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Campionatele de handbal, Divizia A

MARICICA PUICĂ-CEA MAI BUNĂ
PERFORMANTĂ MONDIALĂ LA 2000 m

STEAUA Șl 
ÎN DUEL
Știința Bacău — 

virtual campioană 
la fete

Apropierea finalului în cam
pionatele de handbal. Divizia A, 
aduce — din păcate — nu o 
creștere a nivelului tehnic, a 
valorii jocurilor, ci o amplifi
care a numărului surprizelor. 
Dinamo pierde acasă în fața 
Politehnicii, dind timișorenilor o 
speranță la titlu. Hidrotehnica 
este întrecută de penultima cla
sată, iar Rulmentul ciștigă. la 
București, în fața Progresului... 
Dacă la fete lucrurile s-au lă
murit — Știința Bacău fiind, eu 
o etapă înaintea finișului, cam
pioană, iar Rapid și Universita
tea București nemaiavind practic 
nici o șansă de a supraviețui in 
prima divizie — în schimb, la 
băieți, ultima secvență (dumi
nică, 27 mai) ne va oferi un 
pasionant duel (indirect) intre 
Steaua și Politehnica Timișoara 
pentru primul Ioc.

înaintea ultimei etape, situa
ția în fruntea clasamentelor a- 
rată astfel :

Băieți : 1. STEAUA 27 p ; 2. 
Politehnica Timișoara 26 p ; 3. 
Dinamo 23 p...

Fete : 1. ȘTIINȚA BACĂU 
27 p ; 2. Constructorul Baia
Mare 21 p ; 3. Hidrotehnica 20 
p : 4. Rulmentul 20 p...

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(indirect) PENTRU TITLU!

O viguroasă acțiune la semicerc realizată de handbal: știi de la 
„Poli* Timișoara in partida cu Dinamo

REZULTATE TEHNICE (etapa a XVll-a, masculin)

• Ur*w. București
• Dmomo București
• Gloria Arad
• H.C. Mi nour Boia Mare
• C.S.M. Borzeșt;

- „IT CUjlNopoco 11-13 P-4)
- Foii tehnica Timișoara *9-30 (10-W)
- Știința Bocâu W—15 (’2—7)
- Uni» Ookwo 13-15 fB-8)
- Steaua 5-2* (*-’0)

învinsă de Politehnica, Dinamo a ieșit din cursă
La capătul medului disputat. 

Ieri, in Sala Floreasca din Capi
tală (Dinamo București — Po
litehnica Timișoara ÎS— 30), dțin
suporteri ai Stelei au emis pă

Iii „Cupa țârilor lulinc și irccici" la tir

rerea că Dinamo ar fi făcut ca
dou victoria timișorenilor. La 
prima vedere. Ipoteza nu e de 
Inii tur at. Pentru a putea afirma 
categoric este. insă, nevoie de 
argumente.

înainte de meci. Dinamo avea 
șansa clștlgărU ambelor partide 
(cu Politehnica și cu Steaua —

SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT 
PROBA OLIMPICĂ LA PUȘCĂ 

9

Sportivii români care au par
ticipat la ediția ’79 a competi
ției internaționale de tir. „Cupa 
țărilor latine și Greciei", dis
putată la Milano, au avut o 
frumoasă comportare, cucerind 
5 medalii de aur, cu toate că 
nu au participat la toate pro- 
bele. Principalul performer 
român a fost, după cum se știe, 
pistolarul Stan Marin, care a 
terminat proba de viteză cu un

foarte valoros rezultat. 588 p. 
în ultima întrecere, la pușcă 
3 x 40 focuri, probă olimpică, 
reprezentanții noștri au domi
nat. ciștigind primele trei locuri 
prin Romulus Nicolescu — 1152 
p, Dumitra Matei — 1142 p (ea 
a concurat, ca și la proba de 
60 focuri culcat, alături de se- I 
niori) și Ilie Codreann — | 
1149 p.

ILIE MATEI, CAMPION BALCANIC 
LA LUPTE ORECO-POMANE

• Sportivii bulgari au dominat întrecerile • Toți cci 
3 copii români clasați pc primul loc la stilul greeo romane

JAMBOL, 20 (prin telefon). 
Duminică seara, în sala „Diana" 
din localitate, s-au încheiat în
trecerile Jocurilor Balcanice de 
lupte greco-romane și libere 
rezervate copiilor și tineretului. 
Conform așteptărilor, in compe
tiția reprezentativelor de tineret 
sportivii țării gazdă au dominat 
concursul, cucerind, la ambele 
stiluri, cel mai mare număr de 
titluri de campioni balcanici (8 
la libere și 7 la greco-romane).

Dintre luptătorii români, sin
gurul care a reușit să intre în 
posesia titlului de campion bal
canic a fost suceveanul Ilie 
Matei (90 kg, la stilul greco- 
romane). Un succes asemănător 
putea să obțină și rapidistul 
Gheorghe Minea, dar el a fost 
frustrat de victorie în partida 
decisivă cu bulgarul S. Stoia- 
nov, în momentul în care con
ducea la puncte cu 5—3 și a 
fost evident pentru toți cei pre- 
zenti că adversarul său ducea 
o luptă pasivă Arbitrii, însă, 
spre surprinderea generală, au 
dictat descalificarea sportivului 
român (! ?). La stilul greco- 
romane s-au prezentat satisfă
cător tinerii M. Ștefan (48 kg).

Fi. Diaconescu (52 kg), I. Stig- 
nei (100 kg) și L Hanu (4-100 
kg), clasați pe locul 2 la cate
goriile respective.

O comportare excelentă la 
acest stil au avut toți cei cină 
reprezentanți ai țării noastre la 
categoria copii. Ionel Sabie (38 
kg). Mihăiță Sanda (40 kg), A- 
drian Neaga (42 kg). Anton Ar- 
ghira (45 kg) și Adrian Militant 
(48 kg) au cucerit titlurile de 
campioni, confirmind preocupa
rea existentă In țara noastră 
pentru instruirea viitorilor cam
pioni. Și la stilul libere, unul 
dintre cei 5 sportivi români 
participant! la întrecerea co
piilor. Gyorgy Kerekes s-a cla
sat pe primul loc la categoria 
48 kg.

în concursul de libere, luptă
torii români au ocupat locuri 
mai slabe în clasamentele cate
goriilor.

Iată cîștigătorii pe categorii 
și locurile ocupate de luptătorii 
români (greco-romane) : 48 kg :

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

(Cottftauare ia peg. 2-3)

La 13 ianuarie 1979, la Auck
land, în Noua Zeelandă, Natalia 
Mărășescu încheia cursa de 
2000 m în 5 :39,0 — cel mai bun 
rezultat mondial (record mondial 
neoficial, deoarece F.I.LA. nu 
mai (ine evidenta recordurilor 
lumii la această probă). După 
citeva luni, iată că, sîmbătă 19 
mai, la București, MARICICA 
PUICA (antrenor Ion Puică) rea
lizează, pe aceeași distantă, tim
pul de 5 : 33,5 ! Acesta putea fi, 
evident, și mai bun, dacă între
cerea s-ar fi bucurat de condiții 
atmosferice normale ( a plouat to
rențial). Oricum, rezultatul Ma- 
ricicăi Puică este exceptional și 
o recomandă pe autoarea lui 
pentru noi și valoroase perfor
mante in cursele de 1500 m și 
3900 m. Felicitări, Maricica

„Cupa României44 la atletism

CÎTEVA REZULTATE PROMIJĂTOARE, 
DAR SI MULTE ALTELE 

SUB NIVELUL CERINȚELOR...
trei etape ale 
ediții a țradi- 

I ționalei competiții pe echipe 
„Cupa României- a programat 
întrecerile grupei A pe Stadio
nul Republicii. Fără să strălu
cească in ansamblul lor, în
trecerile au evidențiat, totuși, 
cîțiva performeri, ale căror re
zultate sînt promițătoare pen
tru noul sezon de concursuri. 
Dintre aceștia, vom evidenția 
comportarea remarcabilă avută 
de Ileana Silai, Gabriela Io- 
nescu. Cornelia Popa. Eva 
Zorgă-Raduly. Maria Samungi, 
Gheorghe Ghipu, Horia Toboc. 
Paul Copu și Dan Betini, Ilie 
Floroiu. Adrian Proteasa. Tu
dor Stan ș.a.

Rezultate tehnice: BARB AȚI : 
IM mt Sușelescu (Dinamo) 10,4, 
G. Tudor (C.A.U.) 10,4. T. Pe
trescu (Dinamo) 18,6; 300 m: Su
șelescu 21.8. Petrescu 21.4. FI. 
Bălțat (Steaua) 21.5; 400 m: H. 
Toboc (C-ța) «74. Șt. Nagy (St.) 
«7.4, Sig. Nagy (C.A.U.) 48.8; SM 
m : Gh. Ghipu (Metalul) 1:48,0,

Prima din cele 
acestei a XXV-a

N. Onescu (Dj.) 1:48,7. A. Glăvan 
(Dj.) 1SL8; 1500 m: Ghipu 3:40.7, 
Onescu 3:414, T. Bărdșor (Di
namo) 3:424 ; 5 000 m: L Flo- 
roiu (C-ța) 13:39,7, C. Andreica 
(Rapid) 13:58,0, D. Betini (Dj.) 
14:16,6; 10 km marș: C. Stan
(St.) 43:01,2, L. Pescaru (Ag.)
45:54,3, M. Ganea (St.) 46:08,2 ;
110 mg: P. Palfti (Cj.) 14,1, V. 
Teașcă (C-ța) 14,2, șt. Floroiu 
(St.) 14.3; 400 mg: Toboc 52,4.
Korodl 53,0, Gh. Avram (C-ța) 
53,3; 3 000 m obst.t P. Copu (C-ța) 
8:32,0, Betini 8:J5,0, N. Voicu 
(Met.) 8:38,4; 4X100 m: Dinamo 
41,4, C.A.U. 41,7, Cluj 42.0; 4X400 
m: Dinamo 3:16.3, C.A.U. 3:17.0, 
Steaua 3:18,4; lungime: D. lor- 
dache (Hap.) 7,64 m, T. Vasile 
(Din.) 7.50 m. Gh. Lina (St.) 7.43 
m; triplu: B. Bedrosian (Din.) 
15,62 m. M. Mihail (St.) 15.56 m, 
L. Andrei (Dj.) 15,53 m; înălțime: 
Ad. Proteasa (St.) 2,20 m, D. 
AM>U (St.) 2,14 m, C. Cîr-staa
(St.) 2.H m; prăjină: N. Ligor 
(St.) 4,80 m, Cr. Ivan (Din.) 4,70 
m, M. Voicu (St.) 4.60 m; greu-

(Continuare in pag. 2-3)

Divizia A de fotbal, etapa a 30-a

REGRUPARE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
• Universitatea Craiova — victorie clară 
U.T.A. a ciștigat un „punct mare* • F.C.

6 iunie, derbjrul tradițional (acum

asupra liderului • Gloria Buzău a pierdut, 
Bihor ți-a irosit ultimele speranțe ? • La 
ți de clasament), Steaua — Dinamo

REZULTATE TEHNICE
Steaua - Corvinul Hunedoara 2-0 (1-0)
„Poli* Timișoara - Jiui 3-0 (1-0)
AS-A. Tg. Mureș — F.G Bihor 3-1 (2-0)
Chimia R.-n. Vilcea — Politehnica lași 2-1 (1-1)
Olimpia Satu Mare - S.C Bacău 2-0 (0-0)
Gloria Buzău - Sportul studențesc 1-1 (0-1)
F.G Baia Mare - U.T. Arad 1-1 (1-0)
Univ. Craiova — Dinamo 2-0 (2-0)
F.G Argeș — C.S. Tirgoviște 1-0 (0-0)

etapa VIITOARE (6 iunie)
„Poli* Timișoara — F.C Baia Mare (2-0)
ĂS.Ă Tg. Mureș — Olimpia Satu Mare (0-1)
Gloria Buzău — F.C Argeș (0-2)
Steaua — Dinamo (1-1)
Univ. Craiova - Corvinul Hunedoara (1-1)
S.G Bacău - U.T. Arod (1-D
Sportul studențesc — C.S. Tirgoviște (0-3)
Jiul — Politehnica lași (0-2)
F.G Bihor — Chimia Rm. Vilcea (1-3)

Citiți în paginile 2—3 relatări de la Jocurile 
de ieri

CLASAMENTUL
1. DINAMO 30 15 8 7 42-21 38
2. F. G Argeș 30 17 4 9 45-26 38
3. Steaua 30 16 4 10 51-28 36
ACS. Tirgoviște 30 14 5 11 35-30 33
5. F. G Baia Mare 30 15 3 12 33-32 33
6. Uni». Craiova 30 12 8 10 34-22 32
7. Sportul stud. 30 12 7 11 36-36 31
8. S. C Bacău 30 12 6 12 34-31 30
9. A.S.A. Tg. Mureș 30 12 5 13 44-52 29

10. „Poli* Timișoara 30 12 4 14 30-31 28
11. Jiul 30 12 4 14 36-46 28
12. U.T. Arad 30 10 7 13 37-39 27
13. Politehnica lași 30 10 7 13 31-36 27
14. Olimpia 30 12 3 15 34-47 27
15. Chimia Rm. Vilcea 30 11 5 14 32-45 27
16. Corvinul 30 11 4 15 39-46 26
17. Gloria Buzău 30 11 4 15 30-44 26
18. F. C Bihor 30 8 8 14 30-41 24

GOLGETERII
18 GOLURI: Radu II (F.C. Ar

geș) — 4 din 11 m.
15 GOLURI: C. Stan (Gloria 

Buzău) — 2 din 11 m.
12 GOLURI: Fanici (A.S.A. 

Tg. Mureș), Dembrovschl („Poli" 
Timișoara) — 3 din 11 m.

11 GOLURI: Marinescu (C.S. 
Tîrgovlște), M. Râducanu (Stea
ua) — 1 din 11 m.

10 GOLURI: Biro I (A.S.A. Tg. 
Mureș), Marca fUniv. Craiova) 
— 2 din 11 m, Roznai (F.C. Baia 
Mare), Iordănescu (Steaua) — 
3 din 11 m.

9 GOLURI: D. Georgescu (Di
namo), Costea (Politehnica Iași).

Iordănescu a reluat cu ca
pul, Bologan intervine tir- 
ziu și... 1—0 pentru Steaua 
in meciul de ieri cu Corvinul 

Foto : I. MIHĂICĂ



CAMPIONATE • COMPETIȚII •
IN CAMPIONATUL DE RUGBY, DINAMO (20-0 CU 

SPORTUL STUDENȚESC) IN MARE FORMA I
Etapa a IX-a a campuona-tulul

de rugby a councis cu unele par
tide de o calitate excelentă CDt- 
namo — Sportul studențesc, Fa
rul — Poktehncea Iași), iar ca 
trăsătură de unire a purtat am
prenta victoriei gazdelor pe toată 
linia ! Iată câteva amănunte :

DINAMO — R. C. SPORTUL 
STUDENȚESC 20—0 (0—0). Singu
rul meci divizionar programat 
ieri în București, pe stadionul 
Olimpia, a constituit o frumoasă 
demonstrație de rugby modern, 
la oare și-au adus contribuția — 
după posibilități, firește — am
bele team uri prezente în teren. 
Dinamo, care a învins cu 20—o 
(!), intr-o măsură mult mai mare, 
fiindcă, în fine, a jucat (în repri
za a doua) la nivelul pretențiilor 
față de un lot atît de valoros. 
Studenții, handicapați de câteva 
absențe de marcă : frații Hariton, 
Rădulescu, Galanda, au răspur^ 
curajos și atît cit i-a ținut... ben
zina au jucat de la egal 
ou favoxiții. Apoi, pe măsură ce 
minutele se scurgeau, „alb-negrL- 
(care făceau pressing pe tot te
renul I) se uzau cu atît mai mult 
cu cit pe planul gabaritului erau 
net inferiori. Și din punctul de 
vedere al valorii intrinseci a ce
lor 15 componență aii echipei, stu
denții se prezentau in inferiori
tate față de adversari, ceea oe
i-a  supus, constant, unor eforturi 
compensatoriii infinit mai mari. 
De unde și meritul lor incontes
tabil la succesul partidei.

Abia în min. 43 ALDEA va des
cuia... lacătul țintei Sportului stu
dențesc, marcând o spectaculoasă 
încercare, la colț. Inițiativa va 
trece acum complet de partea di
nam-o viștilor și după o nouă in
trare a lui Paraschiv (min. 54) 
în eseu (întors de arbitru), asis
tăm la o acțiune pe cealafltă ari
pă, unde Chirioencu pătrunde, 
preia balonul Caragea, fentă, pasă 
și gheorghe culcă a doua în
cercare (min. 60). După 12 mi
nute ALDEA se mai remarcă o 
dată, reușind un nou eseu (de 
data aceasta transformă CON
STANTIN). Cînd toți păreau mul
țumiți de rezultat, în min. 78 o 
nouă acțiune Aldea—Marghescu— 
MARIN permite acestuia din urmă 
să culce balonul in terenul de 
țintă advers (CONSTANTIN trans

(Urmare din pag. 1)
la scoruri severe) și, deci, și a 
titlului. Ea se corobora cu posi
bila înfrângere a Stelei în parti
da cu C.S.M. Borzești de la Ba
cău sau chiar cu aceea a unui 
meci egal. Și, totuși, Dinamo, 
jucînd slab în apărare (lipsei lui 
Ghiță Licu din întreg Teturul 1 
s-a adăugat și aceea a lui Adri
an Cosma, accidentat — ne-a in
format antrenorul Mihai Redl), 
a fost condusă cu 2—6 (min. 10), 
4—8 (min. 16) și 7—9 (min. 23). 
Cînd s-a aflat rezultatul de la 
Bacău (și a fost comunicat prin- 
tr-un telefon... fără fir în teren), 
era minutul 53 și Politehnica 
conducea cu 19—18. Imediat, Di
namo a egalat... Așadar, argu
mentele nu sînt în favoarea su
poziției acelor înflăcărați supor
teri steliști. Vom crede mai de
parte în corectitudinea echipei 
Dinamo și a antrenorului lor, 
așa cum nu ni s-a clintit încre
derea în formația Steaua și an
trenorii ei duminica trecută, 
atunci cînd suporteri ai lui Di
namo îi suspectau de a se fi 
bucurat de clemența Gloriei 
Arad și a antrenorului ei. fostul 
stelist Gh. Goran, pentru rotun
jirea golaverajului...

Confruntarea de ieri a fost as
pră. Politehnica a condus — așa 
cum aminteam — încă din pri
ma repriză și tot ea a fost la 
cîrma jocului și în cea de a 
doua: 12—10 (min. 38), 13—12
(min. 42), 14—13 (min. 44), 15—14 
(min. 45), 16—15 (min. 46). Un 
scurt reviriment al gazdelor s-a 
oglindit imediat pe taDela de 
scor: Dinamo a condus cu 17—16 
în min. 48 și 18—17 în min. 49. 
Victoria Politehnicii, obținută 
chiar și așa, in extremis, este 
meritată. Tînărul portar Alex. 
Buligan (elev în clasa a XI-a, 
19 ani, 1,99 m!) s-a dovedit une
ori excelent, Folker un... pun- 
cheur redutabil, Cristian un Ju
cător deosebit de abil, în ciuda 
vîrstei, iar Țîmpu extrem de pe
netrant. Doar Voicu, nesportiv, 
de o duritate excesivă (poate și 
ca urmare a faptului că este ru
dimentar în ceea ce privește 
tehnica handbalului și handica

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 20 MAI 1579

EXTRAGEREA I: 6 42 41 51;
Extragerea a n-a: 74 46 22 
4; EXTRAGEREA a m-a: 29 24 
31 28. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI: 596.432 LEI.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 MAI 1979

I. Univ. Craiova — Dinamo 1
II. Steaua — Corvinul 1

III. Poli. Timiș. — Jiul 1
IV. A.S.A. — F.C. Bihor 1
V. Chim. Km. V. — Poli. Iași 1

VI. Olimpia — S.C. Bacău 1
VII. Gloria — Sportul stud. x

VIII. F.C. Baia Mare — U.T.A. x
IX. F.C. Argeș — C.S. T-viște 1
X. I.C.I.M. — F.C.M. Galați x

XI. F.C. c-ța — Steagul roșu 1
XII. înfrățirea — Gloria B-ța 1

XIII. u.M.T. — c.F.R. CJ.-Nap. x
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 

969.511 Iei, din care 142.571 lei, 
report la categoria 1. 

formă) și 20—0! Cei mai buni : 
Aldea, Paraschiv, Caragea, Mar
ghescu, Gheorghe, Roman de la 
învingători, respectiv V. Dumi
trescu, Rosetnic, FugigL Cornel 
Cristăchescu, care a avat de 
condus un meci greu, a fost (ta 
general) in spiritul joeukiL

Dimitrie CALLIMACHI
FARUL — POLITEHNICA IAȘI 

30—12 (18—6). Joc foarte spectacu
los. Gazdele au reușit 7 încer
cări (IANUSEVICI — 4, GRI GO
RE, BURGHELEA, BÂC1OIU), iar 
oaspeții — 2 (N IS TOR și POPA). 
La Farul au debutat cu succes 
doi juniori : Ploțki șt Grosu. A 
arbitrat Șt. Cristea. (C. POPA, 
coresp.).

CJF.R. BRAȘOV — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 16—15 (3—9). 

pe muche de cuțit, inchesiat 
cu victoria gazdelor în ultim ele 
minute, ceea ce le dă speranțe 
de supraviețuire în prima divizie. 
Au marcat : GAVRILA și FEKETE 
(cite o încerc.), LAZURCA (2 1. 
p. 4- tr.) pentru gazde ; respectiv 
PETER și JURJ (cite o încerc, și 
o tr.), COMANICI (drop). Arbi
tru : Al. Lemneanu. (C. GRUIA, 
coresp.).

RULMENTUL BlRLAD — C.S.M. 
SIBIU 16—12 (0—12). Joc plăcut, 
cu luptă dirză pentru balon. DIA 
a reușit 4 încercări, pentru bîrlă- 
deni ! BECHEȘ a reușit o în
cerc. pentru oaspeți, MATACH 
(tr.) 4- încerc, penalizare, LUP AȘ 
(tr.). (E. SOLOMON, coresp.).

POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA
— ȘTIINȚA BALA. 5LALE 6—4 
(6—4). Victorie meritată. Au în
scris : BALINT (1. p. 4- 1. p. c.), 
respectiv VARGA (încerc.). (O. 
LAZ AR, coresp.).

MINERUL GURA HUMORULUI
— MIDIA NĂVODARI 9—0 (6—0). 
SEVASTRU (încerc.), LIVADARU 
(1. p. c. 4- tr.). (D. BOLOHAN, 
coresp.).

Meciul R.C. GRIVTȚA ROȘIE — 
RAPID 7—3 s-a jucat vineri, iar 
partida ȘTIINȚA PETROȘANI — 
STEAUA a fost amânată pentru 
13 iunie.

în clasament conduc : 1. STEAUA 
22 p. ; 2. Dinamo 20 p. (ambele 
câte um joc mai puțin) ; 3. Știin
ța Petroșani 19 p. (două jocuri 
mai puțin). Miercuri 23 mai se 
dispută o nouă etapă, cu derbyufl 
Steaua — Dinamo.

CAMPIONATELE DE HANDBAL, DIVIZIA A
pat de un fizic nepotrivit pen
tru acest sport), ne-a lăsat o 
impresie neplăcută. Dinamo — 
după înfrângerea de la Cluj-Na
poca, poate chiar mai dinainte
— înregistrează o curbă descen
dentă a formei sportive, explica
tă de tehnicieni ca fiind urma
rea oboselii acumulate la capă
tul unui sezon neobișnuit de 
lung: septembrie 1978 — mai 1979.

Iată marcatorii: Tase 4, Gra
hovs chi 4, Ștef 4, Bedivan 9. 
Flangea 3, Matei 1 -— pentru Di
namo, Folker 7, Țîmpu 6. 
Cristian 4, Feher 2 șl 
Gunesch 1 — pentru Politehnica. 
Au arbitrat VI. Cojocaru și I. 
Mi h ăi Ies cu (Craiova).

Hristache NAUM
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

— UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 11—13. Cele mai multe go

Știința Bacău și-a confirmat poziția : 10—7 
cu Constructorul Baia Mare

2 500 de spectatori au asistat 
ieri în Sala sporturilor din Ba
cău la derbyufl campionatului 
feminin. Ei au trecut prin mari 
emoții, deoarece 27 de minute au 
dominat oaspetele. Beneficiind de 
maii multă putere, gazdele au 
preluat inițiativa și și-au asigurat 
o victorie care le conferă titlul 
de cam.pio.ane cu o etapă înainte 
de încheierea campionatului. Au 
marcat : Tordk 5, Văcaru 2, Vie- 
ru 2 și Marian 1 pentru Știința 
Bacău, Iordâche 6 și Cazacu 1 — 
pentru Constructorul. Au arbitrat 
R. Iamandi și Tr. Ene (Buzău). 
(I. IANCU — coresp.).

RAPID — HIDROTEHNICA 21— 
18. CeCe mai multe goluri : Mă
lai 11 (Rapid) și Frîncu 7 (Hi- 
dnotehnica). Au arbttrat bdine 
M. Pașec și C. Ștefănescu OCra- 
florva).

• Confecția
• Rapid
• Progresul

REZULTATE TEHNICE 
(etapa a XVII-a, feminin)

— Unlv. București
— Hidrotehnica Constanța
— Rulmentul Brașov

• Univ. Timișoara — Mureșul Tg. Mureș
• Știința Bacău — Constructorul Bara Mare

IN CAMPIONATUL DE POLO, VOINȚA 
N-A PUTUT TRECE NICI DE RAPID (5-5)

In cel mal important meci al 
etapei a m-a din Divizia A 9a 
polo, Voința Cluj-Napoca a Întâl
nit pe Rapid București. Datorită 
unei superiorități tactice In or
ganizarea acțiunilor ofensive, Ra
pid a avut inițiativa în prima 
parte, conducând cu 3—1 (min. 
13) și 4—2 (min. 20), timp în care 
gazdele au ratat numeroase oca
zii favorabile. în momentul cînd, 
la 4—3, feroviarii au înscris prin 
Schervan (4 m), se părea că vic
toria nu le va mai scăpa, dar 
poloâștii de la Voința, cu un ul
tim efort, au reușit să egaleze 
în min. 27 (5—5). Rapid a mai 
avut posibilitatea de a câștiga, 
In ultimul minut (superioritate 
numerică), dar n-a reușit să con
cretizeze. Scor final: 5—5 (1—1,
0—2, 2—1, 2—1). Au înscris, pe 
rînd: Schervan (R), Gyarfas (V), 
situație la care I. Slăvei a ratat 
un penalty. Apoi, în ordine: I. 
Slăvei (R), Arsene (R), R. Rusu 
(V), Arsene (s.n.), CL Rusu (4

CAMPIONATE >
I 

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

m, 
m, D.

Ioaescu

tate: Gh. Crâciunescu (St.) 16,93 
m, V. Savu (Met.) 16,11 m, C. I 
Csakany (CJ.) 15,80 tn; disc: I. I 
Nagy (St.) 61,40 m, I. Zamfirache I 
(Din.) 60,16 m, M. Bîră (Dj.) • 
49,24 m ; ciocan : T. Stan (Din.) 
71,10 m, P. Lengyel (C.A.U.) 66,12 I 
m, FI. Păun (St.) 60.S4 m; suliță: I 
V. Bonțindean (St.) 73,64 
Zorgo-Raduly (Cj.) 72,22
Văcaru (St.) 64,50 m.

FEMEI: 100 m: G.
(C.A.U.) 11,5, Ot. Șomănescu (St.) | 
11,7, N. Chiricuță (C-ța) 11,8; 200 
m : Ionescu 23,6, M. Saznungi • 
(C-ța) 23,8, Șomănescu 24,0; 400 I 
m: Samungi 53,0, Ad. Stancu I 
(C-ța) 53,2, A. Marcu (DJ.) 53,8; ■ 
800 m: II. Silai (Met.) 1:59,8, M.
Radu (Dj.) 2:06,4, T. Nedelea I
(Met.) 2:07,6; 1500 m: Silai 4:08,8, I 
Nedelea 4:19,0, Radu 4:23,0; 100 •
mg: M. Dumitrescu (Rap.) 13,6, 
M. Vlăsceanu (Ag.) 14,2, St. I
Kulcsar (Cj.) 14,4; 4X100 m: Stea- I 
ua 47,5, Dolj 43.0, Constanța 48,2; ■ 
4X400 m: Metalul 3:46,3, Dolj 
3:49,6, Argeș 3:50,7; lungime: Io- | 
nes cu 6,47 m, D. Anton (Ag.) I 
6,42 m, C. Popa (Din.) 6,05 m; I 
Înălțime: Popa 1,88 m, V. loan 
(Rap.) 1.78 m, El. Marinescu • 
(St.) 1,78 m; greutate: M. Loghin I 
(C.A.U.) 17,74 m, M. Boroș (Din.) I 
16,65 m, El. Anghel (Ag.) 16,34 m;
disc: Ag. Menis (Din.) 61,86 m, - 
FI. Țacu (C-ța) 60,20 m, M. Io- I 
nescu (Dj.) 54,88, Anghel 54,10 m; I 
suliță: E. Zorgo-Raduly (Cj.) • 
62,16 m, L Pecec (Din.) 57,90 m, 
C. Gîrbea (C-ța) 51,40 m. |

CLASAMENTUL ETAPEI 

In zilele de 16—17 iunie.

gen. m.
1. Steaua 310 247 63 1
2. Dinamo 262 178 M 1
3. Constanța 200 98 IM ■
4. C.A.U. 199 73 126
5. Dolj 198,5 99,5 99 |
6. Argeș 185 62 123 I
7. Metalul 136 63 73 1
8. Cluj 96,5 56,5 40 *
9. Raipid 64 31 33

Etapa a U-a a „Cupei Români- 1
ei" se va desfășura la Pitești, ■

luri : Micle 5, Dumitrache 3 — 
București, Zamfirescu 6, Voik 4 
— Cluj-Napoca. Au arbdltnat foar
te slab Qimfluențînd rezultatul) D. 
Gherghina și C. Drăigain (lașă).

GLORIA ARAD — ȘTIINȚA 
BAC AU 19—15. Au marcat cele 
mai multe goluri Kolleth 7 și, 
respectiv, Homea 5. (I. IOANA- 
coresp.).

H. C. MINAUR BAIA MARE — 
U. CRAIOVA 18—15. Gdgeteri : 
Odaie 5 și — respectiv — Cio- 
banu 6.

C.S.M. BORZEȘTI — STEAUA 
15—21. C.S.M. a condus cu 5—1, 
în conteinuare Munteiaou apărând 
trei aruncări, de la 7 m. Finalul 
a aparținut bucureșteniifl'or, care 
au cîștiigat pe merit. Cele mai 
multe goluri : Arsene 4 și — res
pectiv — Stingă 5. Au arbitrat : 
R. Antochi și H. Boschner (Bra
șov). (V. nenițA — coreisp.).

CONFECȚIA — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 19—15. Cefle 
mai multe goluri : Eremia 5 și 
— respectiv — Sandu 6. Bun 
arbitrajul cuplului bucureștean 
M. Dumitrescu — E. Niță.

PROGRESUL — RULMENTUL 
BRAȘOV 15—19. Bazîndu-se atât 
în atac cit și in apărare pe apor
tul excelentei Irene Oancea, bra- 
șovencele s-au impus clar in re
priza secundă. Cele mai multe 
goQuri : Ionescu 5 (Progresul), 
Oancea 6 și Marcov 6 (Rulmen
tul). Au arbitrat bune O. Schus
ter și C. Gurban (Sibiu).

UNIV. TIMIȘOARA — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 12—11. Cele mai 
multe goluri : Luțaș 4 și, respec
tiv, Dudaș 7. (P. ARCAN —
coresp.).

19-15 (11-7)
21-18 CO-6)
15-19 ( 7-3)
12-11 ( 5-4)
10— 7 < 4—5)

I 
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I
I
I
I
I
I
I
I
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m), Schervan (4 m), CI. Rusu
(s. n.) și CL Rusu. Au condus 
corect și autoritar R. Timoc 
(Chij-Napoca) și R. Schilha 
(Buc.). (M. RADU — coresp.).
• La Ștrandul Tineretului din

Capitală, Dinamo a obținut o 
victorie așteptată în fața echipei 
Progresul cu 11—7 (1—0, 2—4,
6—1, 2—2). Campionii nu au evo
luat la adevărata valoare decât 
In repriza a 3-a, când și-au de
pășit net adversarii printr-o se
rie de contraatacuri rapide. Au 
marcat: D. Popescu 4, Rus 2, 
Nastasiu 2, Ș. Popescu 2, Rădu- 
canu de la învingători, Ion 
Gheorghe 4, Munteanu, Pleșca, 
Boga de la învinși. Bun arbitra
jul lui V. Burdea (Cluj-Napoca) 
și Gh. Nistor (Buc.) (A.V.).
• La Oradea, Crișul a învins 

pe C.N. A.S.E. cu 16—8 (4—1, 
3—0, 6—1, 3—6). Principalii rea
lizatori: Gordan și Costrăș (Cr.), 
cîte 5 goluri. (Ilie GHIȘA — co
resp.).

Divizia A, etapa a 30-a

ÎNCĂ LIN PAS,
DAR TOT ÎN... INCERTITUDINE

între două pauze (cam lungi) determinate de pregătirile și 
confruntările internaționale pe care le susțin in această pe
rioadă fotbaliștii „tricolori*, etapa de ieri a Diviziei A ne-a 
adus cu încă un pas mai aproape de finalul campionatului, fără 
insă a produce vreo clarificare mai importantă atît în disputa 
pentru titlu, cit și în cea pentru evitarea retrogradării.

Stopat la Craiova de o echipă setoasă de puncte după cele 
două infringeri la limită suferite consecutiv in deplasare și 
care ieri (din păcate doar în repriza netelevizată) a demonstrat 
realele ei resurse, liderul se află acum, din nou, „cap la cap“ 
cu F. C. Argeș, care a trecut foarte greu de ambițioasa și me
rituoasa formație tirgovișteană. Prin victoria, scontată, asupra 
echipei hunedorene, Steaua se menține in plasa celor două 
fruntașe, astfel că regruparea produsă in partea superioară a 
clasamentului oferă un și mai mare interes luptei pentru titlu 
în ultimele patru etape, cînd protagonistele urmează a susține 
partide directe intre ele. t

Situația nu a devenit mai limpede nici în partea de )os a 
clasamentului, dacă exceptăm pe F. C. Bihor, ale cărei iluzii, 
întreținute de frumoasa comportare a orădenilor in etapele pre
cedente, par acum spulberate. Marea beneficiară a etapei ră- 
mîne U.T.A., care — prin bunăvoința destul de evidentă, dar 
nesportivă, a băimărenilor (elogiați pe merit după victoria lor 
din etapa trecută, la Iași) — a scos în deplasare punctul ce 
s-ar putea dovedi pentru ea salvator. în schimb, Gloria Buzău 
a pierdut un punct foarte prețios, care îi diminuează substan
țial șansele de supraviețuire pe scena primei divizii.

Programul viitoarelor etape ne-ar putea duce la concluzia 
că ierarhia actuală se va menține pînă în final. Dar oare așa va fi?

Constantin FIRÂNESCU

nașf 
de j 
par< 
mer
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ca 
fac(

„CONTURI" ÎNCHEIATE PÎNĂ
UNIV. CRAIOVA - DINAMO 2-0 (2-0)

Stadion Centrai; teren foarte bun; timp călduros; spectatori — aproxi
mativ 30 000. Au marcat: BELDEANU (min. 10, din 11 m), CAMATARU (min. 
19). Șuturi ia poartă: 14-4 (pe poartă: 7—2). Cornere: 5—2.

UNIVERSITATEA: Boldici 7 — Negrilă 7, Ștefănescu 7, Bumb eseu 8, 
Fu rima 7 — Țicleanu 8, Beldeanu 8, Donase 7 — Crișan 7, Câmătaru 8, 
Cirțu 6 (min. 88 Ungureanu).

DINAMO: Ștefan 8 — I. Marin 6, Sâtmâreanu 6, Dinu 6, Che-ran 7 — 
Augustin 6, Ghiță 5 (min. 32 Dragnea 7), Custov 6 — Țâinar 6, D. Geor
gescu 7, Vrînceanu 5 (min. 70 Țevi 6).

A arbitrat: N. Rai nea (Bîrlad) 9; la linie: FI. Cen-ea . (Caracal) și 
D. Ologeanu (Arad).

Cartonașe galbene: CIRȚU, PURIMA, CRIȘAN.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2—1 (1—0).

• i. .m, ■

CRAIOVA, 20 (prin telefon)
Nici cei mai infocați supor- 

teri ai echipei cranoveos mu cre
deau că Ștefănescu, Beldeamu și 
coechipăcrli lor aveau să le ofe
re — tocmai in fața liderului — 
una din cele mai frumoase re
prize de fotbal realizată de ei 
în actualul campionat. Și cu toa
te că antrenorii Nunweliiller și 
Diima luaseră măsuri, de precau
ție, treeîndu-1 pe Cheran pe par
tea stingă (la Crișan) și plasîn- 
du-1 pe Ghiță în fața fundașilor 
centrali, la prima acțiune ofen
sivă a craiovennJQr apărarea di-

VALOAREA TEHNICĂ ȘI-A SPUS CUVl'NTUL
STEAUA - CORVINUL 2-0 (1-0)

Stadion Steaua; teren bun; timp frumos, călduros; spectatori — aproxi
mativ W000. Au marcat: IORDĂNESCU (min. 17) și SAMEȘ (min. 58). 
Șuturi la poartă: 22-9 (pe poartă: 11-6). Cornere: 8-8.

STEAUA: lordache 8 — Anghel-ini 7, FI. Marin 7, Sameș 7, I. Gheorghe 
6 — Stoica 6, Dumitru 7 — M. Răducanu 6, lordănescu 7, A. Ionescu 6, 
C. Zamfir 8.

CORVINUL: B o log an 7 — Nicșa 6, Galan 6, Dina 6, Bogdan 6 — 
Dumitriu IV 7, Klein 7, Georgescu 6 - Lucescu 8, Petcu 7 (min. 73 Bucur 
7), Gabor 6 (min. 4d Văetaș 6).

A arbitrat: V. Topan 8; la linie: M. Sa lom ir (ambii din Cluj-Napooa) 
și A. Hârța (Gherla).

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

Primele 15—20 de minute de joc 
anunțau o victorie netă a steljști- 
Kxr, care — începând partida cu 
multă ambiție și vigoare — au 
avut, în această parte a jocului, 
numeroase ocazii de gol, ratate 
însă — de la câțiva metri — de 
A. Ionescu, lordănescu, M. Rădu- 
caniu și chiar Sameș, ieri foarte 
des prezent la fijnafljzajne și a că
rui insijstență ofensivă avea să fie 
pînă la unmă răsplătfi'tă... Cons
trânși să se apere, hunedoirenii 
ripostează rar in atac, dar, și a- 
tunol, intențiile lui Lucescu nu 
stat corect sesizate ele coechipie
rii săi. Steaua deschide scorul 
în mJn. 17 (centrarea lui C. zam
fir — ieri, în deosebită vervă 
— este reluată cu capul de IOR- 
DANESCU), mai are o bară (Du
mitru, men. 35), Răducanu ra
tează srigur cu portarul (șut 
slab, reținut de Bologan, în min. 
40), dar finalul primei părți apar
ține oaspeților, care au fost la 
un pas de egalare: în min. 41, 
Iordâche respinge excepțional șu

CiND „LANTERNA" PRIMEȘTE GOL Șl
A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. BIHOR 3-1 (2-0)

Stadion „23 August"; teren bun; timp noros; spectatori — aproximativ 
8 000. Au marcat: BOLDNI (min. 11), HAJNAL (min. 34), BOZEȘAN (min. 
85), respectiv FLORESCU (min. 88, din penalty). Șuturi ia poartă: 16—9 
(pe poartă: 8—6). Cornere: 7—8.

A.S.A.: Vunvulea 7 — Karda 5, Unchiaș 7, Ispir 7, Gali 6 — Biro I 6, 
Boloni 8, Bozeșan 7 — Both l-l 5 (mi-n. 26 Varodi 6), Fonici 6, Hajnal 8.

F.C. BIHOR: Albu 5 (min. 32 Vidac 7) — Zare 5, Bigan 7, David 6, 
Kiss 6 ('min. 48 Palo 6) — Mureșan 5, Naom 6, Georgescu 6 — Lup ou 7, 
Floresou 6, Ghergheli 5.

A arbitrat: C. Bârbulescu 8; la 
rești) și V. Ciocilteu (Cra-iova).

Trofeul Petschovschi: 7. La juniori:
• --------- -i i

TG. MUREȘ, 20 (prin telefon)
A.S.A. a avut un start destul 

de greoi, acuzând din plm iure
șul orădean soldat cu două si
tuații bune de gol, ambele iro
site de Lupău, din careu. Scă- 
pați cu fața curată, mureșenii au 
deschis scorul, în min. 11, la 
primul lor corner : BUlONI a 
executat de pe dreapta, cu stân
gul, imprimând eîect mingii care 
avea să se oprească în plasă, 
sus, în colțul lung. Un gol rari-

mati 
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■ ■ ■
cari 
cu 
Este
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ech 
d e 
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namovisită s-a clătinat, iar In 
min. 10 a cedat pentru prima 
oară : Beldeanu a pătruns im
petuos în careu, l-a fentat și de
pășit pe Dinu, acesta a faultat 
clar, recunoscîndu-și greșeala 
prin ridicarea miinilor. Penalty-ul 
a fost executat impecabil de ace
lași BELDEANU și 1—0. Acu- 
zîn.d șocul, Dinamo n-a reușit să 
stăvilească iureșul „alba?triliăr“ și 
in min. 19, profitând de nesin- 
cronizarea fundașilor centrali 
bucureșteni, CAMĂTARU a in
terceptat balonul la mijlocul te
renului și, după o cursă solitară,

tul din apropiere al lui Petcu, 
iar în min. 43 Gabar zguduie 
„trainsversata" I

Superiori'taitea de ansamblu a 
„roș-albaștjrilor" continuă și după 
reluare, fiind transpusă și pe 
tabela de marcaj în min. 58, cînd 
SAMEȘ șutează puternic, pe jos, 
de la 20 m : 2—0. Dar dacă fun
dașul oenitrafl stelist a înscris dta 
afara careului, M. Răducanu n-a 
reușit nilci de la.. . U metri, por
tarul Bologan resping ându-i șu
tul la penaltyud acordat pentru 
henț la Galan (mta. 65). Spre 
final, Corvinul ataca mai mult 
(in general, oaspeții au avut o 
evoluție superioară altor mecduri. 
ale lor în Capitală), obțin cor
nere, au o ocazie bună (Văetuș, 
bară min. 63), Iordâche respin
ge din nou o „bombă" a lui Lu
cescu și meciul se temmână des
tul de anost, mai ales că Steaua 
reduce matroanele.

Radu URZICEANU

linie: V. Mc-ndes-cu (ambii din Bucu-

4-0 (3-0).

sim pe stadioanele noastre. în
curajator pentru A.S.A. și de
primant pentru F.C. Bihor, care, 
obosită, pare-se de atâtea încer
cări, nu mai are forță ue repli
că. O stare de spirit evidentă 
în tabăra orădeană și transmisă 
pînă Ia ultimul apărător, porta
rul Albu, care, în min. 34, la un 
șut, din careu, al lui HAJNAL, 
va primi un gol parabil. Inten
ționând revitalizarea psihică a 
sistemului defensiv, Jenei l-a tri-
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NEDORITA ARBITRUL
ViLCEA - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (1-1)
teren alunecos; timp favorabil; spectatori — aproxi- 
: COCA (min. 13), C. NICOLAE (min. 60), respectiv 
rî la poartă: 11—7 (pe poartă: 5—3). Comere: 6—2. 
Bărbuț 5, Iordan 6, Bazno 6, Lepâdatu 5 — G. Stan 

Teleșpan 7, Coca 7, ~C. Nicolae -7 (min. 85

Romilâ III 6, Safian 
— Romilâ II 7, Simionaș 7, 
, Costea 5, Cernescu 5. 
omir 4; la linie: C. B!<aj

5 (min. 75 Dănilă 5), 
Florean 5 - C. lonescu

slab — și C. Jurja

OSTEA, ROMILÂ III, TELEȘPAN, NAȘTE, D. IONESCU. 
7. La juniori: 0—2 (0—1).
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r confundă 
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stricînd 
fotbal, 
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nevoie 

rea retro- 
consecință, 
de gîndul 
fotbalului

mai

din 
plus 
ju
de 

mi- 
Ce-

— dar tocmai de aceea se cădea 
să fie condus de un arbitru 
experimentat.

In lupta adeseori oarbă 
teren, vîlcenii au avut un 
de „lumină" (de luciditate), 
cînd și... fotbal vreo 20 
minute, față de cele vreo 10 
nute de fotbal ale ieșenilor...
le 30 de minute adunate. au a- 
parținut primei reprize, cînd 
gazdele au început bine partida, 
dovedind, prin combinațiile lui 
Teleșpan, Coca, Vergu și C Ni
colae, că merită și în perspecti
vă un loc in Divizia A. Timizi și 
inhibați (stopați uneori de arbitru), 
ieșenii au terminat repriza 
mai bine, perioadă cînd se pu
teau detașa în învingători- dacă 
nu *" *
zii
au

intîi

cca-s-ar fi jucat cu cîteva 
favorabile. Golurile partidei 
fost opera Iui COCA (min. 13) 
reluare în careu din poziție 
ofsaid, după părerea noastră 
COSTEA (min. 38) și C. NI

COLAE (min. 60).
Marius POPESCU

de

ă Ștefan:

înlocuit 
(Dragnea), 
ai avea 
craiovenii 

ui re-
Negrilă

39). Abia 
expedia* 

Sem-

Unâversi- 
ufl și Dti- 

. Și dacă 
au tratat 

l diin care 
(min. 59 

a aventu
ra poarta 
Universi- 

se în- 
a face 

dese ale 
Dinamo 

expe- 
la dis- 

“» a 
raitait in- 
, sdngu- 

lideru- 
schimba

JOC PE „MUCHIE DE CUȚIT
GLORIA BUZĂU - SPORTUL STUDENȚESC 1-1 (0-1)

DIVIZIA B: ETAPA A 29-a
Stdion Gloria; teren deoivelat; timp frumos; spectatori — 

20 000. Au marcat: RADULESCU (min. 12), respect v, SIMiON 
Șuturi la poartă: 11-7 (pe poartă: 6-4). Comere: 16-3.

GLORIA: Cristian II 7 — Ivana 6, Petroche 5 (min. 25 
Nicokje 6, Tui poc» 6 (min. 46 Necuke 6) — Oprișcn 6^ Stan 6, 
6 - Petreonu 6, Negoescu 6, Gh. Rodu 6.

SPORTUL: Mororu 7 — Stroe 6 (min. 46 O. 
Grigore 7, M un tea nu 6 — Câțoi 6. Tănăsescu 6, 
7, lorgulescu 6, M. Sandu 6 (min. 75 Șerbănică).

A arbitrat: Gh. Ispas 6; la linie: E. Blacioti 
C. Szilaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene: MUNTEANU, NICOLAE.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 2-2 (0-1).

aproximativ 
(min. 63).

Simion 7), 
Ghizoeanu

(ambii d.n Constanța) ți

BUZĂU, 20 (prin telefon)
Joc aprig, pe muchie de cu

țit, in care gazdele au 
în luptă toate resursele 
zice, au forțat victoria 
cursul reprizei a doua, 
dominate psihic de golul 
DULESCU (min. 12), în 
unei frumoase combinații cu M. 
Sandu, 
Nicolae 
sească 
aceasta 
gresivă 
bătut ca ________ _______
trogradării, depășind uneori chiar 
mijloacele corecte. Dar și In con
dițiile jocului slab al gazdelor, 
rod al nervilor „tociți-, echipa 
lui Ion Ion eseu a trecut de multe 
ori pe lingă gol (mm. 8 — bară 
a lui Radu, min. 28 — Negoescu. 
singur cu portarul, min. 36 — 
reluare Nicolae, de asemenea în 
bară). în acest timp, studenții au 
jucat economic, bazîndu-se pe 
rafinatele relansări ale lui Ră-

aruncat 
lor fi- 

în tot 
dar — 

lui RA- 
urma

la o gravă greșeală a lui 
— nu au reușit să gă- 

drumul spre poartă. La 
a contribuit apărarea a- 

a oaspeților, care s-au 
pentru... e\*Xarea re-

dulesca. pe excelentul control 
exercitat ăe Chihaia asupra ba
lonului și pe munca „neagră- a 
uituroc celorlalți jucători.

După pauză. Gloria s-a năpus
tit cu și mai multă cerbicie in 
atac, a egalat “ - —
MION a reluat 
de jucători La 
ratat alte două 
in mir 65 și 66.
o partidă de mare tensiune, în 
care buzeienii ar fi putut ciștiga 
(prin prisma ocaziilor, dar nu și 
a calității jocului), in timp ce 
bucureștenli au făcut mișcări de 
rutină avantajați de evoluția sco
rului și de slăbxrainea conducă
torului de joc. care nu a repri
mat numeroasele intervenții dure 
(și intenționate) ale unor „pro
tagoniști- (mai ales în tabăra 
oaspeților). Această slăbiciune a 
determinat degenerarea jocuiui 
șt Implicit. împuținarea momen
telor de fotbal.

loan CHIRILĂ

in min. S3 (SI- 
dintr-un pachet 

un corner) și a 
ocazii prin Stan, 
Așa s-a Încheiat

DACĂ OASPEȚII NU POT, ÎI AJUTĂ GAZDELE!
F.C BAIA MARE - U.TX 1-1 (1-0)

SERIA I -------------
C.SAI. SLCEAVA — PORTUL 

CONSTANTA «—1 (1—1). AU
marcat: Avâdanei (min. 28). 
Xeacșu (min. 53), Grosaru (mta. 
55). Prepeliță (min. 70). Cniriță 
(mta. 83), Radu (mta. 87), res
pectiv Marinov (min .

VIITORUL VASLUI — NITRA- 
MO.NIA FAGAR.VȘ 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Cioaca (mta. 78).

F. C. BRAILA — MUSCELUL 
CIMPULUNG 0—2 (1—1). Autorii 
golurilor: Traian (min. 13, 80.
82). Lungeanu (min. 68, autogol). 
Bulancea (min. 83), Telegraf 
(min. 86 din 11 m), respectiv 
Berevoianu (min. 10) și Pamfil 
(min. 60).

MIXERUL GURA HUMORULUI
— VICTORIA TECUCI 3—1 (1—1). 
Au Înscris: Ciorlia (min. 7) 
Chircu (min. 46). Iosub (min. 
50), respectiv Costăncelu (mirt 
12).

RELOX-CEAHLAUL p. xeamț
— DELTA TULCEA 0—1 
(0—0). A marcat Rotaru (min. 87).

LC.LM. BRAȘOV — F.C.M 
GALATI 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV — OL
TUL SF. GHEORGHE 2—0 (1—0). 
Autorul golurilor: Szakacs (min. 
20, din 11 m, șl min. 60).

F.C. CONSTANTA — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 1—0 (0—0). A în
scris: Drogeanu (min. 69).

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
PROGRESUL BRAILA 0—0.

Relatări de la I. Mindrescu.
M. Moga, I. Baltag, D. Bolohan,
N. Marcu, I. Stanca, V. Secărea-
nu, T. Tudose și lP. Enache.

1. F.C.M. Galați 29 21 3 5 58-26 45
2. Steagul roșu 29 18 4 7 49-19 40
3. C.S.M Suceava 29 17 5 7 53-25 39
4. F.C. Constanța 29 15 2 12 46-28 32
5. F.C. Broda 29 14 2 13 40-35 30
6. Viitoru. Vaslui 29 13 4 12 31-35 30
7. Delta Tulcea 29 14 1 14 38-35 29
8. I.C.I.M. Brașov 29 12 5 12 41-36 29
9. Tractorul Bv. 29 12 3 14 38-45 27

W. Progresul Br. 29 10 6 13 30-40 26
11. Nitr. Făgăraș 29 10 6 13 31-42 26
12. Minerul G.H. 29 11 4 14 26-44 26
13. Oltul Sf. Gh. 29 10 5 14 30-45 25
14. Portul C-ța 29 11 2 16 37-45 24
15. Mușcelul C-lung 29 11 2 16 38-47 24
16. Victoria Tecuci 29 11 2 16 45-56 24
17. Constr. lași 29 8 7 14 25-36 23
18. Relon—Ceahlăul 29 10 3 16 21-36 23

ETAPA VIITOARE (duminică

P.

Stadion „23 August"; teren alunecos; timp frumos; spectatori — aproxi
mativ 20 000. Au marcat: ROZNAI (mm. 8), respectiv BORZ (mm. 55 — 
autogol). Șuturi la poartă: 15—3 (pe poartă: 6—0). Comere: 10-1.

F.C. MAIA MARE: Ariciu 3 — Borz 3, Condruc 6, Koller 7, Molnar 5 — 
Radu 6, Bălan 6 — Dragomirescu 5 (mm. 75 Sepi 5), Terheș 4 (mia.

75 S. Popa 5), Roznai 6, Deac 6.
U.T.A,; Ducada-m 6 — Bitea 6, Gali 6, Kukia 6. Gaspar 6 — Trea 5 

(min. 40 Caracioni 6), Schepp 6» Leac 6 — Cura 5, Domtde 4 (min. 52 
Vaczi 6), Coraș 4.

A arbitrat: Fr. Coloși 8; la linie: N. Georgescu (ambii din București) 
și C. Sămdu'.escu (Vaslui).

Cartonașe galbene: DOMIDE, MOLNAR. 
Trofeul Petschovschi: 10. La juniori: 2—2 (1—1).

BAIA MARE, 20 (prin telefon)
După cum a început această 

partidă (in care U.T.A. își juca 
una din ultimele șanse de su
praviețuire în prima divizie), cu 
gazrdrie. atacând pe un front larg, 
folosind jocul rapid pe aripi,-pre
cum și infiltrările in atac afle 
celor mai temuți șuieri (în spe
cial Koller), toată lumea credea 
că elevii iul Mateianu își vor 
onora frumoasa carie de vizită de 
pînă acum cu un joc spectacu
los și eficace. Această impresie 
avea să-și capete curînd un su
port concret înregistrat ca atare

pe tabela de marcaj care, din 
min. 8, arăta 1—0 pentru forma
ția gazdă, prin golul înscris cu 
capul de ROZNAI, care a reluat, 
cu precizie, centrarea din viteză a 
lui Dragomirescu. Oaspeții nu 
i-es din propria jumătate de teren. 
Echiipa locală atacă în ooottdfltuaire, 
șuturile cefle mai periculoase îi 
aparțin fundașului centrai Koller, 
canonada contiinjuă la poarta lui 
Ducadam, dar tirul *
de țintă.

Lovjtură de teatru
ză ! Arădenii reiau_______
suită de faulturi, iar fotbaliștii 
băimăreni nu mai atacă cu con-

este departe

dtzpă pau- 
jooul cu o

viagerea din prima parte a par
tidei. Iar in min. 55 se produce 
tovivura de teatru la care ne re
feream : o minge degajată, la 
intimplare, Înainte, de fundașii a- 
rădeni, n găsește pe Vaczi In 
terenul advers, dar mult mal de
parte de balon decit portarul A- 
rieiu (ieșit la peste ZO m de bu
turi) și fundașul Borz. Mingea 
trece printre Vaczi și Ariciu, >- 
jtmge in posesia lui BORZ, In a- 
fara suprafeții de pedeapsă, și 
acesta, fără să ezite, deși vedea 
clar că in propria-i poartă nu 
se afla nimeni, expediază min
gea, cu precizie, in plasă. Aces
ta a fost primul și ullEmul șut 
la poarta luâ Aricău 1 O dublă 
greșeală — premeditată 7 —, și 
astfel egalitatea a fost resta
bilită pe tabela de marcaj, fla
grant, împotriva cursului jocului.

Și după asta n-a mai fost ni
mic... „Punerea în scenă” se ter
minase cu mult înaintea fluieru
lui final, cu o regie și actori pe- 
nSbfli, ta fata unei asistențe uiu- 
iite, care și-a apostrofat cm ve
hemență echipa favorită, multe 
mânute ta șir după încheierea 
medului. Bdine meritat 1

Paul SLĂVESCU

27 mai): Progresul Brăila — 
Delta Tulcea (1—3), Portul Con
stanța — Viitorul Vaslui (1—2), 
Minerul Gura Humorului — 
F.C.M. Galați (1—2), Steagul ro
șu Brașov — LC.IJ4. Brașov 
(0—0), Victoria Tecuci — F. C. 
Brăila (0—2), Muscelul Cîmpu- 
lung — F.C. Constanța (1—4),‘ 
Relon — Ceahlăul p. Neamț — 
Tractorul Brașov (1—0), Nitra- 
monia Făgăraș — Constructorul 
Iași (1—1). Oltul Sf. Gheorghe 
— C.S.M. Suceava (0—3).

SERIA A II a -----------------------------------

INALULUI, DEMBROVSCHI
IMIȘOARA - JIUL 3-0 (1-0)

foarte bun; timp foarte călduros; spectatori - 
at: PETRESCU (min. 21) și DEMBROVSCHI (min. 
rtâ: 22—3 (pe poartă: 12—0). Cornere: 8—3.

I 6 — Vișan 7, Păltinișan 7, Mehediațu 7, Borna 
i 8, Lața 7 (min. 72 Roșea 6) — Anghei 7, 

etrescu 7.
5 (min. 74 Pintea 5), Ciu>pitu 7, Bădin 6, P. 
ssai 5, Stoica 5 — Adam 5 (min. 55 Guran 5),

; La linie: C. Braun (ambii din Brașov) și M.

IJRESCU, RUSU. 
juniori: 1—0 (0—0).

elefon) 
stu- 

unei 
înaintea 

ci, pe 
ește pe 
modest 

plasare, 
arcursul 
orii din 
ă expe- 
pe spa- 
thori I!
u au 
au ju- 
ui ad- 

aj, fără 
de in- 

care a 
ormația 
undașul 
mic de 
echipie- 

atacat 
a lui 
ui Lața 
deschis

în min. 21: Iuga a luat o ac
țiune pe cont propriu, a șutat 
în apărătorii adverși, mingea a 
deviat pe stingă, la PETRESCU, 
care a expediat-o fulgerător in 
plasă: 1—0.

Aspectul jocului urmează ace
lași curs și după pauză. în min. 
48, Dembrovschi, care _ 
se văzuse pînă atunci ___
că-și menajase resursele) Începe 
să apară tot mai mult în joc, 
devine un adevărat coordonator 
și apărarea Jiului este prinsă 
mereu pe picior greșit, 
amînă majorarea 
min. 58, îl imită Anghel (min. 
60), iar DEMBROVSCHI expedia
ză un șut în „transversală-, in 
min. 71, pentru ca tot el să în
scrie două goluri frumoase, apă- 
rînd la finalizare atunci cind 
cuvenea. Mingea poposește 
plasă de două ori, în min. 
și 77, în urma unor lovituri < 
capul ale timișoreanului.

Gheorghe NERTEA

nu prea 
(poate

scorului

se 
în
75 
ca

COMAN ÎNVINS LA LIMITA...
F.G ARGEȘ - GS. TÎRGOVIȘTE 1-0 (0-0)

o pica ie 
(min. 61).

torențiala; 
Șuturi

Ivan 7

la

Cîrstea 7, 
lovănescu 7, Torrsa 8

7,

RULMENTUL ALEXANDRLV — 
POIANA CIMPINA 1—0 (1-0).
Unicul gol a fost realizat de Gb. 
Radu (min. 42).

METALUL BUCUREȘTI — 
F.CJd. GIURGIU 0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — RA
PID BUCUREȘTI 2—2 (1—0). Au
torii golurilor: Ioniță (min. 24 
ți 75) pentru Gaz metan, Cojo- 
caru (min. 48) șl Șutru (min. 
86) pentru ’Rapid.

ȘOIMII SIBIU — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 3—1 (1—0). Au 
înscris: Rusu (min. 12), Neagu 
(min. 51), Rotaru (min. 78), res
pectiv Orbuleț (min. 85).

Ș.N. OLTENIȚA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 1—2 (0—1). Au 
marcat: Pitică (min. 75), respec
tiv Margelatu (min. 10 și 85).

PETROLUL PLOIEȘTI — CHI
MIA TR. MĂGURELE 1—0 (0—0). 
Autorul golului: FI. Nicolae 
(min. 80).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CHIMIA BRAZI 2-0 
(0—0). Au marcat: Al. Libra 
(min. 65) șl Apostol (min. 87).

DINAMO SLATINA — META
LUL PLOPENI 0—1 (0—0). A 
înscris Petcu (mta. 75).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — VIITORUL SCOKNICEȘTI 
2—1 (2—0). Autorii golurilor:

Vlătănesca (min. 30 șl 37), res
pectiv Gh. Manea (min. 46).

Relatări de la M. Bizon, G. 
Octavian, M. Țacăl, I. Boțocan. 
V. Țugui, C. Avercitl, V. Timuc, 
D. Mihail șl Gh. Manafu.

1. Viit. Scomicești 29 16 3 10 42-30 35
2. Met. Plopeiii 29 15 4 10 41-25 34
3. Petrolul PI. 29 15 3 11 45-27 33
4. Metalul Buc. 29 13 7 9 37-28 33
5. Rulmentul Alex. 29 13 7 9 30-25 33
6. Autobuzul Buc. 29 14 4 11 45-30 32
7. Rapid Buc. 29 10 11 8 45-31 31
8. Dinamo Slat. 29 13 4 12 51-46 30
9. Prog. Vulcan 29 13 4 12 35-35 30

10. Gaz metan 29 11 8 10 29-31 30
11. F.C.M. Giurgiu 29 11 7 11 26-38 29
12. Șoimii Sibiu 29 11 6 12 34-33 28
13. Poiana C-pina 29 12 3 14 44-43 27
14. C.S.M. Dr. T.S. 29 12 3 14 34-41 27
15. Electroputere 29 11 3 15 32-48 25
16. Chimia Tr. M. 29 10 5 14 26-44 25
17. Ș.N. Oltenița 29 6 9 14 21-39 21
18. Chimia Brazi 29 7 5 17 27-50 19

ETAPA VIITOARE (duminică
27 mai): Electroputere Craiova
— Petrolul Ploiești (1—1), Viito
rul Scornicești — Ș.N. Oltenița 
(1—1), Chimia Tr. Măgurele — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(0—2), Metalul Plopenl — Gaz 
metan Mediaș (1—0), Progresul 
Vulcan București — Metalul 
București (1—1), F.C.M. Giurgiu
— Chimia Brazi (1—0), Autobu
zul București — Rapid București 
(1—0), Șoimii Sibiu — Rulmentul 
Alexandria (0—0), Poiana Cimpl- 
na — Dlnamo Slatina (0—2).

care, 
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lor, în 
eprizei, 
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de pe 
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de ne- 
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ze mai 
ul su- 

vor 
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e de 
BOZE- 
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iar în 
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pentru 
margi- 
stînga,

Stadion „1 Mai"; teren moale; timp răcoros, după 
spectatori — aproximativ 15 000. A marcat: RADU II 
poartă: 32—4 (pe poartă: 11—21). Comere: 15-0.

F.C. ARGEȘ: Cristian 8 — M. Zamfir 7, Stancu 7, 
Bărbulescu 6 (min. 20 latan 6; min. 46 Moiceanu 6), 
— D. Nicolae 7, Dobrin 7, Radu II 7.

C.S. TÎRGOVIȘTE: Coman 9 — Gheorghe (min. 13 Miu 6), Enache 
Ene 7, Dumitrescu 6 — Furnică 6, Tătaru 7, Kallo 7 — FI. Grigore 7 (min. 
84 Niculescu), Marinescu 6, Alexandru 6.

A arbitrat: Oct. Ștreng (Oradea) 8; Ia linie: V. Consta ntinescu (Bucu
rești) și I. Rus (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene: IOVÂNESCU. ENACHE șl TĂTARU.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 2—1 (1-0).

PITEȘTI, 20 (prin telefon)
F.C. Argeș a început meciul în 

trombă, s-a instalat cu majorita
tea forțelor in jumătatea de te
ren a oaspeților, căutînd cu in
sistență drumul golului. Dar go
lul întirzia să cadă la Pitești, 
unde se juca nervos, cu multe 
neregularități (lovânescu l-a tri
mis la cabină. In min. 13, după 
un fault violent, pe Gheorghe). 
In schimb, se marchează la Cra
iova și publicul aplaudă zgomo
tos prima reușită a Universității. 
In min. 24 era 2—0 pentru studen
ții craiovenl. La Pitești, încă ni
mic. Ba era cit pe aci să fie 
0—1 la o acțiune de contraatac 
a lui FI. Grigore, In min. 25, sau 
ceva mai tirziu, în min. 34. cind 
Cristian I a reținut cu dificul
tate un șut puternic al Iul Tăta
ru. Se juca, practic, la o poartă, 
aceea a lui Coman; dar portarul 
tirgovlștean rezista, rezista pînă 
la pauză, salvind de citeva ori 
la limita imposibilului, așa cum

a fost în min. 42, cind a scos 
balonul din piciorul lui Dobrin, 
scăpat singur spre poartă.

în cea de a doua repriză, as
pectul partidei se menține ace
lași. F.C. Argeș domină autori
tar, C.S. Tîrgoviște se apără cu 
toată echipa, masată uneori în 
propria suprafață de pedeapsă, 
și contraatacă periculos prin FL 
Grigore și Marinescu (în min. 
56 și 59 Cristian I intervine cu 
multă oportunitate și salvează 
două situații critice). în min. 61 
se sparge — in fine — gheața: 
M. Zamfir centrează la seiniinăl- 
țime, în careu, și RADU n reia 
din voleu la colț: 1—0. Pînă la 
sfîrșitul meciului, deși a mai ră
mas aproape jumătate de oră, 
„reduta* tirgovișteană rezistă 
eroic, cu toate că la poarta lui 
Coman s-au executat 12 corn ere, 
s-au expediat 21 șuturi și s-au 
ratat cel puțin 4 ocazii clare de 
gol!

Mihai IONESCU

SERIA A lila ---------------------------- -------
IND. SlRMEI C. TURZn — 

MINERUL MOLDOVA NOUA 
4—1 (4—1). Au înscris: Vesa
(min. 1 și 42), Bicbescu (mta. 
33), Mureșan (min. 44), respec
tiv Nestorovici II (min. 30).

Gherga (min. 57), respectiv Mun- 
teanu (min. 61).

PRIMUL ȘUT PE POARTA,
OLIMPIA SATU MARE - S.C. BACĂU 2-0 (0-0)

aproximativ 
21). Șuturi

Stadion Ol «Tip ia; timp frumos; teren bun; spectatori - 
7 000. Au marcat: V. MUREȘAN (min. 50) și BATHORI M (min. 54) 
la poartă: 16-10 (pe poartă: 6-3). Comere: 16-1.

OLIMPIA: Feher 7 — V. Mureșan 6, Smaror.dacbe 5. Matei 
5 - Scbău 5 (min. 63 Mathe 5), Kaiser 7, Bothori II 6 - Marcu 
87 Pataki), Hoțeganu 5, Helvei 6.

S.C. BACĂU: Urscche 6 — Pana i te 6, Ca târg iu 7, C. Solomon 
5 — Cărpuci 6, Vamanu 7, Șoșu 6 (min.79 Pană) — Verigeanu 6 
Antohi 5), Botez 5, Mihu 7.

A arbitrat: Gh. Retezan 9; fa linie: C. Dinulescu și Max. 
(tați din București).

Cartonașe galbene: MATEI, SMARANDACHE.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 0-1 (0-1).

6.
6

EUmI6. 
(mta. 80

Popescu

PRIMUL GOL
tost cele <xn min. 
Mihu și Vamanu. 
trem de favorabile, 
credibil.

5 
in _, au ratac in

și 23, dnd 
poziții ex-

Olimpla intră mult 
i teren, domină

SATU MARE, 20 (prin telefon)
Prezența, încă din start, a lud 

Smaraudache în careul băcăuan 
(oa un al doilea vâirf) ne-a ară
tat intenția gazdelor de a se im- 
pume chiar de la început. Dar 
superioritatea lor teritoriailă, des
tul de netă dealtfel, nu și-a gă- 
siit materializarea datorittă jocu
lui la întîmplare practicat, cu 
multe dofjeicn.țe tehnice, cu șu-

truri imprecise (în primele 45 de 
minu-te nici un șut pe spațiul 
porții !), dt și precipitării în 
faza finalizării. S.CV Bacău a e- 
voluat bine tactiic, cu un marcaj 
strict și cu o defensivă calmă 
și promptă. Oaspeții n^au făcut 
doar un joc de apărare, cd. s-au 
lansat și în câteva
destuii de tăioase și, în același 
timp, periculoase, așa cum

contraatacuri

La reluare, < 
mac decisă în 
insistent, obține o strită de cinci 
camere, iar la cea de-a 
lovitură de colț (min. 50) 
tește deschiderea scorului 
fundașul V. MUREȘ AN (era pri
mul șut pe poartă !). Peste 4 mi
nute, tot după o lovitură de colț, 
sătmărenii iși măresc 
prin BATHORI “ 
astfel liniștea, 
bună perioadă 
piei. Pînă in 
avut ~ 
doar de șuturile hn Cărpuci (min. 
70), Karser (mta. 71). Mihu (min. 
73) și He’.vei (mta. 75). dar mai 
ales de ratările lui Kafser (mta. 
78 — când a driblat șl portarul) 
și Marcu (min. 86 — singur cu 
portarul, ta 6 m, a șutau peste 
bară).

un curs

au

șasea 
izbu- 
prin

avantajul 
II recăpătîndu-și 

A fost cea mai 
de joc a Olim- 

finail. partida a 
liniștit, înviorat

Adrian VASILESCU

MINERUL CAVNIC — C.F.R. 
TIMIȘOARA 4—3 (1—1). Au mar
cat: Necula (min. 38), Șuncu- 
tean (min. 49), Coman (min. 60), 
Roatiș (min. 89), respectiv Iancu 
(min. 28), Bocănici (min. 52), 
Androvici (min. 66).

CJ.L. SIGHET — DACIA 
ORAȘTIE 1-0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Ciohan I (min. 
74).

AURUL BRAD — F.C.M. RE
ȘIȚA 3—1 (2—1). Autorii goluri
lor: Ghiță (min. 5, 16 și min. 46. 
din 11 m), respectiv Gabel (min. 
15).

„U“ CLUJ-NAPOCA — META
LURGISTUL CUGIR 4—0 (2—0).
Au marcat: L. Mihai (min. 22>. 
Cimpeanu n (min. 29 șl 63) și 
Florescu (min. 65).

Înfrățirea oradea — 
GLORIA BISTRIȚA 3—1 (1—0).
Au înscris: Molnar (min. 28). 
Palfl (min. 66), Schwartzman 
(min. 85), respectiv Damian 
(min. 63).

MINERUL ANINA — VICTO
RIA CAI. AN 5—0 (1—0). Autorii
golurilor: Sehiopu (min. 18), Ig
nat (min. 47), Platagă (min. 50 
și 55), David (min. 60).

MUREȘUL DEVA — CHIMICA 
tIrnAveni 3—1 (2—0). Au în
scris: Enescu (min. 35 și 43),

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—1 (0—0). AU
marcat: Crîngașu I (min. 87) 
pentru U.M.T., Țegean (min. 50) 
pentru C.F.R.

Relatări de la P. Țonea, Z. 
Debrețini, S. Pralea, Al. Jurcă, 
I. Lespuc, P. Lorincz, P. Lungu, 
I. Jura și C. Crețu.

1. „U" Cj.-Nap. 29 18 4 7 «1-18 40
2. Gloria Bistrița 29 14 4 11 57-03 32
3. F.C.M. Reșița 29 12 7 10 46-31 31
4. Minerul Anina 29 15 1 13 53-39 31
5. Aurul Brad 29 14 3 12 48-37 31
6. C.F.R. Cj.-Nap. 29 13 4 12 38-36 30
7. Minerul Cavnic 29 13 4 12 46-52 30
8. Minerul M.N. 29 14 1 14 34-41 29
9. Ind. sîrmei C.T. 29 13 3 13 43-35 29

10. Metalurg. Cugir 29 12 5 12 36-48 29
11. Chimica Tîm. 29 13 2 14 42-45 28
12. U.M. Timișoara 29 11 6 12 34-41 28
13. înfrățirea Or. 29 12 3 14 34-38 27
14. C.I.L. Sighet 29 îl 5 13 37-47 27
15. Mureșul Deva 29 11 4 14 31-42 26
16. Dacia Orăștie 29 11 3 15 21-41 25
17. Victoria Călan 29 11 3 15 22-61 25
18. C.F.R. Tim. 29 11 2 16 45-43 24

ETAPA VIITOARE (dumini
că 27 mai): Dacia Orăștle — în
frățirea Oradea (0—1), Chimica 
Tirnăveni — Ind. sîrmei C. Tur- 
zil (0—1), Metalurgistul Cuglr — 
Victoria Călan (1—0), F.C.M. Re
șița — Minerul Cavnlc (1—1), 
Gloria Bistrița — C.I.L. Slghet 
(3—1), C.F.R. cluj-Napoca— Aurul 
Brad (2—3), Minerul Anina — 
„U“ Cluj-Napoca (1—3), Minerul 
Moldova Nouă — U.M. Timișoa
ra (0—2), C.F.R. Timișoara — 
Mureșul Deva (0—1).

AZI SE REUNEȘTE LOTUL OLIMPIC
7

Azi, la ora 16 (la sediul 
F.R.F.), se reunește Lotul olim
pic, în vederea pregătirilor 
pentru partida retur cu echipa 
olimpică a Ungariei, din preli
minariile J.O , meci care se va 
disputa la 30 mai, la Miskolc.

Au fost convocați următorii 
jucători : Speriatu, Bucu, M.

Zamfir, Ștefănescu, Cîrstea, 
Ivan, Stancu, Al. Nicolae, Pu- 
rima, Bărbulescu, Augustin, Io- 
vănescu, M. Râducanu, D. Nico
lae, Radu II. Stan, Cămătaru, 
A. Rădulescu. După cum se 
știe, antrenorii lotului sînt 
Florin Halagian și Ion Marica.



„Internaționalele44 de tenis de la Brașov

El HĂRĂDĂU ÎNVINGĂTOR 
ÎN FINALA CU E. OSTA (Spania)
o îrumoasă comportare

BRAȘOV, 20 (prin telefon). Pe 
terenurile clubului Dinamo din 
localitate, ireproșabil pregătite 
de organizatori, duminică la 
prînz s-a încheiat concursul in
ternational de tenis la startul 
căruia au fost prezenți sportivi 
români și străini. Finala de 
simplu s-a disputat între cam
pionul tării noastre. D. Hără- 
dău, și tenismanul spaniol E. 
Osta. întîlnirea a fost de un 
bun nivel tehnic, Hărădău reu
șind de data aceasta să ofere 
spectatorilor faze de tenis ade
sea aplaudate. Un merit incon
testabil pentru reușita acestei 
finale îi revine, deopotrivă, ad
versarului lui Hărădău. care a 
replicat hotărit în primele două 
seturi. Este drept. în următoa
rele două el nu și-a adjudecat 
decît un singur ghem. Rezultat 
final : D. Hărădău — E. Osia 
G—3, 6—2, 1—6, 6—0.

în finala de dublu masculin, 
întîietatea și-au disputat-o 4 ju
cători români. Ei au început 
partida sîmbătă după-amiază, 
continuînd-o duminică diminea
ță (întreruperea s-a datorat în
tunericului). A fost un meci în 
care mai tinerii L. Bucur și L. 
Manea? au reușit, pe parcursul 
a 5 seturi, să-și impună jocul 
mult mai ofensiv. Rezultat fi
nal : L. Bucur. L. Mancaș — J. 
Bîrcu. M. Mîrza 6—4. 2—6. 6—4, 
4—6, 6—4. La dublu mixt, fina
lă între patru jucători din R.P. 
Chineză (reprezentanții acestei 
țări s-au comportat bine și aici.

„LTquipc" co iii cnlcază „europenele" de gimnastică :

NADIA COMANECI DA 0 PUTERNICA
IMPRESIE DE GRAȚIE Șl FRUMUSEȚE...
PARIS, 20 . (Agerpres). — în- 

tr-o retrospectivă pe marginea 
recentelor campionate europene 
feminine de gimnastică de la 
Copenhaga, comentatorul ziaru
lui „L’EQUIPE", Michel Thie
rry, scrie între altele : „Reve
nirea Nadiei Comăneci pe pri
mul plan, mai bine spus la cel 
mai inalt nivel, va avea efecte 
favorabile nu numai pentru 
gimnastica din România, dar 
și pentru gimnastica feminină 
în general. Nadia nu mai este 
acel fenomen pe care mulți au 
vrut să-1 copieze forțind pre
gătirea elementelor foarte ti
nere și de mic gabarit. După o 
perioadă de relaxare, campioa
na olimpică a reluat cu și mai 
multă vigoare antrenamentele. 
Evoluția sa morfologică dove

LUPTĂTORII DINAMOVIȘTI CÎȘTIGĂTORI 
IN ÎNTÎLNIREA CU SELECȚIONATA 

DINAMO DIN U.R.S.S.
Sîmbătă și duminică, in sala 

Dinamo din Capitală s-a dispu
tat întîlnirea de lupte greco- 
romane dintre reprezentanții 
clubului din șos. Ștefan cel 
Mare și selecționata Dinamo din 
U.R.S.S. Concursul. disputat 
după sistemul turneelor indivi
duale (au fost înscriși cite 3—4 
concurenți la fiecare catego
rie). a scos în evidență valoa
rea apreciabilă a dinamoviștilor 
bucureșteni. învingători la cinci 
dintre cele nouă categorii la 
care s-au disputat întreceri (la 
cat. +100 kg n-au avut loc me
ciuri. echipa oaspe neprczentînd 
concurent).

Dintre luptătorii dinamoviști 
s-au remarcat Nicu Gingă (52 
kg), Ion Păun (68 kg). Gheor- 
ghe Ciobotaru (74 kg). Victor 
Prențiu (82 kg) și Petre Dicu 
(90 kg), clasați pe primul loc la 
categoriile lor.

Sportivii din selecționata Di
namo din U.R.S.S. s-au impus 
la patru categorii : St. Bozniak 
(48 kg), P. Buvalin (57 kg), E. 
Davidov (62 kg) și V. Mezgai- 
kes (100 kg).

Alțt cîțiva sportivi bucureș
teni (a fost aliniată și o selec
ționată de tineret a Capitalei) 
au avut comportări satisfăcă
toare ; Fl. Moldovan (48 kg).

a tcnismanilor chinezi
la Brașov, așa cum o făcuseră 
cu o săptămînă în urmă la „In
ternaționalele" de la București): 
Sun Chun Lai, Yu Li Giao — 
Gu Min Hua, Wan Ping 3—6, 
6—1, 6—3.

Ultima finală, cea de dublu 
femei, a fost cîștigată, de ase
menea, de jucătoarele din 
R.P. Chineză. Perechea Wan 
Ping—Yu Li Giao s-a impus fără 
dificultate în fața româncelor 
Cosmina Popescu—Camelia Chi- 
riac cu 6—0, 6—4. sportivele 
noastre jucînd sub valoarea lor 
individuală.

Carol GRUIA — corcsp.

CAMPIONATELE EUROPENE 
MASCULINE DE GIMNASTICĂ

Kurt Szilier — pe locul 5 in trei probe
A 13-a ediție a Campionate

lor europene masculine de gim
nastică, desfășurată timp de 
două zile In Sala sporturilor 
din Essen (R.F. Germania), s-a 
încheiat sîmbătă cu finalele pe 
aparate, care au reunit pe cei 
mai buni opt sportivi la fie
care probă. Printre finaliști 
s-au aflat și campionul absolut 
al țării noastre, Kurt Szilier, 
care a evoluat la sol, cal cu 
minere și paralele, Nicolae 
Oprescu — la inele și paralele.

dește că gimnastica, practicată 
la nivelul de performanță, na 
încetinește creșterea și dezvol
tarea normală. Totodată, teoria 
potrivit căreia numai elemente
le cu statură mică se pot adap
ta la cerințele gimnasticii ac
tuale nu poate fi valabilă. Odi
nioară eram uimiți de un salt 
acrobatic sau de un dublu șu
rub, execuții care sînt acum la 
îndemina chiar și a debutante
lor. Dar există o anumită ma
nieră de a executa aceste fi
guri și tocmai această manieră 
i-a permis Nadiei Comăneci să 
revină în fruntea ierarhiei. Evo- 
Iuind în spațiu, datorită unei 
detente excepționale, Nadia Co
maneci dă o puternică impresie 
de grație și frumusețe, care nu 
are nimic comun cu acrobația 
propriu-zisă".

Gr. Tindeche (57 kg), I. Tecu- 
ceanu (62 kg) s-au clasat pe lo
cul 2 la categoriile respective, 
iar juniorul D. Spetcu (52 kg), 
de la A.S. Construcția Bucu
rești, a evoluat remarcabil în 
compania campionului mondial 
de juniori de anul trecut, B. 
Posali, de care a fost învins 
greu la puncte. Elevul antre
norului L Gabor a dovedit ca
lități deosebite, specialiștii pre- 
văzindu-i un frumos viitor spor
tiv. Și Ivan Savin (100 kg) s-a 
clasat pe locul secund, dar aș
teptam de la el maî mult în în- 
tilnirea cu Mezgaikes (M. TR.).

BALCANIADA
(Urmare din pag. I)

S. Stoianov (Bulgaria). M. Ște
fan (locul 2) ; 52 kg : K. Slavov 
(Bulgaria). FI. Diaconescu (locul 
2) ; 57 kg : M. Atanasov (Bul
garia). D. Staudt (locul 4) ; 62 
kg : E. Metin (Turcia), V. Tu
dor (locul 3) ; 68 kg : B. D,ju- 
kiei (Iugoslavia). C. Boată (locul 
4) ; 74 kg : S. Stoianov (Bul
garia). Gh. Minca (locul 2) ; 82 
kg : E. Samov (Bulgaria), Gh.

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE
Gh. Maftei și M. Tuli au ocupat locurile 4 și 5 la categoria cocoș

VARNA, 20 (prin telefon). 
Cea de-a 38-a ediție a Cam
pionatelor europene de haltere 
a început sîmbătă în seda spor
turilor din localitate, cu un nu
măr record de participant, 151 
din 26 de țări. în prima zi, la 
categoria muscă (52 kg), s-au 
aliniat 10 halterofili, titlul re
venind, după cum era de aș
teptat, sovieticului A. Voronin, 
care a depășit recordurile mon
diale la stilul smuls — 110,5 kg 
și la aruncat — 142,5 kg (la a 
4-a încercare).

Iată medaliații — categ. mus
că : 1. A. Voronin (U.R.S.S.) 
245 kg, 2. S. Leledko (Polonia) 
232,5 kg, 3. B. Olah (Ungaria) 
232,5 kg ; smuls : 1. Voronin 
H» kg, 2. Leledko 102,5 kg. 3. 
Golik (Polonia) 100 kg ; arun
cat : L Voronin 135 kg. 2. Le
ledko 130 kg, 3. F. Homyăk 
(Ungaria) 130 kg. La această

Ion Checicheș in finala de 
la soL Cei trei gim- 
naști români prezenți în 
filialele pe aparate au avut 
exerciții bune, valoroase din 
punct de vedere tehnic, dar nu 
au putut urca pe podium, mul- 
țumindu-se cu locul 5 obținut 
de trei ori de Kurt Szilier la 
sol. cal cu minere și paralele. 
La sol Ion Checicheș avea șan
să la o medalie, dar a ratat 
în finalul execuției, clasindu-se 
pe locul 6.

După victoria mai puțin scon
tată la individual compus, dar 
nu atit de surprinzătoare, dacă 
avem in vedere evoluția sa din 
ultimii ani. cu deosebire la 
Campionatele Mondiale de la 
Strasbourg, noul campion ab
solut al Europei, bulgarul Sto- 
ian Delcev, a mai obținut o 
medalie de aur (la sol) și una 
de argint, celelalte titluri re
venind gimnaștilor sovietici. 
Aleksandr Ditiatin și Bogdan 
Makut au cucerit cite două 
medalii de aur, iar Aleksandr 
Tkacev — una. Iată, dealtfel, 
noii campioni ai Europei pe 
aparate : sol — Stoian Deicev ; 
cal cu minere — Aleksandr Di
tiatin (U.R.S.S.) și Gyorgy 
Gukzogy (Ungaria) ; inele — 
Ditiatin ; sărituri — Bogdan 
Makut ; paralele — Makut : 
bară — Aleksandr Tkacev. La 
întreceri n-au luat parte mul
tiplul campion olimpic Nikolai 
Andrianov și campionul euro
pean de acum doi ani, Vladi
mir Markelov.

SPORTIVI DIN 66 DE ȚĂRI
LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE

CIUDAD DE MEXICO. 2# 
(Agerpres). — Comitetul de or
ganizare a celei de-a 10-a ediții 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară a primit confirmă
rile de participare din partea 
organizațiilor sportive studen
țești din 66 de țări. Cele mai

Ultimul meci al C.E. de rugby

U.R.S.S.-SPANIA 15-9
MOSCOVA, 20 (Agerpres)l — 

în ultimul med al campiona
tului european de rugby — 
„Cupa F.I.R.A.", selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 15—9 (12—6) formația Spa
niei.

Clasamentul final : 1. Franța,
2. România, 3. U.R.S.S., 4. Ita
lia, 5. Polonia, 6. Spania.

DE LUPTE
Glonț (locul 3) ; 90 kg : I. MA
TEI ; 100 kg : T. Popov (Bul
garia). I. Stignei (locul 2) : 
+100 kg : R. Ghcorghiev (Bul
garia). I. Hanu (locul 2).

La libere, cîștigători au fost 
bulgarii : F. Saiiev (48 kg). Gh. 
Kalcev (57 kg), S. Serev (62 
kg), K. Penev (68 kg), V. Rai- 
cev (74 kg), I. Doinov (90 kg), 
P. Hristov (100 kg). P. Ivanov 
(+100 kg). A. Seihanlî (Turcia 
— 52 kg), S. Tcnekcdjoglu (Tur
cia — 82 kg). 

categorie delegația noastră nu 
a prezentat concurenți.

în ziua a doua, la startul ca
tegoriei cocoș (56 kg), au con
curat 15 sportivi, printre care 
și românii Mircea Tuli și 
Gheorghe Maftei.

Cei doi reprezentanți ai noș
tri au avut o comportare bună, 
ocupind locuri merituoase: 
Maftei — 4 și Tuli — 5 la total. 
Categoria cocoș : 1. A. Kodia- 
basev (Bulgaria) 262,5 kg, 2. T. 
Dembonczyk (Polonia) 260 kg,
3. J. Stefanovics (Ungaria) 252,5 
kg, 4. Gh. Maftei (România) 240 
kg, 5. M. Tuli (România) 240 
kg ; smuls : 1. Dembonczyk 115 
kg — la a 4-a încercare 118 
kg — record european. 2. Ko- 
diabasev 115 kg, 3. A. Skoroupa 
(Polonia) 110 kg... 6. M. Tuli 105 
kg..., 9, Maftei 100 kg ; arun
cat : 1. Kodiabasev 147,5 kg, 2. 
Dembonczyk 145 kg. 3. Stefano
vics 142,5 kg, 4. Maftei 140 kg...
6. Tuli 135 kg.

întrecerile continuă luni la 
categoria pană (60 kg).

Ion OCHSENFELD

in „Regata Pancearevo“

TREI VICTORII ROMÂNEȘTI
SOFIA, 20 (Agerpres). — în 

cadrul concursului internațional 
de calac-canoe .Regata Pancea- 
revo", sportivul român Ivan 
Patzaichin a terminat învingă
tor in proba de canoe 1 — 500

„Cursa Păcii"

ETAPA A 10-a NU A ADUS MODIFICĂRI 
ÎN CLASAMENTELE GENERALE

VARȘOVIA, 20 (Agerpres). — 
Competiția delistă „Cursa Pă
cii" a continuat ieri, după o zi 
de repaus, cu etapa a 10-a, 
disputată pe circuit la Szczccin 
și încheiată cu victoria rutieru
lui polonez Krysztof Sujka, 
cronometrat pe distanța de 
58.500 km cu timpul de 1 h 28:29, 
urmat de Aleksandr Averin 
(U.R.S.S.) și Michal Klasa 
(Cehoslovacia). în același timp 
cu ciștigătorul au sosit și ci
cliștii români Teodor Vasiie 
(locul 10 in etapă). Hie Valen
tin (locul 15) și Mircea Romaș- 
canu Cocul 22).

în clasamentele generale nu 
1 au survenit modificări impor-

mari delegații le anunță S.U.A. 
(321 sportivi), Canada (308), 
Cuba (218), U.R.S.S. (208) etc. 
Universiada se va desfășura la 
Ciudad de Mexico intre 2 și 13 
septembrie. Festivitatea de des
chidere a competiției, precum 
și întrecerile concursului de 
atletism vor avea loc pe sta
dionul care a găzduit Olimpiada 
din 1968. Sportivii vor fi cazați 
în orășelul universitar, situat la 
15 km de capitala mexicană.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Al. Grigoriev 

(U.R.S.S.) a stabilit cea mai bu
nă performanță europeană a se
zonului la săritura în înălțime: 
2,25 m. La 100 m plat, VI. Krav- 
țov a fost ciKxnamesra’t ta 10,1 a 
Cu prilejul unul concurs desfă
șurat la Valencia, mexicanul Da
niel Bautista a stabilit un nou 
record mondial la 20 km marș: 
1 h 22:15, • Rezultate din „Pre
miul orașului Madrid": 5000 m 
— Prieto (Spania) 14:06.3: 1500 m 
r- Abascal (Spania) 3:46.5; suliță 
Haerkofen (Fttnlanda) 87.46 m, în 
concursul masculin. In competi
ția . temtataă, Sofia Bielczyk (Po- 
loniiai) a câștigat proba de 400 m 
plat ta 53,14.

CICLISM • Prima etapă a 
Turului Italiei (Florența — Pe
rugia, 156 km) a fost cîștigată de 
rutierul italian Mario Beccia 
cronometrtait în 4h 03:34. în etapa 
de lent (contracronometinu indii- 
viduai) a ctștigat Francesco Mo
ser (31 km ta 37:32), came îșl 
păstrează locul I ta clasamentul 
generaă.

TENIS • La Roma în sfertu
rile de finală ale turneului re
zervat juniorilor, Ben Testerman 
(S.U.A.) l-a întrecut pe Florin 
Segărceanu (România) cu 3—6.

CLARIFICĂRI LA C. E.
DE BASCHET

ATENA, 20 (prin telefon). tn 
seria B a campionatului euro
pean de baschet masculin (gru
pa B), oele trei echipe calificate 
pentru turneul final al competi
ției (la care vor lua parte șl pri
mele trei clasate din seria A) au 
fost cunoscute cu o zi înaintea 
încheierii întrecerii. Ele sînt re
prezentativele Spaniei, Franței si 
Poloniei. Echipa României a 
pierdut meciul cu Spania la di
ferență mintală — 83—85 (53—46). 
după ce anterior cedase ta fața 
selecționatelor Poloniei șl Fran
ței, de asemenea, după partide 
foarte echilibrate (68—71 șl res
pectiv 78—79). Punctele echipei 
române au fost înscrise de: Ni- 
culescu 29, Fluturaș 13, Opșitaru 
10, Oczelak 8, Cernat 8, Uglal 6, 
Georgescu 4, Ivascencu 2, Popa 
3. Ieri, în ultimul joc susținut 
ta competiție : România — R.F. 
Germania 89—93 (53—52).

Alte rezultate: seria B: Spania
— Polonia 93—81, Polonia — R.F. 
Germania 84—80, Franța — Scoția 
99—68; seria A: Grecia — Turcia 
87—77, Finlanda — Austria 84—69, 
Grecia — Suedia 72—70, Ungaria
— Austria 84—82, Finlanda — 
Turcia 71—66.

m cu timpul de 2:01. Patzai
chin a cîștigat și proba de ca
noe 1000 m în 4:13,1. La caiac 
4 s-au clasat în ordine : Româ
nia I, România II, Bulgaria, 
R.F.G., Italia și Iugoslavia.

tante. La individual se menține 
lider Serghei Suhurucenko 
(U.R.S.S.). urmat la 6:27 de Jan 
Jankewicz (Polonia). Mircea 
Romașcanu ocupă locul opt, la 
8:26.

Astăzi se desfășoară etapa a 
11-a : Szczecin — Rostock (206 
km). în cursul căreia caravana 
va intra pe teritoriul R.D. Ger
mane.

FOTBAL MERIDIANE
ÎN PRELIMINARIILE C.E.

• Gr. I, la Sofia : Bulgaria — 
Irlanda 1—0 (0—0). A marcat 
Țvetkov (min. 81) • Gr. VI, la 
Tbilisi : U.R.S.S. — Ungaria 2—2 
(1—1). Au marcat : Cesnokov 
(min. 23), Șenghelia (min. 75), 
respectiv Tatar (min. 33) și 
Pusztai (min. 63) • În cam
pionatul interbritanic, la Bel
fast : Irlanda de Nord — An
glia 0—2 (0—2) ; la Cardiff : 
Țara Galilor — Scoția 3—0 
(2—0). • La Praga, în meci a- 
mical de juniori : Cehoslovacia 
— R.D. Germană 2—0 (1—0).
• Ultimul meci din campiona
tul englez ; West Bromwich Al
bion — Nottingham Forest (0—1) 
Clasament final : 1. F.C. Liver
pool 68 p. 2. Nottingham Forest 
60 p„ 3. West Bromwich Alb'on 
59 p. 4. Everton 51 p. 5. Leeds 
50 p etc.

6—2, 7—5. Rezultatele celorlalte 
partide: Simonsson (Suedia) — 
Plls (Australia) 6—3, 6—2; Perez 
(Uruguay) — Avendano (Spania) 
6—3, 6—2; Svensson (Suedia) — 
Urbi (Spania) 6—2. 3—6. 6—3. • 
Semdfimaflele probed, de dublu ale 
turneului feminin de la Vlena: 
Stuart, K1OS3 — Ruzlcl. Jausovec
2— 6, 6—3, 6—4; Kruger, From-
holtz — Fox, Acker 6—1, 6—4.
In semifinale, la simplu: Chris 
Evert — Regina Marsikova 6—1, 
6—1; Caroline Stoll — Virginia 
Ruzicl 7—5, 6—2. După cum
transmite comentatorul agenției 
Reuter, românca a jucat bine în 
primul set cînd a condus cu 
5—4 și a avut setball, dar l-a 
nartat. Apod. Stcfll (S.U.A.), reve
lația acestui concurs, și-a impus 
jocul, cu dese incursiuni la fi
leu șl smcciuiri impairabhle. In fi
nală : Evert a învins-o pe Stoll 
cu 6—1, 6—1.

TENIS DE MASA • tn finală,' 
la Lubeck (R.F. Germania): Se
cretin (Franța) — Thorsell (Sue
dia) 21—18, 21—10.

VOLEI • La Almelo (Olanda).' 
în turneul feminin de calificare 
pentru C.E.: Bulgaria — Israel
3— 0, Olanda — Austria 3—0.


