
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL ILFOV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, a efectuat duminică. 27 
aprilie, in cursul dimineții, o 
vizită de lucru în județul Il
fov, inspectînd la fața locului, 
împreună cu specialiștii, mo
dul cum se desfășoară lucrările 
de imbunătățiri funciare in* 
tr-una din zonele agricole si
tuate __ __ ’

în această vizită. 
Nicolae Ceaușescu a fost 
soțit de 
Miculescu, 
al guvernului, ministrul 
culturii și industriei alimenta
re.

De Ia bordul 
secretarul general al 
lui a examinat o vastă 
agricolă, afectată de i 
de umiditate în urma 
abundente din această 
vară. Suprafețele plane 
punctate de numeroase 
vurî (terenuri degradate 
băltesc din cauza excesului de 
umiditate), care însumează mii 
de hectare de pămînt arabil 
cu o productivitate foarte scă
zută. Iată o situație, prezentă și 
în alte zone agricole ale țării, 
care reclamă măsuri urgente, 
executarea unui ansamblu de 
lucrări de îmbunătățiri fun
ciare pentru recuperarea unor 
însemnate suprafețe care pot 
aduce o mare contribuție la 
creșterea producției agricole.

Elicopterul aterizează pe 
șantierul de hidroameliorații 
de lingă satul Dimieni, comuna 
Tunari. Secretarul general al 
partidului este întîmpinat de 
tovarășii Vasile Mușat, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., Ion Ilies
cu, președintele Consiliului Na
țional al Apelor, Enache Sîrbu, 
adjunct al ministrului 
culturii și industriei 
tare. Dumitru Teaci, ____
științific al Academiei de Știin
țe Agricole și Silvice, de spe
cialiști.

în fața unor hărți și gra
fice sînt prezentate planurile 
de lucrări de desecare și dre
naj pe o suprafață de apro
ximativ 65 000 ha din nordul 
județului Ilfov, între care sis
temele de îmbunătățiri fun
ciare Tamaș-Corbeanca și Afu- 
mați-Ștefănești. Sînt prezen
tate. de asemenea, cu ajutorul 
planurilor și graficelor lucră
rile ce se desfășoară pe șan
tierul de la Dimieni, care în
sumează o suprafață de 5 000 ha, 
din care 1 350 ha — 27 Ia sută 
— de crovuri.

în dialogul de lucru cu spe

la nord de București.
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cialiștii, tovarășul 
Ceaușescu recomandă 
folosească la evacuarea 
din această zonă 
turale, precum și lacurile 
acumulare existente, să se 
gularizeze toate rîurile 
zonă și afluenții acestora, 
clusiv cursul superior al 
lomiței.

în continuare, secretarul 
neral al partidului a inspectat 
modul in care se realizează pe 
acest șantier lucrările de dre
naj cu ajutorul unor mașini 
de înaltă tehnicitate.

în imediata apropiere a șan
tierului. secretarul general a 
examinat culturile de pe un 
Ian de grîu însămînțat în toam
nă. Griul se prezintă, în gene
ral bine, dar pe alocuri nu are 
densitatea corespunzătoare.

în încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu recoman
dă Ministerului Agriculturii _ și 
Industriei Alimentare, Consiliu
lui Național al Apelor ca. in 
colaborare cu Academia de 
Științe Agricole și Silvice, cu 
alte instituții de specialitate, să 
revadă întregul plan de îmbu
nătățiri funciare pentru anii ur
mători, să se treacă de urgență 
la elaborarea unor programe 
de lucrări similare în zone Ia 
vest de Capitală și în luncile 
Jijiei și Birladului, în cîmpia 
de vest a țării, precum și 
în toate zonele cu ex
ces de umiditate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca 
la aceste lucrări de deosebită 
importantă pentru economia na
țională să participe, în afară 
de lucrătorii și specialiștii din 
domeniul hidro-ameliorațiilor, 
țăranii cooperatori și munci
torii din întreprinderile agrico
le de stat, să se organizeze 
șantiere ale tineretului pentru 
ca întregul program să fie 
lizat cît mai rapid și în 
mai bune condițiuni.

Cadrele de conducere 
Ministerului 
Consiliului .....____ ... __
lor, precum și specialiștii pre- 
zenți la acest dialog de lucru 
s-au angajat să treacă de în
dată la definitivarea progra
mului de îmbunătățiri funcia
re corespunzător orientărilor 
date de secretarul general al 
partidului, să ia toate măsurile 
necesare pentru accelerarea lu
crărilor pe toate șantierele 
pentru a asigura și pe această 
cale obținerea unor recolte bo
gate, aducind o contribuție spo
rită la creșterea avuției na
ționale, la ridicarea nivelului 
de trai al întregului nostru po-
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Turneul internațional „Centura de aur“

BINE PREGĂTIȚI ÎN ULTIMA VREME, 
BOXERII ROMÂNI AU OBȚINUT ȘAPTE VICTORII

ai sportului cu mănuși au fost 
prezenți la reuniunea finală a 
celei de a IX-a ediții a presti
giosului turneu internațional de 
box al României „Centura de 
aur".

Chiar dacă, de data aceasta, 
la tradiționala întrecere nu au 
mai fost prezente atît de multe 
nume sonore ca în anii trecuți, 
lupta pentru cele 11 centuri a 
oferit celor prezenți un speo 

. tacol pugilistic pasionant, cu u- 
nele întîlniri de excepție. Iată 
filmul finalelor:

Categoria semimuscă. Foarte 
mulți din cei prezenți în jurul 
ringului sîmbătă seara au fost 
nemulțumiți de prima decizie 
pronunțată de juriu. Aceasta 
s-a datorat faptului că efortu
rile lăudabile ale Iul Dumitru 
Șchiopu nu au fost încununate 
întotdeauna de succes în fața 
lui Dji long Ciol (R.P.D. Core
eană), pugilist abil, bun tehni
cian, cu un joc de picioare deru
tant. Deși a atacat permanent, do
vedind o pregătire fizică exce
lentă, Șchiopu nu a reușit să 
evite ripostele precise ale core
eanului care a lovit mai rar, 
dar a făcut-o cu mai multă 
exactitate, întreaga sa evoluție 
lăsînd o mai frumoasă impre
sie. în aceste condiții, decizia 
de învingător acordată ltd 
Șchiopu de juriul format din 
5 arbitri străini l-a defavorizat 
pe Dji long Ciol. D. Șchiopa 
b.p. (3—2) Dji long Ciol.

Categoria muscă. Categorie 
dominată în anii trecuți de pu- 
giliști români, ca C. Ciucă, C. 
Gruescu sau N. Robu și la 
care aveam de data aceasta o 
mare speranță în Daniel Radu, 
ne-a oferit o finală între doi 
sportivi străini : Omar Santies- 
teban (Cuba) și Io Riong Sik 
(R.P.D. Coreeană). întrecerea 
lor a fost frumoasă, cu faze 
de box autentic, amîndoi fiind 
foarte buni tehnicieni Deși 
victoria obținută de Io Riong 
Sik în fața cîștigătorului „cen
turii" de anul trecut pare sur
prinzătoare, ea este pe deplin 
meritată. Prin calitățile dovedi
te cu această ocazie, sportivul 
coreean se anunță ca un serios 
pretendent la podiumul olimpic. 
Io Riong Sik b.p. (3—2) O. San- 
tiesteban.

Categoria cocoș. De la Aldo 
Cosentino, pe care l-am aplau-
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Divizia A de fotbal

VA FI UN MARE DERBY LA CRAIOVA!
9 Victoria de la Cluj-Napoca îi menține pe „roș-albaștri" in cursa pentru titlu © Craiovenii 
(punct la Petroșani) continuă cursa de regu laritate ® Cu patru etape înainte de final, doar 

Gloria Buzău a pierdut orice șansă ® Dinamo la a cincea infringere consecutivă! © Duminică, 
partide-cheie în lupta pentru evitarea retrogradării

Ciștigătoril „centuri
lor de aur" ediția 
1980. In ordinea ca
tegoriilor: D. Șchiopu 
(România), Io Riong Sik 
(R.P.D. Coreeană), A. 
Behmaghenia (Fran
ța), Ciu En Zo (R.P.D. 
Coreeană), 
(România), 
(România), 
dușan 
V. GIrgavu 
V. Siiaghi 
G. Donici 
A. Milian
Foto : Dragoș NEAGU

Cu excepția cîtorva impor
tante competiții pugilistice, nici 
un alt sport nu a reușit să a- 
tragă la Patinoarul ,’,23 Au
gust* din Capitală un aseme
nea număr de spectatori. Sîm
bătă seara, renunțînd la „ma- 
trapazlîcurile“ lui J.R. și la 
„aventurile* lui Sue Ellen din 
serialul sfîrșitului de săptămî- 
nă, aproape 10 000 de iubitori (Continuare In rtatj. 2~3)

la Tg. Mureș ți Satu Mare,

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
în 13 probe: 10 victorii românești

- Gloria Buzău
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- Univ. Craiova
- Steaua

F.C. Olt
C.S. Tirgoviște
F.C.M. Galați
Jiul Petroșani
,,U" Cluj-Napoca
Olimpia Satu Mare - Chimia Rm. Vîlcea 
Sportul studențesc
S-C. Bacău
F.C, Argeș

ETAPA
Galați 
Buzău 
Tg. Mureș

F.C.M.
Gloria
A.S.A.
„U" Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vîlcea 
Steaua 
Politehnica lași 
Olimpia Satu Mare — 
Dinamo

- F.C. Baia Mare
- Politehnica lași
- „Poli" Timișoara
VIITOARE (4 mai)
- Univ. Craiova
- Jiul Petroșani
- Sportul studențesc
- F.C. Baia Mare
- S.C. Bacău
- „Poli" Timișoara 

” ~ Argeș
Tirgoviște 
Olt

- F.C. 
C.S.

- F.C.

GOLGETERII
19 GOLURI : M. Răducanu 

(Steaua) — 2 din 11 m.
17 GOLURI : Cîmpeanu („U“ 

Cluj-Napoca) — 2 din 11 m.
16 GOLURI : Costea (Politeh

nica Iași) — 2 din 11 m, Cămă
taru (Univ. Craiova) — 3 din 
11 m.

14 GOLURI : Terheș (F. C. 
Baia Mare), Gîngu (Chimia Rm. 
Vîlcea).

2-1
4- 0
2-0 
0-0
1-2
2-0
3-1
5- 2
2-0

(2-0) 1. UNIV. CRAIOVA 30 16 8 6 61—25 40
(3-0) 2. Steaua 30 14 10 6 62-37 38
(2-0) 3. F.C. Argeș 30 16 5 9 50-35 37

(1-U
4. F.C. Baia Mare 30 16 3 11 52-45 35
5. Sportul studențesc 30 14 5 11 38-27 33

(2-0) 6. S.C. Bacău 30 10 11 9 38-44 31
12-1) 7. Dinamo 30 11 8 11 43-35 30
(0-1) 8. Politehnica lași 30 14 2 14 40-40 30
(0-0) 9. Chimia Rm. Vîlcea 30 13 4 13 38-46 30

10. F.C.M. Galați 30 11 8 11 41-51 30

(1-3)
(0-1)
(0-4)
(0-2)
(2-2)
(3-1)
(1-3)
(3-1)
(3-2)

11. „Poli" Timișoara 30 13 3 14 43-38 29
12. F.C. Olt 30 13 3 14 43-44 29
13. Jiul 30 11 7 12 22-35 29
14. „U“ Cluj-Napoca 30 12 3 15 36-37 27
15. A.S-A. Tg. Mureș 30 11 5 14 34-42 27
16. C.S. Tirgoviște 30 10 7 13 37-47 27
17. Olimpia Satu Mare 30 8 8 14 29-45 24
18. Gloria Buzău 30 4 6 20 21-54 14

In pag. 2—S cronicile jocurilor.

vederea meciului cu selecționata olimpică a Cehoslovaciei

IERI S-A REUNIT 10TUI REPREZENTATIV
Așa cum se știe, lotul repre

zentativ susține miercuri, pe 
stadionul „23 August", un meci- 
test în compania selecționatei 
olimpice a Cehoslovaciei. în 
vederea acestei partide, cei 18 
componenți ai lotului s-au pre
zentat ieri la București. Aceștia

sînt : Iordache, Cristian, Tilihoi, 
Sameș, Ștefănescu, Munteanu 
II, Lică, A. Nicolae, Țicleanu, B3- 
liini. Bălăci, Stoica, Crișan, M. 
Răducanu, Cămătaru, D. Nico-

•lae, A. Ionescu și FI. Grigore.
Fotbaliștii cehoslovaci sosesc 

in Capitală mîine după-amiază.

SPORTIVII NOȘTRI
Nume noi în palmares : Dobre Nenciu și perechea Ionel 

Milașcu - Petrică Dimofte
Și cea de a doua zi (sîmbătă) 

a Campionatelor Balcanice 
caiac-canoe, desfășurată pe la
cul Snagov, a fost dominată 
sportivii noștri, învingători în 
cinci din cele șase probe ale 
programului. Bilanțul general 
se ridică astfel la 10 victorii în 
13 probe (3 au revenit echipei 

în limitele

de

de

Bulgariei), adică 
previziunilor, și el reflectă clar 
superioritatea de ansamblu a 
„flotilei tricolore" asupra par
tenerilor din Balcani. Diferența 
de valoare este și mai elocven
tă pentru cei care au urmărit 
întrecerile la fața locului, pen
tru că în multe curse nu numai 
primele noastre echipaje au so
sit înaintea titularilor oaspeți
lor ci și cele secunde sau terțe. 
Iată un scurt film al regatei 
de sîmbătă.

Ion Birlădeanu a 
conform așteptărilor, 
probă de simplu, singurul opo
nent pe potrivă fiindu-i tînărul 
Ion Geantă, sosit aproape de

cîștigat, 
a doua

vicecampionul mondial. La ca
noe, intr-un lot valoros (Patzai- 
chin, Lubenov, Ljubek, Vara- 
biev — 4 campioni mondiali în 
ultimii trei ani !), a cîștigat 
Dobre Nenciu, care a condus 
toată cursa. Victoria lui Nenciu 
(21 de ani) este, probabil, cea 
mai mare surpriză văzută în 
ultimii ani la Snagov ! De no
tat că Patzaichin a abandonat 
la jumătatea distanței — cînd 
era în bună poziție — din cau
za unor dureri la umăr. La 
caiac 4 fete au cîștigat spor
tivele bulgare (noi nu am ali
niat cel mai bun echipaj posi
bil). O nouă surpriză s-a înre
gistrat la caiac 2, unde pere
chea (inedită) Ionel Milașcu — 
Petrică Dimofte a întrecut Ia 
mare luptă dublul consacrațilof 
Nicușor Eșeanu — Ion Birlă- 
deanu. Trecînd peste durere, 
Patzaichin a luat startul la ca-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)



CAMPIONATE • COMPETIȚII
In Divizia A la handbal feminin

ȘTIINȚA Șl CONSTRUCTORUL — ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE I

i XlV-a a Diviziei A la 
feminin a programat 

de mare Interes. Parti- 
wcc „„ avut o desfășurare care 
a purtat amprenta dlrzenlei. do
uă dintre formațiile gazdă fiind 
obligate să suporte tnfringerea 
Iartă rezultatele șl cîteva detalii

Etapa 
handbal 
meciuri 
dele au

— CONFECȚIA 
(4—3). Nu exists 
asupra faptului 
ieșence au căș- 
această partidă 

■ la grea Incer

TERGM IAȘI 
BUCUREȘTI 9—7 I 
udei o îndoială 
că handbalistele : 
tigat pe merit i 
Ele au fost puse — <=»---- ---------
care de adversare (miza jocului 
a fost mare, ambele formații lup
tând pentru evitarea retrogradă
rii), dar au depășit cu bine mo
mentele dificile. Dacă în prima 
repriză TEROM a evoduat oare
cum prudent, în partea a doua 
a jocului elevele antrenorului 
Haraga au avut permanent ini
țiativa • 5—3 (min. 26), 6—4 (min. 
31), 7—5 (min. 35), 9—6 (min. 45). 
Ele 6-au apărat bine (în exce
lentă formă Nedelcu), au inițial 
atacuri eficace pe extreme, au 
reușit să străpungă apărarea a- 
vansată a Confecției.

Deși aspru. meciul n-a fost 
gnesărat cu durități. Au mandat;

ăducu 3, Corb an 2, Avădanei 
1, Spiridon 1. Sumănaru 1 șl 
Dîscă 1 — pentru TEROM, Gri- 
goraș 3, Serediuc 2, Pițigoi 1 și 
Anton 1 — pentru Confecția. Bun 
arbitraj ui cuplului buzodian. C. 
Capătînă — Tr. Ene.

Ion GAVRILESCU

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — ȘTIINȚA BACAU 9—16 
(3—9). Lipsite de aportul prin
cipal el realizatoare (Dorina Da
mian, accidentată în meciul pre
cedent), gazdele au debutat ti
mid. înscriind primul gol abia 
în min. 14. Repriza a doua a 
fost mai echilibrată, aceasta și 
pe fondul unei relaxări a cam
pioanelor. superioare, în ansam
blu, la toate capitolele. 
palede realizatoare : Pasc 3, 

3 — pentru
5, R. Florea

3 — pentru Știința.

căneală 1 $1 Carapetru 1 
pentru Hidro tehnâca, Luțajj 
Ștefanovici 2, Popa 2, Cojocaru 

1 și Vasu 1 — pentru Universi
tatea. Foarte bun arbitrajul plo- 
ieștcnilo-r N. Danieleanu șl I. 
Nicolae (C. POPA — coresp.). STEAUA RELANSEAZĂ CAMPIONATUL!

Marius POPESCU

Divizia A, etapa a 30-a

Atmosferă 
bune arhiplin 
spectatori ră 
lipsă de locu 
demn de lnt 
prim rol, „1 
șl inventiv, s 
peanu. Și ai 
golului : flîin 
tează o min; 
teren bucure 
careu pe Cin 
șește șl pc I 
tat de port: 
nalty transf 
PEANU. Con 
lor „alb-negr 
Pop la 4 m. 
min. IS — B 
Iordache lnt 
min. 19 — C 
Iordache șl I 
organiza pri 
veritabil în 
pasă excepții

PROGRESUL BUCUREȘTI 
MUREȘUL TG. MUREȘ 12—10 
(7—5). Un meci aprig disputat, 
pe alocuri aspru, spectaculos, 
între două echipe de forțe egale, 
în care balanța victoriei a fost 
înclinată spre Progresul de for
ma slabă a portarului mureșean 
Ciobotă. zbaterea Progresului de 
a rămîne în Divizia a a mai ob
ținut o șansă, dar soarta se v-a 
decide duminică, în partida pe 
care o va susține acasă, cu 
TEROM.

Echipa din str. Dr. Stalcovici 
joacă bine și ar merita să ră- 
mină în Divizia A, dar soarta 
nu se hotărăște numai in retur, 
punctele cumulîndu-se cu cele 
din turul campionatului, cînd a 
evoluat slab.

Formația din Tg. Mureș con
firmă bunele aprecieri din acest 
campionat și dacă jocul său ar 
fi mal eficient pe extreme, iar 
portarul ar da mai multă sigu
ranță coechipierelor sale, ea ar 
merita un loc pe podiumul 
pionatului.

Cele 22 de goluri au fost 
cate de: Popa 4, Ionescu 3, 
2, Manolcscu 2, Peța de la 
greșul și Dorgo 9, Dudaș de la 
Mureșul. Au 
VI. Cojocarii 
(Craiova).

Prin victoria ei la Cluj-Napoca — neașteptată în actua
la conjunctură, legitimă totuși prin diferența incon
testabilă de valoare în favoarea echipei lui Constantin 

raportată la capacitatea de joc a „șepcilor roșii" — STEA
UA STIRNEȘTE CELE DOUA IMPORTANTE FOCARE DE 
INTERES. La „polul" luptei pentru titlu — unde o even
tuală înfrîngere a craiovenilor, duminică, la Galați, conju
gată cu o victorie a Stelei ar aduce cele două mari preten
dente la egalitate de puncte — și mai ales la „polul" dra
matic al luptei pentru supraviețuire în A, la „subsol", unde 
„U“ a căzut cînd îl era lumea mai dragă. Firește, clujenii 
nu sînt victime sigure, ei au contracandidat întru retro
gradare foarte întemeiați în A.S.A., surclasată la Tîrgoviște, 
și mai ales In echipa... care i-a surclasat pe coechipierii 

lui Boloni, în C.S., apăsată ca de o piatră de moară de un 
pasiv la golaveraj care acum cîteva etape părea insurmon
tabil. Dar ce mai este, oare, insurmontabil în acest campio
nat al tuturor posibilităților, în care performeri și contra- 
performeri își schimbă aproape de la o duminică Ia alta 
rolurile, oferindu-ne prea des o apă și un pămînt ?

Dacă ar fi să căutăm însă cu orice preț 
stante ale ultimelor săptămîni, ne-am opri 
Universitatea Craiova, a cărei forță de joc 
într-o foaie de parcurs fără accidente pînă 
ceasta primăvară (să-i vedem • însă pe lideri 
Dunăre) șl la 2) fabulosul picaj al dinamoviștilor, unic în 
istoria acestei prestigioase reprezentante a fotbalului nos
tru, care coboară în vrie de 5 ETAPE (!?!), pierde tot, 
pierde mereu, acasă ca și în deplasare. Cînd te gîndești la 
emoțiile pe care ni le-au dat de-a lungul vremii meciurile 
(de neuitat) Dinamo — Inter, Dinamo — Real, Dinamo — 
Atletico și chiar, acum un an, Dinamo — Eintracht, nu-ți 
vine să crezi că ceea ce vezi astăzi cu ochii tăi e adevă
rat. Să ne împăcăm cu gîndul că Dinamo a rămas doar 
o amintire 7 Nu e ușor... Și la urma urmei nici nu e de 
acceptat...

Princi- 
Cse- 
To- 
Hlr 
Au 

Si

rei 
r<5k 
ducu „ r-------  -r— . K
arbitrat timișorenii V. Ciuca 
A. Polii. (Nușa DEMIAN 
coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — CON
STRUCTORUL BAIA MARE 11—12 
(7—7). Joc spectaculos, dar prea 
..tare*', echilibrat, câștigat de e- 
chipa oaspete pentru că a... ratat 
mai puțin. Cele mai multe go
luri : Andrei 3. pentru gaizde. 
Sasu 5 pentru oaspete. Au arbi
trat bucureștenii Gli. Dumitrescu 
șl Șt. Georgescu. (C. GRUIA — 
ooresp.).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
16—10 (7—5). Joc foarte disputat, 
echilibrat în prima parte. Cu 
Viorica Ionică în mare formă (a 
apărat excelent), Hidrotehnica 
și-a asigurat o victorie extrem 
de importantă în disputa pentru 
evitarea retrogradării. Au 
dat : Negru £ Tomescu 
mofte 3, Leonte 2, Frîncu

R.

4,
1,

mar-
Di-
Bo-

c-am-

mar- 
Biro 
Pro-

puținele con- 
totuși la 1) 
se exprimă 

acum în a- 
duminică, la

condus toarte bine 
șl I. Mihăilescu

H. NAUM

TREI I
F.C.

Stadion „1 
xlmativ 18 00C. 
16—10 (pe po:

F. C. ARGE 
Cîrstea 7, iva ■ 
Radu li 6, Dc

POLITEHNICĂ 
5 — Vișan 7,1 
Nedelcu 6, Lcl 

A arbitrat :l 
șl R. Șerban I 

Cartonașe g 
Trofeut^ets

In campionatul național de floretă fete 

O ETAPĂ DE DIVIZIE INEDITĂ, 
CU DOUĂ LIDERE... INSEPARABILE

■ir
Tot duminică s-a .

cea de a V-a etapă, ulfflma a tu
rului, In „Cupa de primăvară”, 
competiție tn care stat angajate 
echipele masculine de Divizia A. 
raită rezultatele :

desfășurat și

6ATU MARE, 27 (prin telefon). 
De multă vreme — așa cum 
apreciau toți specialiștii prezenți 
atici — nu am mai asistat La o 
asemenea dispută îndîrjită și e- 
chilibrată, de un foarte bun ni
vel tehnic și spectacular, intr-o 
cam petiție divizionară ! Prima e- 
tapă a Diviziilor naționale A și 
B ia floretă fete a prilejuit, 
intr-adevăr, asalturi duse în spi- 
riit ofensiv, eu multe „fraze de 
armă-4 bine gândite tactic, pur
tate întir-un ritm susținut, care 
atestă pregătirea fizică bună a 
sportivelor in această perioadă.

De La început s-a angajat o 
palpitantă cunsă de urmărire în
tre actuala deținătoare a titlului 
de campioană, echipa Steaua, și 
tînăra și talentata echipă a Clu
bului sportiv Satu Mare. Ambele 
formații au repurtat victorii ca
tegorice înaintea meciului direct 
și decisiv pentru stabilirea lide
rului : STEAUA : 15—1 CU I.E.F.S., 
13—3 cu Progresul București, 11—5 
cu Dinamo și Farul ; C.S. SATU 
MARE: 14—2 cu I.E.F.S., 12—4 CU 
Progresul București și Dinamo și 
10—6 cu Farul.

în asemenea condiții, ultimul 
meci a polarizat atenția tuturor 
(ipenitru prima dată asistăm la 
un concurs de scrimă susținut, 
realmente, de două galerii !). 
Cursa de urmărire de oare amin
team a continuat și în acest 
meci decisiv, cu multe puncte de 
Buspems. Steaua a condus pînă 
aproape de final, uneori Ia cite 
două puncte diferență, dar de 
flecare dată a fosit egalată, la 4 
și la 7. în acest interval de timp, 
de menționat evoluția constantă, 
de excelentă valoare tehnică și 
cu o combativitate remarcabilă, 
a Ecaterinei Stahl (punctul forte 
al echipei campioane), precum 
și omogenitatea și spiritul 
luptă exemplar al echipei 
mărene, care n-a cedat în 
un moment pasul. Astfel,__
terina Stahl a cîștigat asaltul du 
Ruparcsics, recuperând de la 2—4 
șl la Betuker, după ce a fost 
condusă cu 3—0 ; Hochdorf er a 
întrecut-o pe Jenei după ce a 
fost condusă cu 4—0 ! In locul 
lui Jenei a intrat, la Steaua, tâ
năra Guzganu, iar în echipa din 
Satu Mare Oros, în locul 1__1 
Ruparcsics, ambele făcîndu-și da
toria ; prima a cîștigat la Ru
parcsics cu 5—2, cealaltă învin- 
gind-o pe Chezan și aducând, 
totodată, pentru prima dată, for
mația sa la conducere, cu 8—7.

în ultimul asalt al reuniunii, 
Hochdorfer — Stahl, era suficient 
p-entru echipa antrenorului St. 
Ardeleanu o tușă pentru a pro
duce mareea surpriză... Dar, iartă 
*x f campioană mondială E- 

Stahl g-a mobilizat e- 
și a cîștigat cu 5—0, 

la potou, o egalitate 
8—8_ (60—60 tușe date)!

-- . „Arde-

de
să.t- 
nici 

Eca-

lud

că fosta 
cate rina 
xemplar 
smulgînd, 
perfectă ______„
Au evoluat : Betuker 3 v„____
leanu și Hochdorfer cite 2 v„ 
Oros 1 v„ Ruparcsics 0 v., res
pectiv Stahl 4 v„ Dragomlr 3 v„ 
Guzganu 1 v., Chezan și Jenei 
o v.

Azi, la București și Arad 

START ÎN CAMPIONATUL 
NAȚIONAL DE TENIS 

PE ECHIPE
Astăzi se dă startul într-o nouă 

ediție a campionatului național 
de tenis pe echipe. întrecerea 
mascilină se desfășoară pe tere
nurile Progresul și Tenis Club 
din Capitală, iar coampetiția femi
nină este programată pe baza 
sportivă a clubului U. T. Anad. 
In concurs sînt angrenate dte 16 
echipe, cele clasate pe locurile 
I—IV urmînd a-și disputa un tur
neu pentru desemnarea campioa
nei, atât la masculin dt și La fe
minin.

fio-la 
etapă :

Clasamentul Diviziei A, 
netă fete, după prima 
1—2. Steaua și C.S. Satu Mare 
5—1—1—0=9 p., 3. Dinamo Bucu
rești 5—3—0—2=6 p., 4. Farul
Constanța 5—2—0—3=4 p., 5.
I.E.F.S. 5—1—0—4=2 p., 6. Pro
gresul București 5—0—0—5=0 p.

în Divizia B, lider autoritar, 
după prima etapă, este echipa 
Clubului sportiv școlar Energia 
București, cu 8 puncte, urmată 
de cea a Clubului sportiv școlar 
din Satu Mare, tn meci direct cu 
C.S.Ș. Satu Mare, C.S.S. Ener
gia a obținut victoria cu 10—6.

S. PAUL

Seria I

ȘTIINȚA
20—14 (10—8)

DINAMO BRAȘOV 
BACAU “ '..............

C.SJU. 
amînat

B0RZEȘT1

Seria a Il-a

STEAUA,

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
H.C. MINAUR BAIA MARE 22—17 
£8—9)

INDEPENDENTA SIBIU — u- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
19—21 (10—13)

I
I

TURNEUL INTERNAȚIONAL „CENTURA DE AUR
(Urmare din pag I)

I

reușd 
rlos socotelii 
șorenii acop< 
de teren, în 
fensiv (iPăltii 
Șerbănoiu, I 
funcție de fte 
mijlocași mo 
drămuiască i 
dte ori unu 
deosebi T. 
avansa spre 
delcu, pentri

AȘTEPTAM MAI MULT

dat la București cu prilejul 
„europenelor” din 1969, echipa 
Franței nu a mai avut un „co
coș” atît de bun ca Aii Beh- 
maghenia, învingătorul de sîm- 
bătă seara. Rapid, cu un dez
voltat simț al distanței, el a 
reușit să plaseze numeroase lo
vituri directe timișoreanului 
Dumitru Voincscu, a cărui re
plică a fost cu totul lăudabilă. 
Deși dezavantajat de âlonjă, 
Voinescu a reușit deseori să se 
apropie de adversar și să-i pla
seze acestuia serii de lovituri. 
După o luptă echilibrată, ju
riul a preferat stilul mai ele
gant al boxerului francez. A. 
Behmaghenia b.p. (3—2) D. Voi
nescu.

Categoria pană. Așa cum ne 
așteptam, Titi Cercel a făcut 
un meci de zile mari, care a 
electrizat spectatorii. A lipsit 
extrem de puțin să asistăm la 
o surpriză de mari proporții — 
înfrîngerea campionului olimpic 
de la Montreal, Ciu En Zo 
(R.P.D. Coreeană). Dezavantajat 
net de alonja adversarului, 
Cercel a adoptat cea mai bună 
tactică de luptă : atacuri sur
prinzătoare cu serii de lovi
turi în lupta de aproape. Deși 
stopat deseori cu măiestrie de 
către Ciu En Zo, românul a 
reușit multe dintre acțiuni, pu- 
nîndu-1 chiar și în dificultate 
pe campionul olimpic. Și ju
riului i-a fost greu să „aleagă” 
învingătorul într-o partidă atît 
de spectaculoasă și de echili
brată. Ciu En Zo b.p. (3—2) T. 
Cercel.

Categoria semiușoară. Tena
cele Cristopher Ossai (Nigeria), 
învingătorul Iul Tiberiu Cucu 
(component al lotului olimpic), 
nu a reușit să intre în posesia 
„centurii de aur”. Aceasta pen
tru că în finală el a întîlnit 
un adversar mult mai experi
mentat, cu o mai mare putere 
de luptă și o tehnică superioa
ră — Florian Livadaru. Trimis 
la podea în primul rund, depă
șit în continuare, Ossai a sufe
rit o înfrîngere clară. FL Liva
daru b.p. (5—0) C. Ossai.

Categoria ușoară. După o ul
timă perioadă de pregătire în 
care a manifestat seriozitate și 
conștiinciozitate, Simion Cuțov 
s-a dovedit din nou a fi cel 
mai bun „ușor" din România, 
capabil de performanțe ți pe 
plan internațional. In partida 
cu Friederich Uwe (R.D. Ger
mană), Cuțov a făcut o adevă
rată demonstrație de măiestrie

pugilistică, etalîndu-și întreaga 
gamă de cunoștințe, care a pro
dus o excelentă impresie. S. 
Cuțov b.p. (5—0) F. Uwe.

Categoria semimijlocie. Con
trar așteptărilor, Ion Budușan 
și Mihai Ciubotaru, doi cunos- 
cuți puncheri, nu s-au avîntat 
in schimburi decisive, preferind 
o tactică de tatonare, în care 
fiecare a încercat să acumuleze 
un minim avantaj de puncte. 
Avînd o tehnică superioară, 
Budușan a reușit să obțină vic
toria. I. Budușan b.p. (5—0) M. 
Ciubotaru.

Categoria mijlocie mică., Va- 
sile Girgavu a rezolvat din nou 
în favoarea sa rivalitatea cu 
Nicu Chioveanu. De data a- 
ceasta, mai categoric ca ori- 
cînd. în rundul doi, cu un pu
ternic upercut de dreapta la 
stomac, el și-a trimis adversa
rul la podea, terminînd victo
rios prin k.o. V. Girgavu b.k.o. 
2 N. Chioveanu.

Categoria mijlocie. Și Valen
tin Silaghi a terminat înainte 
de limită partida sa cu John 
Martins (Nigeria). Boxerul a- 
frican, după numai două mi
nute, timp în care fusese nu
mărat o dată, a recepționat o 
directă de stingă la bărbie care 
l-a făcut k.o. V. Silaghi b.k.o. 
1 J. Martins.

Categoria semigrea. Deși in
comodat vădit de stilul obstruc
tionist al adversarului, Georgică 
Donici l-a întrecut fără drept 
de apel pe Balbouli Taoofix 
(Tunisia), pe care, în rundul 
trei, l-a expediat și la podea 
în urma unui clasic „un-doi“. 
G. Donici b.p. (5—0) B. Taoo
fix.

Categoria grea. în cel mai 
modest meci al finalelor, An
gel Milian (Cuba) l-a întrecut 
la puncte pe Nicolae Grigore.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

w
SPORTUL STUDENȚESC - F.C BAIA MARE 3-1 (2-1)

Stadion Steaua ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 4 000. 
Au marcat : STROE (min. 25), CHIHAIA (min. 45 din penalty și min. 46), 
CIOHAN II (min. 30). Șuturi Fa poarta : 14—15 (pe poartâ : 9—5)'. Comere : 
4-7.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 — Tânâsescu 7, Coran 7, Grigore 7, 
Munteanu H 7 — Munteanu I 6, Șerbânicâ 6 (min. 44 Ciugarin 6), O. îo- 
nescu 6 — Stroe 7 (min. 80 A. Georgescu), M. Sandu 6, Chihaia 7.

F. C. BAIA MARE : Ariclu 7 — Borz 6, Condruc 6, Sabâu 6 (min. 65 Kol- 
Fer 6), Molnor 4 — Bălan 6, P. Radu 7 — Sepi 6, Terheș 6. Roznai 6 (min. 
70 Ciohan I 6), Cioban li 6.

A arbitrat : V. Topan 8 ; la linie : M. Salomir — cu greșeli 
ofsaiduri (ambii din Cluj-Napoca)și A. Hirța (Gherla).

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

numeroase la

primul min 
arbitrul de 
Iasă pe Sti 
ofsaid (tuș: 
părut cam 
pra acestei 
bucure.ștean 
IA face 3— 
F.C. Baia 
pasează rr 
dar fără ei 
jocul în 
Studenții se

Am plecat cam decepționați de 
la acest meci. O întîlnlre între 
Sportul studențesc (echipă cu 
comportări toarte bune în aceas
tă primăvară) șl formația băl- 
măreană, recunoscută pentru 
jocurile de calitate pe care — 
de regulă — le face în depla
sare, promitea un spectacol mal 
bun decît a fost cel de sîmbătă. 
Studenții au mers relativ bine 
în prima repriză, pe care nu 
termlnat-o cu un meritat avan-

DEBUT BUN1

FINAL SLAB
Sperind nu numai In obținerea 

celor două puncte, el șl tn Îm
bunătățirea golaverajului (care 
poate deveni decisiv tn lupta 
pentru evitarea retrogradării), 
F.C. Olt nu a reușit m partida 
el cu codașa clasamentului de
cît o victorie la limită, atît ca 
urmare a replicii cttrze date, de 
adversari, dt șl (mai ales) a pro
priilor sale slăbiciuni. Echipa 
gazdă a Început toarte bine jocul 
șl — ținind seama de vigoarea el 
ofensivă, de torța șl insistența 
atacurilor sale, care 11 aduseseră 
tn mai puțin de o jumătate de 
oră dteva clare ocazii de deschi
dere a scornirii (La cea din min. 
12, mingea trimisă spre poartă de 
Prepeliță a nimerit bana trans
versală) și apoi două goluri (pri
mul dintre ele Înscris, in min. 
23, de prepelița tn urma unui 
corner și a tarei mari bllbtieli a 
apărării oaspeților, cel de-al doi
lea marcat, In min. 27, de CIO- 
BANU după ce mingea șutată de 
Prepeliță se lovise și ricoșase 
dintr-un apărător buzolan) — pă
rea să se îndrepte spre un succes 
net. Dar tn continuare formația 
antrenată de I. Clrdumărescu șl

înscris malta! de un gol. A
In til STROE (min. 25), cu un șut 
frumos, după o cursă impetuoa
să, la care probabil s-a întrebat 
șl el unde e... Molnar (dealtfel, 
fundașul băjmărean a fost per
manent „o gaură" in defensiva 
oaspeților), a egalat, după 5 mi
nute, CIOHAN n, relulnd de a- 
proape un șut-centrare a iul Ter- 
heș, apoi, în ultimul minut al 
reprizei, CHIHAIA a transformat 
penaltyul acordat pentru fault în 
careu asupra lui M. Sandu. In

resping i 
oare-1 cauți 
șl — de cîf 
te perjculot 
bldunlle d 
apar—pjKnt 
nutele 60 ț 
tează în s 
deschjsesen 
pentru a 1

In ansan 
a „alb-nej 
ambele pă 
gațlllor fal 
^bllc.

F.C. OLT - GLORIA BUZĂU 2-1

Stadion „1 Mai ; teren cu denivelări ; timp 
mativ 7 000. Au marcat : PREPELIȚA (min. 23), 
tiv STOICA (min. 58). Șuturi la poartă : 20-7 
14-1.

F. C. OLT : Nedea .
Badea 6 (min. 64 C. Minau 6), Fl, Dumitrescu 
ia mardi 6 (min. 64 P. Petro 6), Pițurcă 6.

GLORIA : Tânase 7 '** ‘ *.
6, Toma 6, Ghizdeanu 6 — Stoica 7, 
(min. 68 D. Sta naiu 6).

A arbitrat : V. lanul (lași) 8 1 ia 
din București).

Cartonașe galbene : AL. N1COLAE.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 3—1 (0—1).

7 — Licâ 8, Ciocloanâ 6,

- Vlad 6, Al.

T. Macri a slăbit — în mod neaș
teptat — alura. După pauză în
deosebi, gazdele au evoluat de
parte de posibilități, din ce în ce 
mal confuz șl mai neinspirat In 
atac, puținele situații favorabile 
pe care și le-au mal creat la 
poarta Iul Tănase fiind Irosite de 
imprecizia șuturilor.

în aceste condiții, replica ofen
sivă a buzolenilor (care șl-au 
apărat și de această dată cu spor
tivitate șansele) a crescut sensi
bil în intensitate și periculozitate. 
El au reușit să înscrie în min. 
53 prin STOICA (a reluat tn 
poartă mingea revenită din bară 
la un șut al lui Ghizdeanu), dtnd 
apoi suficiente emoții gazdelor 
la flecare nou contraatac.

Constantin FIRANESCU

LOIO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
PRONOEXPRES

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA SPECIALA BOX- 
EXPRES DIN 27 APRILIE 1980

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI : 1.271.055 lei.

n. 
TTT. 
IV.
V.

frun 
CIC 
(pe
Mc
7,

Nicolae 7, 1v 
Marin 6 (min.

linie : M. Bus

ȘI
OLIi

Stadion
Au marca!
21-3 (pe f

OLIMPIA
Pop 6 (m
60 Mureșar

CHIMIA , 
6, Sta nea

A arbitra 
M. Fediuc 

Cartonaș 
Trofeul F

Extragerea I :
9 31 1 24 40 44

Extragerea a II-a:
9 7 38 42 3 43

Extragerea a III-a !
1 36 15 29 27 37

Extragerea a IV-a :
37 27 20 39

13 22

fi

19

28

23

39

Qmologarea biletelor dștigă- 
toare de la tragerea Loto din 25 
aprilie 1980 se va face miercuri 
30 aprilie, in loc de Joi 1 mai 
a.c.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN ti APRILIB 

1988

I. Avelllno — Fiorentina i

Bologna — Udinese 
Cagliari — AscoU 
Catanzaro — Milan 
Internazlonale — Roma

VI. Juventus — Perugia
Lazio — Napoli 
Pescara — Torino 
Nitramonia — F.C. 
Muscelul — F.C.M. 
Chimica — Rapid
Garpațl — Progresul 
Poiana — Met. Plopeni

vn. 
vin.

IX. 
X.

XI. 
xn. 
xm.

C-ța 
BV.

1 
X
8

X
1

X
a
1
x
i
a
1

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI 1 
890.717 LEI.

Cînd, în 
șut din v 
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ză, era el 
poate per 
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de salva 
45 de 
arăta 
raportul 
15—1, cel 
bicctivul 
a

chipa 
atacat cu 
versara 
țesătură 
lăture per 
dar fără 
Feher.

Cum s- 
min. 29, I 
Jucător c



PUT! DAR CE SFIRȘIT!?! LIDERUL A ÎNCHIS PORȚILE
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,U“ CLUJ-NAPOCA - STEAUA 1-2 (1-1)
timp frumos î spectatori 
(min. 7 din penalty), 

61). Șuturi la poartă : ’

w
Stadion Municipal ; teren excelent ; 

mativ 30 000. Au marcat ; CiMPEANU 
CANU (min. 21), IORDANESCU (min. 
poarta : 7—5). Cornere : 11-7.

„U- CLUJ-NAPOCA : Lăzăreanu 6 - 
brotâ 6), Ciocan 6, Moș 5 — Boca 7, 
7, Batacliu 7 (min. 57 Vidican 6).

STEAUA : lordache 8 — Andrecuțl 6, 
hiu 7, Dumitru 8, Vigu 7, lordânescu

A arbitrat : I. igna 9 ; ta linie : R. 
Ologeanu (Arad).

Trofeu! Petschovschi : 10. La juniori : 0—2 (0—1).

i — aproxi-
M. RADU- 

17-11 (pe

Porațchi 6, Dobrâu 6 (min. 29 Do- 
Manu 5, Pop 6 — Suciu 6, Cîmpeanu

Sameș, 7, FI. Marin 7, Nițu 6 — Za-
8 — A. Icnescu 7, M. Râducanu 8. 
Schwell (ambii din Timișoara) și D.

JIUL PETROȘANI - UNIV. CRAIOVA 0-0
Stadion Jiul ; teren foarte greu ; timp frumos ; spectatori 

12 000. Șuturi la poartă : 8-4 (pe poartă : 4-3). Cornere ;
Moise 7 — Miculescu 7. Bădin 7. Rusu 6, P. Grigore .

Stoichiță 7 — Sălâjan 6, Stoica 6, Bucu-
JIUL :

Vînătoru 
rescu 6.

UNIV.
rea nu 6

— Crișan . ____
A arbitrat : C. Dinulescu 8 ; la linie : M. Niculescu 

și R. Petrescu (Brașov).
Cartonașe galbene : MICULESCU, MOISE, ȚICLEANU. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-2 (0—1).

6 (min. 75 Mușat 6),

— aproximativ 
7-2.

6 — Varga 7,

CRAIOVA : Boldici 7 -
- Țicleanu 6, Beldeanv . ___
5, Câmătaru 6 (min. 81 Irimescu).

Purima 6, Tilihoi 7,
7, Donose 7, Bălăci 6

Ștefănescu 7, Ungu- 
(min. 75 Geolgău 6)

(ambii din București)

40 m lungime) la M. RADU- 
CANU, pătrundere sigură și șut 
aJ acestuia pe lîngă Lăzăreanu.

Studenții încep bine ,,actul doi“ 
(min. 47 — bună ocazie Batacliu), 
dar — apoi — se ,,sting", Steaua 
acționînd tot mai sigur, mai non
șalant și avînd inițiativa. GoluJ 
lui IORDANESCU (minge primită 
de la A. Tones cu și reluare sigură

■...... . ■■ "r. i - mm, 0
în plasa porții Iui Lăzăreanu) 
vigoare oaspeților și aruncă 
plumb în picioarele celor de la 
,UM. Jocul este deschis, Steaua 

4—1 (excelente 
M. Răducanu), 
egalare (mari 
și Boca). In- 
căderea din a

dă

CU DOUA GOLURI!
TEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (0-0)
rte bun ; timp frumos, vînt ; spectatori — apro- 

NICOLAE (min. 52 și 83). Șuturi la poarta : 
re : 8—3.
Moi-sescu 6
8, Chivesou 
latan).

— Nadu 8, ,
T. Nicolae 7 (min. 72 

câ).
acal) 8 ; la linie : Cr.

(min. 46 Moiceanu 8), Stancu 7,
7, Iova n eseu 7 — D, NTcolae 7,

Șerbânoiu 7, Paltinișan 6, Barna 
Șunda 6) — Cotea 5,

Teodorescu (Tîrgovîște)

I, 
un tors ;1-0 (1-0).

..i O
orului, ‘ -Apărarea campioanei ,,en titre44 se 

clătina vizibil. D. Nicolae (min. 
4), Radu II (min.9), Nadu (min. 21) 
șl Pembrovschi (min. 29) au 
punctat cu șuturi periculoase o 
repriză care s-a încheiat într-o 
atmosferă de nervozitate.

Intrarea in joc a lui Moiceanu 
produce modificări de structură 
în „Îl44-le piteștenjlor. Bărbulescu 
O Înlocuiește pe Molsescu, Dobrin 
face cîțiva pași înapoi și ” ” * ~
geș atacă acum cu trei 
atacă viguros, schimbînd 
acțiunile de pe o parte 
Dobrin — Iovănescu — „cap44 Mo
iceanu — „cap44 DORU NICOLAE, 
iată traseu) final străbătut de ba
lon la primul gol, înscris to 
min. 52. Au ratat, apoi, majora
rea scorului Radu II (min. 64) și 
Moiceanu (min. 69). în ultimul 
sfert de oră se joacă Îndrăcit, 
într-un tempou ridicat. Nadu 
scapă singur, dar Ivan îi „suflă44 
mingea in extremis, Ra<Tu II ex
pediază un șut razant cu „trans
versala44, după care se derulează 
faza golului doi din min. 83: Io
vănescu (din marginea propriului 
careu) îl deschide în adîncime pe 
DORU NICOLAE (aflat la centrul 
terenului), cursă lungă a aces
tuia, șut în Sviehoschi și reluare, 
cu capul, în plasă.

Laurențiu DUMITRESCU

ce se- 
Timi- 

i ța lor 
ct d e- 
Vișan, 
nd, în 
patru 
nu-și 

ori de 
a (in- 

Lața) 
i, Ne- 
apid, a-

F.C. Ar- 
vîrfuri, 

derutant 
pe alta.

putea ajunge la 
ocazii lordăneseu, 
dar și gazdele la 
situații — Vidican 
frângere decisă de 
doua repriză a gazdelor și — mai 
ales — de prestația plină de sigu
ranță a majorității jucătorilor de 
la Steaua în aceeași perioadă.

Eftimie IONESCU

se spu
să ur- 
salon" 

un ve- 
primul

Acest meci despre care 
nea că are toate șansele 
meze tipicul ..remizei de 
a șahiștilor a început ca 
ritabil meci de box — în _ 
sfert de oră s-au comis nu mai 
puțin de 14 faulturi, dintre care 
opt în tabăra iui Bă din — anun- 
țînd un meci tăios, sub privirile 
celor două tribune rivale, în care 
cel puțin șase mii de spectatori 
veniseră de pe drumurile Olte
niei. După acest sfert de oră, în 
care craiovenii au rezistat teme
rar privirii crunte a lui Bădin, 
jocul s-a transformat într-o se-

—--------- —......................... •
rie de aspre grămezi rugbystice 
în zona centrală a terenuloi, fot
balul situîndu-se pe planul doi, 
cu atît mai mult cu cit terenul 
foarte greu anula majoritatea in
tențiilor tehnice. Pe fondul aces
tei lupte de uzură, oltenii vor 
avea o primă mare ocazie, în 
min. 20. cînd Bălăci va fi blocat

• ••
în ultima fracțiune de secundă1 
de Moise. Treptat, jocul începe 
să se limpezească, gazdele încer- 
cînd „să lege14 prin Stoichiță și. 
mai ales, Varga, deosebit de 4»- 
tiv. Ele vor rata o ocazie și mai 
mare, cînd același Varga va tri
mite alături, de la patru metri, 
cu poarta goală, după o acțiune 
rapidă pe tot frontul terenului.

După pauză, ambele echipe „se 
pîndesc", închizînd porțile. Jiul 
încearcă să atace pe partea >ui 
Stoichiță, în tandem cu Bucu- 
rescu, dar linia de patru a craio
venii or „taie44 totul cu autoritate; 
în zona de mijloc. Pe de altă 
parte, încercările de relansare a 
atacului cralovean, pe culoarul 
Cămătaru, sînt handicapate de 
forfait-ul practic al lui Crișan, 
care „sare coarda44, fără justifi
care, la orice contact cu adversa
rul.

loan CHIRILĂ

DIVIZIA B: ETAPA A 25-a
VICTORIE LA SCOR, ÎN 10 JUCĂTORI!

C.S. TiRGOVIȘTE - A.S.A. TG. MUREȘ 4-0 (3-0)
Stadion Municipal ; teren foarte bun ; timp închis, vînt ; spectatori — apro

ximativ 16 000. Au marcat: MARINESCU (min. 15), • ISAIA (min. 32), GREACA 
(min. 45), FILIPESCU (min. J7 din 11 m). Șuturi la poartă : 17—8 (pe
poartă : 8—2). Cornere : 8—2.

C. S. TIRGOVIȘTE : Voinea 7 — Niculescu 8, Alexandru 8, Ene 7, Filipescu 
8 — Dumitrescu 7, Kallo 8, Isaia 8 — FI, Grigore, Marinescu 7 (min. 68 Stân- 
cescu 6), Greaca 8.

A.S.A. TG. MUREȘ : Tapaszto 4 — Onuțan 5, Unchiaș 5, Boloni 5, 
- Szabo 6, Biro I *4, Bozeșan 4 (mln. 26 Pîslaru 4) - Munteanu 5, 
5 (min. 36 Gligore 5), Hajnal 6.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) 9 ; la linie : V. Tătar (Hunedoara) 
Constantinescu (București).

Cartonașe galbene : BOZEȘAN, VOINEA, GREACA, BOLONI.
Cartonașe roșii : FL, GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 9. La Juniori : 0—5 (0—2).

Gali 6 
Fa n ici

șl M.

SERIA I

reluare, 
omlr îl 
>că din 
ni s-a 

:ă, asu- 
xtremul 
CHIHA- 
noment, 
îițiativa, 
ochiului, 

stăpâni 
impui ui. 
t, atent, 
le înalte 

Terheș 
pă foar- 
ac. Slă- 
îimărene 
3 î) mi- 
haia ra- 
e... deja 
e notații 
1...
meritată 

iebit, de 
Iul obli- 
ri șl de

Clasamentul... ne spunea că la 
Tirgoviște va fj un meci aprig. Și 
a fost. întâlnirea aceasta a avut 
de toate : ritm (în special în pri
ma repriză), angajament, faze de 
poartă fierbinți (mai ales la poarta 
oaspeților), momente dramatice. 
Din păcate, s-au’ „descărcat44 și 
nervi, au fost și intrări mai 
dure, accidentări (Fanici șj Mari
nescu). Meciul însă n-a degene
rat pentru că s-a lovit de fermi
tatea promptă a arbitrajului lui 
N. Rain ea, Bozeșan, Voinea, 
Greaca și Bdldni primind - meri
tatele cartonașe. Mai mult, FI. 
Grigore, amestecat în gîlceava 
dintre Gli.gore șl Greaca, a fost 
eliminat pentru lovirea adversa
rului. Spiritele au fost calmate 
la momentul oportun și jocul și-a 
continuat firul său. Adică, ^ofen
sivă 
nare 
care 
teva 
tizat 
tatea . -- ------
a preluat balonul pe lîngă Un-

dezinvoltă a gazdelor, domi- 
categorică, într-o repriză în 
A.S.A. n-a ieșit decît de ci
ori la atac. C.S. și-a concre- 
destul de repede superiorl- 
: în min. 15, MARINESCU

-- ----------. •
chiiaș și a înscris în colțul 
1—0. în min. 32, IASAIA a cen
trat de la 25 m, la semiînălțime ; 
nu a intervenit nimeni, Tapăszto, 
păcălit de fază, a atins balonul, 
dar n-a evitat golul : 2—0. Min. 
41, moment greu pentru gazde. E 
eliminat FI. Grigore. Și, totuși, 
iri min. 45 scorul a devenit 3—0 
(!), datorită golului lui GREACA, 
gol de „mondiale44, voleu din col
țul careului mare, în colțul lung, 
la vinclu.

După pauză, cu vântul în avan
taj și cu omul în plus, A.S.A. a 
ieșit la joc, dar pentru’ puțin 
timp, însă ocaziile mari le-au 
avut Dumitrescu (min. 48), Kallo 
(min. 9 și 16). față de numai una, 
a lui Biro I (min. 57). Dănirea. 
ambiția au fost mai prețioase și 
în min. 77, scorul a devenit 4—0: 
Greaca a țîșnit „printre44 (la sin
gura sa greșeală, V. Tătar a ri
dicat steagul) și, în careul mic, a 
fost faultat, iar justificatul pe
nalty l-a transformat FUJEPESCU.

Constantin ALEXE

lung:

ENERGIA GH. GHEORGHIU- 
DEJ — PROGRESUL BRAILA 
3—1 (1—0). Autorii golurilor :
Boișteanu (min. 14 din 11 m și 
min. 49), respectiv, Ologu (min. 
80 din 11 m).

DELTA TULCEA — CIMENTUL 
MEDGIDIA 2—0 (0—0). Au mar
cat : Bădcscu (min. 51) și Par- 
fente (min. 66).

F. C. BRĂILA — UNIREA 
FOCȘANI 2—0 (0—0). Au înscris : 
Grigore (min. 68) șl M. Alecu 
(min. 80).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
F. C. CONSTANȚA 2—1 (0—1).
Au marcat : Arineanu (min. 55), 
Ciutac (min. 73, din 11 m), res
pectiv Drogeanu (min. 17).

C.S.M. SUCEAVA — LC.I.M. 
BRAȘOV 3—0 (2—0). Au înscris : 
Petrescu (min. 14), Dennau (min. 
35) șl Avădanci (min. 80).

MUSCELUL CÎMPULUNG 
F.C.M. BRAȘOV 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV — 
TORUL GHEORGHENI 0—0.

PORTUL CONSTANȚA — 
NERUL GURA HUMORULUI
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de iosep (min. 72).

VIITORUL VASLUI 
BOTOȘANI 1—0 
golului : Mantale

Relatări de la Gh. Grunzu, I». 
Comșa, IT. Enache, V. Lazăr, I. 
Mîndrescu, P. Moteoiu, I. Stan
ca, S. Nace și M. Moga.

1. F.C.M. BRAȘOV 25 18 6 1 52-10 42
2. F.C. Constanța 25 14 2 9 47-26 30
3. Delta Tulcea 25 12 4 9 38-28 28
4. C.S. Botoșani 25 13 1 11 36-28 27
5. Viitorul Vaslui 25 11 5 9 36-29 27
6. F.C. Brăila 25 10 6 9 38-36 26
7. Unirea Focșani 25 11 3 11 41-28 25
8. C.S.M. Suceava as 10 5 10 31-29 25
9. Viit. Gheorgheni 25 9 6 10 33-37 24

10. Minerul G.H. 25 10 4 11 21-37 24
11. Nitramonia Fag. 25 11 2 12 28-49 24
12. Cimentul Med. 25 11 1 13 29-44 23
13. I.C.I.M. Brașov 25 7 8 10 33-33 22
14. Progresul Brăila 25 9 4 12 34-37 22
15. Tractorul Bv, 25 8 6 11 29-32 22
16. Muscelul C-lung 25 8 6 11 28-39 22
17. Energia 25 8 4 13 23-41 20
18. Portul Constanța 25 6 5 14 20-44 17

(duminică 
Vii-

VII-

MI-
0—1

(1-0).
(min.

- c. s.
Autorul 

32).

ETAPA VIITOARE
4 mai) : Progresul Brăila 
torul Vaslui _(0—2), F.C.M. Bra
șov -■* r
tul Medgidia — Portul 
(0—1). Unirea Focșani 
celui Cîmpulung (1—2). 
toișand — Nitramonâa _ 
(2—1), F.C. Constanța — Viitorul 
Gheorgheni (2—1), Minerul Gun» 
Humorului — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (1—3), C.S.M. Suceava 
— Delta Tulcea (0—2), Tractorul 
Brașov — I.C.I.M. Brașov

F.C. Brăila (0—0), Cimen-
C oust anta 
— Mus-
C.S. Bo- 

Făgămas

2EANU

— aproxi-
7), respec- 
, Cornere :

Minau 7 —
*repeliță 7,

7 - Dina
)j Dobre 5

sscu (ambii

SERIA A II-a
RA-

MECIUL A ÎNCEPUT DIN MINUTUL 45
S.C. BACAU - POLITEHNICA IAȘI 5-2 (0-1)

te*

.h- _____i — aproximativ
™rOT«S:”'BdTEz"(mln."M Ji 81). CARPUCI (min. «). ANȚ°H|
VAMANU (min. 90 - din 11 metri), respectiv SIMIONAȘ (min.

_______ _ ____  . Ellsel* 6 -
Chitaru 6 (min. 56 Șoiman 8), Botez 8,

Stodion ,,23 August- ; teren bun ; timp frumos ; spectatori 
22 000. Au 
(min. 77),
45 și 76). Șuturi la poartă : 23-8 (pe poarta : 15-6). Cornere :

SPORT CLUB : Mangeac 6 - Andrieș 6, Catargiu 1, Lunca 7^1 
C&rpuci 7, Vamanu 7, Șosu 8 — 1 (“h.
Antohi 7. . , ,, , .

POLITEHNICA : Bucu 5 - Mvnteanu 6, Anton 6, Ursu 6, Ciocirlcn 6 -
Romilă «. Coraș 7 fmln. 78 Cernescu), Simlonaș 8 - D. lonescu 6 (min. 60 
Cioacă 6), Dânilă 6, Co st ea 6.

A arbitrat r Gh. Jucan (Mediaș) 9 ; la linie : A. Tudor (Sibiu) șl G. Dra- 
gomir (București).

Cartonașe galbene : ȘOSU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1-3 (0-1).

O primă repriză anostă (care, 
in afara de bara lui Soșu, din 
min. 17) părea să se încheie fără 
a se fi întâmplat, practic, nimic. 
Dar mai rămăseseră câteva zeci 
de secunde pînă la pauză, când 
SIMIONAȘ a șutat la PoartJ»

.................— O
__1“ și la reluare s-au 
pur și simplu, asuipra 

Dar au ratait oca-

~ 13 poartă,
prin surprindere, de la cea. 25 
metri, Mangeac a prins mai în- 
tîi balonul, pe care l-a scăpat 
apoi în plasă.

Speriate de perspectiva înfrân
gerii, gazdele s-au trezit parcă

scăpat

„din pumni" 
arundat, ph_ 
adversarului.---- — ----------
zle după ocazie și lipsa de răb
dare în construirea actiundflor 
mărea, evident, șansele de reu
șită sile studenților ieșeni. In 
min. 64 însă BOTEZ sesizează 
ieșirea inoportună a lui Bucu, la 
o centrare înaltă, și trimite ba
lonul, cu boltă, peste acesta în 
poartă : 1—1. încurajați, băcăua
nii insistă și în min. 72 CĂRPUCL

tot cu o lovitură de cap, îl 'face 
„mat44 pe Bucu: 2—1. Satisfăcute 
de fericita întorsătură a situației, 
gazdele slăbesc tempojul. Profită 
de acest lucru oaspeții, care, în 
min. 76, restabilesc egalitatea, în 
urma unui splendid contraatac, 
finalizat cu măiestrie de SIMIO- 
NAȘ : 2—2. Dar nici nu se ter
minaseră bine îmbrățișările ieșe
nilor și mingea abia repusă în 
joc scutură din nou plasa porții 
lui Bucu, Ia șutul din apropiere 
al lui ANTOHI : 3—2. Și n-a
lipsit decît foarte puțin să fie 
iarăși egalitate. Dar în min. 79, 
Cernescu, dintr-o excelentă 
ziție, a șutat cu piciorul ___
sprijin (dreptul) afară. Scăpaiți de 
spaima unui 3—3 ce părea inevi
tabil, băcăuanii au reluat cu și 
mai mult aplomb ofensiva șl, to 
__i_ BOTEZ mai pune un

în colțul sting al porții 
Meciul era de 

acum jucat. Și totuși, conturile 
nu s-au încheiat decît în ulti
mul minut de joc al unei partide 
atractive, pe care spectatorii nu 
o vor uita curînd, cînd VAMA
NU, după ce a fost faultat în 
careu, a transformat tot el lo
vitura de pedeapsă : 5—2.

Mihai IONESCU

min. 81.
„cap*
lui Bucu ; 4—2.

po-
de...

CA TOTUȘI...
dARE - CHIMIA RM. VILCEA 2-0 (2-0)
n bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 5 000.
»in. 22), HAȚEGANU (min. 34). Șuturi la poartă : 
Cornere : 10-1.

Pinter 6, Kaiser 7, Matei 6, Bathori II 8 — Sabou 5, 
0, Hațeganu 7 — State 6, Bolba 9, Mihut 6 (min.

— Lepâdatu 6, Iordan 7, Savu 7, Cincâ 7 — G. Stan 
— Teleșpan 5, Carabageac 6, Gîngu 5.
eseu 9 ; la linie : N. Suciu (ambii din București) și

ABOU, BATHORI II. 
I. La juniori : 9—0 (7—0).

CRAMER, LA CÎRMA JOCULUI
F.C.M. GALAȚI - DINAMO 2-0 (2-0)

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ t 
30 000. Au marcat : BALABAN (min. 24 din 11 m) și CONSTANTINESCU 
(min. 32). Șuturi la poartă : 18—13 (pe poartă : 9—8). Cornere : 6—3.

F.C.M. ; Oanâ 8 — Vlad 6, Constantinescu 8, Olteanu 7, Țolea 7 — Be- 
jenaru 6, Ba la ban 7, Cramer 9 — Majaru 6, Rusu 6 (min. 82 Hanu), Orac

DINAMO : Ștefan 5 (min. 46 Eftimescu 6) — Lucuțâ 6, Dinu 7, Ghiță 
Stânescu 7 — Augustin 6, Dragnea 6, Custov 8 — Apostol 6, Iordache 
Stredie 6 (min. 62 Vrînceanu 6).

A arbitrat : T. Balanovici 9 ; la linie : V. Naumcef (ambii din lași) 
O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : MAJARU, LUCUȚA, DINU, BEJENARU șl STÂNESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0-0).

7.
6,
6,

CHIMICA TÎRNĂVENI
PID BUCUREȘTI 4—0 (2—0). Au 
marcat : Schiopu (min. 9 și 78 
ambele din 11 m), Fazekaș (min. 
28) și Matefi (min. 75).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 5—0 (3—0).
Au înscris : Sultănoiu (min. 27 
și 73), Predeanu (min. 37) Zam
fir (min. 43) și Ciornoava (min. 
59).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— CHIMIA TR. MĂGURELE 0—0.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
RULMENTUL ALEXANDRIA 2—2 

Gabor
pen-

(1—1). Autorii golurilor :
(min. 37), Bolba (min. 73) , _
tru Luceafărul, Diaconeasa (min. 
19), Voicu (min. 88) pentru Rul
mentul.

POIANA ClMPINA — META
LUL PLOPENI 2—1 (1—1). Au
înscris : Dorobăț (min. 14), Șer- 
ban (min. 89), respectiv Dobres- 
cu (min. 20).

F.C.M. GIURGIU — PANDURII 
TG. JIU 1—2 (0—1). Au marcat : 
Țațără (min. 49), respectiv Pjsarog 
(min. 15) și Nanu (min. 65).

ENERGIA SLATINA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (2—0). Au
torul golurilor : Vlăduț (min. 29 
și 45).

CARPAȚI MIRȘA — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 1—2 
(1—0). Au înscris : Babu (min. 
21, din 11 m), respectiv Cristea 
(min. 47), I. Marin (min. 79).

ȘOIMII SIBIU
BUCUREȘTI

METALUL
3—0 (1—0). Au mar-

SERIA A in-a

I 
cat : Țurlea (min. 39), Schwarts 
(min. 73) și S. Marcu ' "

In meci restanță : 
fină București — 
București 0—5 (0—0).

Relatări de la I. Ducan, 
Busuioc, - ~
Stroe, 
Verzescu și Gh.

(min. 86y_ 
Mecanică 

Luceafărul

N.
A.

IL
Soare, N. Stefan, E. 

Nicolae, D. Mihail, M» 
Topîrceanu.

1. RAPID BUC.
2. Progresul Vulcan
3. Petrolul Pi.
4. Poiana Cîmpina
5. Metalul Buc.
6. Rulmentul Alex.
7. Autobuzul Buc.
8. Metalul Plopeni
9. Energia Slatina

10. Șoimii Sibiu
11. Pandurii Tg Jiu
12. Chimica Tirn.
13. Mecanică fină
14. Gaz metan
15. Flacăra Moreni
16. Carpați Mîrșa
17. Chimia Tr. Măg.
18. F.C.M. Giurgiu

25
25
24
25
25
25

30
30
20

23 14 2 7 36-23
25 12 6 7 40-30
23 13 2 8 37-23

14 0 11 38-30 28
13 2 10 35-28 28 
12 3 9 33-22 27
10 6 9 48-33 26

11 3 11 34-28 25
10 5 10 28-33 25

25 11 3
24 10 3
25
24
23
24
24
24
23

11 23-36 25
11 31-44 23
12 39-36 22
10 30-30 22
10 35-36 22
12 31-40 21
13 26-41 21

9 4
8 6
9 4
9 3

10 1
8 4 12 28-37 20
5 3 15 20-42 13

ETAPA VIITOARE (joi 1 mai) r 
F.C.M. Giurgiu — Chimica Tîmă- 
veni (0—2), Chimia Tr. Măgurele 
— Autobuzul București (1—3)r 
Metalul București — Poiana Cîm- 
pina (0—2), Flacăra Moroni — 
Petrolul Ploiești (1—2), Metalul 
Plopeni — Luceafărul București 
(1—1), Rapid București — -Ener
gia Slatina (1—3), Șoimii Sibiu — 
Rulmentul Alexandria (0—1K 
Pandurii Tg. Jiu — Mecanică 
fină București (0—3), Gaz metan 
Mediaș — Cairpați Mîrșa (0—2) 
Progresul- Vulcan București stă.-

e, printr-un 
arginea ca- 
îalonul spre 
:iind obligat 
are de cau- 
a nu-și mal 
.n joc ofen- 
icest colac 
tul primelor 

de marcaj 
.'hipa gazdă, 

poartă era 
or 8—0 ! O- 
iins, fapt ce 
supra repri- 
lui, cînd e- 
nu a mai 

ecvență, ad- 
idu-se cu o 
3 să mai în- 
ării scorului, 
e poarta lui

golirile ? In 
cel mai bun 
, — trece de

Iordan (cel care, cu șase minute 
înainte, a evitat deschiderea sco
rului, scoțînd balonul de pe linia 
porții) și de la aproximativ 14 rrț, 
șutează calm și precis, pe sub 
portarul Constantin, ieșit la blo
caj : 1—0. In min. 34, Both I 11 
deschide foarte bine, printre fun
dașii adverși, pe HAȚEGANU, 
vîlcenii cred în poziția de ofsaid 
a atacantului sătmărean, dar mij
locașul Olimpiei se duce singur 
și înscrie sigur, fără dificultate • 
2-0.

în primul minut de La reluare, 
Sabou ratează o mare ocazie de a 
majora scorul, apoi meciul intră 
într-o lungă perioadă de anonimat, 
singurele acțiuni care ies din co
mun, în această parte a jocului, 
fiind cele din min. 75 (Bolba) și 
83 (Both I). La Încheierea meciu
lui sătmărenii se întrebau : „Și 
dacă, totuși, vom scăpa44 ?

Paul SLĂVESCU

După însiuiccesiele din ultima 
vreme. Dinamo a mai încercat 
o formulă de echipă, de ase
menea fără o parte din numele 
.mairâ“, cu șase mijlocași înca- 

un singur înaintaș veri- 
(lord ache), și cu Ștefan, 
în poartă, în locul lui

— •
penalty, în min. 
el

, ,1 
drînd 
tabil 
înapoi, _  ,_____ __ ____  _
Eftimescu. Această formație w 
fost dinamică și activă la Galați, 
avînrtîndu-se des spre poarta ad
versă, Hnalizînd fără șpvădire (a 
avut și două bare în același 
min. 77). Dar nu și-a putut nici 
măcar egala partenera, criza de 
omogenitate tactică și erorile in
dividuale persistând. De data a- 
c east a Ștefan a greșit grav la 
golul al doilea (min. 32), plon- 
jînd deasupra unui balon trimis 
de CONSTANTINESCU de la 30 
m și aducând scorul la 0—2, han
dicap imposibil de surmontat de 
o echipă care își caută făgașul, 
complexată de pierderea, în șir, 
a nu mai puțin de 8 puncte. 
(Primul gol fusese marcat de

BALABAN, din 
24, după ce tot 
în careu).

F.C.M. Galați 
greoi meciul dar, 
derea scorului, a r_____  _ .
tiva, șarjînd repetat în terenul 
dlnamovist, beneficimd mereu de 
ingeniozitatea și tehnicitatea lui 
Cramer. ” 1
bune ale echipei s-aiu situat la 
jumătatea reprizei secunde, cînd 
adversairul, sufocat, a respins de 
două ori la interval de cîteva 
secuind-e, prin Custov, de pe li
nia porții. O bună parte din suc
cesul gazdelor se diatorește și 
portarului O ană, care a blocat 

curajjos în picioarele lui S4 
și Iordache (min. 32 și 38) și 
a reținut to-ate șuturile de la 
distanță (violente) ale lui Cus- 
tov, primul dare dă semne că se 
trezește din coșmarul dinarno- 
vist...

fusese faultat

a îndeput mad 
după destchi- 

preluat iniția-

Momentele cele mai

Ion CUPEN

CORVINUL
U. M. TIMIȘOARA 2—1 
Autorii golurilor: R. _ 
(min. 35), Dumitriu IV (min. 63), 
respectiv Farago (min. 51).

AURUL BRAD — 
MOLDOVA NOUA 3—1 
marcat : Ghiță (min. 
52 din 11 m), Petrișor 
respectiv I. Constantin

U. T. ARAD — SOMEȘUL SA- 
TU MARE 2—0 (1—0). Au înscris: 
Iova (min. 2). Gașpar (min. 85).

F.C.M. REȘIȚA — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 3—1 (1—1). Au marcat : 
Platagă (min. 34), N. Răducanu 
(min. 62 din 11 m), Gabel (min. 
83), respectiv Nicoraș (min. 38).

F. C. BIHOR ORADEA — MI
NERUL CAVNIC 3—2 (2—0). Au
torii golurilor : Fii dan (min. 10). 
Kun (min. 44), Georgescu 
49), respectiv Dragomirescu 
58), Somcutean (min. 79).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
STRUNGUL ARAD 1—0 
Unicul gol a fost realizat de Nă- 
sălean (min. 24).

UNIREA ALBA IULIA — IND. 
SIRMEI C. TURZ1I 1—0 (0—0). A 
Înscris : Pop (min. 74).

GLORIA BISTRIȚA 
ORAȘTIE 2—0 (2—0). 
Sigmirean (min. 28) 
(min. 37).

MINERUL ANINA 
LURGISTUL CUGIR

HUNEDOARA — 
(1-0). 

Nunweiller

MINERUL 
(1—0). Au 

41 și min. 
(min. 72), 
(min. 69).

(min. 
(min.

(1-0).

— DACIA 
Au marcat : 

șl Moga

— META- 
4—0 (1—0).

Autorii golurilor : Schiopu (min.- 
40, 50 și 60) și Doja (min. 65).

Relatări de la 1^ Vlad, Al. Jur-
Glăvan, !• 

Filipescu,
că, N. Străjan, 
Ghișa, I. Lespuc, 
I. Toma și P.

D.
I.

Lungu.

1. CORVINUL 25 19 2 4 67-26 40
2. F.C. Bihor 25 16 3 6 50-26 35
3. U.T.A. 25 15 3 7 47-25 33
4. Gloria Bistrița 25 14 3 8 59-26 31
5. F.C.M. Reșița 25 11 4 10 40-28 26
6. Aurul Brad 25 10 5 10 43-31 25
7. Minerul Anina 25 12 1 12 37-40 25
8. Minerul Cavnic 25 9 5 11 38-44 23
9. Minerul M. N. 25 11 1 13 28-40 23

10. Metalurg. Cugir 25 10 3 12 31-43 23
11. C.F.R. Cj.-Nap. 25 10 2 13 30-38 22
12. U.M. Timișoara 25 10 2 13 21-39 22
13. Unirea A. Iulia 25 10 2 13 24-46 22
14. Ind. sîrmei C.T. 25 10 1 14 39-42 21
15. Dacia Orâștie 25 9 3 13 25-43 21
16. Someșul S. M. 25 9 2 14 27-45 20
17. înfrățirea Or. 25 9 1 15 26-35 19
18. Strungul Arad 25 9 1 15 31-46 19

(duminică
— C.F.R.

ETAPA VIITOARE
4 mai) : Minierul Cavnic
Cluj-Napoca (1—2). Ind. sârmei 
C. Turzii — Minerul Anina (0—1) r 
Metalurgistul Cu gir — F.C. Bi
hor Oradea (0—4), Gloria Bistri
ța — U.T. Arad (0—1), F.C.M, 
Reșița — Unirea Alba Iulia (1—1), 
înfrățirea Oradea — Corvinul 
Hunedoara (0—1), Someșul Satu 
Mare — Aurul Brad (0—5), Strun
gul Arad — U.M. Timișoara 
(1—2), Dacia Orăștie — Minerul 
Moldova Nouă (G—3).



LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE GIMNASTELE ROMANCE

A OBȚINUT MEDALIA DE BRONZ VICTORIOASE ÎN OLANDA
PRIEVIDZA, 27 (prin tele

fon). în Sala polivalentă din 
localitate s-au desfășurat, sîm
bătă și duminică, ultimele par
tide ale Campionatelor europe
ne de lupte libere De fapt, au 
fost zilele finalelor, în cursul 
cărora cei mai mulți dintre 
sportivii rămași în competiție 
și-au disputat locurile pe trep
tele podiumului de onoare al 
acestei a 23-a ediții. Dintre 
sportivii români, Aurel Neagu 
a reușit să cucerească medalia 
de bronz la categoria 57 kg. 
Comportări meritorii, pentru un 
debut la o competiție continen
tală, au avut Octavian Dușa, 
clasat pe locul 4 la cat. 68 kg 
și Vasile Țigănaș, situat pe lo
cul 5 la cat. 82 kg.

Ajuns în turneul final, avînd 
asigurată deci medalia de bronz, 
A. Neagu l-a întîlnit, mai întîi, 
pe luptătorul bulgar I. Țoccv, 
prezent printre fruntași la ul
timele campionate mondiale și 
europene. Cum era și firesc, 
sportivul nostru a abordat 
prudent acest duel, permițîn- 
du-i însă adversarului să se 
detașeze prea mult în prima 
repriză : 0—4. După pauză, A. 
Neagu a început să lupte mai 
decis, reușind să puncteze. To
tuși, rezultatul continua să fie 
favorabil lui Țocev, care con
ducea cu 6—2. Abia în ultimul 
rund, luptătorul român a evo
luat așa cum ar fi trebuit s-o 
facă mai de mult și treptat- 
treptat a redus scorul pînă la 
limită : 3—6, 4—6, 5—6. Mai 
mult n-a mai izbutit, deoarece 
timpul se epuizase și astfel a 
pierdut la puncte această par
tidă. Pentru a obține medalia 
de argint sau chiar pe cea de 
aur. A. Neagu ar fi trebuit să-l 
învingă înainte de limită și 
fără puncte de penalizare pe 
G. Badasarian (U.R.S.S.), o mi
siune foarte dificilă dacă avem 
în vedere că luptătorul sovie
tic era penalizat doar cu două 
puncte și cîștigase toate întîl
nirile pe care le susținuse. 
Marcat ds minima șansă ce-i

luptătorul nostru a 
în acest meci vizibil 

de teama de a nu 
poate tocmai de aceea 

greșit. La capătul celor trei 
reprize, A. Neagu nu a izbutit 
să acumuleze decît 4 puncte 
tehnice, în timp ce adversarul 
său a totalizat 15. Așadar, 
Aurel Neagu a obținut medalia 
de bronz. Iată și rezultatele 
celorlalte partide ale sportivilor

rămînea, 
concurat 
reținut, 
greși și 
a...

3.

AUREL NEAGU
români: O. Dușa p.p. I. Ian- 
kov (Bulgaria), M. Pîrcălabu 
(74 kg) p.t. G. Makasarașvili 
(U.R.S.S.), V. Țigan aș p.t I. 
Abilov (Bulgaria), I. Ivanov (90 
kg) p.t. U. Neupcrt (R.D.G.), A. 
Ianko (+100 kg) p.d. P. Ivanov 
(Bulgaria).

CLASAMENTELE FINALE: cat. 
48 kg ; 1. Rumen Iordanv (Bul
garia), 2. A. Sanoian (U.R.S.S.), 
3. W. Olejnik (Polonia), 4. C. 
Pollio (Italia), 5. L. Biro (Unga
ria), 6—8. Gheorghe Rașovan 
(România), J. Hrlbik (Cehoslova
cia), O. Sakîzci (Turcia) ; cat. 52 
kg : 1. Nermedia Selimov (Bulga-

rla), 2. I. Șugaev (U.R.S.S.), ..
W. Stecyk (Polonia), 4. L. Szabo 
(Ungaria), 5. F. Niebler (R.F.G.), 
6. A. SeyhanJl (Turcia) ; cat. 57 
kg : 1. Gurgen Badasarian
(U.R.S.S.), 2. I. Socev (Bulgaria), 

3. Aurel Neagu (România) 4. S. 
Nemeth (Ungaria) 5. M. Skubacz 
(Polonia), 6. B. Bobrich (R.D.G.); 
cat. 62 kg : 1. Mohamed Abtșev 
(UJl.S.S.), 2. S. șterev (Bulgaria), 
3. Z. Szalontay (Ungaria), 4. J. 
Szymanski (Polonia), 5. G. Had- 
zioanidis (Grecia), 6. G. Pjroddu 
(Italia) ; cat. 68 kg : 1. Seipyla 
Absaidov (U.R.S.S.), 2. I. lankov 
(Bulgaria), 3. S. Killnskl (Polo
nia), 4. Octaviaa Dușa (România), 
5. P. Rauhala (Finlanda), 6. E. 
Probst (R.D.G.) ; cat. 74 kg : 1. 
Martin Knosp (R.F.G.), 2. R.
Stetograber (R.D.G.), 3. G. Ma
kasarașvili (U.R.S.S.), 4. D. Kara- 
bin (Cehoslovacia), 5. Al. Nedev 
(Bulgaria), 6. B. Sdegalskl (Polo
nia) ; cat. 82 kg : 1. Ismail Abi
lov (Bulgaria), 2. O. Kaloev 
(U.R.S.S.), 3. G. Busarello (Aus
tria), 4. Vasile Țigănaș (Româ
nia), 5. P. Syring (R.D.G.), 6. 8. 
Klaesson (Suedia) ; cat. 90 kg • .1 
Sanasar Oganesian (U.R.S.S.), 2. 
U. Neupert (R.D.G.), 3. C. Adam
son (Franța), 4. I. Inov (Bulga
ria), 5. A. Clchon (Polonia), 6. 
P. Neumeyer (R.F.G.) ; cat. 100 
kg : 1. Magomed Magomedov
(U.R.S.S.), 2. S. Cervenkov (Bul
garia), 3. H. Bfittner (R.D.G.), 4. 
S. Kadîroclu (Turcia), 5. Vasile 
Pușcașu (România), 6. J. Strnisko 
(Cehoslovacia) ; cat. + 100 ‘
1. Peter Ivanov (Bulgaria), 2. S. 
Hașemikov (U.R.S.S.), 3. A. -----
durski (Polonia), 4. J. Balta (Un
garia), 5. Andrei Ianko (Româ
nia), 6—8. A. Yldirin (Turcia), O. 
Viasak (Cehoslovacia), R. Gehrke 
(R.D.G.).

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI : 
1. U.R.S.S. 54 p, 2. Bulgaria 49 p, 
3. Polonia 24 p, 4. R.D. Germană 
13,33 p, 5. Ungaria 15 p, 6. Ro
mânia 14,33 p.

Dan GARLEȘTEANU

HAGA, 27 (Agerpres). — La 
Leeuwarden, s-a disputat întâl
nirea internațională amicală 
feminină de gimnastică dintre 
reprezentantele Olandei și Ro
mâniei. Gimnastele românce 
au repurtat victoria cu scorul 
de 192,20—179,85 puncte. In 
clasamentul individual, primul 
loc a fost ocupat de Dumi-

trița Turner (România) cu 38 80 
puncte, 
colegele
38.75 p. 
puncte, 
puncte,
37.75 puncte. Pe locul 6 s-a 
clasat gimnasta olandeză In
grid Boleboom cu 37,25 puncte.

urmată în ordine de 
sale Meli-ta Ruhn — 
Rodica Dunca — 38,50

Emilia Eberle — 38,30 .
Marilena Vlădărău —

Două teste utile ale baschetbalistelor

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl R.P. CHINEZE
SI-AU IMPĂRTIT VICTORIILE* »7

5.

CICLIȘTII NOȘTRI AU LUAT STARTUL

kg
San-

IN CURSA INTERNAȚIONALA DIN ITALIA
ROMA (Agcrpres). — Com

petiția ciclistă internațională 
pentru amatori „Turul Regiuni-

HO de sportivi din 2î dc țări Ia C.E. dc haltere

lor“ a început, la Rieti, cu des
fășurarea unei etape care a 
măsurat 38 km. Victoria a re
venit italianului Walter delle 
Cane, cronometrat cu timpul de 
55:19. Pe locurile următoare 
s-au clasat, în ordine, Anatolie 
Jarkin (U.R.S.S.) la 6 sec. și 
Nicolae Savu (România), același 
timp- Un alt ciclist român, 
Teodor Vasile, s-a clasat pe lo
cul 5, în același timp cu Nico
lae Savu. „Turul Regiunilor", 
care se desfășoară pe etape, 
măsoară în total 1 000 km.

Desfășurate în Sala sporturilor 
din Brașov, întîlnirile amica
le de baschet feminin dintre 
reptezentativele României și 
R.P. Chineze și-au împlinit 
scopul, ele constituind verificări 
foarte utile (ultimele dealtfel) 
dinaintea turneului de califica
re (5—15 mai, la Varna) pentru 
Jocurile Olimpice de la Mosco
va. Intr-adevăr, în cursul me
ciurilor, ambele echipe au avut 
prilejul să utilizeze diferite 
formule de formații și tactici de 
joc în condițiile unor întreceri 
aprig disputate, spectaculoase și 
cu captivante răsturnări de 
scor. Victoriile au fost împăr
țite. Sîmbătă a cîștigat echipa 
R.P. Chineze, cu 76—73 (36—40), 
iar duminică a învins formația 
României cu 68—62 (30—36).

Deasupra rezultatelor (victo
ria selecționatei țării noastre 
constituind o performanță bună, 
oaspetele fiind campioanele 
Asiei), vom sublinia capacitatea 
de luptă a baschetbalistelor 
românce, evidențiată în special 
în partida de duminică, în care 
au avut de recuperat un han
dicap de 17 p (37—54, în min. 
28). Vitalitatea și atenția în 
apărare, incisivitatea în atac (în 
fața unei formații vestită pen
tru agilitatea și tenacitatea în 
defensivă) și excelenta presta
ție a Rodicăi Goian au decis 
succesul și au demonstrat ca
pacitatea ridicată a lotului ro
mân. Desigur, nu vom omite 
unele deficiențe constatate în 
cele două meciuri (insuficiențe 
la recuperări, minute în șir 
în care s-a ratat mult) de care 
antrenorii trebuie să țină seama

in puținul timp rămas pînă la 
plecarea spre Varna. Au mar
cat: Goian 12+15, Balaș 17+14, 
Bădinici 16+6, Roșianu 11+9, 
Pal 10+8, Prăzaru-Mate 4+2, 
Chiraleu 3+4, Filip 0+4 și Borș 
0+6, respectiv Song Xiaopo 
26+12, Liu Min 15+12, Zahang 
Yueqin 11+24, Yu Aifeng 8+2, 
Peng Yinlan 6+0, Tiang Jing 
4+0, Silin Jianshe 4+0, Sun 
Ruiyun 2+4, Zhang Lijun 0+10 
și Li Suying 0+8. Au arbitra^-"* 
sîmbătă : Florin Paioșescu
(România) — Luo Jingrong (R.P. 
Chineză), duminică : Dumitru 
Crăciun (România) — Luo 
Jingrong (R.P. Chineză).

Dumitru STÂNCUI.ESCU

IUGOSLAVIA - POLONIA
2-1 (1-1)

BELGRAD, 27 (Agerpres). Dis
putat în localitatea iugoslavă 
Borovo, meciul internaționial ami
cal dintre selecționatele Iugo
slaviei și Poloniei s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1) In favoa
rea gazdelor. Ambele goluri ale 
echipei Iugoslave le-a 
Mirocevici (min. ‘ 
tul formației 
înscris în min.

marcat
32 șl 70); pune- 
poloneze a fost 
30, de Sybis.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

BELGRAD, 27 (prin telefon). 
De vineri, în moderna sală de 
sport „Pinki" din capitala 
Iugoslaviei se desfășoară între
cerile celei de a 39-a ediții a 
campionatului european de hal
tere pentru seniori, la care par
ticipă 170 de sportivi din 27 de 
țări. Din punctul nostru de ve
dere, în centrul atenției s-au 
situat disputele la categoria co
coș, la care, printre cei 13 con- 
curenți, au luat startul și doi 
halterofili români. Evoluînd în 
compania unor adversari foarte 
puternici, Gheorghe Maftei și 
Petre Pavel au reușit să se cla
seze printre primii șase, după 
o luptă foarte strînsă, în cursul 
căreia primul a vizat obține
rea unor medalii. Gh. Maftei 
s-a clasat pe locul 5, la total, 
cu 252,5 kg, depășind cu 7,5 
kg recordul național (deținut de 
N. Tuli) și a reușit la „arun
cat" 145 kg, cu 5 kg mai mult 
decît vechiul record al țării 
(aparținînd tot lui Tuli). La a- 
cest stil, la care a ocupat locul 
4 (la egalitate cu cei de pe 
pozițiile 2—3 !), el putea obți
ne medalia de argint sau pe 
cea de bronz, dacă ar fi cîntărit 
cu 150, respectiv 50 grame mai 
puțin decît adversarii săi cla
sați pe locurile 2 și 3 ! Oricum, 
Maftei a dovedit că. are încă 
resurse și poate reuși perfor
manțe superioare în viitor. Și 
Petre Pavel, cu 245 kg, a egalat

vechiul record al țării, ocupind 
poziția a 6-a, un loc onorabil 
pentru debutul său la un con
curs de asemenea amploare. 
Dar iată și diagrama încercă
rilor celor doi sportivi români. 
La „smuls" — Maftei : 102.5 kg, 
107,5, 110 — ratat (locul 5) ; 
Pavel: 100, 105 
(locul 7) ; la 
Maftei : 140, 145 
(locul 4) ; Pavel : 135, 140 
ratat, 140 (locul 5).

REZULTATE TEHNICE • 
categ. muscă (52 kg.) : i. 
Voronin (U.R.S.S.) 240 kg, 2.
Leletko (Polonia) 237,5, 3. I. 
towski (Polonia) 225, ~
trovlcs i” _ ' i ~z?, ___________
(Italia) 212, 6. R. Dimiz (Portu
galia) 202,5. La smuls : 1. Voro- 

- nin 107,5 kg (112,5 kg La a patra 
încercare — record mondial). 2. 
Gutowskl 102,5, 3. Leletko 102,5.
La aruncat : 1. Leletko 135 kg, 2. 
Voronin 132,5, 3. Patrovics 125. 
(La această categorie noi nu am 
prezentat concurenți). Categ. cocoș 
"" < . . . „ Karaianidl

_. 2. A. Letz
3. F. Mavius 

(R.D.G.) 255, 4. T. Sabrlev (Bul
garia) 255, 5. Gh. Maftei (Româ
nia) 252,5, 6. P. Pavel (România) 
245. La smuls : 1. Karaianidi
117,5 kg, 2. Sabrlev 115. 3. Letz 
110. La aruncat ; 1. Letz 147,5 kg, 
2. Karaianidi 145, 3. Mavius 145.

în ziua a 3-a — la categoria 
pană (60 kg.) — vor concura 
alțl doi halterofili români : Con
stantin Chiru și Gelu Radu.

(locul
ratat, 105 

la „aruncat" : — 
__j — ratat, 145

A. 
. S. 
Gu- 

. 4. G. Pa- 
(Ungaria) 220, 5. G. Tosta

(56 kg) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 257,5,

1.
262,5 kg,

O.

Ion OCHSENFELD

John McEnroe eliminat de H. Solomon
NEW YORK. (Agerpres). — 

în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Las Vegas, Harold Solomon 
l-a eliminat surprinzător pe u- 
nul din principalii favoriți 
John McEnroe cu 6—4, 6—1, 
Alte rezultate : Borg — Amaya 
6—1, 6—1; Gerulaitis — Rami
rez 6—4, 4—6, 6—3; Lendl — 
Teacher 6—2, 6—1.

Finala se va disputa între

suedezul Bjorn Borg și ame
ricanul Harold Solomon. în se
mifinale, Borg a dispus 
6—4, 3—6, 6—2 de Vitas ( 
laitis, iar Solomon l-a 
cu 6—1, 6—1 pe Ivan

Rezultate înregistrate 
mifinalele probei de
Smith, Lutz — Gerulaitis, Stol- 
le 6—3, 6—7, 6—3: Fibak, Ma
yer — Lendl, Amaya 6—3, 
6—4.

ITALIA (et. 28) : Avellino — 
Florentina 0—2, Bologna — Udl- 
nese 2—1, Cagliari — Ascoll 1—L 
Catanzaro — A. C. Milan 0—3, 
Internazionale — Roma 2—2, Ju
ventus — Perugia 3—0, Lazio — 
Napoli 1—1, Pescara — Torino 0—2, 
Clasament : 1. Internazionale 39 p 
(cu două etape înainte de final, __ 
Inter se poate considera campl-® 
oană) ; 2. Juventus 34 p ; 3. Fio-^ 
rentlna 33 p.

cu
Geru- 
învins 
Lendl, 
în se- 
dublu :

CAMPIONATUL BALCANIC DE CAIAC-CANOE

• ANGLIA (et. 41) : Arsenal — 
West Bromwich 1—1, Aston Vil
la — Tottenham 1—0, Bristol City
— Norwich - - - • - ■
— Liverpool 
Chester City 
Southampton 
Bolton 1—0,
— Coventry
— Nottingham Forest 0—0, Stoke
City — r....................................
hamptan 
Clasament
(din 40 de jocuri) ; 
ter United — 58
— 53 p (ambele 
duri).

2—3, Crystal Palace 
0—0, Derby — Man-

3—1, , Everton —
2—0. Ipswich —

Manchester United
2—1, Middlesbrough

Brighton 1—0, Wolvar- 
— Leeds United 3—1, 

: : 1. Liverpool — 58 p 
2. Manches- 

p ; 3. Ipswich 
din 41 de me-

(Urmare din pag 1)

noe dublu alături de Petre Ca
pusta și a cîștigat o cursă epui
zantă, în care alte două echi
paje românești, M. Marcov — 
Gh. Simiocenco și cel al frați
lor Simionov, au concurat foar
te bine. In sfîrșit, reuniunea s-a 
încheiat cu o victorie logică, la 
caiac 4, a ambarcațiunii for
mată din Zafiu — ~ 
Dîba — Giura.

Rezultate tehnice, 
1 ooo m : K 1: ion 
(România) 3:50,3, Milan 
(Iugoslavia) 3:53,1, Pavel _____
(Bulgaria) 4:00,6 (h.c. Ion Geantă

Geantă

probe de
Blrlădeanu

Jantei 
Mlrcev

ATLETISM e La Leselldze 
(R.S.S. Gruzină), tinărul atlet so
vietic Igor Nikulin (20 ani) a sta
bilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului la arunca
rea ciocanului — 80,02 m. Nikulin 
este al treilea aruncător din lume 
care depășește granița celor 80 m, 
după recordmanul mondial Rlenm 
(R.F.G.) — 80,32 m, și Zaitciuk 
(U.R.S.S.) — 80,14 m. » La Des 
Moines (Iowa), atletul kenyan 
Klpsubal Koskel a cîștigat cursa 
de 5 000 m cu 13-27,76, iar ameri
canul James Mallard a fost cro
nometrat pe 200 m In 20,50.

box ® S-au încheiat întrecerile 
competiției Internaționale pentru 
tineret de la Schwerin (R.D. Ger
mană). în finala cat. muscă Ion

E
Matei b.p. Schafer (R.D. Ger
mană). în finala cat. semigrea, 
Petre Bomescu p.p. în fața boxe
rului sovietic Laptiev.

POLO • La Budapesta au con
tinuat meciurile pentru .Cupa 
Tungsram" : Ungaria — Româ
nia 12—6 (3—0, 2—2, 3—2, 4—2) ; 
Iugoslavia — Italia 5—4 ; S.U.A. 
— R. F. Germania 9—6 ; Iugosla
via — S.U.A. 7—4 ; R. F. Germa
nia — România 9—5 (3—1, 1—0, 
3—3, 2—1) ; Ungaria — Italia 6—6.

ȘAH • Meciul dintre Nana Io
seliani (U.R.S.S.) șl Suzana Ve-

rficzy (Ungaria), pentru tirneuî 
candidatelor la titlul mondial fe
minin, s-a încheiat în localitatea 
iugoslavă Donjî Mllanovac cu 
scorul de 6—3 puncte în favoarea 
Nanei Ioseliani, care o va IntUni 
în semifinale pe fosta campioană 
a lumii, maestra sovietică Nona 
GaprtodașvUi.

TENIS • In semifinalele 
neulul de la Palermo, care _
chide circuitul Italian, Florin Se- 
gărceanu a fost întrecut cu 6—2, 
2—6, 6—2 de către primul favorit, 
francezul Roger Vasselln. în sfer
turile probei de dublu : Vasselln 
(Franța), Marchetti (Italia) — Fi. 
Segărceanu, Andrei Dirzu 6—2, 
6—7, 7—5.

tur- 
ta-

3:51,1, Ivan Dolicl (I) 3:53,5) ;
Cl: Dobre Nenciu (R) 4:08,3,
Liuben Lubenov (B) 4:10,0, Matlja 
Ljubek (I) 4:10,6 ; K 4 500 m F: 
Bulgaria (Velicika Minceva — 
Reza Boianova — Vania Geșeva
— Greta Damlanova) 1:42,9, Ro
mânia (Maria ștefan — Nastasla 
Buri — Tecla Borcănea — Elisa- 
beta Bâbeanu) 1:46,2, Iugoslavia 
(Clara Kone — Iliana Popov — 
Milena Nadrjanskl — Slavlța Na
drjanskl) 1:50,1 ; K 2 : România 
(Ionel Milașcu — Petrică Dimofte) 
3:33.0, Bulgaria (Bojidar Milenkov
— Lazar Hrlstov) 3:36,4, Iugosla
via (Milan Janlci — Vlado Luld 
3:36,8 (h.c. Nlcușor Eșeanu — ion 
Bîrlădeanu 3:33,2, Anghel Coman
— Marian Dineu 3:36,2) ; C 2 : 
România (Ivan Patzalchin — Pe
tre Capusta) 3:44.2, Bulgaria 
(Ralko Karmagiev — Kamen K'i- 
nev) 3:48,4 Iugoslavia (Matija 
Ljubek — Mirko Nisovlcl) 3:50.0 
(h.c. Mlhaî Marcov — Gheorghe 
Slmlocenco 3-45,2, Gheorghe Simi- 
onov — Toma Simionov 3:46,3) ; 
K 4 : România (Mihai Zafiu — 
Ion Geantă — Vasile Dîba — Ale
xandru Giura) 3:13,0, Bulgaria 
(Valentin Tvetanov — Borislav 
Kostov — Ianko Mandaglev — 
Gheorghi Dancev) 3:18.9, Iugosla
via (Milan Janld — Vlado Lulci
— Sopek — Hreckovskl) 3:33.0 
(h.c. Andreian Ștefan — Zahar 
Susol — Gavrilă Pamacal — Ma
rian Dineu 3:15,1). Clasament ge
neral pe puncte : România 46 p, 
Bulgaria 30 p. Iugoslavia 15 p. 
Următoarea ediție, a Vl-a, va 
avea loc anul viitor la Sofia

(et. :
Lens
Paris

• FRANȚA 
Angers 1—0, 
St. Germain 
0—1, Brest —. Bastia 3—0, Laval
— Metz 3—2, Monaco — Marsilia 
1—0, Strasbourg — Nlmes 1—0, 
St. Etienne — Valenciennes 0—L 
Clasament : 1. St. Etienne — 48 
p ; 2. Sochaiux — 47 p (un joc 
mai puțin disputat) : 3. Monaco
— 46 n

34) : Nancy —1
— Nisa 0—1. 

i — Bordeaux

1.

• R.F. GERMANIA (et. 30) 1 
F.C. Kaiserslautern — F.C. K61n 
2—0, Bayer Leverkusen — Ein
tracht Braunschweig 3—1, Schal
ke 04 — V.f.B. Stuttgart 0—4,
S.V. Hamburg — Fortuna DOs- 
seldorf 1—0, Borussia MSnchen- 
gladbach — Borussia Dortmund 
2—2, Hertha B.S.C. — Bayer Uer- 
dingen 3—0. Eintracht Frankfurt 
pe Mato — V.f.L. Bochum 0—L 
Meciul Bayern Mflnchen — 
Mânchen 1860 a fost amlnat. 
Clasament : 1. S.V. Hamburg — 
43 p, 2. Bayern Mtinehen — 42 p 
(un joc mal puțin disputat), 3. 
V.f.B. Stuttgart — 39 p.

• POLONIA (et. 26) ; Odra O- 
pole — G.K.S. Katowice 0—0. 
Zagleble Sosnowlec — Stal Mle- 
lec 2—1, Szombierkl Bytom — 
Lech Poznan 0—0, Arka Gdynia
— Widzew Lodz 1—2. L.K.S. Lodi
— Zawlsza Bydgoszcz 3—0 ; Slask
Wroclaw — Polonia Bytom 3—1, 
Legia Varșovia — Ruch Chorzow 
4—I, Wisla Cracovia — Gorniki 
Zabrze 4—0. Clasament : L 
Szombierkl Bytom — 30 p. 2.
Slask Wroclaw — 27 p. 3. Wisla 
Cracovia — 25 p.
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