia
1:38,2 ; K 1 - 1000 m : 1. Ion 
Bîrlădeanu (România) 3:52,2, 2.
Janic (Iugoslavia) 3:54,1, 3. Ma- 
nev (Bulgaria) 4:09,0 ; C 1 — 1 000 
m : 1. Ivan Patzaichin (Româ
nia) 4:16,3, 2. Ljubek (Iugoslavia) 
4:21,2, 3. Kucev (Bulgaria) 4:36,6; 
K 2 — 1 000 m - 1. România 
(Anghel Coman, Marian Dineu)

3:33,1, 2. Bulgaria (Hristov, Mi- 
lenkov) 3:39,3, 3. Iugoslavia (Lu- 
jic, Markoccvic) 3:48,2 ; C 2 -• 
1 ooo m : 1. România (Gheorghe 
și Toma Simionov) 3:53,4, 2. Bul
garia (Miiev, Niklenov) 3:57,2, 3. 
iugoslavia (Ljubek, Sabijan) 
4:07,2 ; K 4— 1 000 m : 1. Ro
mânia (Dîba, Zafiu, Dimofte, 
Giura) 3:15,0, 2. Bulgaria 3:20,3, 
3. Iugoslavia 3:22,8.

întrecerile din cadrul ediției 
1980 a Balcaniadei de caiac-canoe 
vor avea loc pe lacul Snagov.

TELEX • TELEX • TELEX

CAMPIONATUL ITALIEI 
29) : Avellino — Inter 1—0, 
rentina — Ascoli 1—0, Lanerossi — 
Juventus 1—1, Napoli — Catanzaro 
1—0. Perugia — Lazio 2—0, Roma 
— Atalanta 2—2, Torino — Ve
rona 0—0, Milan — Bologna 0—0. 
Clasament : 1. Milan 43 p ; 2. Pe
rugia 40 p ; 3. Juventus 36 p.

ATLETISM • Alergătoarea Jan 
Merrill a stabilit un nou record 
al S.U.A. in proba de două mile 
— 9:46,1. • Cursa de marș pe 
200 km de la Vallarbe (Elveția) 
a fost ciștlgată de atletul francez 
Jacky Frick, cu timpul de 23h 
07:58.

CICLISM • După 11 etape, în 
Turul Spaniei se menține lider 
rutierul francez Christian Leva- 
vassettr, urmat de olandezul 
Joop Zoetemelk la 2 sec șl spa
niolul Yanez la 1:39. ■ Turul
Apeninilor a revenit la sprint 
Italianului Gian Battista Baron- 
chelU — 254 km ta 6h 33:50. Pe 
locurile următoare au sosit co
echipierul său Mario Beccia șl 
suedezul Bernt Johansson. • Tu
rul Toscanei a fost câștigat de 
italianul Mario Noris (21 ani), 
cronometrat pe 223 km ta 5h 36 
(medie orară 39,880 km).

MOTO • La Salzburg, in Ma
rele Premiu al Austriei, la cla
sa 500 cme victoria a revenit 
americanului Kenny Roberts 
(,,Ya“), cu o medie orară record

de 183,990 km, urmat de italianul 
Virginlo Ferrari (,,Suzuki"). Ve- 
nezueleanul Johny Cecotto s-a 
accidentat și va fi Indisponibil 
citeva săptămînl. La 125 cmc a 
terminat Învingător spaniolul 
Angel Niebo („Minarelli").

ȘAH •• Cu o rundă Înainte de 
terminarea turneului de la Mont
real, conduc A. Karpov șl M. 
Tal cu cite li1/, p, urmați de L. 
Portisch — 10 p, L. Lki.bojeviri 
(iugoslavia) — 87, p, B. Spasski 
(U.R.S.S.) și J. Timman (Olanda) 
— cite 8 p.

TENIS ■ In semifinalele tur
neului de la Dallas (Texas), 
Bjorn Borg l-a învins cu 7—5, 
7—6, 2—6, 6—2 pe Vitas Gerulai- 
tls, iar John McEnroe l-a elimi
nat cu 6—1, 6—4. 6—4 pe Jimmy 
Connors.

VOLEI • In orașul vest-ger- 
man Landshut s-a disputat cel 
de-al doilea meci amical dintre 
selecționatele feminine ale R.F. 
Germania și Olandei, victoria 
revenind cu 3—0 gazdelor.
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