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Continuîndu-și dialogul cu 

țara, cu cele mai largi și 
diverse categorii de făuritori de 
bunuri materiale și spirituale 
de pe întreg cuprinsul patriei 
noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit 
simbătă cu oamenii muncii din 
județele Brașov și Covasna.

Secretarul general al parti
dului 
nouă 
rășul

La 
dern 
de mașini românești, unde se 
realizează mai mult de jumăta
te din producția națională de 
motoare cu combustie internă, 
întreaga producție de autoca
mioane și peste 90 Ia sută din 
cea de tractoare — conducăto
rul partidului și statului nostru 
a analizat Ia fața locului, cu 
reprezentanți ai organelor loca
le, ai ministerului și centrale
lor industriale de resort, cu spe
cialiști și muncitori, felul în 
care se aplică programul de 
măsuri stabilit cu prilejul vi
zitei de lucru din ianuarie a 
acestui an. vizînd direcțiile 
principale de dezvoltare și mo
dernizare a producției de auto
camioane și tractoare româ
nești.

Desfășurată în 
intensă emulație 
ziua de 1 Mai, 
susținută pentru __
în viață a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XII-lea al 
partidului, noua vizită de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unul dintre cele 
mai viguroase centre economice 
ale țării, dar și într-o zonă in 
care industria a început să 
prindă contur abia în ultimul 
deceniu, a pus pregnant în 
lumină, preocuparea statornică, 
neobosită, pentru atragerea oa
menilor muncii la elaborarea și 
aplicarea deciziilor de dezvol
tare și modernizare a tuturor 
localităților, a întregii țări. Sînt 
temeiuri statornice ale dragos
tei și recunoștinței profunde ce 
le poartă populația Brașovului 
— români, maghiari, germani — 
secretarului general al partidu
lui, ale cărui repetate întîlniri 
cu oamenii muncii din această 
parte a țării au dus la pro
pulsarea industriei, a întregii 
activități economico-sociale spre 
cote superioare de exigență, 
impuse de noua etapă de dez
voltare a patriei.

La aterizarea elicopterului 
prezidențial pe unul din sta
dioanele orașului, mii de cetă-

a fost însoțit în această 
vizită de lucru de tova- 
Gheorghe Oprea.

Brașov — puternic și rao- 
centru al construcțiilor

atmosfera de 
care precede 
de activitate 
transpunerea

țeni ai Brașovului au dat glas 
profundei prețuiri și adincii 
stime pe care le poartă con
ducătorului partidului și sta
tului nostru pentru activitatea 
de o pilduitoare energie și pa
triotism consacrată binelui și 
prosperității țării, ale tuturor 
cetățenilor săi. S-a scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu—P.C.R.", 
„Ceaușescu—România — stima 
noastră și mîndria !”

Au fost vizitate întreprinde
rea de autocamioane, întreprin
derea de tractoare și întreprin
derea „Hidromecanica”.

După ce a survolat o parte 
din renumita zonă a Țării Bîr- 
sei, elicopterul prezidențial a 
aterizat pe platforma industria
lă a municipiului Sfîntu Ghcor- 
ghe, creată în ultimii ani și 
care a dat un nou impuls vie
ții economice și sociale pe a- 
ceste străbune plaiuri româ
nești.

Grupuri de tineri și tinere, 
imbrăcați in pitorești costume 
specifice acestei regiuni, au 
intimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu buchete de flori.

Au fost vizitate întreprinde
rea de mașini agregat și sub- 
ansamble auto și întreprinde
rea de aparataj electric auto și 
motoare electrice.

In toate unitățile vizitate din 
Brașov și Sfîntu Ghcorglie, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost înconjurat, ca de fiecare 
dată, cu cele mai calde senti
mente de dragoste și respect. 
In repetate rinduri, pe traseul 
vizitei, secretarul general 
partidului s-a întreținut 
muncitori, maiștri 
liști, interesîndu-se 
și viața lor.

Secretarul general 
dului a adresat felicitări co
lectivelor de muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprin
derile vizitate pentru realiză
rile obținute și le-a urat noi 
și tot mai mari succese în ac
tivitatea lor consacrată pro
gresului neîntrerupt al econo
miei naționale, pentru înflori
rea continuă a patriei socia
liste.

Mulțumind din inimă pentru 
grija deosebită pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o 
poartă clasei noastre munci
toare, întregului popor, oame
nii muncii din unitățile vizi
tate I-au asigurat că vor face 
totul pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin, pentru îm
bunătățirea continuă a calității 
produselor, pentru creșterea e- 
ficicnței economice a activită
ții lor.

al 
cu 

și specia- 
de munca

al parli-

Campionatele internafionale de gimnastică

ÎNTRECERILE au fost dominate de sportivii români
• Nadia, Melita, Emilia, Rodica, Dumitrița și 
Marilena și-au dovedit din nou clasa ridicată
• Ecaterina Szabo, o mare speranță pentru 
apropiatele „europene** de juniori ® Băieții

au un lider convingător : Dan Grecu
k\\\\\\\\\\\\\\\\V 

a fost parcă Nadia, dar nota 
9,65 nu-i scade, firește, din me
ritele generale.

Sîmbătă, Melita Ruhn a îm
plinit 15 ani. Sărbătorită și fe-

Divizia A de fotbal

L\\\\\\\\\\\\\\\V 
recunoaștem, 
meroasa asistență a 
avut ce vedea. 
Gimnastele din ce
le 18 țări prezente 
la concurs șl, în 
special, fetele noas
tre, au oferit ade
vărate momente de 
încîntare. Desigur, 
clasa ridicată și 
valoarea incontes
tabilă, manifestate 
de campioanele 
mondiale, nu pu
teau fi puse la 
îndoială, dar sîm
bătă, acestea, în 
frunte cu Nadia 
Comăneci, s-au în
trecut pe ele.

Nadia Comăneci 
și-a executat pro
gramul cu grația, 
măiestria și talen
tul caracteristice. 
Exercițiul său la 
sol a încîntat, dar 
o infimă greșeală, 
sesizată doar de 
ochiul versat al 
arbitrelor, a făcut 
ca ea să primeas- 

La paralele a lucrat 
la Montreal" și a 

fost răsplătită, pentru prima 
dată în această competiție, cu 
nota 10. Proba la bîrnă, piatra 
de încercare a gimnastelor, nu 
a avut secrete pentru marea 
noastră sportivă, dar exigența 
arbitrelor este consecventă și : 
9,80. Doar la sărituri, Nadia nu

Nadia Comăneci, pe locul intii. Iat-o, se
condată de Melita Ruhn și Marta Egervary, 

după succesul de la paralele inegale 
Foto : Dragoș NEAGU

Sîmbătă după-amiază, cînd 
s-au desfășurat exercițiile liber 
alese pentru fete, din cadrul 
campionatelor internaționale de 
gimnastică ale țării noastre, Pa
latul sporturilor și culturii a 
fost arhiplin și numeroși alți 
iubitori ai gimnasticii solicitau, 
la intrarea în sală, mult doritul 
„bilet în plus". Și, trebuie să

nu-

NEAGU
că doar 9,70. 
insă... „ca

Mtcuța Ecaterina 
revelația concursului — in tim

pul exercițiului la paralele
licitată de colege și spectatori, 
Melita părea emoționată. Dar, 
o dată intrată în concurs, 
tînăra gimnastă și-a executat

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Turneul international de box „Centura de aur"

MECIURI SPECTACULOASE ÎN GALA INAUGURALĂ
Astăzi, la patinoarul „23 August", de la orele 15 șl 18,30 - următoarele două reuniuni

Ieri a început la patinoarul 
23 August din Capitală tradi
ționalul turneu internațional de 
box „Centura de aur“.

etapa a 29-a

UNIVERSITATEA CRAIOVA SE DESPRINDE Ut URMĂRITORI
® Rezultat — surpriză pe Dinamo : tîrgoviștenii obțin singura victorie a zilei în de
plasare • F. C. Argeș și „U“ Cluj-Napoca, prețioase egalități © Se stabilizează plu
tonul aspirantelor la cupele europene ® Clarificare și in privința ocupantelor 
locurilor 17 și 18 ® Se anunță o pasionantă luptă pentru evitarea locului 16 

® Viitoarea etapă : sîmbătă 26 aprilie
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

„Poli" Timișoara - S.C. Bacău
Chimia Rm. Vilcea — Sportul studențesc 
F.C. Baia Mare
Dinamo
Univ. Craiova 
Steaua 
Gloria Buzău
F.C. Olt
Politehnica lași

ETAPA VIITOARE (Sîmbătă 26

— A.S.A. Tg. Mureș
— C.S. Tirgoviște
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Argeș
— „U“ Cluj-Napoca
— Jiul Petroșani
— F.C.M. Galați

6-1
2-1
2-0
1-2
4-0
2-2
0-0
1-0
2-0

(5-0) 
(0-1) 
(2-0) 
d-1) 
(3-0) 
(1-1)

(0-0)
(2-0)

S.C. 
F.C.

F.C. Olt
C.S. Tirgoviște
F.C.M. Galați 
Jiul Petroșani
„U” Cluj-Napoca 
Olimpia Satu Mare 
Sportul studențesc

Bacău
Argeș

aprilie)
— Gloria Buzău (0-1)
— A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
— Dinamo (1-1)
— Univ. Craiova (0-5)
— Steaua (0-2)
— Chimia Rm. Vîlcea (0-2)
— F.C. Baia Mare (0-4)
— Politehnica lași (1-1)
— „Poli" Timișoara ‘ (1-0)

1. UNIV. CRAIOVA
2. Steaua
3. F. C. Argeș

4. F. C. Baia Mare
Sportul studențesc 
Dinamo 
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
„Pali" Timișoara 
S. C. Bacău 
F.C.M. Galați 
Jiul 
„U” Cluj-Napoca 
F. C. Olt 
A.S.A. Tg. Mureș 
C.S. Tirgoviște 
Olimpia Satu Mare 
Gloria Buzău

5.
6.
7.
8.
9. 

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

29 16
29 13
29 15

29 16
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

13
11
14
13
13
9

10
11
12
12 
11
9
7
4

7
10
5

3 10 51-42 35
5
8
2
4
3

11
8
6
3
3
5
7
8
6

6
6
9

11 
10 
13
12
13
9

11
12
14
14
13
13
14
19

Cronicile jocurilor de ieri, în

GOLGETERII
GOLURI: M. Răducanu18

(Steaua) — 2 din 11 m.

Cluj-Napoca) — 2 din 11 m, 
Costea (Politehnica Iași) — 2 
din 11 m, Cămătaru (Univ. Cra
iova) — 3 din 11 m.

18 GOLURI: Cîmpeanu („U” 14 GOLURI; Terheș (F.C. Ba-

61-26
60-36
48-35

35-26
43-33
38-35
38- 44
43-36
33- 42
39- 51 
22-35
35-35
41-43
34- 38
33-47
27-45
20-52
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39
36
35

31
30
30
30
29
29
28
28
27
27
27
25
22
14

ia Mare), Gîngu (Chimia Rm 
Vilcea).

12 GOLURI: Anghel („Poli" 
Timișoara), Cîrțu (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m, Radu II 
(F.C. Argeș) — 4 din 11 m.

Competiția a demarat cu me
ciurile boxerilor de categorie 
cocoș, primul învingător fiind 
consemnat francezul Aii Bch- 
maghenia care, cu o tehnică 
superioară, s-a impus cu des
tulă ușurință în fața iranianu
lui Nasser Bahmanyar. Boxerii 
români au debutat cu două 
victorii înainte de limită. Ata- 
cind cu lovituri dure, greu de 
evitat, Vasile Stancu l-a obli
gat pe Koc Burhan (Turcia) la 
o defensivă totală, mai ales 
după ce sportivul turc a fost 
numărat la sfîrșitul primului 
rund. Stancu și-a continuat o- 
fensiva și în celelalte reprize, 
obținînd k.o.-ul cu un minut 
înaintea finalului. Mult mai ex
peditiv s-a dovedit a fi Dumi
tru Cipere. El l-a învins pe 
Lutz Siegel (R.D.G.) prin k.o. 
în prima repriză.

Așa cum ne-am așteptat, 
echipa cubaneză promite să fie

DIN PROGRAMUL DE AZI
Gala I, ora 15: S Cufov. 

(România) — A. Peters (Nige
ria) ; N. Crăciun (România) — 
K. Toshlakl (Japonia), Li 
Biong Uk (R.P.D. Coreeană) 
— J. Torres (Cuba), C. Hajnal 
(România) — H. Sahral (Iran);

Gala a Il-a, ora 18,30: Gh. 
Govlcl (România) — S. AII 
(Turcia), Gh. Brumă (Româ
nia) — S. Hossaini (Iran), C. 
Tișixiu (România) 
(Tunisia), 
(R.P.D. ‘ 
(Cuba), 
nla) — 
rla).

S. Hossaini (Iran),
* ; — A. Beldi

Han Citul Ghll 
Coreeană) — J. Ross 
FI. Livadaru (Roraâ- 
H. Abdulkarlm (Nige-

redutabilă și 
a „Centurii", 
l-a constituit 
Fernandez, un

la această ediție 
Primul „semn" 
„cocoșul" Silvio 
bun tehnician și

P. HENȚ 
I. PAUL

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPA STEAUA, LA AL 12-lea TITLU 
UE CAMPIOANA LA BASCHET

Cu meciul Steaua — Di
namo București, desfășurat 
simbătă, în sala Flofeasca, a 

31-a a 
de 
de 
re
de

luat sfîrșit ediția a 
campionatului național 
baschet masculin. Titlul 
campioană a României a 
venit, pentru a 12-a oră 
la înființarea sa, echipei Stea
ua (antrenori M. Nedef și Al. 
Fodor), care a izbutit victo
ria în 43 din cele 45 de par
tide susținute. Succesul steliș- 
tilor se datorează, în cea mai 
mare măsură, muncii de pers
pectivă începută cu cîțiva ani 
în urmă și concretizată a- 
cum prin crearea unui iot in 
care jucătorii tineri, predo
minanți în formație, alcătu-

omogen în 
experimenta-

iese un colectiv 
compania mai 
ților lor colegi.

întîlnirea de 
campionatului (al cărei 
zultat nu mai 
samentul), a oferit 
Iui o întrecere 
purtată intr-un ritm alert, în 
care contraatacurile și arun
cările de la semidistanță au 
fost „sarea și piperul" jocu
lui. Evoluția scorului arată că 
dinamoviștii au dominat a- 
proape permanent, garnitura 
tînără utilizată (desigur, în i-

D. STĂNCULESCU

încheiere ’ a 
re- 

influența cla- 
publicu- 

spectaculoasă,

(Conlinuare în pag, 2-^



CAMPIONATE • COMPETIȚII
RUGBYȘTII DE LA STEAUA ÎNVING LA TIMIȘOARA 

PÂSTRÎNDU-ȘI AVANSUL DE TREI PUNCTE
Sîmbătă și duminică s-au dis

putat meciurile etapei a 20-a în 
campionatul Diviziei A de rugby. 
Amănunte:

UNIVERSITATE/1 TIMIȘOARA 
— STEAUA 12—17 (12—0 !). Joc
disputat pe ploaie și pe vînt pu
ternic. Fiecare echipă ~ '3~ 4
nat cîte a repriză. 
Rădulescu — două 
drop transformare, Lungu — 
cercare pentru învingători, 
pectiv Comănici — 1. p. și 

Popovici — încercare, Țîru 
drop. Arbitru: D. Grigorescu. 
CRETU, coresp ).

ȘTIINȚA PETROȘANI —

a domi- 
Realizatori: 

încercări, 
în- 

rșs- 
tr.,

(C.

____ ___________ , FA
RUL 4—20 (4—10). Prostind un joc 
bun în tata unei formații studen
țești avînd unele indisponibili
tăți, constănțenii au obținut o 
meritată victorie, punctele fiind 
realizate de Dumitru, Motrescu, 
Grigore — încercări, Bucos — 
două dropuri și o transformare.

Pentru gazde a marcat CJiiriac. 
(S. bAloi, coresp.).

DINAMO — VULCAN 74—0 
(30—0). Doar zece minute au con
tat în joc metalurgiștii, în restul 
timpului partida avînd o singură 
necunoscută: scorul. A fost, prin 
urmare, unul dintre acele me
ciuri care evidențiază necesita
tea unei împărțiri valorice a pri
mei divizii. Cui folosesc aseme
nea rezultate zdrobitoare ? Ori
cum, trebuie remarcată continua
rea irezistibilului „marș de pri
măvară0 al dinamoviștilor. alcă
tuit acum din șapte victorii con
secutive. Cele 14 (!) eseuri au
fost realizate de Chirigiu 3, Mar- 
ghescu, Borș și FI. Ionescu — 
cîte două, Caragea, Aldea, Gheor- 
ghe, Stoica și Constantin, acesta 
din urmă transformînd cinci din
tre ele, iar Nica patru. Nici o 
problemă pentru arbitrul Gh. 
Bănceanu. (G.R.).

R.C. GRIVITA ROȘIE — C.F.R. 
BRAȘOV 42—12 (22—6). Start
neașteptat de viguros al oaspeți
lor. care au marcat în min. 10 
(Gavril, drop). Treziți la... reali
tate. bucureștenii preiau inițiati
va, întorc rezultatul, se desprind, 
și cu concursul liniilor dinapoi 
ale_ brașovenilor. Au mai înscris: 

Marin 2, Bidirel, Fălcușan, 
Marin, Luca, Sabău — 
trei transformate de 
șl două de Fălcușan, 

Hulpoi (l.p.) șl Pîilog 
penalizare, transformat

IN DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ, PROGRESUL 
ÎNVINGE PE UNIVERSITATEA LA TIMIȘOARA I...

Etapa a XIII-a a Diviziei femi
nine A de handbal, desfășurată 
ieri, a furnizat o mare surpriză: 

‘ a întrecut, 
Universitatea! 
de la cele

Sc- 
fost 
mi-

Progresul București 
la Timișoara, pe 
Iată scurte relatări 
cinci partide:

UNIVERSITATEA 
— PROGRESUL 

(3—8)

TLMIȘOARA 
BUCUREȘTI 

8—12 (3—8)! Studentele au evo
luat neașteptat de slab, victoria 
oaspetelor fiind perfect meritată. 
Progresul conducea în min. 
cu 11—3... Au marcat: '. 
Cojocaru 1, Popăilă 1, Popa 1 șj 
Ștefanovici 1 — pentru Universi
tatea. Popa 4, Bădcscu 3, Iones
cu 2, Manolescu 1, Pcța 1 și Ca- 
ramalău 1 — pentru Progresul.
Au arbitrat bine Gh. Lungu și 
R. Antochi (Brașov). (C. CREȚU- 
coresp.).

TEROM IAȘI — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 19—14 (10—6). în reveni
re de formă, gazdele au întrecut 
fără drept de apel o echipă mai 
tehnică, dar care s-a apărat slab. 
Au înscris cele mai multe goluri 
Avădanei și Răducu — cîte 4. 
respectiv Dorgo 9. Au arbitrat 
bine N. Iancu și D. Nicolae (Bu
zău). (D. Dl ACONESCU-coresp.)

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
— HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
13—10 (8—7). După o primă re
priză egală, gazdele s-an impus 
în atac. Cele mai multe goluri: 
Cazacu 7 șl. respectiv. .Frîncu si 
Negru — cîte 4. Au condus bine 
D. Gherghișan si C. Drăgan 
(Iași)). (V. SASARANU-coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — RULMEN
TUL BRAȘOV 15—12 (8—8). Paste 
2 000 de spectatori au asistat la 
o întîlnire palpitantă, în care 
gazdele au reușit să se impună 
în partea a doua a jocului. Au 
marcat: Torok 6, Gaal 3. R. Flo- 
rea 3, Răducu 2, M. Florea 1 — 
pentru Știința. Tat 5, Andrei 4, 
Oancea 2 și Pătruț 1 — pentru 
Rulmentul. Au arbitrat M. Ma
rin si St. Șerban (București). (I. 
IAN CU-coresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
17—11 (6—4). După ce a fost ne
voită să aștepte o repriză pentru 
a rupe echilibrul, 7
detașat cu dezinvoltură în partea 
a doua a întîlniril, datorită atît 
unei apărări ferme, în care por
tarul Berbece a dovedit o formă 
foarte bună, cît și atacului insis
tent, eficient mai ales prin efor-

43
Luțaș 4,

Confecția s-a

turile jucătoarelor Grigoraș, 
rediuc și Bidiac. Meciul a 
aspru, cu multe eliminări (16 
nute Confecția, 8 minute Cluj- 
Napoca). Iată marcatoarele: Gri
goraș 7, Serediuc 4, Bidiac 3, Cri- 
șu 2 și An toi 1 — pentru Con
fecția București, Damian 4, Ma- 
carie 4, Petrescu 1, Perșa 1 și 
Crăciun 1 — pentru Universita
tea Cluj-Napoca. Bun arbitrajul 
prestat de cuplul ploieștean Dorin 
Purică — Vasile Erhan.

Ion GAVRILESCU

a IV-a a „Cupei de 
competiție rezervată 

masculine de Divizia 
înregistrat următoarele

In etapa 
primăvară", 
formațiilor 
A, s-au 
rezultate:

H.C. MLNAUR BAIA MARE - 
GLORIA ARAD 26—18 (14—8)

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — POLITEHNICA TIMIȘOA
RA 23—14 (10—8))!

ȘTIINTA BACAU — 
BUCUREȘTI 14—13 (4—7)

STEAUA — DINAMO 
21—19 (11—11).

TURNEELE FINALE

DINAMO

BRAȘOV

P.R.
Pena, Al. 
încercări, 
Podărăscu 
respectiv
(eseu de ,
tot de el). A condus A. Briceag 
(T. St.).

R.C. SPORTUL
— RAPID 17—15 (7—12)
hernie, teren 
pe muchie 
după-amiază în „Tei", decis în 
min. 78, cînd arbitrul P. Ionescu 
a acordat studenților l.p. la o 
fază confuză, pe care a mai a- 
propiat-o apoi de la cei 35 m cu 
încă 10, nelăsînd evident Rapidu
lui timp să se retragă. A trans
format Dan Cojocaru și așa a 
învins ' .....................
egal* 
den ții mai tehnici pe „treisfer- 
turi", cu Leșanu — după modes
ta noastră opinie — cel mai în 
formă centru din campionat, 
Barba, A. Hariton. De menționat 
că „Sportul" a jucat în 13 oa
meni, arbitrul eliminîndu-i pe 
Bossenmayer și D. Căinaru, aces
ta din urmă pentru lovire vio
lentă Chiar nu se pot calma unii 
jucători ai „Sportului"? (D.C.).

C.S.M. SIBIU — ȘTIINTA CE- 
MIN BAIA MARE 26—4 (22—0) !
Rezultat surprinzător, cel puțin 
prin proporțiile scorului. Sibienii 
îl merită însă, ei confirmînd for
ma bună din acest sezon, jocul 
fiind la discreția lor, îndeosebi în 
prima repriză. Au marcat Sîrbu
— trei încercări, două transfor
mări și două l.p., Jianu încer
care, respectiv V. Ion. A arbitrat 
Gh. Huștiu. (I. BOȚOCAN, co
resp.).

POLITEHNICA IAȘI - 
MENTUL BÎRLAD 13—3
Meci fără probleme pentru gazde. 
Realizatori: Popa — 2 l.p., Veri- 
veș — încercare, Nistor — l.p.. 
respectiv Mihalcea — drop. A 
condus Șt. Crăciunescu. (D. ON- 
CIUL, coresp.).

STUDENȚESC 
Vînt pu- 

uscat, meci aspru, 
de cuțit, sîmbătă 
■- Tpi“. decis în

„Sportul" I Altfel, meci 
feroviarii mai dîrji, stu-

RUL- 
(3—3).

ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA VOLEI
în patru orașe — Galați, Iași, 

Timișoara și Tulcea — au în
ceput turneele finale ale „Cupei 
României" la volei. Iată amă
nunte :

GALAȚI. Majoritatea partidelor 
desfășurate în Sala sporturilor 
din localitate, în cadrul turneului 
feminin pentru locurile 1—6, nu 
s-au ridicat la nivelul tehnic și 
spectacular așteptat. Absența ju
cătoarelor din lotul național nu 
constituie o circumstanță atenu
antă. Din cele șase partide dis
putate, doar C.S.U. Galați — 
Chimpex și Universitatea Craio
va — Farul au oferit ceva mai 
multe faze de volei de calitate. 
Am consemnat și o surpriză: tî- 
năra garnitură dinamovistă. mo- 
bilizîndu-se exemplar, a reușit să 
învingă o adversară mal omoge
nă și experimentată, pe Univer
sitatea Craiova. Iată rezultatele: 
Chimpex Constanța — Dinamo 
3—0 (4, 6. 4). C.S.U. Galați — Ra
pid 3—1 (10. —4. 6. 9). Universita
tea Craiova — Farul 3—2 (—2. 6. 
—11, 11, 8) - sîmbătă. C.S.U. - 
Chimpex 3—0 (1, 13, 4). Universi
tatea — Dinamo 1—3 (—14.
13, —10), Farul — Rapid

—15,
3—1

LA POLITEHNICA C.S.Ș.BASCHETBALISTELE DE
AU CUCERIT „CUPA ROMÂNIEI"

2

duminică. Azi.
Rapid, 
Farul 

și GH

„Cupa României", competiție 
menită să prelungească activita
tea competițională a echipelor de 
baschet feminin din diviziile A și 
B, a fost cucerită de formația 
Politehnica C.S.Ș. 2 București (an
trenor Gr. Costescu), care își 
Completează, astfel, palmaresul 
din acest an, în cursul căruia a 
cîștigat și campionatul național. 
In turneul final, desfășurat în sa
la Florcasca, Politehnica C.S.Ș. 2 
a obținut victoria în toate cele 
trei partide susținute, totalizînd 
6 p. Urmează' în clasament : 2. 
Olimpia București 5 p, 3. Crișul 
Oradea^ 4 p. 4. Comerțul Lie. ,,Bo- 

(echipă divizio-

dîrze- 
Pîrșu 
12.

LIC.
Mure-

lyai44 Tg. Mureș 
nară B) 3 p.

Rezultatele din
zile: 

POLITEHNICA ___ _
LIMPIA 68—56 (32—25). Meci plă-

cut, în care s-a luptat cu 
nie. Coșgetere: Fotescu 18, 
14 respectiv Bîră 24, Mihai

CRIȘUL — COMERȚUL 
„BOLYAI" 62—53 (29—28).
șencele au dat o replică curajoa
să. promițînd o bună evoluție în 
toamnă, cînd vor juca in Divizia 
A, pentru care sînt virtual cali
ficate. Coșgetere: Niculescu 
Varga 15, ’
Borbely 11.

OLIMPIA 
(32—26).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 — CO
MERȚUL LIC. „BOLYAI" 75—47 
(43—31).

(—13, 12, 9, 7)) 
meciurile: Chimpex —
Universitatea — C.S.U. și
— Dinamo. (T. SIRIOPOL 
ARSENIE, coresp.)

IAȘI. Primele jocuri din 
turneului feminin pentru locurile 
7—12 au fost în general de slabă 
factură tehnică. Rezultate: Știin
ța Bacău — Universitatea Timi
șoara 3—0, Olimpia Oradea — 
Maratex Baia Mare 3—2, Penici
lina Iași 
rești 1—3;
3—1, '
șoara 3—0, Știința — Olimpia 3—1. 
Azi, meciurile: Olimpia — Univ. 
Timișoara, Penicilina — Știința. 
Univ. Buc. — Maratex. (D. DIA
CON ES CU-c’o-res-p.)

TIMIȘOARA. în • - - -
zile, turneul 
locurile 1—6, 
sala Olimpia; 
prins jocuri 
clasamentului 
re a obținut două victorii Impor
tante în fața unor formații inco
mode: Dinamo și Universitatea
Craiova. Iată rezultatele: Explo
rări Baia Mare — Dinamo 3—0 
(14. 10, 4). Politehnica Timișoara
— Steaua 1—3 (—13. 9, —4. —13).
Universitatea Craiova — C.S.M. 
Suceava 3—1 (10,
sîmbătă; Explorări 
tea 3—1 (4, —8, 9,
— C.S.M. 3—0 (12,

cadrul

- Universitatea Bucu- 
Penicilina — Maratex 

Univ. Buc. — Univ. Timi-

primele două 
masculin pentru 

ce se desfășoară în 
(arhiplină), a cu- 
disputate. Lidera 

Explorări Baia Ma-

ultimele două
C.S.Ș. 2 o-

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTR ASE LA 
GEREA SPECIALA 

20 APRILIE 
Extragerea 1:28 

39 88 “ 
33 81 
gerea 
57 18 
76 71
V-a : 
gerea 
24 17

TRA-
DINLOTO

1980
26 25
a Il-a : 55
41 ; Extra-

56
28
a

84 65 : Extra-

67 20
7 ; Extragerea
53 45 63 44 
a Ili-a : 11 

; Extragerea 
46 79 48 62 ; 
34 77 4 2 23
a Vl-a : 1

41 61 63 64 ; Extragei'ea a 
VII-a : 45 74 24 69 35 28 63 60 
84 7 47 21 ; Extragerea a VHI-a : 
15 87 88 1 4 20 35 29 69 25 11 9.

Fond total de cîstiguri: 1.335.961 
lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 APRILIE

X
1
1
1
2
1
x
1
1
1
1
1
1

s'
15 45 35 
a IV-a : 
Extragerea

20 
Steaua — F. C. Argeș 
Poll. Tim. — S. C. Bacău 
Chimia — Sportul stud. 
F. C. Baia Mare — A.S.A. 
Dinamo — C. S. Tîrgoviște 
Univ. Craiova — Olimpia 
Gloria — ,,U“ Cluj-Napoca

C. Olt — Jiul 
Iași — F.C.M. Gl. 
Vaslui — C.S.M. Sv.

Progresul
— F. C. Bihor 
Timișoara — U.T.A.

ciș'iguri: 1’70.858

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

10. Viit.
11. Metalul Buc.
12. Dacia
13. U.M.

Fond toi al de 
leL

C.

18, 
respectiv Opriciu 20,

CRIȘUL 54—51

STEAUA,
LA AL 12-LEA TITLU
(Urmare din pag. I)

deea întineririi 
bază 
viitor) 
biție.
(52—44)

echipei de 
campionatulchiar în 

manifestînd multă am- 
Seorul final 106—84 

a fost favorabil 
chip ei Dinamo, care a 
dus de la început și a 
nut această diferență în 
mele 5 minute.

Au înscris : Niculescu 
Craboveanu 24, Uglai 
huță 14, David 10, 
cu 10, Caraion 3, 
Oczelak 24, Opșitaru 
murache 13, Câpușan 
șu 6, Ccrnat 6, Brănișteanu 
4, Zdrenghea 4. Competent și 
autoritar arbitrajul prestat de 
C. Negulescu 
cu.

e- 
con- 
obți- 
Ultb

24, 
Mi-21,

Georges- 
respectiv

14, Er-
13, P1T-

Em. Nicoles-Și

1. Steaua 45 43 2 4307-3048 88
2. Din. Buc. 45 42 3 4580-2985 87
3. Farul 44 26 18 3546-3465 70
4. C.S.U. Bv. 44 21 23 3501-3616 65
5. Rapid 44 21 23 3213-2426 65
6. „Poli-4 Iș. 44 21 23 2495-3705 b5
7. „U“ Cj.-N. 44 20 24 3450-3568 64
8. T.C.E.D. 44 18 26 3413-3726- 61
9. Din. Or. 44 16 23 3086-3552 60

10. CSU Sibiu 44 15 29 3365-3752 59
11. „Poli" Buc. 44 12 32 3139-3621 56
12. CSU Galați 44 10 34 3179-3815 54

9, —15. 7) -
— Universita- 
4), Politehnica 
12, 6),

— Dinamo 2—3 (—12.
—13) — duminică. Azi. meciurile: 
Universitatea — Dinamo, Politeh
nica — Explorări, Steaua — C.S.M. 
(C. CREȚl)-coresp.)

TULCEA Meciuri atractive și 
în prima zi â turneului masculin 
pentru locurile 7—12, în care fa
voritele au ieșit învingătoare: 
Silvania Șimleu Silvaniei — Pe
trolul Ploiești 3—0, Calculatorul 
București — Tractorul Brasov 
3—1, C.S.M. Delta Tulcea — Vi
itorul Bacău 3—0. Azi meciurile: 
Petrolul — Tractorul, Viitorul — 
Calculatorul, Silvania — Delta 
(P. COMȘA-coresp.)

Steaua
7, 7, —13.

fastă, ieri, pentru echipele bucureștene.

Radu URZICEANU

V v/

GLORIA

teren denivelat; timp foarte frumos; spectatori

Divizia A, etapa a 29-a

„COADA" FIERBE
SIMPLIFICARE N FRUNTE

FĂRĂ FORȚĂ ÎN ATAC
BUZĂU - „U" CLUJ-MAPOCA 0-0

s

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In fruntea clasamentului începe să se facă 
Cu cele trei puncte avans, cu un golaveraj 

(pe care n-au ezitat să și-l amplifice, pentru 
tualitate, și ieri...) și cu meciul direct împotriva steliștilor, 
din ultima etapă, pe teren propriu, craiovenii se îndreaptă 
în pas ferm spre titlul de campioni.

Bineînțeles, conturile nu pot fi socotite încheiate, dar 
Steaua — cea mai autorizată dintre (acum, mai timidele) 
urmăritoare ale liderului — a bătut pasul pe loc in 
byul etapei, trebuind să se mulțumească cu numai 
punct, pe stadionul propriu, în fața unui F.C. Argeș 
arată că se desparte greu de titlul pe care-1 deține.

Și poate că piteștenii nici n-au renunțat la intenția 
a reuși un „bis** ! Cel puțin așa ne-au lăsat impresia 
derbyul de ieri, în care au avut puterea de a egala 
două ori iar finalul de partidă ni i-a arătat mai insis- 
tenți, mai proaspeți, la un pas chiar de a realiza o neaș
teptată întoarcere de rezultat. Pe plan tehnic, să reținem 
nivelul bun al primelor 45 de minute, urmate însă — din 
păcate — de o sensibilă scădere în repriza secundă, în care 
(cam devreme ! 
mâții fruntașe, 
prestației lor.

N-a fost o zi
Dacă Steaua a cedat acasă un punct, Dinamo le-a pierdut 
pe amîndouă în fața ambițioasei formații din Tîrgoviște, 
în timp ce revelația sezonului de primăvară, Sportul stu
dențesc, a capotat la Rm. Vîlcea, după ce a condus mult 
timp cu 1—0. O interesantă trăsătură comună a evoluțiilor 
echipelor bucureștene și poate un semnal de alarmă pentru 
antrenorii lor : toate trei au pierdut teren după pauză.

Dacă în ce privește titlul etapa ne-a adus o simplificare, 
lucrurile au devenit mai complicate in „zona fierbinte**, a 
retrogradării. Se luptă, pentru evitarea locului 16, cu o 
mare ardoare. O ardoare care lui C. S. Tîrgoviște i-a adus 
două puncte mari, în fața unui Dinamo în evident declin 
(cea de-a patra infringer e consecutivă !) iar Universității 
Cluj-Napoca un punct la fel de mare, la Buzău. Pentru 
ultimele cinci etape, se anunță deci o întrecere aprigă în
tre formațiile aflate azi pe locurile 13—16. 
pentru decizia finală va trebui să așteptăm 
mele minute ale campionatului...

lumină.., 
de excepție 
orice even

der- 
un 

care

de 
în 
de

mai sînt încă cinci etape !) cele două for- 
în special Steaua, au coborît ștacheta

Și, probabil, 
pînă în ulti-

Stadion „Gloria"; r ____  __ ___ ___ __
aproximativ 10 000. Șuturi la poarta: 8—3 (pe poarta: 3—1). Cornere: 2—4.

GLORIA: Tânase 7 — Vlad 7, Nicolae 7, Ivana 7, Tulpan 6 — Stanciu 6, 
Marin 5, Dobre 5. 

7, Baglu 6 — Booa 
6, Cîmpeanu II 5,

Toma 5 (min. 63 Mircea 6). Ghizdeanu 5 — Dina 5, 
„U“: Lâzâreanu 8 — Porațchi 6, Dobrâu 7, Ciocan 

6, Mânu 5 (min. 46 Vidican 6), FI. Pop 5 — Suciu 
Florescu 5 (min. 63 Floare 6).

A arbitrat: C. Szilaghi (Baia Mare) 9; la linie: 
ghet) și C. Jurja (București).

Cartonașe galbene: BAGIU și MIRCEA. 
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2-2 (1-0).

• I ............   i i
BUZĂU, 20 (prin telefon)
Primele 20 de minute se joa

că numai la mijlocul terenului, 
tocmai pe acea suprafață de
nivelată care creează mari pro
bleme jucătorilor privind con
trolul balonului. -Se joacă pre
cipitat, se greșește mult, fazele 
de poartă pot fi numărate pe 
degetele unei singure mîini. în
tre min. 20 și 30 Gloria insistă 
mai mult, fundașii Vlad și Tul
pan expediază primele șuturi 
la poarta lui Lăzăreanu, dar 
singura fază care se putea sol
da cu gol s-a derulat în supra
fața celuilalt careu, în min. 33; 
Boca a șutat foarte tare, balo
nul a ricoșat din piciorul lui 
Toma, ca la biliard, la rădăci
na barei porții lui Tănase, a- 
coio s-a aflat însă Vlad care 
a respins din cădere un... au
togol gata făcut și tabela a ră
mas neschimbată pînă la pauză.

Primul sfert de oră din prima

Șt. Moldovan (Si-

secundă oferă inimoșilor su
porteri ai Gloriei, veniți și azi 
în număr destul de mare la 
meci, deși echipa lor se află 
deja în eșalonul secund, același 
tablou al jocului. Ambele for
mații construiesc frumos pînă 
in preajma celor două careuri, 
ritmul fazelor este însă lent, 
probabil un motiv pentru c-^re 
în min. 63 ambele formații c- 
fectucază schimbări. Jocul de
vine intr-adevăr mai dinamic, 
dar finalizarea nu se îmbună
tățește pe măsură, ambele pe
rechi de fundași centrali jucînd 
aproape fără greșeală. Mai a- 
proape de gol s-au aflat, . totuși, 
gazdele, in finalul meciului prin 
Dobre (min. 83) și Dina (min. 
89), ale căror șuturi expediate 
din marginea suprafețelor de 
pedeapsă l-au „întins" destul 
de mult pe Lăzăreanu și par
tida s-a încheiat la egalitate.

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA B: ETAPA A 24-a SERIA A ll-a

SERIA I (min. 62) pen-

GH.

SI 
mativ 
respei 
îiw)0

5
Dumitr
6 (mir

F. 
(min. 
67 M<

A
I. Vo.« 

C< 
Tr

Mal 
maree 
a cel< 
stadie 
cum 
pînă 
Condu 
(decît 
2-1), 
fusese 
zone : 
deci : 
preaj r. 
ales, 
că, ri 
mis". 
dele 
6ă-și 
pentn

vie
BAL

Gaze 
joc a-i 

■tempq. 
ța ac 
lor țe.c 
o miș 
a jucS 
gazdelf 
confor 
iova - 
repede 
au fix 
final 
zate îi 
înscris 
9), car 
lingă 
de Ia 
tîrziu, 
să-1 st 
pasă 
din ur

CI
Stai 

aproxirr 
24-5 (|

POI 
Romilâ 
72 Ceri

F.C 
(min. : 

Crajg.gr 

din Buc
Trof

IAȘI,
Jocul 

bun s] 
dele, p 
alizate 
caj ul i 
prin r 
cători 
lă, Co; 
grele i 
ne — l 
dificult 
(min. ! 
re oca 
mer (î 
careu 
deschic 
Dănilă 
mai e: 
lizează 
musețe 
zie, ob 
mită îi 
bună c 
sistențS 
țînd g> 
COSTE 
faze a 
ta) fir

—----

LUCEAJ 
fost arr 

(Reiat.
P. Ion, 
Verzcsci 
ca, I.

1. RAPIC
2. Petrol
3. Metal
4. Progrc
5. Rulme
6. Poian<
7. Metal
8. Autob<
9. Energi

10. Șoimii
11. Gaz i
12. Mecar
13. Flacâr
14. Carpa
15. Pandu
16. Chimir
17. Chimir
18. F.C.M.

PETROLUL PLOIEȘTI — PO
IANA C1MPINA 2—0 (1—0). Au
torul golurilor : Toporan (min. 
4 și min. 53 din 11 m).

METALUL BUCUREȘTI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Dumitrescu (min. 8).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
F.C.M. GIURGIU 3—1 (1—0). Au
înscris : Pană (min. 12), Voicilă 
(min. 46 din 11 m), I. Radu (min. 
78), respectiv Cațără (min. 88).

PANDURII TG. JIU — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—1 (1—0). Au 
marcat : Băluță (min. 44), Tres- 
chin (min. 65 și 70), 
Țiglaru (min. 77).

CARPATI MÎRȘA — ȘOIMII 
SIBIU 2—0 (0—0). Autorii golu
rilor : Barbu (min. 55 din 11 m) 
și Stănilă (min. 57).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
3—3 (1—1). Au marcat : Sultănoiu 
(min. 25), Ispas (min. 51), Niță 
(min. 56) pentru Autobuzul, Roșu 
(min. 6, autogol), Puchea (min. 
62 din 11 m și min. 65) pentru 
Mecanica fină).

FLACARA MORENI — ENER
GIA SLATINA 1—2 (0—0). Au
înscris : Vasilache (min. 85). res- 

— * 50) și

Minerul, Dulancea 
tru F.C.

(Relatări de la 
Grunzu, C. Popa, 
Malnași, M. Moga, I. Stanca, C. 
Gruia și D. Bolohan).
1. F.C.M. BRAȘOV................................
2. F.C. Constanța
3. C.$. Botoșani
4. Delta Tulcea
5. Unirea Focșani
6. Viitorul Vaslui
7. F.C. Brâila
8. C.S.M. Suceava
9. Viit. Gheorgheni

10. Cimentul Med.
11. I.C.I.M. Brașov
12. Progresul Br.
13. Nitramonia Fag.
14. Minerul G.H.
15. Tractorul Bv.
16. Muscelul C-lung
17. Energia Gh.-Dej
18. Portul Constanța

ETAPA ------ --
27 aprilie) : Tractorul 
Viitorul Gheorgheni (1—2), 
tul Constanța — Minerul 
Humorului (0—1), C.S.M.
va — I.C.I.M. Brașov (1—1), Ni
tramonia Făgăraș — F.C. Con
stanța '(0—3), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Progresul Brăila 
(0—6), Muscelul Cîmpulung — 
F.C.M. Brașov (1—2), F.C. ” ”” 
— Unirea Focșani (2—3), 
rul Vaslui — C.S. Botoșani 
Delta Tulcea — Cimentul 
di a (1—2).

I. Baltag, Gh. 
V. Manoliu, G.

18
14
13
11
11
10
9
9
9

11
7
9

10
9
8
8
7
6

VIITOARE

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

41
30
27
26
25
25
24
23
23
23
22
22
22
22
21
21
18
17

> 1
’ 8
I 10
I 9
î 10
> 9
5 9
> 10
> 10
I 12
I 9
I 11
! 12
l 11
i 11
i 11
i 13
i 13 
(duminică 
Brașov — 

Por- 
Gura

Sucea-

52-10
46-24
36-27
36-28
41-26
35- 29
36- 36
28- 29 
33-37
29- 42 
33-30 
33-35 
26-38
20- 37 
29-32 
28-39
21- 40 
20-43

GHEORGHIU- 
CONSTANȚA 

marcat : Petcu 
Energia, Nedu 
Portul. 

cimen- 
Aj

PROGRESUL BRAILA — DEL
TA TULCEA 1—0 (1—0). Unicul
gol a fost realizat de Ologu 
(min. 45).

ENERGIA
DEJ — PORTUL 
1—1 (0—0). Au
(min. 79) pentru 
(min. 55) pentru

~~ CONSTANȚA 
TUL MEDGIDIA 1—2 (1—1). 
înscris : Moldovan (min. 30). res
pectiv Stănoiu (min. 40 și 52).

UNIREA FOCȘANI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—1 (1—1). Au
torii golurilor : Pastia (min. 33 șl 
84). respectiv Dumitru (min. 42).

VIITORUL GHEORGHENI 
C.S. BOTOȘANI 2—0 (2—0). 
înscris : Ciorceri 
Cerghizan (min. 23).

VIITORUL VASLUI 
SUCEAVA 
marcat : 
min. 45 
respectiv

F.C.M.

F.C.

respectiv

Au
(min. 13) și

(2-1).
(min.

C.S.M.
Au
15,

3—1
Amarandei
din 11 m și min. 60), 
Petrescu (min. 20).

BRAȘOV — NITRAMO- 
NIA FAGARAȘ 3—0 (1—0). Au
torii golurilor : Furnică (min. 
33), Paraschivescu (min. 60) și 
Popescu (min. 75).

I.C.I.M. BRAȘOV — MUSCE
LUL CÎMPULUNG 0—0.

MINERUL GURA HUMORULUI 
— F.C. BRAILA 1—1 (1-0). Au 
marcat : Iosep (min. 15) pentru

Brăila
Viito- 
(1-3), 

Medgi-

pectiv Mincioagă (min.
Vlăduț (min. 88).

METALUL PLOPENI — 
MICA TÎRNAVENI 1—0 
Autorul golului : Dobrescu 
30).

Meciul RAPID BUCUREȘTI

CHI- 
(I—o>.
(min.

ETAPEI 
27 april!
— Flacă 
Slatina 
(1—1), 
Rulmenți 
ian a Cîr. 
(1-3), C 
Vulcan ; 
că fină 
Măgurele
— Pand 
mica Ti 
rești (1- 
talul Bu 
Ploiești



iPĂRĂ, ÎN FINAL,
WA - F.C. ARGEȘ 2-2 (1-1)
ren foarte bun: timp însorit; spectatori — aproxi- 
: A. IONESCU (min. 6), M. RÂDUCANU (min. 47), 

n. 8) și IOVANESCU (min. 78). Șuturi la poarta: 
Cornere: 8-7.

<5 — Andreicut- 6, FI. Marin 6, Agiu 7, Nițu 6 — 
rdânescu 6 — M. Râducanu 7, A. lonescu 6. Zahiu 
S).
□ n 6 - Moiscscu 6. Cîrstea -6, Stancu 7, Ivan 5
ndescu 6, Chivescu 6. lovânescu 7 — Dobrin 6 (min. 
I 6, D. Nicolae 6.
ă (Brașov) 6; la linie: O. Anderco (Satu Mare) și

RADU II.
6. La juniori: 0—1 (0—1).

i, tabela de 
'lindă fidelă 
pe gazonul 

acea. Așa 
1 ostilitățile 
putea să
mal lejer 
limită, de

îentuată îi 
în cele trei 
lui, inclusiv 
Cristian, în 
:u și, mai 
lult de fur- 

„in extre
mă de partl- 
tua (dornică 
yul etapei 
contactul cu

liderul) manca un evident plus 
la toate' capitolele: ocuparea mai 
judicioasă a suprafeței de joc, 
mișcare și ingeniozitate mal 
multă (cu precădere la Stoica, 
M. Râducanu, Zahiu și A. Iones- 
cu) decît partenera ei de între
cere, astăzi — timp de mai bine 
de o oră — lentă, confuză, fără 
mijloc de echipă și preocupată 
să-și surprindă adversarul în of
said. Dar, dintre numeroasele ac
țiuni concepute de gazde, numai 
două aveau să fie finalizate: ce
le din min. 6, cînd A. IONESCU 
a șutat, cu sete, în colțul lung, 
și min. 47, cînd M. RÂDUCANU 
a plasat balonul pe lîngă Cris
tian, ieșit să micșoreze unghiul.

PUNCTUL...
Golul lut RADU II — înregistrat 
în min. 8 — fusese al doilea șl... 
ultimul șut pe spațiul porții lui 
lordache pînă în min. 64!

...Ora de joc, de care vorbeam 
la început, trecuse și... odată cu 
ea, se pare, șl rezervele de ener
gie ale lui Dumitru, Iordănescu 
și ale coechlpleHlor. Un „amă
nunt" sesizat prompt de plteștem 
care au avansat cu mal mult 
tupeu (decît o făcuseră pînă 
atunci) în terenul advers; din 
acel min. 64. am prins din nou 
să notăm șuturi, comere la poar
ta lui Iordache și, In min. 78. 
golul egalizator: IOVANESCU
șl-a încercat șansa (prlntr-o e- 
xecuțic spectaculoasă), balonul, 
expediat do Ia circa 25 m, lateral 
stingă, a trecut printre mai 
multi apărători bucureștenl, a 
„prins" iarba careului mic, de 
unde a sărit în plasă spre deza
măgirea „tribunelor".

O dată In plus — din 1S77 în
coace — Steaua nu reușea să 
învingă un F.C. Argeș, aflat în- 
tr-una din putinele lui zile de... 
neinsplratie. Intr-o zi mai slabă 
și arbitrul C. Ghltă. care. Intre 
desele erori în defavoarea ambe
lor formații, n-a „văzut" un fault 
clar în careu, comis. In min. 35. 
de Cinstea asupra lui M. Râdu
canu.

Gheorghe NICOLAESCU

CRAIOVA, 20 (prin telefon)
Rareori l-am văzut pe ma

sivul atacant craiovean Cămâ- 
taru, care azi a marcat trei 
goluri pentru formația sa, în- 
tr-o formă atît de bună. Cîști- 
gul cel mai important la el ni 
se pare, pe lîngă impetuozi
tatea sa bine cunoscută, un 
plus de tehnicitate. Bine servit 
de linia de mijloc, dar și de 
Crișan șj Bălăci, el a reușit 
goluri de mare spectacol. De 
pildă, in min. 8, la o centrare 
a lui Crișan, in urma unei ac
țiuni prelungite a Universității, 
CAMĂTARU se inalță, planea
ză deasupra apărării sătmărene, 
și inscrie cu capul ; în min. 18, 
faultat in careu de Bathori II, 
CAMĂTARU transformă impe
cabil ; de remarcat că Donose 
executase primul această lovi
tură, repetată pentru că doi 
jucători de la Olimpia pătrun
seseră în careu înaintea execu
tării penaltyului ; în sfîrșit, în 
min. 74, la o acțiune de toată

NISIPURI MIȘCĂTOARE...

jmuca
in telefon)
iispoziție de 
trecerii un 
du-s-e în fa- 
1, cunoscuta 
susținută de 
și deruta*ită 
i. Succesul 
îs tonic, re- 
tl de la Cra- 

destul de.
l goluri care 
i ’
1 fost reali- 
e minute. A 
)ZNAI (min. 
1% plasat, pe 
ea primită 
minute mai 
lui Roznai 

3RHEȘ cu o 
si si acesta 

1 capul, pre-

rezultatul

F.C. BAIA MARE - A.S.A. TG. MUREȘ 2-0 (2-0)
rece; spectatori — a- 

TERHEȘ (min. 19).
Stadion „23 August*; teren moale; timp închis, 

proximativ 15 000. Au marcat: ROZNAI (min. 9) și 
Șuturi la poartă: 16—6 (pe poartă: 10—4). Comere: 9—6.

F.C. BAIA MARE: Ariciu 7 — Borz 6, Condruc 8,
— P. Radu 8, Bălan 7, Mureșan (min. 2 Deac 6; min.
6, Terheș 6, Roznai 7.

A.S.A.; Taposzto 7 — Szabo 6, Unchiaș 7, Ispir 7, ___ _ ___ T_
Munteanu 6, Boloni 6 - Both II 5, Biro I 5 (min. 60 Fanici 6), Hajnal 6.

A arbitrat: I. Pop 8; la linie: A. lanuș (ambii din București) și A. 
Forwîrth (Timișoara).

Cartonașe galbene: BOTH II.
Trofeul Petschovschi: 10. La juniori: 0-0.

G ,
cis, jos la colț. Cu două goluri 
avantaj, F.C. Baia Mare a con
tinuat, totuși, să atace susținut, 
dar A.S.A. s-a străduit și 
reușit, să închidă mai bine cu
loarele sprev propria poartă. Mai 
mult chiar, mureșenii au apărut 
ceva mal des în atac șl. in min. 
25, Boloni a trimis de la 35 m 
un . șut puternic la încheietura

Scbâu 8, Molnar 6 
75 Koller 6) — Sepi

Gali 6 — Bozeșan 6,

a

CONFIRMĂ POFTA DE GOL
moale; timp 
(min. 22 și

7, Anton 7,
80 Florean)

friguros; spectatori -
36). Șuturi ia poartă:

Ursu 7, Ciocîrlan 7 —
— D. lonescu 6 (min.

UCA IAȘI - F.C.M. GALAȚI 2-0 (2-0)
;t"; teren puțin 
marcat: COSTEA 
. Cornere: 12-4.

u 7 — Munteanu
8, Coraș 7 (min.

8, Costea 8.
'ană 7 — Popescu 6, Constan ti ne seu 7, Olteanu 6 
ea 6 — Bejenaru 7, Moțoc 6, Hanu 6 — Majaru 6, 
;a I). O rac 5.
bulescu la linie: M. Buzea și C. Bizinichi (toți

: 9. La juniori: 2-0 (1-0).

on)
promițînd un 
listic. Gaz- 
le rapide re- 
ihilat mar- 
i mai ales 

a trei ju- 
șjardă (Dăni- 
iaș), 
ării 
să mereu în

D. lonescu 
careu — ma- 
upă ce Cra- 
:ie șutul din 
:e pe I" 

(min. 
amintește 
r : el 
ie toată

cu
Oană să tri
pli" este în 
pmină cu in- 
tură, __
. 22 : atunci, 
h alte

a găsit tin- 
11 nea de atac

au pun 
gălâțc-

lîngă 
17).

• că 
rea- 
fru- 

preci-

anun-
1, 

două

,,filtrată*4 de Dănilă și D. iones- 
cu. Cinci minute mai tîrziu 
D. lonescu, din careu, va trimite, 
incredibil, afară, _ pentru ca in 
min. 36, 
încîlcită, 
majoreze scorul (Hanu l-a scos 
din ofsaid pe ieșan). Oaspeții 
ripostează prin 
Popescu (min. 38) va rata 
din poziție foarte bună — 
șorarea diferenței. — 
mină repriza ' 
celerator.

La reluare, 
concentrează 
dează chiar 
țlunile oaspeților 
gă după golul de onoare 
sting destul de ușor în 
mea adversă. în finalul 
del. consemnăm (în min. 80 —
Dănilă și min. 82 — Cernescu) 
încă două mari posibilități

dintr-o 
rapidul

pentru ca în 
fază destul de

COSTEA să

Oaspeții
contraatacuri și

Gazdele
cu piciorul pe

leșenii nu se 
atît de mult, 
inițiativa, 

care

CUREȘTI a

. Tănăsescu, 

. Cristea, M. 
n, Gh. ilin-

2
2
2
6
3
0
3
6
5
3
4
5
3
1
3
4
3
3

36- 19
37- 23
35-25
38- 29
33-22
36 29
33-26
43-33
26-33
20-36
35-34
30- 30
31- 35

30
28
28
23
27
26
25
24
23
23
22
21
21
21
21
20
19
13

(duminicăE
zul București 
L—1), Energia 
:tan Mediaș 
București — 

a (2—0), Po
rtalul Plopcni 

— Progresul 
—1), Mecani- 
- Chimia Tr. 
C.M. Giurgiu 
. (1—2), Chi- 
Rapid Bucu- 
Sibiu — Me- 
2), Petrolul

mic- 
ter- 

: ac-

mai 
cc- 
ac-însă 

alear-
— se 
trei- 

parti-

1 —U de
marcare, care ar fi conturat și
mai bine victoria meritată 
gazdelor.

Stelian TRANDAFiRESCU

SERIA A lll-a
CORVINUL HUNEDOARA — 

MINERUL CAVNIC 7—3 (3—1).
Autorii golurilor : Dumitrache 
(min. 18, 21, 62, 63), Nicșa (min. 
43), KIein (min. 73), Economu 
(min. 77), respectiv Dragomirescu 
(min. 39, 60, 87).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
GLORIA BISTRIȚA 2—1 (0—0). 
Au marcat : Croitoru (min. 66 
din 11 m), V. Stoia (min. 75), 
respectiv Berceanu (min. 51).

SOMEȘUL SATU MARE 
F.C.M. REȘIȚA 2—1 (1—1).______ __ , , . , Au 
înscris : Silaghi (min. 24), Kadar 
(min. 55), respectiv Kardoș (min 
36, autogol).

METALURGISTUL CUGIR — 
IND. SÎRMEI C. TURZU 2—1 
(1—0). Au marcat : Bucur (min. 
18), Vătafu (min. 60), respectiv 
Radu (min. 58).

STRUNGUL ARAD 
ANINA 2—0 (1—0). 
Dușa (min. 3 din 11 
(min. 82).

UNIREA ALBA IULIA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 3—0 
rii golurilor : Pop 
min. 30), Gh. Vasile 
11 m).

DACIA ORÂȘTIE 
IIOR ORADEA 1—0 
gol a fost realizat de Nenu (min. 
5 din 11 m).

U.M. TIMIȘOARA — U.T. ARAD 
2—0 (1—0). Au marcat : Giuchici 
(min. 43) și Covalcic (min. 51).

— MINERUL 
Au înscris : 
m) și Bizău

(2—0). Auto- 
(min. 11 și 
(min. 55 din

- F.C. Bi
ți— 0). Unicul

UNIVERSITATEA CRAIOVA - OLIMPIA SATU MARE 4-0 (3-0)

Stadion Central: teren bun; timp excelent: spectatori — aproximativ 
20 000. Au marcat: CAMATARU (min. 8, 18 - din 11 m șl 74), BĂLĂCI 
(min. 37). Șuturi la poartă: 26-9 (pe poartă: 10-1). Cornere: 9-4.

UNI VcRSITATEA: Boldici 7 — Purima 7, Tilihoi 7, Ștefânescu 7, Ungu-« 
reonu 7 (min. 81 Negrilă) — Țicieanu 7 (min. 81 Irimescu), Belâeonu 8, 
Donose 8 — Crișan 6, Cămătaru 9, Bălăci 8.

OLIMPIA: Feher 7 — Pinter 6, Kaiser 7, Matei 5, Bathori II 6 — Sobou 
6, Pop 6, Hațeganu 5 (min. 73 Both I 5) - Mureșan 5 (min 59 Helvei 5), 
Mihuț 6, State 6.

A arbitrat Gh. Ispas (Constanța) 9; la linie: M. Moraru (Ploiești) si 
Gh. Ene (Buzău).

Cartonașe galbene: MUREȘAN.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 4-0 (1—0).

• •■■i.iii i ... .... .... ... ............. .
frumusețea a craiovcnilor, Ți
cieanu șutează puternic, Feher 
respinge, iar CĂMĂTARU, pe 
fază, înscrie imparabil. Al pa
trulea gol (nu în succesiune 
cronologică) esteopera lui BĂ
LĂCI (min. 37), care deviază 
in poartă o pasă de la Donose.

Ce s-a mai întîmplat în a- 
fară de marcarea celor patru 
goluri ? Mai intîi trebuie subli
niat că Olimpia a început des
tul de bine, mijlocașul Pop

dovedindu-se foarte activ: a 
expediat trei șuturi la poarta 
lui Boldici în primele patru 
minute, cel mai periculos fiind 
blocat de... Tilihoi. Și în con
tinuare oaspeții stadionului 
Central au atacat destul de 
susținut, dar Universitatea a 
făcut zile grele defensivei oas
peților, și finalmente a arătat că 
diferența dintre cele două echi
pe este intr-adevăr de patru 
goluri.

Mircea.TUDORAN

DINAMO - C-S. TÎRGOVIȘTE 1-2 (1-1)

barelor. La rîndul lor, băimărenil 
au cîteva bune ocazii de a ma
jora scorul, cea mal clară (min. 
35)) fiind ratată de Roznai.

Și după pauză, aspectul jocului 
se menține în general același din 
prima repriză. Atacă în valuri 
băimărenU dar cu mai puțină 
decizie în faza de finalizare. Se 
apără calm și mai sigur oaspe
ții, care, în plus, contraatacă pe
riculos, ei fiind de trei ori foar
te aproape de a înscrie. Au ra
tat, însă, BCldni (min. 75). Fanici 
(min. 79 și 90) și, astfel, scorul 
existent în min. 19 a rămas ne
schimbat, Consfințind o victorie 
meritată a gazdelor.

Mihai IONESCU

Probabil că Dinamo a coborît 
ieri și ultima treaptă a decli
nului său în această primăvară, 
jucînd chiar și sub nivelul me
ciului cu echipa clujeană. ~~ 
mentariul tehnic nu poate 
cît să cedeze loc aprecierii glo
bale potrivit căreia echipa bucu- 
reșteană manifestă o reală ne
putință, indiferent de adversar. 
Semnele de criză psihică sînt 
confirmate și de faptul că Di
namo începe în general mai bi
ne jocurile, lasă impresia “ 
încheiat „seria neagră", 
șește să deschidă chiar 
(min. 19, DRAGNEA, cu 
Ia un corner bine executat 
Țălnar), dar apoi totul se di
luează, echipa pare „angajată" in 
nisipurile mișcătoare, nimeni nu 
combină cu nimeni, inițiativa 
trece de partea adversarului, așa 
cum s-a întîmplat și ' ieri, cîpd 
C.S. Tîrgoviște și-a revenit foar
te repede după gol și a încheiat, 
repriza în avantaj tehnic, ratînd 
destule ocazii (min. 20, șut Kallo 
pe bară, min. 26, Marinescu — 
„cap“ periculos, min. 36 FI. Gri- 
gore —- spectaculos cu capul, 
gol salvat de reflexul lui Efti- 
mescu). C. S. Tîrgoviște, care a 
legat frumos jocul spre finalul 
reprizei, impunîndu-se prin sprin
turile lui FI. Grigore, rafina
mentul tehnic al lui Is aia și

Co- 
de-

că a 
reu- 

scorul 
capul, 

de

UN MECI DÎRZ DISPUTAT
F.C. OLT - JIUL PETROȘANI 1-0 (0-0)

Stadion „1 Mai"; teren denivelat: timp frumos; spectatori - aproxi
mativ 10 000. A marcat: ȘOARECE (min. 55). Șuturi la poartă: 17-4 <pe 
poartă: 9-2). Cornere: 6-0. . . •

F.C. OLT: Nedea 6 - Lică 7. Ciocioană 6, Martinescu 6, A. Mmcu 6
- Badea 6, P. Petre 6 (min. 43 Fl. Dumitrescu 6), Șoarece 7 - Prepeliță
6, lamondi 6 (min. 40 Ciobanu 7), Pițurcă 6. _

JIUL: Moise 7 (notă scăzută pentru atitudine nesportiva față de arbitru)
- Bedo 6, Bădin 7, Rusu 6, P. Grigore 6 - Mușot 6 (min. 75 Lixandru), 
Varga 6, Stoica 6, Vînătoru 5 — Sălăjan 7, Enescu 6.

~ Stincan 5; la linie: R. Matei (ambii din București) ți
Varga 6, Stoice. 

A arbitrat: R.
D. Ologeanu (Arad).

Cartonașe galbene: VARGA și SALAJAN. 
Trofeul Petschovschi: 7. La juniori: 1-2 (0-1).

• ....... ■....
SLATINA, 20 (prin telefon)
Miza partidei, decurgînd din 

importanța fiecărui joc susținut 
acasă, avînd ca obiectiv rea
lizarea celor două puncte, și-a 
pus amprenta pe evoluția de an
samblu a echipei locale care s-a 
chinuit să obțină mult dorita 
victorie, făcînd una din cele mai 
slabe partide din acest sezon, 
chiar după părerea gazdelor. Du
pă eforturile depuse, 
pare meritat, 
de Șoarece a 
tr-o dubioasă poziție 
ofsaid (min. 55). Jucătorii 
mației F. 
nițiativa, au dominat 
supun îndu-și

C.

succesul 
dar golul marcat 

fost înscris din- 
de 

for- 
Olt au deținut 1- 

categoric, 
adversarii la o

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — AU
RUL BRAD 2—0 (2—0). Autorii 
golurilor : Popovici (min. 8 din 
11 m) și Nicoraș (min. 30).

(Relatări de la C. Bledea,
Sumandan, Z. Kovacs, M. Vîlcea- 

N. Străjan, I. Filipescu, B.
- i. — ’

p.

nu,
Crețu, St. Marton și

1. CORVINUL
2. F.C. Bihor
3. U.T.A.
4. Glorie Bistrița

5. F.C.M. Reșița
6. Aurul Brad
7. Minerul Cavnic
8. Minerul Anina
9. Metalurg. Cugir
10. Minerul M. N.
11. U.M. Timișoara
12. Ind. sîrmei C.T.
13. Dacia Orâștie
4. C.F.R. Cj.-Nap.
15. Someșul S. M.
16. Unirea A. lolia
17. înfrățirea
18. Strungul Arad

Or.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
15
14 
13
10
9
9

11
10
11
10
10

9
9
9
9
9
9

2
3
3
3
4
5
5
1
3
1
2
1
3
2
2
2
1
1

R.

presiune intensă, dar marea ma
joritate a acțiunilor lor a pă
cătuit printr-un șablon — cen
trări înalte, cu axarea zonei de 
acțiune în centrul defensivei Ji
ului. ‘ ------- --------
din 
nut 
din 
min.

Au făcut excepție fazele 
min. 20 cînd Moise a reți- 
un șut puternic al lui Lică 
marginea careului și din 

____ 21, cînd tot portarul Moi
se este cel care se remarcă, re- 
ținînd tui „cap“ al lui Pițurcă. 
Treptat, Jiul renunță și la spo
radicele incursiuni ale lui Să- 
lăjan, închizînd și mai bine 
culoarele spre propria-i poar
tă.

Repriza secundă 
deșfășurare. După 
ȘOARECE, replica

are aceeași 
golul lui 

________ , __ formației din
Petroșani este mult mai dîrză. 
în aceste condiții, echipalocală 
încearcă
reușește nici din penaltyul din 
min. 83, cînd Pițurcă , execută 

lovitura de
tează slab
chează.

desprinderea, dar nu

execută 
pedeapsă, dar șu- 

și portarul Moise blo-

Adrian VASILESCU

VIITOARE

Ghișa).

4
6
7
8 

10 
10 
10 
12 
11 
12 
12 
13 
12 
13 
13
13
14 
14

65-25
47-24
45-25
57-26
37-27
40-30
36-41
33-40
31-39
27-37
20-37
39-41
25-41
29-38
27-43
23-46
25-32
31-45

38
33
31
29
24
23
23
23
23
23
22
21
21
20
20
20
19
19

(duminicăETAPA
27 aprilie) : Unirea Alba Iul ia — 
Ind. sîrmei C. Turzii (0—4), U.T. 
Arad — Someșul Satu Mare 
(1—2), Aurul Brad — Minerul 
Moldova Nouă (0—1), F.C.M. Re
șița — înfrățirea Oradea ' “ 
Gloria Bistrița — Dacia 
(2—2), Minerul Anina — 
lurgistul Cugir (0—4),
Cluj-Napoca — Strungul 
(1—4), Corvinul Hunedoara —
U.M. Timișoara (2—0), F.C. Bi
hor Oradea — Minerul Cavnic 
(1—1).

(0-2).
Orâștie

Mela-
C.F.R. 
Arad

Rm. VÎLCEA, 20 (prin telefon)
Scopul Sportului studențesc 

era foarte clar : cel puțin un 
punct, pentru că echipa bucu- 
reșteană vizează participarea în 
Cupa U.E.F.A. Așa îneît, f- —-*
liarizată cu gazonul vilcean, 
de evoluase acum trei zile 
Cupă, și cu adversarul (pe 
l-a învins cu 3—1, în 
natul trecut, 
studenților a pornit tare șl 
minutul 7 s-a văzut 
cu 1—0, 
insistat M. 
CHIU AIA. 
denții au de suportat un 
nalty, gratuit acordat, pentru că. 
Ia șutul lui Gîngu, Munteanu II 
își trăsese mîinile spre piept în 
reflex de apărare. Numai că 
Savu, apăsat de ratarea din cam
pionatul trecut, ratează și de da
ta aceasta. Și cum nu înscriu 
gazdele, nici de la 11 m, 
peții au de' două ori șansa de
tașării, dar portarul 
se opune Inspirat în -
12 șl 20. Așa îneît prima repri
ză se încheie cu avantaj pen-

fami- 
, un- 
! în 

care 
_ campio-

tot aici), formația 
în 

. __  ____ conducînd
dintr-o fază în care a 

Sandu și a marcat 
La două minute, stu

pe-

oas-

Constantin 
minutele

Stadion Dinamo: teren bun; timp frumos: spectatori aproximativ 5 000. 
Au marcat: DRAGNEA (min. 19), FL. GRIGORE (min. 39 și 81). Șuturi la 
poartă: 15—12 (pe poartă: 9—8). Comere: 11—2.

DINAMO: Eftimescu 5 — Cheran 5, Mărginean 4 (min. 46 Ghiță 5),'
Dinu 6, Stănescu 5 - Dragnea 6, I. Marin 5, Stredie 5 — Țălnar 6, lor»
dache 5, Vrînceanu 4 (min. 68 Augustin 5).

C.S. TÎRGOVIȘTE: Voinea 7 — Niculescu 6, Dumitrescu 7, Ene 7. Con
stantin 6 (min. 77 Filipescu) — Kallo 6, Gheorghe 6-f-, Isaia 7 (min.
87 Alexandru) — FI. Grigore 8, Marinescu 7, Greaca 6.

A arbitrat: M. Fediuc 8; Ia linie M. Abramiuc (ambii din Suceava) și 
I. Igna (Timișoara).

Cartonașe galbene: GHEORGHE. IORDACHE, STREDIE.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2~1 (0—1).

e ■ ■■■■■■■■...... ■■■ ...................„ii ■ ...... ............. .... . ......... ........ ...........
travaliul trio-ulul Kallo — Grea
ca — Marinescu, acesta din ur
mă mereu în coasta apărării 
gazdă, e egalat în urma unei 
greșeli conjugate a perechii Măr
ginean — Eftimescu, exploa
tată imediat de vigurosul FL. 
GRIGORE (min. 39). După pau
ză, dinamoviștii încearcă să for
țeze, cu Dinu în linia de mij
loc — ultima carte au o bu
nă ocazie (min. 55), cînd lor- 
dache este placat la 20 m de 
poartă, continuă să atace, mai 
exact să arunce mingi în față,

la discreția fundașilor- centrali 
tîrgovișteni, mai pierd o ocazie 
(min. 69, Țălnar șut cu stîngul 
în bară), dar neputința se face 
remarcată tot mai mult. Golul 
victoriei tîrgoviștene se mar
chează în min. 81, cînd Lsaia pa
sează ideal în adîncime, spra 
FL. GRIGORE. care țîșnește 
printre fundașii centrali și în
scrie. O victorie meritată a oas
peților. în fața unei echipe ca
re nici nu mai știe ce se In
tim plă cu ea.

loan CHIRILÂ

GAZDELE, 0 PRIMĂ REPRIZĂ DE... FOC\
POLITEHNICA TIMIȘOARA - S C. BACAU 6-1 (5-0) 'j

Stadion „1 Mai"; teren foarte bun; timp închis, rece; spectatori * 
aproximativ 10 000. Au marcat: NEDELCU (min. 5 și 17), ANGHEL (min.
30 și 41), PALTINIȘAN (min. 36), T. NICOLAE (min. 82). respectiv CAR-
PUCI (min. 80). Șuturi la poartă: 15-10 (pe poartă: 12-6). Cornere: 7—K

„POLI": Suciu 7 — Vișan 7, Păltinișan 8, Șerbănoiu 8, Șunda 7 —
Roșea 7, T. Nicolae 8, Dembrovschi 7 (min. 70 Lața 6) — Angliei 8 (mirul
46 Șuba 6), Nedelcu 9, Nucă 7.

S.C. BACAU: Mangeac 4 — Andrleș 5, Catorgiu 6, C. Solomon 5 (minj 
81 Lunca), Elisel 5 (min. 36 I. Solomon 5) — Cărpuci 7, Șoșu 5, L. Mol
dovan 5 — Șoiman 5, Antohi 5, Botez 5.

A arbitrat: Fr. Coloși 9; ta linie: C. Mateescu (ambii din București) 
și FI. Cenea (Caracal). j

Cartonașe galbene: ROȘCA.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2-0 (1-0). . j

•  ........ ... ii   «I ■■  .............. . .............. ..  . ..... . .........  . ........ .................. ..

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon)
O primă repriză excelentă au 

realizat jucătorii timișoreni, așa 
cum de mult așteptau suporte
rii lor. O oprimă repriză în care 
pe teren a existat o singură 
formație, căreia i-a reușit ab
solut totul, aproape flecare fa
ză la poarta lui Mangeac sol- 
dîndu-se cu goluri, unul mai 
frumos decît altul. „Seria" a 
deschis-o NEDELCU (un ex
celent vîrf de atac ; el își de
pune candidatura pentru echi
pa națională), care în min. 5 
bine lansat în adîncime de T- 
Nicolae (spiridușul echipei), a 
pătruns în careu și a șutat pla
sat, la colț : 1—0. Practic, se 
joacă la o singură poartă, for
mația băcăuană este descumpă
nită și in min. 17 tabela arăta 
2—0 : cursă pe aripa stingă a 
Iui Nucă, încheiată cu o cen
trare, și NEDELCU reia spec
taculos cu capul în plasă. Tot 
Nedelcu, în min. 26, expedia
ză o nouă lovitură cu capul, 
dar exact în Mangeac și... 3—0 
este amînat pînă în min. 30,

cînd ANGHEL pătrunde vije
lios spre poartă și șutează im-, 
parabil. în min. 36 tabela ara- ; 
tă 4—0 ! Nucă execută un cor-; 
ner, Mangeac iese greșit din ; 
poartă și PĂLTINIȘAN reia cu ( 
capul fără dificultate. Cu 4 mi
nute înaintea pauzei, Nedelcu 
fentează, sărind peste balon, 
ANGHEL vine din urmă și șu
tează imparabil: 5—0.

Neîmpăcați cu acest scor, 
oaspeții reiau meciul după pau
ză cu mai multă ambiție și se 
află la cîrma jocului. Ratează 
însă Șoiman (min. 42), Botez 
(min. 71) și Cărpuci (min. 79), 
pentru ca în min. 80 să aibă 
satisfacția golului de onoare, 
marcat de CĂRPUCI, care a 
reluat din apropiere: 5—1. Dar 
peste puțin timp (min. 82) T. 
NICOLAE ia o acțiune pe cont 
propriu, pătrunde în careu și 
înscrie plasat, pecetluind sco
rul unei întîlniri în care „Poli" 
a primit meritate aplauze Ia 
scenă deschisă.

Gheorghe NERTEA

NU SE AJUNGE CU... 0 REPRIZĂ!
CHIMIA RM. ViLCEA - SPORTUL STUDENȚESC 2-1 (0-1)

Stadion ,,1 Mai"; teren foarte bun; timp excelent; spectatori — a- 
proximativ 11 000. Au marcat: CHIHAIA (min. 7), TELEȘPAN (min. 68), 
GINGU (min. 86). Șuturi la poartă: 17-6 (pe poartă: 7—3). Cornere: 12-3.

CHIMIA: Constantin 7 — Bazno 6 (min. 62 Lepădatu 6),. Iordan 8, 
Cilean 7, Cincă 7 — G. Stan 6, Stanoa 7, Savu 6 — Teleșpan 7, Cara- 
bageoc 6, Gîngu 8.

SPORTUL STUD.: Moraru 7 — Tănăsescu 7, Cazan 7, Grigore 7, I. Mun
teanu 7 — iorgulescu 5, Șerbănică 5, Cățoi 6 (min. 72 Stroe 5) — O.
lonescu 6, M. Sandu 6, Chihaia 7 (min. 56 A. Munteanu 6).

A arbitrat: S. Drăgulîci (Drobeta Tr. Severin) 7; la linie: V. Cîocîlteu 
și D. Preoțescu (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene: IORGULESCU, CARABAGEAC.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 2—2 (0—2).

tru oaspeți, superiori unei for
mații gazde lipsită de vlagă șl 
luciditate.

Numai că Sportul studențesc 
se vede prea ușor în Cupa 
U.E.F.A., și renunță după pau
ză, la jocul ofensiv. Chimia își 
recapătă iureșul de altă dată, 
mal ales datorită. .. fundașului 
Iordan și egalează în minutul 68:
Iordan centrează perfect și
TELEȘPAN, pe post de vîrf, în
scrie, cu capul, din careul naîc.
Studenții n-au replică nici a-

cum, iureșul gazdelor se men
ține și, logic, tabela surîde ia
răși vîlcenilor. In minutul 86, 
Stanca „lucrează" inteligent un 
balon cu care îl deschide pe 
GÎNGU și acesta marchează de 
la 10 m. O victorie muncită șl 
meritată de vîlceni pentru jo
cul lor din repriza secundă. A- 
dică, atunci cînd Sportul stu
dențesc, crezîndu-se în Cupa 
U.E.F.A., a uitat de. .. campio-

Mircea M. IONESCU



ÎNTÎLNIRILE DE POPICE
RD. GERMANĂ-ROMÂNIA

Reprezentativele noastre de 
popice, care se pregătesc pen
tru apropiatele Campionate 
mondiale, au susținut patru 
jocuri amicale, la Magdeburg, 
cu puternicele selecționate ale 
R.D. Germane. Echipa mascu
lină română a cîștigat primul 
joc, cel de sîmbătă, cu 5236— 
5155 pd. Din nou, cel mai pre
cis jucător român a fost Io
sif Tismănar, care cu 926 pd 
a stabilit un nou record al a- 
renei. Restul jucătorilor noștri 
au punctat după cum urmea
ză : Al. Cătineanu 846, I. Bă- 
iaș 835, Gh. Silvestru 889, Gh. 
Scholtes 847 și I. Bice 893. Din 
echipa gazdă, cel mai mare 
punctaj l-a realizat H. Wes- 
ierhof 876. în cel de al doilea 
joc, de duminică, băieții noș

tri au pierdut cu 5175—5237, 
din nou Tismănar a fost pri
mul jucător român cu 897 pd. 
Din formația R.D.G. Westerhof 
(901) a fost primul.

La fete, ambele jocuri au 
revenit sportivelor țării gazdă: 
cu 2454—2409 pd și respectiv 
2489—2421 pd. în ambele în- 
tîlniri cele mai precise jucă
toare ale noastre au fost : E- 
lena Pană — 447 pd — re
cordul arenei și 386, Ana Pe
trescu 420—421, Elena Andre- 
escu 407—433 și Margareta Că
tineanu 415—413. Al doilea joc 
s-a pierdut din cauza slabei 
evoluții a Silviei Raiciu, care 
a punctat doar 337 ! Din echi
pa R.D. Germane s-a detașat, 
în ambele partide, Elisabeta 
Kulme, 417—425.

Campionatele europene de lupte greco-romane

MULTE SURPRIZE ÎN ZIUA INAUGURALĂ

„CENTURA DE
(Urmare din pag. 2)

un puncheur de temut. Avînd 
și avantajul alonjei, cubanezul 
is-a impus destul de lejer în 
fața bătăiosului Dejan Kono
valov (Iugoslavia). Boxerii din 
Venezuela au debutat și ei cu 
o victorie clară. Aii Kamacho, 
un „cocoș" agresiv, cu o directă 
de stingă rapidă și precisă, nu 
x-a lăsat nici o speranță tînă- 
rului pugilist Nana Metsese 
(Nigeria). Toate încercările a- 
cestuia din. urmă de a obține 
victoria s-au spulberat în fața 
barajului directelor executate 
de Kamacho. Sportivului din 
Venezuela i s-a acordat deci
zia cu 5—0. Și fiindcă am a- 
mintit cîteva debuturi ce s-au 
impus atenției, nu-i puteam 
trece cu vederea pe boxerii din 
R.P.D. Coreeană, și la această 
ediție excelenți tehnicieni. în 
lipsa lui Ciu En Zo, care a în- 
cîntat cu cîțiva ani în urmă 
publicul din țara noastră, la 
actuala ediție locul său la ca
tegoria cocoș a fost luat de 
Kiin Jun Ciol, un pugilist cu

AUR"7 LA BOX
o bună tehnică și cu lovituri 
precise, pe care le execută la 
fel de bine cu ambele brațe. El 
l-a întîlnit pe Dumitru Voines- 
cu, care a încercat totul pentru 
a tranșa în favoarea sa disputa 
cu Kim Jun Ciol. Românul s-a 
agitat mult în ring, a lovit 
mult, dar imprecis, și nu a 
evitat cu destulă dibăcie direc
tele adversarului său, directe 
care și-au atins ținta cu regu
laritate. De aceea a surprins 
decizia de învingător acordată 
cu 3—2 lui Voinescu.

Debutul boxerilor de catego
rie semimijlocie a fost făcut 
de nigerianul Roland Amoruyi 
și francezul Said Skouna. A 
fost un meci dinamic, în care 
s-au schimbat multe lovituri 
dure. Cu un finiș mai bun, ni- 

' gerianul i-a determinat pe toțî 
cei 5 judecători să-i acorde de
cizia. O plăcută surpriză a con
stituit Constantin Ghindăoanu 
care boxînd bine, cu o tehnică 
superioară și cu un joc de pi
cioare derutant l-a învins la 
puncte pe Manuel Rojas (Ve
nezuela).

PRIEVIDZA, 20 (prin tele
fon). Aproape 130 de luptători 
din Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, R.D. 
Germană, R.F. Germania, El
veția, Finlanda, Franța, Grecia, 
Italia, Iugoslavia, Olanda, 
Polonia, România, Spania, Sue
dia, Ungaria și U.R.S.S. s-au 
prezentat în mica localitate 
cehoslovacă Prievidza, la star
tul celei de a 27-a ediții a 
Campionatelor europene de gre
co-romane. Printre competitori, 
cum era de așteptat în această 
primăvară olimpică, se află nu
meroși laureați ai confruntări
lor de anvergură. I-am aminti 
pe campionii mondiali C. Ale
xandru (România), A. Supron 
(Polonia), G. Korban (U.R.S.S.) 
și Fr. Andersson (Suedia), pe 
campionii continentali Șt. Rusu 
și I. Draica (România), S. Mi- 
giakis (Grecia) și Fr. Anders
son. Peste 70 de ziariști și co
mentatori ai posturilor de radio 
și televiziune de peste hotare 
urmăresc competiția.

în ziua inaugurală, duminică, 
au intrat în întrecerea găzduită 
de Sala polivalentă concurenții 
de la categoriile 48, 57, 68, 82 
și 100 kg. înaintea unor scurte 
comentarii privind evoluția 
luptătorilor români care au sus
ținut primele confruntări, tre
buie să spunem că încă de la 
tragerea la sorți au fost pro
gramate multe meciuri extrem 
de echilibrate, între care, de 
bună seamă, cel dintre St. Rusu 
și campionul mondial A. Su
pron. Dar nu numai tragerea la 
sorți, ci și unele comportări 
neașteptate ale protagoniștilor 
au furnizat surprize. Să reve
nim însă la sportivii români, 
relatind cîteva amănunte de la

meciurile lor de debut, în or
dinea în care au intrat în con
curs.

Mihai Boțilă (cat. 57 kg) a 
primit chiar din prima repriză 
a meciului său cu suedezul J. 
Ljungbâck o replică neaștepta
tă. Mai întîi, el a primit un 
avertisment, iar la sunetul gon
gului era condus cu 3—1. La 
începutul reprizei secunde, Bo
țilă a redus din handicap (2—3) 
dar, în continuare, a luptat 
mult sub posibilități permițînd 
adversarului să se detașeze 
(2—7). Concurînd mai bine tac
tic și în rundul al treilea, sue
dezul a obținut victoria la 
puncte cu 8—4.

învins de nenumărate ori de 
Constantin Alexandru (cat. 48 
kg), polonezul R. Kierpacz a 
reușit de astă dată să se revan
șeze ! Partida, însă, a avut o 
desfășurare dramatică. Alexan
dru a fost condus la puncte 
(0—3) în primele minute, după 
care a reușit să egaleze (3—3) 
și în finalul reprizei să ia con
ducerea : 4—3. După pauză,
luptătorul român a atacat din 
toate pozițiile și Kierpacz a 
primit al doilea avertisment, 
scorul devenind 5—3 în favoa
rea lui Alexandru. Cu alte a- 
salturi „în trombă", luptătorul 
polonez a fost determinat să 
bată în retragere, dar arbitrii 
nu i-au dat avertismentul des
calificării. Marcat de efort, 
Alexandru nu a mai forțat nota 
în continuare. Kierpacz a sesi
zat momentul, reducînd scorul 
la 4—5. în ultima repriză, Ale
xandru a cedat inițiativa, iar 
arbitrii n-au stat deloc pe gîn- 
duri dîndu-i un prim avertis
ment Descumpănit de „egalul" 
(5—5) de pe tabela de punctaj,

REZULTATE TEHNICE ---------------------------
Categoria cocoș : A Behmaghenia (Franța) b.p. B. Nasser 

(Iran), V. Stancu (România) b.k.o. 3 K. Burhan (Turcia), D. 
Clpere (România) b.ab.l L. Sleged (R.D.G.), S. Fernandez 
(Cuba) b.p. D. Konovalov (Iugoslavia), A. Kamacho (Vene
zuela) b.p. N. Metsese (Nigeria), D. Voinescu (România) b.p. 
Kim Jun Ciol (R.P.D. Coreeană).

Cat. semimijlocie: R. Amoruyi (Nigeria) b.p. S. Skouna 
(Franța), C. Ghindăoanu (România) b.p. M. Rojas (Venezuela).

Cat. mijlocie; J. Martins (Nigeria) b.p. M. Ifrfm (România), 
Z. Nenadovici (Iugoslavia) b.p. D. Ventura (Cuba), E. Changali 
(Iran) b.ab.2 I. Dobre (România).

CONCURS INTERNAȚIONAL DE
BERLIN, 20 (Agerpres). — 

în concursul internațional fe
minin de gimnastică (exerciții 
liber alese) de la Cottbus, pe 
primul loc s-a clasat Maxi 
Gnauck (RDG) 38,65 puncte, 
urmată de Steffi Kraeker 
(RDG) 37,65 puncte, Natașa 
Timakova (URSS) 37,15 punc
te, Katarina Rentsch (RDG) 
37,00 puncte, Silvia Topalova 
(Bulgaria) 36,10 puncte, Vero
nica Vasile (România) 35,55 
puncte. Au participat gimnaste 
din 15 țări.

GIMNASTICĂ IA COTTBUS
Concursul masculin de gim

nastică (exerciții liber alese) 
de la Cottbus a fost cîștigat 
de Roland Bruckner (RDG) cu 
55,95 p, urmat de Lutz Hof
fmann (RDG) — 55,85 p, Lutz 
Mack (RDG) — 55,55 p, Alek
sei Morozov (URSS) — 54,75
p, Chan Van Sen (R.P. Chi
neză) — 54,60 p și Andras 
Vagany (Ungaria) — 54,55 p.

Alexandru a fost surprins cu 
un atac cotat cu două puncte ; 
deci' 5—7. Pînă la gongul final, 
Alexandru a mai primit un a- 
vertisment (5—8) și astfel el a 
pierdut la puncte.

O desfășurare aproape iden
tică a avut și întîlnirea lui 
Ștefan Rusu (68 kg) cu A. Su
pron. Luptătorul român a fost 
condus, în prima repriză, cu 
2—0 iar la începutul celei de 
a doua, primind și un avertis
ment, cu 3—0. în continuare 
însă, Rusu a luptat aprig, re
ducînd la limită avantajul 
adversarului (2—3) și apoi ega- 
lîndu-1 (3—3) la începutul ulti
mei reprize. Cu o fixare, ȘL 
Rusu a preluat conducerea 
(4—3), dar cînd mai erau un 
minut și jumătate el a primit 
un evertisment (4—4). Victoria 
a fost însă atribuită luptătoru
lui român, deoarece 3 din celo 
4 puncte ale sale au fost obți
nute în urma unor procedee 
tehnice, în timp ce Supron rea
lizase numai două puncte teh
nice, celelalte două fiind ur
marea avertismentelor primite 
de adversar.

Semigreul Vasile Andrei a 
pus capăt partidei sale cu R. 
Memisevicî (Iugoslavia) în min. 
2,25, printr-un tuș mult aplau
dat.

în fine, ultimul dintre luptă
torii români care au concurat 
în reuniunea de dimineață, Ion 
Draica (82 kg), a avut un meci 
mult mai greu decît se credea, 
cu K. Spaniol (R.F.G.). După 
primele două reprize, rezultatul 
era egal (2—2), cotare numai 
a avertismentelor primite de 
cei doi luptători. Amenințat de 
pericolul descalificării, Draica 
a imprimat disputei din ultimul 
rund un ritm debordant, căruia 
Spaniol nu i-a mai putut face 
față, primind al treilea avertis
ment.

Rezultatele din gala de a- 
seară, cînd au avut loc meciu
rile turului al doilea : C. Ale
xandru p.p. H. Scherer (RFG), 
M. Boțilă p. dese. (min. 7,15) 
A. Konstantinov (U.R.S.S.), V. 
Andrei p d. (min. 8,50) G. Klein 
(RFG), I. Draica descalificat 
împreună cu G. Korban 
(U.R.S.S.), Șt. Rusu n-a a- 
vut adversar. C. Alexandru și 
M. Boțilă au fost eliminați.

Dan GÂRLEȘTEANU

CAMPIONATELE
(Urmare din van. I)

programul cu exactitate de cea
sornic, iar notele mari acorda
te de arbitre i-au răsplătit din 
plin cfortuL Ea și-a oferit ast
fel la aniversare un merituos 
loc secund în clasamentul final. 
Aceleași aprecieri elogioase se 
cuvin și Emiliei Eberle. Rodicăi 
Dunca, Dumitriței Turner și 
Marianei Vlădărău, aplaudate 
cu deosebită căldură pentru 
evoluțiile lor îneîntătoare.

Duminică, la finalele pe apa
rate (la care Nadia Comăneci 
a participat doar la paralele), fe
tele noastre s-au aflat de fie
care dată pe primele locuri, în
tregind astfel un succes catego
ric. O notă aparte, de talent, 
precizie și grație, a fost dată 
întrecerilor de micuța Ecaterina 
Szabo, în vîrstă de 12 ani, în 
pregătire la Deva, o mare spe
ranță a gimnasticii noastre 
pentru apropiatele „europene" 
de juniori de la Lyon. Dintre 
participantele străine s-au făcut 
remarcate cunoscuta Marta E- 
gervary (R.P. Ungară), Ida Ba- 
basian (U.R.S.S.) și Zheng Jîe 
(R.P. Chineză).
- Și întrecerea băieților, din a- 
ceastă ultimă zi a campionate
lor internaționale, a fost la fel 
de interesantă și atractivă.

în afara lui Dan Grecu, ex-
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celent ca întotdeauna la inele, 
o bună impresie au lăsat și co
legii săi Kurt 
tor la cal cu 
lele), Aurelian 
gător la sol), 
(locul 3—4 la , 
Bucuroiu (locul 4 la sărituri).

Dintre gimnaștii oaspeți, s-au 
remarcat, prin dificultatea exer- 
cițiilor și ținută impecabilă, 
Tong Fei și Wang Xiaoming 
(R.P. Chineză), precum și cuba
nezii Jorge Roche și Roberto 
Richard, prin degajarea mani
festată la fiecare execuție.

REZULTATE TEHNICE
Individual compus, feminin:

1. Nadia Comăneci 78,55, 2. Me-
lita Ruhn 77,70, 3. Emilia E-
berle 77,45, 4. Rodica Dunca
76,85, 5. Dumltrlța Turner 76,75, 
6. Marii ena Vlădărău (toate Ro
mânia) 75,95, 7. Ida Babasian
(U.R.S.S.) 74,20, 8. Marta Eger-
vary (Ungaria) 73,90, 9. Marile
na Neacșu (România) 
Romi Kessler (Elveția) 
finale pe aparate, 
sărituri : 1. Melita Ruhn
2. Dumltrița Turner
Ida Babasian 18,50, 
Jie (R. P. Chineză) 
Marta Egervary 18,20. 
Kessler 17.925 : paralele inegale: 
1. Nadia Comăneci 19.95, 2. Me
lita Ruhn 19,80, 3. Marta Eger
vary 18.875, 4. Elena Golovaten
ko (U.R.S.S.) 18.35. 5. Jane
Heilmann (R.D.G.) 18.175. 6.

Szilier (învingă- 
mînere și para- 
Gcorgcscu (cîști- 
Valentin Grecu 

sol) și Romulus

73,55. 10.
63.25 ; 

feminin, 
19,25,

19,15, 3.
4. Zheng 

18,375, 5.
6. Romi

Romi Kessler 17,80 ; bîrnă : 1. 
Rodica Dunca 19,475, 2. Emilia E- 
berle 19,30, 3. Ni Pei Yao (R.P. 
Chineză) 18,75, 4. Elena Golova
tenko 18,25, 5-6. Romi Kessler și 
Ida Babasian 17,975; sol : 1. E- 
milia Eberle 19,85, 2. Rodica
Dunca 19,65, 2. Zheng Jie 19,25, 
4. Galina Marinova (Bulgaria) 
18,95, 5. Marta Egervary 18,80,
6. Ida Babasian 18,75 ;

Finale pe aparate, masculin : 
sol : 1. Aurelian Georgescu (Ro
mânia) 18,725, 2. Wang Xiaoming 
(R. P. Chineză) 18,650, 3-4. Jorge 
Roche (Cuba) și Valentin Grecu 
(România) 18,575, 5. Tong
(R. P. Chineză) 18,525, 6. 
Hofman (RDG) 18,475 ; cal 
minere : 1. Kurt Szilier (Româ
nia) 18,95, 2. Tong Fei 18,750, 
3-4. Roberto Richard (Cuba) și 
Aurelian Georgescu 18,60, 5. Gyu- 
la Horvath (Ungaria) “ "
Wang Xiaoming 18,225 ;
1. Dan Grecu (România) '
2. Tong Fei 19,00, 3. Kurt
18,825, 4. Zoltan Kelemen 
garia) 18,575, 5. Jorge
18,50, 6. Wang Xiaoming 
sărituri : 1. ‘
Tong Fei și 
(U.R.S.S.) 18,85, 4. Romulus Bucu
roiu (România) 18,80, 5. Robert 
Deziderio (SUA) 18,775, 6. Lau
rent Barbieri (Franța) 18,70 ; pa
ralele : 1. Kurt Szilier și Ro
berto Richard 19,025, 3. Dan Gre
cu 19,00, 4. Tong Fei 18,925, 5.
Ralph-Peter Matzk (RDG) 18,70, 
6. Wang Xiaoming 18,60 ; bară: 
1. Tong Fei 19,55, 2. Wang Xiao
ming 19,30, 3-4. Dan Grecu șl 
Jorge Roche 19,00, 5. Zoltan Ke
lemen 18,625, 6. Kurt Szilier 18,425.

1.

Fel 
Uit 
cu

18,375, 6. 
ineie : 
19,575, 

Szilier 
(Un- 

Roche 
18,40; 

Ăurelian Georgescu, 
Anatolie Milotinov

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
ÎN CADRUL ultimului tur

neu al circuitului italian de 
tenis, la Roma, sorții au decis 
chiar în primul tur meciul 
Florin Segărceanu — Andrei 
Dîrzu, încheiat cu rezultatul 
de 3—6, 6—2, 6—2. în sferturi 
de finală, Segărceanu a fost 
întrecut de francezul Roger 
Vasselin cu 6—2, 6—2. La du
blu, perechea bucureșteană a 
pierdut în fața spaniolilor Gi- 
menez — Fargas cu 6—2, 2—6, 
1—6. în urma rezultatelor în
tregului circuit, Florin Segăr
ceanu s-a calificat pentru tur
neul final („masters") de la 
Palermo, care începe azi, iar 
cuplul Segărceanu — Dirzu, de 
asemenea, pentru proba de 
dublu.

ÎN SFERTURILE de finală 
ale turneului internațional fe
minin de tenis de la Amelia 
Island (S.U.A.), Virginia Ruzici 
a învins-o cu 7—6, 6—3 pe 
Ivanna Madruga (Argentina), 
în semifinale, Martina Navra
tilova a întrecut-o cu 6—2, 
6—2 pe Virginia Ruzici, iar 
Hana Mandlikova a eliminat-o 
cu 7—5, 6—1 pe Yvonne Ver- 
maak.

ÎN SEMIFINALELE turneu
lui de la Tokio, australianul 
Cliff Letcher l-a învins cu 
6—1, 6—1 pe Russell Simon 
(Noua Zeelandă), iar japone
zul Tsuyioshi Fukui a cîștigat 
cu 6—2, 6—0 la Craig Miller 
(Australia).

MECIURI INTERNAȚIONALE
• Selecționatele de juniori ale 

R.D. Germane și României, care 
se pregătesc pentru turneul final 
U.E.F.A., au susținut un meci 
de verificare la Senftenberg. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
1—0 (0—0) prin punctul marcat în 
minutul 63 de Zachuber.

© Sîmbătă, la Torino, în pre
zența a 50 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul amical dintre se
lecționatele Italiei șl Poloniei, 
terminat la egalitate : 2—2 (2—2). 
Au marcat Causlo, Soirea,

pectiv Sybls, Szarmach (din pe
nalty) .

CAMPIONATE

res-

ATLETISM © Campionul o- 
limpic Daniel Bautista (Mexic) a 
cîștigat cursa de 20 km marș 
de la Formia (Italia) în 1.20:47, 
urmat de Damilano (Italia) 
1.21:47,8 și Colin (Mexic' 1.23:17,8.

BASCHET • tn prima zi a tur
neului preolimpic masculin, la 
San Juan (Porto Rice) : Brazilia 
— Uruguay 95—82, Canada ■— 
Cuba 77—74, Porto Rico — Argen
tina 99—93. O în ziua a eia a 
turneului feminin de la Gdansk- 
Ungaria — Polonia II 77—58, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 82—61, 
Italia — Cuba 67—50, Poloni/ I — 
Ungaria 76—70.

CICLISM £ Competiția pentru 
amatori Rotterdam — Manchester 
a continuat cu penultima etapă 
Clcethorpes — York, cîștigată de 
belgianul Van Holen, cronometrat 
pe 139 km în 3h 47:08. în clasa-

mentul general Individual conduce 
englezul Bob Downs cu 15h 48:50, 
urmat la 32 de secunde de nor
vegianul Saether.

GIMNASTICA • După exerci
țiile impuse, în campionatul mas
culin al U.R.S.S., la Kie . con
duce Aleksandr Tkacev cu 57,25 
p, urmat de Eduard Azarian 57,10 
p și Vladimir Markelov 57.jO p.

ziua a treia a turneului interna
țional de polo pentru juniori 
„Cupa Diana", la Sofia : Româ
nia — Bulgaria I 12—3, Spania — 
Ungaria 8—7, U.R.S.S. — Polonia 
llr-4. Olanda — Bulgaria II 9—3. 
• In turneul de polo de la Bru
ges : Franța — Scoția 6—1,
Belgia I — Belgia II 7—4.

MOTO • Concursul internațlo-

TELEX • TELEX TELEX • TELEX
IIOCHEI • La Leningrad, în 

meciul reprezentativelor secunde: 
U.R.S.S. — Suedia 6—2 (3—0, 3—2, 
0—0).

NATAȚIE • La Belgrad. în 
meci de polo echipa S.U.A. a 
întrecut formația Iugoslaviei cu 
8—7 (3—1, 3—2, 1—2, 1—2). © tn

nai de dirt-track de la Plovdiv a 
fost cîștigat de bulgarul Anghel 
Evtimov cu 52 p. urmat de so
vieticul Mihail Starostin cu 57 p.

ȘAH © Turneul de la Baku a 
fost cîștigat de elevul Gări Kas
parov (U.R.S.S.) tn vîrstă de 18 
ani. care a totalizat ll'/j p din 15

posibile, devenind cu acest prilej 
mare maestru. Pe locul secund 
s-a clasat Beliavski cu 11 p. • 
După 8 runde. în turneul mascu
lin de la KLadovo (Iugoslavia) 
conduce mârâie maestru Iugoslav 
Sahovici cu 6 p, urmat de Jansa 
șl Novoselski 5,5 p, Kuzmin 5 p 
(1), Radulov șl Abramovici 4,5 p. 
• în turneul feminin de la 
Bydgoszcz după 7 runde se men
ține lideră ‘ — —
(R.D.G.) 
poloneza

TIR 0 
cursului _  __
arcul desfășurat la Erevan s-a în
cheiat cu victoria sovieticei Na
talia Butuzova cu 2 551 p. urma
tă de compatrioata sa Ketevan 
Losaberidze — 2 525 p. Proba 
masculină a fost cîștigată de Bo
ris Isatcenko (U R.S.S.) — 2 335 p.

Brigitte Hoffmann 
cu 5 p (1), urmată de 
Erenska 4,5 p fi). 
Proba feminină a con- 

lntemațlonal de tir cu

O Rezultate din campionatul 
englez: Bolton — Stoke “ * 
Brighton — Middlesborough 
Coventry — Crystal Palace 
Leeds — Aston Villa 0—0; 
verpool — Arsenal 1—1; 
Chester City — Bristol 3—1; 
wich — Manchester United 
Nottingham — Derby 1—0; 
hampton — Ipswich 0—1; 
tenham — Everton 3—0; ____
Albion — Wolverhampton 0—0. In 
clasament conduce Liverpool cu 
55 p (38 meciuri), urmată 
Manchester United — 54 p 
meciuri).
• în campionatul U.R.S.S. 

după 4 etape conduce Dinamo 
Moscova cu 7 p, urmată de Di
namo Kiev, Spartak Moscova, 
Dinamo Tbilisi — 5 p. Rezultate 
tehnice: Dinamo Moscova — 
Baku 2—1; Dinamo Kiev — Tor
pedo Moscova 2—1; Ararat Ere
van — Dinamo Tbilisi 1—1; Spar
tak Moscova — Șahilor 2—0; Lo
komotiv Moscova — Lvov 3—0.
• Campionatul Franței a pro

gramat a 33-a etapă: St. Etienne
— Angers 2—0; Metz — Sochaux 
0—0; Nantes — Nisa 2—1; Bastia
— Monaco 2—0; Strasbourg — Pa
ris S.G. 2—1. în clasament, pe 
primul loc se află St. Jtienne — 
48 p, urmată de Sochaux cu 47 p 
și Nantes cu 45 p.

2—i; 
2—1; 
2—1;

Ll- 
Man- 
Nor- 
0—2; 

Sout- 
Tot- 
W.B.

de 
(39
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