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nefolosirii forței sau a amenin
țării cu forța — condiție sine- 
qua-non * păcii și stabilității 
internaționale, a afirmării drep
tului fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, in conformitate 
cu interesele și aspirațiile sale.

Convorbirile se desfășoară tn- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și
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convorbirilor a fost 
satisfacția pentru 

la nivel înalt româ- 
menit să contribuie

Înțelegere tovărășească.
★

convorbiri tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 

Ceaușescu au invitat la
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După
Nicolae 

. Elena
cină pe tovarășul Kim Ir Sen. 
A participat tovarășul Ștefan 
Andrei.

RUGBYȘTII ROMANI VICTORIOȘI (236)

Român și Partidul 
din Coreea, dintre 

R.P.D. Coreeană.

Simbătă au început, la Sna- 
gov, convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, șl 
tovarășul Kim Ir Sen. secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene.

tn cursul 
exprimată 
noul dialog 
no-coreean,
la intensificarea și extinderea 
relațiilor excelente de prietenie, 
solidaritate militantă și strinsă 
colaborare dintre Partidul Co
munist 
Muncii
România și 
De comun acord s-a manifestat 
hotărîrea de a amplifica rapor
turile de conlucrare dintre cele 
două țări pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, in toate 
domeniile construcției socialiste, 
corespunzător intereselor celor 
două popoare prietene, in inte
resul cauzei generale a păcii 
și socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen au 
procedat la un schimb larg de 
vederi în probleme internațio
nale actuale. Cei doi conducă
tori de partid și de stat au 
evidențiat necesitatea întreprin
derii de măsuri eficace pentru 
oprirea cursului de agravare a 
situației internaționale, pentru 
reluarea politicii de pace, des
tindere și independență. In a- 
cest sens, s-a subliniat impor
tanța respectării ferme în rela
țiile internaționale a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, neames
tecului în treburile interni.

★
Duminică, au continuat, la 

Snagov. convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen. se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au reluat dialogul 
asupra unor probleme legate 
de dezvoltarea în continuare a 
raporturilor excelente româno- 
eoreenq întemeiate pe principi
ile și prevederile Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Demo
crată Coreeană. De ambele 
părți a fost exprimată hotări- 
rea de a acționa și in viitor 
pentru a da un nou și puter
nic impuls acestor relații ba
zate pe încredere, stimă și res
pect mutual, pe egalitate și

(Continuare tn pag. a 4-a)

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
TOVARĂȘULUI AHMED SEKOU TOURE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
nia, a avut, simbătă 
ță. convorbiri cu 
Ahmed Sekou Toure, 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluționare 
Guineea.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au analizat posibi
litățile existente pentru dez
voltarea in continuare a co
laborării româno-guineeze $1 au 
avut un schimb de păreri in 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

Cei doi conducători de par
tid și de stat au relevat ma
rea importaTiță și semnificație 
a victoriei poporului Zimbab
we, manifestindu-și speranța 
că această victorie va accelera 
dezvoltarea economică și so
cială a țării și va însufleți lup
ta tuturor popoarelor asupri
te, va îmbărbăta mișcările de 
eliberare națională.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure au rea-

Româ- 
diminea- 
tovarășul 
secretar

firmat hotărîrea României șl 
Guineei de a contribui șl in 
viitor la lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a rasismu
lui și apartheidului, la crearea 
unui climat de pace, securitate, 
colaborare și înțelegere in Eu
ropa, in Africa și in intreaga 
lume, la infăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și 

popoarelor, 
desfășurat 

caldă prie- 
stimă recl-

progres ale tuturor 
Convorbirile s-au 

intr-o atmosferă de 
tenie, înțelegere și 
procă.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar 
Comunist 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, simbătă, un dejun in o- 
noarea tovarășului Ahmed Se
kou Toură, secretar general al 
Partidului Democrat din Gui
neea. președintele Republicii

Ceaușescu,
general al Partidului 

Român, președintele

(Continuare tn pag. * 4-us)

IN MECIUL CU ECHIPA U.R.S.S.

Rădulescu va încheia victorios — printr-o spectaculoasă încercare 
— o fașă colectivă - - - - - - - —
23—6).

a înaintării

au înscris 
lor cu nr.

noastre. (România — U.R.S.S. 
Foto : Ion MIHAICA

Rugbyștil tricolori 
in dreptul meciului 
132 o nouă victorie : 23—6, în 
partida cu reprezentativa Uniu
nii Sovietice, din cadrul cam
pionatului european F.I.R.A. 
Meciul a fost agreabil de pri
vit, s-au marcat 5 eseuri. 4 de 
către sportivii noștri (dintre care 
trei poartă semnătura debutan
tului Alexandru Rădulescu, cel 
de al patrulea fiind opera unui 
alt cvasidebutant. Sorin Fuicu î) 
și unul de către oaspeți (prin 
aripa Igor Mironov, un jucător 
realmente de excepție). Repri
zele au fost total diferite. Pri
ma au dominat-o (!) rugbyștii

sovietici, care au surprins în
treg stadionul Giulești (5 000 de 
spectatori), prîntr-un joc iute, 
îndemînatic pe treisferturi, 
combinativ, creînd adeseori pa
nică in rindurile apărării noas
tre, lentă, nedecisă. Așa se face, 
dealtfel, că acei care deschid 
scorul sînt 
ma unor 
care și-a 
contribuție 
mereu intercalat), fructifică in 
minutul 11 o fază in „22“-le 
nostru : grămadă, balonul iese 
la ei, ajunge pe „partea închi
să” la IGOR MIRONOV Bl) 
care printr-un artificiu tehnic

oaspeții, care în ur- 
atacuri incisive (la 
adus o importantă 
fundașul Gonianîl,

11 culege din zbor, plutind li
teralmente în... eseu ; GONIA- 
NÎI transformă și 0—6 ! Mo
mentul favorabil oaspeților se 
prelungește pe fondul unui joo 
slab, incilcit al rugbyștilor noș
tri care nu răspund pe măsura 
„științei' 
dacă 
min. 
3—6. 
lev), 
deoarece minutele 20. 21, 22 sînt 
fierbinți 
Sliussar 
colectivă, 
metru de
tru de țintă 1 Abia din minu
tul 25, XV-le nostru iese mal 
bine la joc, organizează acțiuni 
percutante pe înaintare (buni 
și foarte buni acum Scarlaț, 
Bucan, Ortelecan, Borș și mal 
ales acest „copil teribil". Sandu 
Rădulescu). Totuși, scorul rămi- 
ne pină in minutul 40 favora
bil rugbyștilor sovietici, „trico
lorii” negăsind soluția ideală 
pentru a străpunge o apărare ' 
adversă agresivă. în linie (une
ori chiar in ofsaid nesancționat 
de arbitrul francez St. Guilhem, 
în rest autoritar, în spiritul jo
cului).

Repriza a doua aduce în te
ren parcă o altă echipă româ
nească, incisivă, decisă, în finet, 
să arate că „știe mai mult* 
decît au lăsat să întrevadă pri
mele 40 de minute. Iată de ce,

lor de joc. Și chiar 
CONSTANTIN reușește în 

19 reducerea scorului: 
din l.p. (ofsaid la Șeve- 
impresia nu se schimbă,

pentru butul nostru, 
continuind o acțiune 
oprită la nici... un 

centrul terenului nos-

Dimitrie CALLiMACH!

(Continuare In pag. 2-3)

FINIȘ SPECTACULOS ÎN CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE DE

Florin Segărceanu. laureat
Judecind după finalele pro

belor de simplu, această ediție 
a „internaționalelor” de tenis 
s-a situat la cote de succes 
pentru reprezentanții țării noas
tre. La simplu, doi jucători 
români s-au aflat față in față 
la ultimul rtieci, cel care a de
cis pe laureat, după ce fusese
ră trei in faza penultimă, a 
semifinalelor. La dublu. din 
nou victorie a culorilor noas
tre, intr-o finală disputată cu 
îndârjire pină la ultima minge. 
Nu numai pe planul cantității,

Etapa a 32-a a Diviziei A la fotbal

ECHIPELE OE PE PODIUM AU CĂLCAT GREȘIT...
V

• Steaua - surclasată la Tirgoviște I • Universitatea Craiova și F. C. Argeș, alte 
două „europene11, pierd — acasă I — puncte neașteptate • Dinamo, redivivus, 

Ia doi pași de cupele continentale... • F’niș cu multe „chei" în lupta pentru evita
rea retrogradării • Ce surprize ne vor mai oferi ultimele două etape ?

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

al probei de simpiu
ca pozitiv. A 
parte și jo-

bilanțul ne apare 
satisfăcut in bună . . _
cui propriu-zis, mai cu seamă 
cel prestat de învingătorul pro
bei de simplu, în ultima zi a 
întrecerilor de la Progresul. 
Florin Segărceanu își adaugă

TENIS
nerației noastre tinere de tenis-; 
meni. Să argumentăm cu sim
plul amănunt că în setul doi al 
întilnirii, Segărceanu s-a distan
țat la 4—0. apoi a avut 5—2 (și 
trei mecibaluri !), pentru a 
reuși să se desprindă în cîști- 
gător doar la capătul prelun
girilor. Aplauze merită și cu-

*!

Protagoniștii probei masculine 
Dumitru Hărădău, învingător fi

de simplu, Florin Segărceanu și 
învins, după disputata lor finali. 

Foto : Vasile BAGEAC
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Jiul Petroșani - Politehnica lași 
Sportul studențesc - F.C.M. Galați 
Univ. Craiova 
Gloria Buzău 
C.S. Tirgoviște 
F.C. Argeș 
F.C. Baia Mare 
„Poli" Timișoara 
S.C. Bacău

ETAPA

- F.G Olt
- Olimpia Satu Mare i
- Steaua
- „U“ Cluj-Napoca
- Dinamo i
- Chimia Rm. Vilcea
- A.S.A. Tg. Mureș

VIITOARE (21 mai)

1-0
3- 1 
1-1 
0-1
4- 0
0-0 
0-1
1-0
1-0

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

(0-0)
(0-0)
(0-0)

Olimpia Satu Mare - „U“ Cluj-Napoca 
— C.S. Tîrgoviște 
— Politehnica lași 
— A.S.A. Tg. Mureș 
— F.C. Argeș 
- Sportul studențesc 
— Gloria Buzău 
— Jiul Petroșani 
— Univ. Craiova

F.C. Baia Mare 
Steaua 
„Poli” Timișoara 
S.C- Bacău
F.C. Olt
F.C.M. Galați 
Dinamo
Chimia Rm. Vilcea

(0-2) 
(1-0) 
(2-1) 
(1-2) 
(0-5) 
(2-3) 
(3-2) 
(1-3) 
(0-6) Citiți ia Pag. 2—3 cronicile

1. UN|V. CRAIOVA 32 17 9 6 64-28 43
2. Steaua 32 15 10 7 69-42 ■
3. F.G Argeș 32 16 6 1* 50-36 33
4. Sportul studențesc 32 15 5 12 43-32 35
5. F.G Baia Mare 32 16 3 13 53-49 35
6. Dinomo 32 13 8 11 47-35 34
7. S.C. Bacău 32 11 11 10 39-46 33
8. Politehnica lași 32 15 2 15 41-41 32
9. Chimia Rm. Vilcea 32 14 4 14 40-47 32

10. Jiul 32 12 3 12 24-36 32
11. „Poli" Timișoara 32 14 3 15 45-45 31
12. „U" Cluj-Napoca 32 13 4 15 39-38 30
13. F.C. Olt 32 13 4 15 44-48 30
14. F.C.M. Galați 32 11 8 13 43-56 30
15. AS.A. Tg. Mureș 32 12 5 15 38-45 29
16. C.S. Tirgoviște 32 11 7 14 41-49 29
17. Olimpia Satu Mare 32 10 8 14 32-45 28
18. Gloria Buzău 32 4 7 21 22-56 15

meciurilor de iert

acum, pe deplin meritat, titlu
lui național de seniori pe acela 
de campion internațional al 
României. Finala ciștigată de el, 
ieri dimineața, în fața unui Du
mitru Hărădău aflat in formă 
bună și animat de aceeași am
biție de totdeauna, ne-a con
vins încă o dată de posibilită
țile șefului de coloană al ge-

piui vechilor noștri echipieri 
Traian Marcu—Dumitru Hără
dău, cîștigătorl ai unei finale d« 
dublu cu multe ratări, dar șt 
reveniri spectaculoase, tn fața

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a 4-a)

SORIN MATEI-2,22 m LA ÎNĂLȚIME
Cu prilejul concursului repu

blican de primăvară al junio
rilor de cat. a Il-a, desfășurat 
la Constanța, elevul bucu- 
reștean Sorin Matei (Lie. 2 is- 
torie-filologie) a’ sărit la înăl-

2,22 m I 
egalează

Matei 
astfel

3
(născut 

recordul 
Proteasa 

cu 1 cm 
șl CU •

țime
1963) 
de seniori al lui Ad.
— 1979 șl corectează 
recordul juniorilor I . 
cm pe cel al juniorilor IL



CAMPIONATE • COMPETIȚII
DINAMO (25-11 CU „U" 
TIMIȘOARA) A CIȘTIGAT 

CUPA F. R. RUGBY

AURORA DAN C. BA.RAGAN

AURORA DAN (DINAMO BUC.) - LA FLORETA Șl C. 
BĂRĂGAN (STEAUA) - LA SPADA, CAMPIONI NAȚIO

NALI PE 1980
Lung a trebuit să fie drumul 

pănă Xa cunoașterea primilor cam
pioni naționali la scrimă pe acest 
•n ; la floretă fete, Aurora Dan 
OJinamo București), iar la spadă, 
Costică Bărăgan (Steaua). Ambii 
ea-mpioni au. fost desemnați după 
jnai bine de șase ore de dispută 
pe planșă I La capătul turneelor 
finale au fost necesare — In am
bele probe — asalturi de baraj, 
un fel de supliment de... emoții 
pentru sportivii angajați direct 
m lupta pentru titlu. Intr-un fel, 
UQ suspens care a răsplătit răb
darea spectatorilor și exigențele 
tehnicienilor noștri, satisfăciți în 
general de valoarea asalturilor, 
care s-au desfășurat pe fondul 
unei pregătiri mai aproape de 
cerințele momentuta i de față, as
pect asupra căruia ne propunem 
■ă revenim.

Succesul noii campioane a ță
rii la floretă, Aurora 
treixuie să aur prindă, 
care încearcă de mai bine 
ian deceniu consacrarea ca prima 
floretă a țării, iată, reușește să-și 
vadă împlinit un asemenea vis. 
Prin muncă,' prin tenacitate, 
printr-o mane dragoste de club. 
Victoriile ei din turneul final de 
M (5—0 Ia Beca, 5—2 U Jenei, 
Chezati, Ardeieanu și Hochdorfer, 
5—3 la Stahl, Guzganu și Moldo- 
wu șl 4 U Chelaru și Drago- 
mir) lăsau să se întrevadă că 
reprezentanta clubului Dlnamo 
bucurești este capabilă de c 
performanță deosebită. Intr-un 
Bingur asalt, ea s-a comportat 
inegal, cedând, la 3, cel cu Vio
rica Țurcan. Se va revanșa, însă, 
deoarece la capătul turneului de 
22 ambele au avut același număr 
de victorii (10), ele s-au relntEl- 
xiit într-un asalt de baraj. De 
data aceasta Aurora Dan a fost 
de-a dreptul irezistibilă ; a con
dus cu 4—0 și și-a apropriat vic
toria cu 5—2! Campioană a ță
rii pe anul 1380. Felicitări atit ei 
dt și antrenorilor care au pre
gătit-o, pe lîngă Vasile Chelaru, 
M dub Andrei Vîlcea și Gheorghe 
Matei, în cadrul lotului reprezen
tativ. Clasament: 1. Aurora Dan
(Dinamo Buc.) 10 v.d.b., 2. Vio- 
nca Țurcan (Farul C-ța) 10 v.d.b., 
3. Marcela Moldovan (Farul 
C-ța) 7 v (4-11), 4—5. Ecaterina 
Stahl (Steaua) și S uz ana Ar- 
deleanu (C.S. Satu Mare) 7 v 
(+7)» Adriana Dragomir (Stea
ua) C v. (4-6).
în proba de spadă, baraj in... 

trei scrimeri, Costică Bărăgan, 
Mlhai Popa și Octavian Zidaru, 

de la Steaua. La consumarea 
turneului final cei trei spadasini 
fruntași aveau același număr de 
WctorU : I. în baraj. C. Bără- 
r, mai matur al mal prompt 

acțiunile de contraatac, s-a 
*apus ta fața ambilor săi advers 
Mrl pe care Fa întrecut cu ace- 
tagl acor : s—< Intram aM asalt 
M barajului, pentru desemnarea 
ocupantului Jocului secund, M. 
Fopa — O. zidaru 5—<■ Campta- 

țărtt la spadă pe aces t an 
ut (1 ta turneul final o evo- 

eonstant valoroasă, rerigind 
a* antlciipeae. tatr-o bună ml- 
rl, succesul său final : »—• cu

Pupa, 1—1 eu Strbu, t eu 
kMl fi Ctmpeaau fi f—< eu 
fee, Pengracx, Dima fi M. Popa. 
Pregătit la club de antrenorul C. 
Mefen, C. Bărăgan țtoe el necu- 
soascl totodată el pvtormaața 
•bțtarltl acum poarta fl am
ărâte muncii antrenorului ▼. 
Veodorcscu, cu cane lucrează te 
esdrut totului reprezentativ. 
Poarte- Irani este fi comportarea 
trtoclalțl trăgători afiați ta ljaraj. 
X. Popa n-a mal avut tasl, o- 
tată ajuns alei, concentrarea ner- 
roasă necesară, ta timp ee O. 
Eidaru a dat semne vizibile tf» 
«boseală. Note bune pentru An
ton Pongracz. Deși accidentat la

Dan, nu 
Scrimera 

de

□n umăr, ter-aceie nostru spada
sin n-a acceptat sâ renunțe la 
hiptă, dind astfel un foarte bun 
exemplu de sportivitate colegilor 
sâi mal tineri. De asemenea, o 
mențiune Iul Ion Dima. Pînă la 
jumătatea finalei a condus cu 
autoritate (5 victorii din tot ati- 
tea asalturi !), lâsînd impresia 
că va furniza marea surpriză a 
întrecerii. Efortul, treptat, l-a 
marcat tot mai mrilt, astfel că 
spadasinul din Constanța a fost 
nevoit să slăbească ritmul, ter- 
mînînd, totuși, în plutonul frun
tașilor. Clasament ; L Cos tic ă 
Bărăgan (Steaua) 8 v.d.b., 2. Mi< 
hal Popa (Steaua) 8 v.d.b., 3.
Octavian Zidaru (Steaua) 8 v.d.b.. 
4. Rudolf Szabo (Steaua) S v„ 
L Anton Pongracz (A-S.U. Tg. 
Mureș) 5 v. (+6), 6. Ion Dima 
(Farul C-ța) 5 v. (+3).

Azi și mîine, în sala Floreasca 
u, ----- ------------ ‘ ’
B

etapa a II-a a diviziilor A șl 
la floretă (f) și spadă.

Tiberiu STAMA

Dacă în campionat și-a com
promis șansele la titlu încă din 
toamnă, Dlnamo ține cu tot din
adinsul să albă o primăvară a 
invincibilității. Ieri, rug by știi din 
Ștefan cel Mare au jucat, au 
dominat șl au cîștigat clar: 25— 
11 (18—7) finala „Cupei F.R.R.-, 
în care replica l-a fost dată de 
Universitatea Timișoara. Remar
cabil este faptul că, la această 
oră, Ion Țuțuianu are la dispo
ziție un lot nu numai valoro6, 
dar și numeros, ceea ce reflectă 
noua atitudine a marelui club 
bucureștean fată de sportul cu 
balonul oval, in meciul de care 
vorbim, Dinamo a fost lipsită de 
„piese grele" — componențil re
prezentativei- șl cfțiva jucători 
accidentați —, prezentînd în 
schimb o formație eu destul ti
neri, alături de veteranii săi bl- 
necunoscuți- La rindul lor, bă
nățenii au venit cu mulțl necu- 
noscuți, arătînd că Timișoara 
rugbystică are încă resurse.

în partida de pe stadionul ti
neretului un 
spus a avut... 
a jucat multe 
lor, dar nu a 
meciul fiind 
suficiente faze curgătoare, de o 
parte și de cealaltă. S-au marcat 
șapte eseuri (FI. ’ —
cu II, Rovența, 
Marin, respectiv 
restul punctelor 
Uzările hil Nica . . . 
formare) șl P. Marin (1. p.).

Arbitrul Șt. Crăciunescu a con
dus mulțumitor formațiile: DI
NAMO: Petre — FL Ionescu, An
ton, Marghescu, Chirigiu (Gh. 
Ion) — Nica, Rovența — Zafi es
eu II, Roman, Gh. Marin 
răban. Iordan : - .
raiman, Badu (dndea); ,,U' 
MIȘOARA: Ciolpan (Niță) 
Radu, P. Marin, Peter, Matei — 
Comănid, Ralcu — Tătucu, Co- 
jocaru. Stoica — Chlorean (Ba- 
sanciuc), Copil — Popovld, Io- 
nlță, Bateai.

cuvînt greu de 
vtntul puternic, ce 
Ieste protagonlștl- 
anulat spectacolul, 

interesant, cu

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 MAI 1980

1 
1
1

X 
2 

Cj.-N. X 
Dinamo 2 

V.‘ 1
1 
2
2
2 
1 

790.967

I. C.S. T-viște — Steaua 
n. Jiul — Poli. Lași

Sportul st. — F.C.M. Gl.
Undv. Craiova - 
Gloria Bz. — i 
F.C. Argeș — , 
F.C. Baia Mare 
Poli. Tim. — Chimia Rm, 
S.C. Bacău — A.S.A. 
Bologna — Torino 
Cagliari — Perugia 
Lazio — Milan 
Catanzaro — Napoli

m.
iv.
V.

VI. 
vn. 
ui. 
IX.
X. 

XI. 
<11. 
III.
Fond total de cîștiguri : 1 
d.
O NUMERELE EXTRASE LA 
RAGEREA „LOTO 2“ DIN 11 
AI 1980. Extragerea I : 59 15 45 
; Extragerea a n-a : 5 34 70 57 ; 
«tragerea a Hl-a : 8 64 46 58. 
)ND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
B.5S9 lei, din care 53.271 Iei, re
al la categoria 1»

— F.C. Olt
Olimpia
„U‘ ■■

I DOAR DINAMO
Divizia A, etapa a 32-a

I
I
i
I

I
I
I
I

Io nes cu, Zafies- 
Gheorghe, Gh. 

Peter și Radu), 
constituind rea- 
(1. p. 4- trans-

Dă-
Gheorghe, Ca-

- TI-

Geo RAEȚCHI

RUGBYȘTII ROMANI VICTORIOȘI

(Urmare din nag. 1)

fără a «e reabilita totuși pe 
deplin, ai noștri sint acum la 
cîrma jocului. Și astfel 
cele patru Încercări : 
sovieticii dau un 
Fuicu interceptează 
fentă, pasă Tudose — 
LESCU (intrare decisă pe lingă 
grămadă) și eseu (CONSTAN
TIN transformă) și 9—6. (Aici 
se cuvine intercalat un nou 
moment Mironov, care face o 
cursă senzațională de peste 50 
de metri, fiind placat In ulti
mă instanță de Fuicu — cel mai 
bun dintre componenții „trei- 
rferturilor" —, important pen
tru întreaga soartă a meciului). 
Celelalte eseuri ale noastre vin 
pe fondul creșterii jocului echi
pei române și căderii, sufocării

marcăm 
min. 45 
suivre", 
perfect, 
R.ADU-

am putea spune, a formației 
sovietice. Min. 61, eseu clasic 
după atac pină la aripă prin 
FUICU ; min. 64 RADULESCU 
(intrare pe lingă grămadă) ; 

min. 75 RĂDULESCU (pasă 
decisivă de la Corneliu), de 
data aceasta CONSTANTIN 
transformă și consfințește sco
rul final : 23—6 (3-6).

ROMANIA : Tudose — Aldea, 
Constantin, Lungu, Fuicu — 
Podărescu, 
Borș, 
Pintea
S cariat
U.R.S.S.
ronov,

Lungu, 
V. “ 

Rădulescu ■ 
— Buean, 
(min. 63 

: Gonianii 
Karpuhin, 

Ivan Mironov (min. 63 Vasiliev)
— Sliussar (min. ~ ~
Klucnikov — Barinov, Tihenov, 
Juravlev — Toropov, Șevelev —
— Șapovalov, Severev, Oșitkov.

Ion — Stoica,
— Dumitru, 

Ortelecan, 
Corneliu) ;

— Iff or Mi- 
Șalavatov,

65 Proșin),

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
Ln^pta aprigă pentru evitarea 

reuxxgrasiării si-a pus amipreuta 
și asupra etapei a XVI-a a Di
viziei lemiinone A 
aerind surprize fi 
te striase.

TLKO.H IAȘI —
CAU 12—8 (8—3) I . ____
angajament fizic, ta care, cu ex
cepția Începutului, gazdele s-au 
impus clar. Au marcat : Avă- 
dauei 4. Savin 2, Rad ucu Z, Cor- 
ban 1, Disc! 1. Humclxucu 1 si 
Domnescu 1 — pentru TEROM, 
B. Horea 1, Lupjor a, M. Horea 
1, Băducu 1, Văcaru 1 fl Amaran- 
del 1 — pentru Șitiănta. Bun arbi
trajul cuixluiul P. Radvany — I. 
Ardei eanu (Cta(|-Napoca). (D.
DIACONESCU — coretp.).

HIDBOTEHNICA CONSTANTA
— PBOGBESUL BUCUBEST1 
H—11 (5—7). Spectrul retrogra
dării a obbeat amtoete fcrma- 
Jțl al muatoească <Bn rtas>uterl. 
După «poetul prtoicl reprize ar 
* meritat aă crâce bucuresten- 
oete (7—l ta mta. M), iar după 
acela ai panii aecuaxie — gaz
dele (io—f min. u fi 11—18 ta 
aoln.50). feuaut sitar taoprisl 
Maria Popa a aruncat pata aur- 
prtadere la poartă — eu 18 ae- 
eunde Înaintea fiuierului final!
— M a tawtoe-o pe Vtarfca tent
ei, stabilind astfel • tenii tarte e- 
«VUtabită. Aju marcat : Frtaca i, 
Tomescu >, DLmofte 1, Călin 1
— pentru HMrotehnicn, Popa I, 
Manoleacu 1, Achtm 1 fi Iones
cu 1 — pentru Progresul. Au 
conxlus bine N. Danieleanu si I. 
Nicolae (Ploiești).

I. GAVWLESCU
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 

CA — UNIVERSITATEA 
ȘOARA 14—13 (6—6).
ciîjștigia-tă pe merit de 
care, într-un finali apirtns, au a- 
vut forța și luciditatea de a e- 
giada și a însetnie — fin ultimele 
secunde — golul vtetoried. Gol- 
getere : Macarie 8 (,,U“) și Lu- 
țaș 4 (Tim.). Corect arbitrajul cu
plului sibian I. Manoliu — Șt. 
Ocneanii. (N. DEMIAN — ooresp.) 

RULMENTUL BRAȘOV — MU
REȘUL TG. MUREȘ 11—11 (6—5). 
Deși au avut în majoritatea tim
pului inițiativa, gazdele n-au ob
ținut victoria din cauza unei e- 
xasperamte ineficacități. Cele mai 
multe goluri : Oancea 3 — pentru 
gazde, Dorgo 4 — pentru oaspe
te. Au arbitrat VI. Cojocaru si 
I. Mihăilescu (Craiova). (I. STAN
CA — conesip.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 11—10 (7—6). Făcînd bilan
țul celor 50 de minute de joc, 
ee poate afirma că bucure# ence-

de hanabai, ge- 
nezultate foar-
ȘTHNTA BA- 

Joc de mare

TIMI-
Partâdă 

clujence

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

le au meritat această victorie 
obținută în extremis. Ele au re- 
aUzait o bumâ circulație a balo
nului, au acționat rapid în fa
zele de finalizare $1 e-au apămat 
mobil, dirz, atent. Oaspetele, deși 
au avut o prestație generală bu
nă, au suportat, totuși, handi
capul unei defensive lipsită de 
cancentraire șl al unei evoluții 
ndnsplrate a NJculinei Savu. în
frângerea de ieri o așează prin
tre candidatele la retrograda
re șl pe Constructorul Bala Mare, 
după ce o vreme sperase la titlu, 
iar apoi la unul dintre celelalte 
două locuiri ale podiumului! Au 
marcat : Grigoraș (, Seredluc i 
șl Crișu 1 — pentru Confecția, 
Sasu 4, Bosl 1, Caxacu 1. Iacob 
1 *1 Adochițel 1 — pentru Cone- 
tructorul. Bun arbitrajul cuplu- 
hM buzefan B. Iamaodl — Tr. 
Bne (H.NJ

fa „Cupa de primăvară*, com
petiție rezervată dtvfalonareior 
masculine A, a-au taregistra. ur
mătoarele rezultate :

Dfaamo București — C.S.M. Bor- 
zeștl >4—1» 04—H).

șuinta Bacău — Steaua Be 
dispută joă. M mai).

Gloria Arad — Independența 
Sibiu 15—1# 0—«).

H. c. Mlnaur Baia Mare — U- 
ndveraftiatea Cluj-Napoca 13—M 
Ol-»).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.. .De-a dreptul „științifico-fantastică" etapa de ieri ! Care 
clasament, care valori, care echipe cu pretenții ? ! ? Totul 
— sau aproape totul — a fost infirmat, a fost răsturnat în 
această etapă. O excepție— rezonantă — pe care o salutăm : 
Dinamo. După îndelungata (și de neacceptat) eclipsă a sa, 
echipa din șos. Ștefan cel Mare și-a adus ieri aminte că 
este... Dinamo, a luptat cit a putut, a învins (acolo unde 
Steaua a fost nu demult surclasată) și a ieșit cu capul 
sus de pe terenul băimărean. Bravo. Dinamo !

Ce-au făcut celelalte mari „NUME" ale campionatului 
nostru ? Steaua nu s-a văzut (penibilă înfrîngere), liderul, 
Universitatea Craiova, și F.C. Argeș, alte două echipe cu 
„superpretenții", abia au „scos", săracele, cite un biet punct 
in fața unor formații de la periferia clasamentului. Celor 
trei obișnuite „ambasadoare" ale soccerului nostru (așa le 
numim, cu dragoste, în fiecare toamnă, cînd murim și 
înviem alături de ele, 
confruntările lor oficiale 
nostru le-au trimis ieri, 
Este cazul, credem, ca 
fruntea „evidențiaților"
Constantin — V. Stănescu — Halagian, cei pe care, nu o 
dată, la victorii, i-am văzut bătindu-se cu pumnii in piept. 
Mîndri, foc ! Sigur 
este stilul, aceasta 
pe jucătorii lor, 
undeva pe un vîrf 
așa cum joacă.

încheiem aceste 
plus, stima și dragostea noastră marelui public, CELOR 
MULȚI DIN TRIBUNE care iubesc fotbalul așa cum este, 
se supără pe el, dar revin și 11 iartă mereu, ca niște 
părinți buni care-și iubesc, orice ar face, și copilul rău...

Regretăm, dar fotbalul rămine mai departe „copilul rău" 
al sportului nostru.

Un copil care nu se poate face bun • numai prin iubire. 
Dimpotrivă.

susținîndu-le din toată inima în 
internaționale), iubitorii fotbalului 
pe calea gîndului, cele cuvenite... 
de data aceasta să trecem în 

numele antrenorilor „fruntașelor",

că astăzi, și mîine, și poimîine — acesta 
este metoda !
ca și cum
de munte în

— o să dea din nou vina 
ei, antrenorii, s-ar afla 
timp ce echipele lor joacă

ctteva rinduri exprimindu-ne, o dată în

Marius POPESCU

JOC DE EXCEPȚIE AL GAZDELOR
C.S. TÎRGOVIȘTE - STEAUA 4-0 (2-0)

Stadion Municipal teren moale, o-lunecos ; timp ploios ; spectatori — 
aproximativ 1« 000 Au marcat: GREACA (min. 26). ISAIA (min. 44), MARI
NESCU (min. 50) ți KALLO (min. 68). Șuturi la poartă: 25—9 (pe poartă : 
14-5). Corners : 5—6.

C. S. TÎRGOVIȘTE : Voinea 7 — Nicuiescu 7, Alexandru 7, Dumitrescu 8, 
FUipescu 7 - Gheorghe 8, Isaia 8 (min. 90 Pitaru). Kollo 7 — FL Grigore 
7, Marinescu 7 (min. 82 Sava), Greaoa 9.

STEAUA : Iordache 5 — Adreicuți 4 (mia. 60 Anghelini «), Semeț 6, Fl. 
Marin ă, Nițu 5 — Zahiu 5 (min. 65 Vigu 6). Dumitru 6, Stoica 5, lordo- 
nescu 5 — Ad. Ionescu 5, M. Râduconu 5.

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 9 ; la hnle : R. Petrescu 
(Brașov) și I. Birâ (Agnita).

Cartonașe galbene : ZAHIU, FILIPESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-4 (0-3).

• ■
TÎRGOVIȘTE, 11 (prin tele

fon)

Echipa locală a făcut — prin
tr-o mare risipă de energie — 
un joc, într-adevăr, de excepție, 
ofensiv prin excelență. Dacă este 
să ținem seama de superioritatea 
teritorială a gazdelor, de frec
vența acțiunilor lor de atac și de 
numărul ocaziilor de gol avute,- 
am putea spune — fără să 
gerăm — că bucureștenii 
scăpat încă ieftin... Ceea 
pentru o echipă ca Steaua, 
veleități la titlu și învingătoare 
la scor în etapa trecută, devine 
de-a dreptul de neînțeles.

C.S. Tîrgoviște s-a aruncat de 
la începutul partidei în atac și 
chiar în min. 1, crupă o centrare 
a Iul Greaca, Fl. Grigore a ra
tat deschiderea scorului, reluînd 
din careul mic peste poartă. 
Cinci minute mai tîrziu, FI. Gri
gore are din nou ocazia să adu
că echipa sa în avantaj (la un 
henț în careu comis de FL Ma
rin), dar penalty-ul executat de 
el a fost apărat de Iordache. 
Tirgoviștenii au reușit totuși să 
înscrie primul gol în min. 26, 
prin GREACA, din centrarea Iui 
FL Grigore. După ce în min. 31 
mingea șutată de el a șters bara 
transversală, ISAIA a mărit £n 
penultimul minut al reprizei a- 
vantajul echipei «ale, fructificlnd 
• frumoasă centrare a lui Grea
ca. In toată această primă ju
mătate a meciului. Steaua a avut 
o singură, dar mare situație de 
gol, ta min. 42, dnd RAducanu 
a pătruns singur în careul ad- 

| veri, însă a fost blocat curajos 
de portarul Voinea.

După pauză, reluînd cu ace
eași intensitate ofensiva, gazde!e 
au Izbutit relativ repede, în 
min. 50, să înscrie un nou gol,

exa- 
au 
ce 
cu

prin vîrful de atac MARINESCU, 
după ce Isaia trimisese mingea 
în bară. Golul al patrulea, mar
cat în min. 68, a fost opera lui 
KALLO, care a lobat mingea 
peste portarul Iordache în plasă.

Spre final, Steaua a ieșit ceva 
naai mult la atac și în min. 81 
a fost aproape de golul de 
onoare, mingea trimisă din lovitu
ră liberă de Dumitru, de la 18 m, 
Jovind bara.

Constantin FIRANESCU

IJ

BACĂU, 11 (pr

UN

un
10

SERIA
C

APLAU

lo

Stadion ,.23 
10.000. A marcat 
5-9). Comer* : 7

F. C. BAJA 
Bâkm 6, Ra— 
70 Cioban I 5), R

DINAMO : EHi 
Drog nea 7, Mulț 
Virtncecmu), D.

A arbitrat : 
D. Ologeanu ( 

Cartonașe gal 
Trofeul Petschov

BAIA MARE, 
fon)

Un stadion în 
cu sufletul la g 
atit de mult aș 
frumos de mare 
o sultă de faze 
mai multe a
repriză) echipei 
că de a arăta 
de criză este pe 
culînd la maxim 
calnicilor (cauza 
perspectiva unui 
UEFA), marile
timentul defensi 
(cu meticulozitat 
te) au reușit să- 
ocazii de ma 
(Mulțescu),. mii., 
cu), min. 12' și. 15 
23 (Custov) și 
golul a plutit de 
poarta g-azddîSr 
dovedit senzație 
deviind in extr 
băimărenii au a 
tuațli de a însori

Contrar așteptă 
tul partidei fiind 
Important — j 
Interesant, fără 
dispută o mare
repriză. Jucătorii 
Încetinitorul, Iar 
tez nu are det 
lentă centrare de 
partea cealaltă, 
cearcă toate sche 
tlrzierea jocului, 
bă din min. 20
cută excelent un 
geac blochează, 
reține mingea 
nou In comer. A 
naiul pentru că 
partida are altă

PITEȘTI, 1
Cu gîndul la 

oaspeții au aberd 
mult curaj, încer 
pune printr-o pes 
re, prin țesătură 
locul terenului, ce 
nile de temporiza 
contraatac. La 
dele, surprinse de 
vă a clujenilor în 
periculoasele lor zv

ALIATir SĂTMĂRENILOR: VINTUL SI* ,
lungi pentru STA 
reuși să marcheze 
mărind atent 
do apărarea 
rămăseseră în 
min. 53, cînd 
minaț pentru 
Iul, fără balon, 
zlstat celor două , 
toate că unii jucă 
nu, Tulpan, Ghlzd 
multă convingere, 
realiza nld măcar 
potrivă, cel care 
mal clară din final 
tot oaspeții Cn**B: -

BUZĂU, 11 (prin telefon)
Partida care reprezenta o mare 

importanță doar pentru oaspeți 
ne-a arătat în prima sa parte pe 
Gloria jucînd cum ar fi trebuit 
să joace... Olimpia. Buzolenll au 
acționat cu toată combativitatea, 
au dominat, ajutați substanțial 
de un aliat prețios — vîntul pu
ternic — dar se vede eă echipa 
nu are un stabilizat mecanism de 
joc. Gloria putea să albă avan
taj pe tabela de marcaj dacă: 
in min. 1 bara nu se opunea 
șutului lui Tulpan; în min. 21, 
Feher n-ar fi blocat, în ultimă 
instanță, în fața lui Marin; în 
min. 35 Feher n-ar fi apărat pu
ternica lovitură liberă executată 
de Tulpan; în min. 37 Dobre ar 
fi avut precizie în șutul trimis 
din apropierea porții. în această 
parte Olimpia s-a limitat să res
pingă atacurile adverse, și a reu
șit să scape cu fața curată.

Cu totul alt aspect al întflnirii 
după pauză. Sătmărenii, ajutați 
acum el de vlnt, trimit mingi

UN SCOR CARE NU REFLECTĂ REALITATEA
TIMIȘOARA, 11 (prin 

fon)
Ajutată de un portar în 

foarte bună (Constantin) și_ __
bare. Chimia a reușit să mențină 
scorul alb multă vreme, spre dis
perarea publicului (care a 2 
fruntat cu stoicism ploaia) șl 
mai ales a jucătorilor timișoreni, 
care — în special în repriza se
cundă — au atacat cu vehemen
ță, trans for mind careul mic ad
vers într-o redută asaltată dar 
care nu ceda. Minutele treceau, 
incursiunile fundașilor Politeh
nicii — cu deosebire Nadu și 
Păltinișan, în foarte bună dis
poziție de joc astăzi — se adău
gau eforturilor lui Nedelcu II 
(care domina aerian suprafața 
de pedeapsă adversă) șl Anghel, 
dar poarta lui Constantin rărrd- 
nea neperfarată.

Chiar dacă în min. 5 șl 22,
Anghel șl, respectiv, Păltinișan 
au șutat foarte periculos, dar 
Constantin a reținut acrobatic și

tele-

formă 
de ...

în-

„POLI- TIMIȘOARA - CH!MU\ RM. VÎLCEA 1-0 (0-0)
Stadion „1 Mai* ; teren ctaneccs ; timp ploios ; spectatori - aproxi

mativ 15 000. A mc rect : ANGHEL (mir. 66). Șuturi ta poarta î 23—5. (pe 
poarta : 17—3). Co me re : 7—0.

„POU" : Suciu 7 — Nade 9, Poitinițcn 9, Vișan 6, Barna 8 — Manea 5, 
T. Nicolae 5, Dembrovschi 6 (nun. 72 Lațe 6) — Anghel 8, Nedelcu H 8, 
Nucâ 6 (min. 63 Cotec 5).

CHIMIA : Constant n 9 — Bas-o 7 (min. 53 Bădilă 6), Cilean 8, Iordan 
7, Lepâdotu 7 — Star 6, Stanca 6. Cmco 7 — Teleșpan 6, Coca I 5, Gîngu 6.

A arbitrat : V. Ciocîltew (Craiova) 9 ; la linie : Gh. Jucan (Mediaș) și 
M. Stoica (Lipcvc).

Trofeul Petschcvschi : W. La juniori : 6-0 (1-0)

cu siguranță; chiar dacă în min. 
46, 59 și CL mingea H depășise 
și pe apărătorul buturilor vil- 
cene, dar de fiecare dată s-a 
opus bara, la faza din min. 61 
mingea lovind bara de două ori, 
trimisă de Nedelcu n (cu capul) 
și Păltinișan (foarfecă pe spate); 
chiar dacă, în min. 53 și 67, An- 
ghel și T. Nicolae au ajuns în 
excelente poziții (ultimul chiar 
cu poarta goală!), mingea n-a 
vrut și n-a vrut să intre în goL

A intrat, însă o singură dată 
— cînd tribunele au oftat ușu- 

-rafe — în min. 66, cînd Nadu, 
la capătul uneia din nenumăra
tele sale incursiuni ofensive, a 
centrat foarte bine în careul mic . 
și ANGHEL a- reluat în gol, din 
cădere: 1—0, scor care nu reflec
tă fidel neta dominare a forma
tei gazdă (vezi raportul șuturi
lor pe poartă).

Paul SLĂVESCU

66,

F.C. BRA1LA — 
VA 2—1 (2—0). AU 
trache (min. 10 dir. 
lancea (min. 40), r 
riță (min. 83).

UNIREA FOCȘANI 
SUL BRAILA 2—0 ( 
scris: Oatu (min. 40 
che (min. 81).

MUSCELUL C 
VUTORUL VASLUI 
Autorii golurilor:
(min. 6), Păun (min 
(min. 85), respect 
(min. 46) și Marda 

PORTUL CONSTA! 
TRAMONIA FAG AR 
Unicul gol a fost 
Boeru (min. 75).

ENERGIA GH. 
DEJ — CIMENTUL 
2—0 (1—0). Au în
(min. 1) și Hutan (

VIITORUL GHEO 
F.C.M. ERAȘOV 
marcat: Tudose 
11 m).

I.C.I.M. BRAȘOV 
GURA HUMORULUI 
Autorii golurilor: Da 
și Albotă (min. 47 și 

DELTA TULCEA 
RUL BRAȘOV 3—1 
marcat: Rotaru (min 
Zicu (min. 72), res 
(min. 36).



NTRU ÎNVINGĂTORI
4ARE - DINAMO 0-1 (0-0)

en bun ; timp însorit ; spectatori — aproximativ 
. (min. 63). Șuturi la poarta : 8-13 (pe poartă :

Borz 4, Condruc 5, KoHer 6. Molnar 5 — 
5 (min. 63 Ciohan li 5), Terheș 5 (min.

I. Marin 7, Din>u 7, Augustin 8, St o nes cu 7 — 
iin. 80 Stredie). Custov 7 — Țâlnar 9 (min. 86 
Apostol 8.
la linie : I. Bungâu (ambii din Timișoara) |i

TOL, DINU, MOLNAR. 
La juniori : 3—1 (3—0).

in tele-

urmărit 
t meci 
Jn meci 
aent, cu 
nte, cele 
n prima 
, domi- 
perioadă 
tte. Spe- 
ibițla lo- 
babll, de 
1 Cupa 

com par- 
cureștenii 
ventivita- 
ze mari 
min. 2 
Georges-
(Tălnar), 

e dată la
s-a 

nd sau 
timp ce 
trei si- 

e cu des

tul de mare ușurință de Sepi 
(min. 27 și 28) șl Deac (min. 29).

In cea de a doua repriză, din 
start, a fost rîndul localnicilor să 
construiască fazele cele mal fier
binți la poarta lui Eftim eseu — 
șl el (în min. 46 și 54) excelent 
la șuturile lui Koller și Roznai: 
în min. 56, la șutul lui Sepi, el 
a fost salvat de ..transversală*. 
Unicul gol al partidei avea să 
fie înscris In min. 63: In plină 
dominare băimăreană, Țălnar de
clanșează un contraatac cu un 
sprint lung (după ce l-a driblat 
pe Radu), urmează centrarea și 
APOSTOL 11 învinge pe Arida. 
Gazdele aleargă după egalare 
(Eftimescu apără In min. 89, la 
șutul Iul Koller, din careu), dar 
se precipită mereu În fața unei 
apărări supranumerice. In final, 
spectatorii obiectivi aplaudă pe 
învingători care, In min. FI și 
85, au fost la un mic pas de a 
majora scorul prin Țălnar.

Stelian TRANDAFIRESCU

OASPEȚII S-AU APĂRAT EXEMPLAR
UN|V. CRAIOVA - F.C. OLT 1-1 (0-1)

Stadion Central ; teren îmbibat cu cpă ; timp ploios ; spectatori — apro
ximativ 20 000. Au marcat : CIRȚU (min. 64) și PIȚURCA (min. 43). Șuturi 
la poarta : 20-3 (pe poarta : 11—2). Comere : 18—2.

UNIVERSITATEA ; Boldiți 6 — Purima 6, Tilihoi 6, Ștefănescu 7, Ungu- 
reanu 6 — Țicleorvu 6 (min. 62 Geolgău 7), Beldeanu 6, Donose 6 (min. 
65 Cîrțu 7) — Crișan 7, Cămătoru 4, Ir im eseu 5

F. C. OLT t Anghel 8 - Lied 6, Ciocioonâ 8, Stonciu 8, A. Mincu 6 - 
Badea 7, FI. Dumitre*cu 7, PeVe Pefre 6 - Ciobanu 5 (min. 88 Prepeliță), 
Șoarece 5, Pițurcâ 4. .......

A arbitrat : Const. DtnuleMu 8 ; Ic linie : Dumitru Nicolae și Ion Pop 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 7—1 (4-0).
• ■ ■■■■—■ ■

CRAIOVA, 11 (prin telefon)

Pe un teren extrem de dificil, 
îmbibat eu apă (a plouat toren
țial, de la ora 1», Încontinuu), 
teren care a făcut deosebit tfe 
dificil controlul balonului, lide
rul campionatului a dominat cu 
autoritate in primele <5 de minu
te, dar n-a reușit să înscrie: 
deși a obținut T comere, deși a 
șutat de I ori la poarta oaspe
ților, uneori destul de periculos, 
deși a avut șl marea șansă a 
executării unei lovituri de la 
11 metri, acordată, ta min. 15, 
de arbitrul Dlnulescu. la un fault 
al Iul A. Mlncu asupra lui Cri- 
șan in suprafața de pedeapsă; 
Cămătaru a executat Imprecis 
insă și balonul a zburat pe Un
gă stupul din stingă al porții lui 
Anghel. Șl cu toate eforturile 
făcute de craiovenl, tabela de 
marcaj a rămas nenodificală 
pini in min. 43. dnd s-a derulat 
faza din care au Înscris oaspeții: 
Fl. Dumitrescu a avansat eu 
mingea la picior, pini in apro
pierea liniei de centru, a pasat 
cu boltă peste Șoarece (aflat in
tr-adevăr intr-o poziție de ofsaid,

dar fără posibilitatea de a juca 
mingea), balonul a ajuns la 
PIȚURCA, venit din urmă, din 
terenul lui și fostul craiovean 
s-a dus singur spre poarta lai 
Boldici și a înscris plasat: 0—11 

După pauză, presiunea craio- 
veană la poarta oaspeților a de
venit din ce in ce mal puA'mlca. 
dar Irimescu, Donose. Cămătaru 
șl Țleleanu (în aceeași fază — 
min. 49) șl din nou Irimescu au 
șutat din poziții foarte bune ori 
peste poartă, ori in apărătorul 
buturilor echipei F.C. Olt, An
ghel, mereu toarte bine plasai 
Egaiarea a survenit, totuși, in 
min. 64- A adus-o parcă de pe 
banca de rezerve CÎRȚU. ei reu
șind să Înscrie eu „foarfecă" 
spectaculoasă, la numai 30—IC 
secunde după intrarea in joc. 
Zece minute mal Urziți. aceiași 
Jucător a avut șl victoria in_
virful bocancului, dar balonul șu
tat puternic de el a fost respins 
in extremis de portarul Anghel. 
Pînă ta final oaspeții s-au apărat 
eu o îndirjire exemplară și au 
reușit să obțină un pune: ne
sperat.

Lcurenffe DUMITRESCU

0. Ionescu transformă lovitura de la 11 m. E gol, dar n-a fost 
penalty ! Foto : V. BAGEAC

INSPIRAȚIA FUNDAȘULUI IĂNĂSISCU...
SPORTUL STUDENȚESC - F.CM. GALAȚI 3-1 (1-0)

Stadion S<ecuo ; teren bon ; timp friguros, «in» puternic : spectatori — 
oproximothr 1000 Au mc rea t : O. IONESCU (min. 37 din 11 m.), IORGU- 
LESCU (min. 72). M. SANDU (min. B), respectiv HANU (min. W). Șuturi 
Io poartă : 20-13 (pe poartă : 8-3). Comere : 2-10.

SrORTUL STUDENȚESC : Monxu 7 — Tânosescu 8. Cazan 8, 8. Grigore 
7. Muntecnu H 7 - lorguleseu 7. Cățoi 7 (min. «8 Muntoanu I 5), O. lo- 
neecu 8 - Stooe 5 (min. 85 Șerbămcâ), M. Sandu 6, Qtihaic 5.

F.GM. GALAȚI : Ocnă 6 — Vksd 7 (min. 44 Popescu 6), Bejenaru 4. Cors- 
swnCnescc 7. Țolec 7 - Bolcban 5, Hazsu 7, Orcc 4 - Maioru 5 Cramer 
7, Florec I 5 (rein. 74 Rusu 7),

A orbitrat : W. Tătar (Hunedoara) 6 ; kt linie — cu cîteva greșeli Io o4* 
solduri. In p- mc repriză : O. Streng și C. Lăcraru (ambii din Oradea).

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

EU
on) ~ .

• rezulta
se știe, 

utează ne- 
Ș1 așa se 
din prima 
mișcă cu 
in. 15 B> 
i o exce- 
reapta. De 
șenii ln- 
pentru In
se schlm- 
dldni exe- 
ner, Man- 
iu poate 

duce din 
parcă sem- 
aicl încolo 
i, se joacă

A FOST...
cu Îndirjire, apar nervii și duri
tățile (în special Soșu și BOldnl, 
dar și Pîslaru) arbitrul Bărbu- 
lescu trec în d cu vederea mult? 
neregularitățl. După un șut al lui 
Gligore (min. 21), S.C. Bacău se 
lansează mai decisă în atac și în 
min. 25, 28, 30 și 33, Cărpucl, 
Șoiman, și de două ori Vama- 
nu sînt pe punctul de1 a deschi
de scorul. Dar unicul gol al me
ciului nu se va realiza decît în 
min. 67, Gligore II faultează in 
careu pe excelentul VAMANU. 
Tot el va executa lovitura de 
pedeaptă și va Înscrie. Asta du
pă ce, în min. 62, „tribunele- 
sînt în picioare, Ispir scotind 
balonul din poartă la un ..cap" 
al lui Șoiman, numai că arbitrul 
de linie G. Mlhăilescu era de

S.C. BACAU - A.SA. Tg Mureș 1-0 (0-0)

Stadion „23 August", teren bun ; timp injo-rt. dor rece : spoctotwi - 
oprezimeti* 12 000. A mc root : VAMANU (min. 67 dm 11 m). Șutun «o 
poartă Î 16-5 (pe poortâ : 10-4). Comere : 8-8 , , , . , ... _

S. C. BACAU I Mangecc 7 - Andrleț 6, Cotorom i, bunco *. L Solomon 
5 (min. 80 Verigeomi) - Cârpaci 6, Vomanu 8. Șopi 6 (pentru du-toți) — 
Șoiman 7, Botez i (min. 55 Cbitoru 7)), Antohi 8.

A.S.A. ! Bire M 8 — Gligore 6, Unchâ? 7, Ispir t. Onuțon < - Bire I 6. 
Pl.foru 4 (mm. 58 Bozețcn 7). Bolănl 7 (i >c» scăzu» punere pereu ner
vozitate) - Both R 7 (min. 80 Muntean). Fonici 6. Hajnal 5

A arbitrat : G Bârbuletau " 1---- R “aM—
dlr București) .

Cartonașe galbene : ȘOȘU.
Trofeul Petschovschi : 10. Lo Juniori : 2-C (1—0).

• . i i
mult cu steagul ta sus. Meciul 
se Încălzește și mal mult, poate 
prea mult, apare cartonașul gal
ben al Iul Soșu; noi credem cA 
cel puțin șl Pîslaru merita ur. 
„galben". Pe scurt, un joc lncil-

cit, eu multe neregularitățl. dș- 
tîgat greu ' * ’ ’*
Să notăm, 
tuație de
(min. 75).

O primă repriză (mai p-w-K 
plzsâ in micuțul 3S). zeeU aces
ta a plăcut pentru că s-a Tacat 
deschis, curat, cursiv și doar im
precizia șuturilor a făcut ca ta
bela de marcaj să rămlnă ses- 
ehîmbată te timp ce studenții 
incertul să „coastruiască*. să 
demonstreze superioritatea tehnică 
de ansamblu, terța de joc supe
rioară adversarei fcel puțin din 
punct de vedere teoretic), oaspe
ții acționau mai simplu, mat per- 
pendicu^r pe poartă, de *mde in 
min. 31 raportul de șuturi (5—1), 
ca și cei al comerefor (4—«) Je 
era favorabil. Ocaziile Se gol 
le-au avut Insă bucureștenli, prin 
Stroe (mln. 1). Munteaau n (min. 
W $1 mai ales M. Sandu (mir 
S). care, dupâ ce a driblat ară
tarea adversă, a ince-cat să-l 
depășească și pe Oară, ieșit la 
blocaj, cu care s-a ciocnit invo- 
hrntar, neflmd. deci, vorba de 
penalty-ul reclamat de bucureș- 
tenl. A mai ratat Stroe (min j«), 
ta timp ce oaspeții au avat doar 
două bune situații (min. 18 și 32),

de care nu a profitat Hanu. ba 
min. 31, O IONESCU a transfor
mat o lovitură de ta U m, acor
dată la o fază tn care M. Sandu 
fusese, cei mult, obstrucțicuat, 
arbitrul lulnd o decizie cu totul 
șl cu totul nejustificată 1

IXapă pauză, un joc cu multe 
obstrucții, ba chiar inciicit, ta 
care au apărut din nou și ma
rile ratări (Chihaia min, 5», 
Stroe min. 65 șl lorguleseu 
min. St), te timp ce bucurește- 

nil ratau, iată, cu un splendid 
șut de la 30 m, HANU (min. OS) 
H „sancționează-, Înscriind la 
vlnclu. Peste trei minute, IOR- 
GUIXSCU înscrie grație cursei 
șl excelentei centrări ale funda
șului Tănâsescu, pentru ca. In 
min. 89, M. SANDU să speculeze 
marcajul defectuos al fundașilor 
adverși, stabilind scorul de 3—1, 
după ce Slajaru ratase o mare 
ocazie (mta. 80) șl tot M. Sandu 
pnln. 87) trimisese balonul in 
bară.

Constantin ALEXE :

UNcr DE AUR

de formația locală, 
in final, o bună sl- 
gol a iul Bozeșan

Mircea TUDORAN

F.C. ARGEȘ - „U* CLUJ-NAPOCA 0-0
a plouat pe 

la
timp - 
Șuturi

ÎN SENS UNIC...
JIUL PETROȘANI - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (0-0)

Ad^alvării, 

itUnlrea cu 
a se im- 

•ntă mișca- 
ase la mlj- 
jiind acțiu- 
cu cele de 
1 lor, gaz- 
31ksa agresl- 
>ărare și de 
Jri ofensive,

au 
ior 
pe 
de 
puține ocazii de gol în prima re
priză, cîteva dintre acestea fiind, 
însă, foarte 
chid er ea scorul ut Âu ratat Ra- 
lea (min. 6 și 33) pentru piteș- 
teni, Florescu (min. 11), Batacliu 
și Florescu în același minut (23), 
Porațchi (min. 30).

optat pentru soluția atacuri- 
prelungite, iar în defensiva 

„pasul la ofsaid". A rezultat 
aici un echilibru în joc cu

aproape de... des-

MARIN
S, care va 

min. 61, ur- 
alon respins 
or. Acestea 
imeni, din 

a fost ell- 
i advers aru- 
ria n-a re
curi* și, cu 
i (Răchițea- 
iu) luptă cu 
a nu poate 
aXarea; dim- 

oeazia cea 
întllnlrii sînt 

, ftfcMt'Mihuț

I
>JVI. SUCEA- 
marcat: Pe
ll m), Bu- 

spectdv Chi-
— PROGRE- 
—0). Au In

și Manola-
ULUNG — 

3—2 (1—0).
Berevoianu 
70), Badea 

v Mantale 
e (min. 57). 
rjA — Ni- 
Ș 0—1 (0—0). 
ealizat de
HEORGHIU- 
MEDGIDIA 

:ris: Petcu
nin. 60).
frHENI — 

V-0). A
66 din

MINERUL 
3—0 (1—0).

1 (minv 2)
65).

- TRACTO- 
(1—1). Au 
. 13 și 60), 
ectlv Gagca

Stadion Jiul ; teren alunecos ; timp înnorat : spectatori — aproximai* 5 000. 
A marcat BUCURESCU (min. 56). Șuturi la poartâ s 18-0 (pe poartă 11-0)- 
Comere : 19—1.

JIUL : Moise 7 — Bedo 6, Bâdin 7, Vînâtoru 7, P. Grigore 6 — Varga 7-f-J 
Stoica 6, Stoichițâ 5 (min. 72 Lixandru 5) — Bucur eseu 7, Sâlâjan 6, Enascu 
5 (min. 42 Mușat 6).

POLITEHNICA IAȘI : Naște 8 — M unt ea nu 5, Anton 7, Ursu 6, Cfocîrlon. 
5 — Romilă 5, Simionaș 5, Popescu 5 (min. 54 Florean 5), Cocoș 5 — 
Cioacă 6 (min. 72 Nemțea nu 5), Cernescu 5.

A arbitrat : Cr. Teodorescu 7 ; va linie : I. Tănose (ambii din Tirgoviștc) 
Și V. Topan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : BUCURESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-2 (0—1).

• ■■■—— ........ ......... ...... . .......... ...■■■

alocuri to-
12-10 (pepoartâ :

Stanca
6 (min.

. Gr stea 7,
70 Turcu 6),
7, Ivan 7 — 

Dobrin 7,

Stadion „1 Mal" ; teren îmbibat cu apâ ; 
reoțial ; spectatori — aproximativ : 8 000.
poartă : 6—4). Comere : 7—7.

F. C. ARGEȘ s Crtstioa 8 - Moi se seu 7, 
Bărbulescu 7, Chives cu 7, lotan 7 — Raiea 
D<!u“ NCLuTnAPOCA : Lăzâreomi 8 - Porațchi 7, Moț, 7, Cocon 7, Bag iu
7 - Mana 7, FI. Pop 7. Boco 7 - Florescu 7, Gmpeanu H 7, Batacliu 7.

A arbitrat : Gh. Retexan 9 \ la flnie : N. Georgescu și P. Eftlaș (toți dm 
București).Trofeul Petschovschi : W. La juniori : 3-1 (1—0).

• ■—
După pauză, îr condițiile unul 

teren desfundat de ploaie, par-

GLORIA BUZĂU - OUMPIA SATU MARE 0-1 (0—0)
Stadion Crirtg ; teren moale ; timp însorit, dar ce rlnt pvtemk ; specta

tori — aproximativ 4 000. A marcat : STATE (mta. 61). Șuturi la poartă : 1-4—5 
(pe poartă 6-3). Comere : 10—4.

GLORIA : Tona se 7 — Viad 6, Nicolae 5, Mana 6, Tulpan 7 — Răchițeonu 
7, Stonciu 5 (min 69 Miroea 5), Ghizâeanu 6 — Marta (ebminat 
58), Toma 5, Dobre 6

OLIMPIA : Feher 8
ganu 8, Pop 6 (min.
Mihuț 6, State 7.

Arbitri : N. Rainea
(București).

Cartonașe galbene :
Cartonașe roșii : MARIN.
Trofeul Petschovschi • W. La juniori : 0-3 (0-2).

(min. 81 Stoica).
— Pinter 6, Kaiser 6, Matei 7, Bcthori I 4
62 Sa bou 6), Both I 4 - Mur.șan 4 (mie. »

in min.
- Hoțe- 
Hehrei),

(Btrkxf)
TOMA,

9 ; ta Kota : T. Bolonevtel (toff) șf L Vasfie
TĂNASE, MATEI.

ratează dintr-o poclție favorabi
lă. Victorie determinată de ma
turitatea superioară a oaspeților

șt desigur, de rămtnerea ta in
ferioritate xumerlcă a gazdelor.

Eftimi» tONESCU

IERI ÎN DIVIZIA B
C.S. BOTOȘANI — F.C. CON

STANTA 0—0.
Relatări de la G. Bizu, V. Ma- 

noliu, P. Mateoiu, C. Popa, Gh. 
Grunzu, I. Malnași, C. Gruia, P. 
Comșa și T. Ungureanu.
1. F.C.M. BV. 27 19 6 2 54-11 44
2e F.C. Constanța 27 15 3 9 50-24 33
3. C.S. Botoșani 27 14 2 11 38-28 30
4. Delta Tulcea 27 13 4 10 41-31 30
5. Unirea Focțani 27 13 3 11 45-29 29
6. F.C. Brăila 27 11 6 10 40-39 28
7. Viit. Vaslui 27 11 5 11 38-33 27
6. C.S.M. Suceava 27 11 5 11 34-31 27
9. Viit. Gheorgheni 27 10 6 11 34-40 26

10. Nitramonia Făg. 27 12 2 13 29-41 26
11. Minerul G. H. 27 11 4 12 23-40 26
12. Cimentul Med. 27 12 1 14 36-48 25
13. I.C.I.M. Bv. 27 8 8 11 37-35 24
14. Prag. Brăila 27 10 4 13 35-39 24
15. Tractorul Bv. 27 9 6 12 32-36 24
16. Muscelul C-lung 27 9 6 12 32-43 24
17. Energia 27 9 4 14 25-43 22
18 Portul C-ța 27 6 5 16 22-52 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
18 mai): F.C. Constanța — C.S.M. 
Suceava (0—2), Viitorul Gheor- 
gheni — Unirea Focșani (0—4), 
Minerul Gura Humorului — C.S. 
Botoșani (0—5), Delta Tulcea — 
F.C. Brăila (0—1), Tractorul Bra
șov — Cimentul Medgidia (0—3), 
Ni tram oui a Făgăraș — LC.I.M. 
Brașov (1—1), Viitorul Vaslui — 
Portul Constanța (1—1), F.C.M. 
Brașov — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dei (2—1), Progresul Brăila 
— Muscelul Cîmpuliing (1—3).

SERIA A Il-a
CHIMICA TIRN’AVEX’I — PO

IANA CIMPDVA »—« (1—8). Au
torii golurilor: Marțon (min. 1) 
țl Mateti I (mln. K).

GAZ METAN MEDIAȘ — PE- 
TROI4UL PLOIEȘTI 1—0 (1—8).
Au marcat: Moraru (min. 36) șl 
Țlglaru (min. 65).

KUI-MENTL'L ALEXANDRIA — 
RAPID BUCUREȘTI 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de Gh. 
Radu (min. 37).

CHIMIA TE. MĂGURELE — 
F.CJW. GIURGIU 1—1 (1—0). AU 
înscris: Vocheci (min. 44) pentru 
Chimia, Corin (min. 75) pentru 
F.C.M.

METALUL FLOPENI — FLA- 
CARA MORENI 1—0 (0—0). A
marcat: Toma (min. 68 din 11 m).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — PANDURH TG. JIU 
4—1 (2—0). Autorii golurilor:
Cristea (min. 17), Marica (min. 
21 șl 71), Al. Moldovan (min. 85), 
respectiv Băluțâ (min. 6S).

MECANICA FINĂ BUCUREȘTI 
— CARP AȚI MTRȘA 2—0 (1—0).
A înscris: Turbatu (min. 16 și 
«)•ENERGIA SLATINA — META
LUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0).

Meciul Luceafărul București — 
Șoimii sibiu a fost amlnat.

tida a pierdut mult din virtuțile 
fotbalistice ale primei reprize, 
transformîndu-se lntr-o T “ 
crîncenă, pigmentată du 
mente dramatice șl comice 
același timp, în

luptă 
mo- 

_ _. j în 
____ _ _  care gazonul, 
îmbibat cu "apă, a creat multe 
farse jucătorilor. Intr-un aseme
nea context, principala problemă 
era, firesc, evitarea tuturor si
tuațiilor care ar fi putut compli
ca jocul șl specularea celei 
mai mici inexactități care să 
ofere șansa goluTuL Gazdele au 
fost acelea care au avut o ast
fel de șansă de trei ort Dar 
bara transversală a fost de două 
ori în același minut (50) de 
partea hxi LAzăreanu, peaitru ca 
în ultimul minut de joc porta
rul clujean să salveze In extre
mis, cu piciorul, asigurînd echi
pei sale un punct de aur.

Mihai IONESCU

PETROȘANI, 11 (prin telefon)
Așezarea defensivă a ieșenilor 

a permds localnicilor să se Ins
taleze la cîrma jocului încă din 
primele minute, odată cu trecerea 
timpului dominarea gazdelor cres- 
ctod în intensitate. O repriză În
treagă mingea a urmat doar tra
iectoria, drumul spre poarta lui 
Naște, cu foarte puține excep
ții, cînd încercările de contra
atac ale lui Cioacă n-au fost sus
ținute de coechipieri. Cursivita
tea acțiunilor ofensive ale gaz
delor a fost influențată si de 
faptul că ele n-au putut depăși 
crisparea generată de cele două 
puncte atît de necesare. La nu
mărul mare de pase greșite a-a 
adăugat imprecizia șuturilor, Iar 
dnd acestea au prezentat an 
grad de periculozitate a interve
nit salvator portarul Naște, aga 
cum a fost cazul la suturile lui 
Sâlâjan (min. 16, 19, S3, 43) fi
Varga (min. 21). Sâ nu omitem

acțiunea din min. 32, cînd Anton 
a respins mingea cu minat din 
careul mic, arbitrul neacordînd 
penalty-ul care se impunea. De
altfel, el a mai trecut cu ve
derea unele intervenții foarte du
re de ambele părți, Care nece
sitau cel puțin cartonase gatt- 
bene. La prima lor acțiune de 
după pauză, gazdele atu fost la 
un pas de a deschide scorul, dar 
Sâlâjan a executat slab pe- 
nalty-ul acordat (în min. 46) M 
un fault comis de Cbodrian a- 
supra lud Mușat. Dar, ceea ee 
n-a reușit Sălăjan de la 11 m, 
avea să Izbutească BUCURESCU 
în min. 56, mingea șutată de la 
18 metri Lntrînd pe lingă Naste^ 
mascat. După gol, ieșenii au o 
zvâcnire ofensivă, dar nu reunesc 
deeft un.. • corner. Pînă la ur
mă, Jiul continuă să joace la 
sens unic, ilustrând acest joc. du- 
mtoat copios, dar eu efleanăiatt 
mWmâ.

Adrian VASILESCU ;

Relatări de la Al. Ganea, M.
TacAl, M. Bizon, D. Gruia, A.
Cristea, V. Timuc și P. Tudor.
1. RAPID BUC. 26 16 2 8 46-25 34
2. Prag. Vulcan 26 13 6 7 44-31 32
3. Metalul Buc. 28 14 3 11 39-30 31
4. Petrolul PI. 26 14 2 10 41-28 30
5. Rulmentul Alex. 27 13 4 10 35-24 30
8. Poiana Cîmpina 28 15 0 13 40-35 30
7. Met. Plopeni 27 12 4 11 36-29 28
8. Autobuzul Buc. 27 10 7 10 49-36 27
9. Șoimii Sibiu 27 12 3 12 25-38 27

10. Energia Slatina 28 11 5 12 29-43 27
11. Chimica Tîrn. 27 11 4 12 42-36 26
12. Gaz metan 26 11 4 11 39-37 26
13. Pandurii Tg. Jiu 27 11 4 12 36-51 26
14. Mecanică fină 27 9 7 11 35-36 25
15. Flacăra Moreni 27 11 3 13 35-41 25
16. Chimia Tr. M. 27 9 5 13 33-42 23
17. Carpați Mirșa 27 11 1 15 30-47 23
18. F.C.M Giurgiu 26 5 4 17 21-46 14

ETAPA VIITOARE (duminică
18 mai): Pandurii Tg. Jiu — Car- 
pațl Mirșa (1—2). Flacăra Morenl 
— Luceafărul București (1—1), 
Energia Slatina — Rulmentul 
Alexandria (1—2), Autobuzul 
București — Gaz metan Mediaș 
(1—3), Petrolul Ploiești — Pro
gresul Vulcan București (2—3), 
Rapid București — Metalul Plo- 
peni (0—1). Poiana Cîmpina — 
Chimia Tr. Măgurele (1—3), 
F.C.M. Giurgiu — Mecanică fină 
București (0—4), Metalul Bucu
rești — Chimica Tîrnăvenl (1—1), 
Șoimii Sibiu — stă.

SERIA A IlI-a
UNIREA ALBA 1ULIA — COR- 

VINUL HUNEDOARA 1—1 (0—0). 
Au înscris: Merlă (min. «3, auto
gol) pentru Unirea, Lucescu 
(min. 85) pentru Corvlnul.

U.T. ARAD — IND. S1RMEI C. 
TURZn 1—1 (1—1). Au marcat:
Kukla (min. 25) pentru U.T.A., 
Radu (min. 30) pentru Ind. «lr- 
mel.

UJW. TIMIȘOARA — SOMEȘUL 
SATU MARE 5—1 (2—0). Autorii 
golurilor: Covalcic (min. 21),
Giuchici (min. 36, 58). Leman 
(min. 84), Floareș (min. 87), 
respectiv Borș (min. 76).

DACIA ORAȘTIE — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (0—0). Unicul gol
a fost realizat de Nenu (min. 
48 din 11 m).

METALURGISTUL CUGIR - 
GLORIA BISTRIȚA 3—1 (1—1).
Autorii golurilor: Mihalcic (min. 
44), Bucur (min. 50 din 11 m). 
Moldovan (min. 63), respectiv 
Georgescu (min. 11).

F.C. BIHOR ORADEA — MINE
RUL ANINA 6—0 (2—0). Au
marcat : Kun II (min. 14, min. 20 
din 11 m șl min. 46), Lupău 
(m±n. 53 șl 74) și Vergu (min. 77).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — F.C.M. 
REȘIȚA 2—1 (0—0). Au înscris:
Țegean (min. 46), Radu (min. 85). 
respectiv Florea (mm. 70).

AURUL BRAD — STRUNGUL 
ARAD 4—2 (2—0). Autorii golu
rilor: Stoia (min. 30). Giurgiu 
(min. 36 șl 80), Ghită (min. 63). 
respectiv Rusca (mm. 66) și 
Dușa (nun. 88).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA »—1 
(1—1). Au marcat: Gogonea (mm. 
35 și 80), respectiv Stoica (mim. 
38).

Relatări de Ia I. Fillpe«co, t 
Ioana, St. Marton, B. Crefn, M. 
Vllceanu, I. GMșa, I. Lespuc, AL 
Jurcă șl P. Ion.

1. CORVINUl
2. F.C. Bihor
3. U.TA.
4. Gloria B-ța
5. F.C.M. Reșița
4. Aurul ‘ Brad
7. Metolurg. Cugir
8. Minerul Căvnic 
t. Minerul Anina

10. Dacia Oroțtie
11. Minerul M. N.
12. Ind. sîrmer
13. C.F.R. Cj.-Nap.
14. U.M. Tim.
15. Unirea A*bo I.

16. Someșul S. M.
17. Infr. Orodea
18. Strungul Arad

27 19 3 5 68-30 41
27 17 3 7 54-22 37
27 13 4 8 48-28 38
27 13 3 7 62-29 33
27 12 4 11 49-30 28
27 11 5 11 47-35 27
27 12 3 12 36-44 72
27 10 5 12 39-45 ÎS
27 12 1 14 37-48 25
27 11 3 13 30-43 25
27 12 1 14 30-45 25
27 11 2 14 42-43 24
27 11 2 14 32-40 24
27 11 2 14 26-41 24
27 10 3 14 25-55 23

27 10 2 15 30-50 22
27 10 1 16 30-37 21
27 10 1 16 34-50 21

ETAPA VIITOARE (duminică 
18 mai): Strungul Arad — Mine
rul Moldova Nouă (0—2). Mine
rul Cavnic — U.T'. Arad (1—2), 
Aurul Brad — F.C. Bihor Ora
dea (0—0), înfrățirea Oradea — 
Dacia Orăștle ' (0—1), Someșul
Satu Mare — Unirea Alba' Iulia 
(1—2), Corvmul Hunedoara — 
C.F.R. Cluj-Napoca (1—0), Mine
rul Anina — Gloria . Bistrița 
(0—5). U.M. Timișoara — Meta
lurgistul Cugir (0—2), ind. sirmel 
C. Turzll — F.C.M. Reșița (1—7).



(Urmare din t>ag D
întrajutorare tovărășească,_ pen
tru a pune în evidență noi 
modalități și căi de lărgire și 
diversificare a conlucrării poli
tice. economice, tehnico-științi- 
îice și culturale româno-core- 
ene, în interesul accelerării 
propășirii celor două popoare 
pe drumul socialismului.

in timpul convorbirii, tova
rășul Kim Ir Sen a exprimat 
profunda recunoștință partidu
lui, guvernului și poporului 
român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru spri
jinul consecvent 
porului coreean 
idealurilor sale 
pașnică a patriei.

Tovarășul Nicolae
• reafirmat solidaritatea depli
nă și sprijinul activ al parti
dului, guvernului și poporului 
român față de aspirațiile legi
time ale poporului coreean de 
reunificare pașnică, democrati
că și independentă a patriei — 
marele ideal național al po
porului coreean.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și înțelegere tovără
șească, caracteristică relațiilor 
de prietenie frățească și soli-

in 
de

acordat po- 
infăptuirea 
reunificare

Ceaușescu

Campionatele internaționale de tir cu arcul ale României

I KIM IU SEN
daritate militantă dintre parti
dele, popoarele și țările noas
tre.

★
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 
făcut impreună 

Kim Ir Sen o

La amiază, 
Ceaușescu și 
Ceaușescu au 
cu tovarășul 
plimbare cu vaporașul pe lacul 
Snagov

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au invitat la 
un dejun pe tovarășul Kim Ir 
Sen.

★
După-amiază, au continuat 

convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, în proble
me bilaterale și internaționale 
de interes comun.

La încheierea convorbirilor de 
după-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au invitat la dineu 
pe tovarășul Kim Ir Sen. A 
participat tovarășul Ștefan An
drei.

ÎNCHEIEREA VIZITEI
u

TOVARĂȘULUI AHMED SEKOU TOURE
(Urmare din pag. 1)

Populare Revoluționare Gui
neea. și a tovarășei Andree 
Toure.

Dejunul 
atmosferă 
prietenie.

s-a desfășurat intr-o 
cordială, de caldă

dt
Tovarășul Ahmed 

re, secretar general 
lui Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, îm
preună cu soția, tovarășa An
dree Toure, care s-au aflat in
tr-o scurtă vizită in țara noas
tră, au părăsit simbătă Capi
tala.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceanșescu și to
varășul Ahmed Sekou Toure, 
tovarășa Andree Toure au so
sit impreună la aeroport.

Numeroși locuitori ai Capi
talei prezenți la aeroport au 
ovaționat cu căldură pe cei doi 
conducători de partid și de stat.

Sekou Tou- 
al Partidu-

dind glas satisfacției față de 
noua întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toure, menită să contri
buie la amplificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoare
le noastre.

Un grup de pionieri au oferii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, to
varășului Ahmed Sekou Toure 
și tovarășei Andree Toure bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat apoi rămas bun de 
la tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns 
îndelung miinile, s-au îmbrăți
șat cu căldură. La rîndul lor, 
tovarășa Elena Ceaușescu și to
varășa Andree Toure 
luat rămas bun, și-au 
miinile cu prietenie.

La ora 13,45 aeronava 
re călătoresc înalț ii oaspeți a 
decolat.

și-au 
strîns

cu ca

AURORA CHIN (România), 0 VERITABILĂ REVELAȚIE!
Stadionul „23 August" din Ca

pitală a găzduit prima ediție a 
Campionatelor internaționale de 
tir cu arcul ale României. în
trecerea s-a bucurat de un de
osebit succes de participare, or
ganizatorii consemnând pe foile 
de concurs numele unor arcași 
de valoare din Bulgaria, R. P. 
Chineză. R. D. Germană, Italia, 
Marea Britanic, Mongolia, Polo
nia, România și Ungaria, mulți 
dintre ei candidați la titulariza
re în echipele olimpice ale 
ritor lor.

Să subliniem chiar de la 
ceput că ediția inaugurală

ță-

în-
_ _____ „ a

..internaționalelor" României-și-a 
atins pe deplin scopurile. Dat 
fiind nivelul ridicat al evoluției 
majorității concurenților, opi
năm că. repetat anual, în foarte 
scurt timp, turneul de la Bucu
rești va constitui un .punct de 
rezistență al calendarului inter
național al F.I.T.A, Ne bucură 
să consemnăm faptul că în ca
drul întrecerilor pe distanțe 
s-au putut înregistra și două 
noi recorduri naționale, unul al 
R.P. Chineze și altul al Marii 
Britanii.

Cea mai disputată întrecere a 
fost aceea de dublu FITA fe
minin, probă olimpică de larg 
interes. încă din prima zi de 
--------------------------C-------------------

concurs, în fruntea clasamente
lor intermediare s-au situat 4 
arcașe din R. P. Chineză, și 
una din România, Aurora Chin, 
Apoi, de-a lungul întrecerilor 
pe distanțe, atit la cele lungi 
cit și la cele scurte, Shuxian 
Song, Meizhen Guo și Aurora 
Chin au trecut alternativ la 
conducerea plutonului fruntaș și 
era clar, pe măsura trecerii 
timpului, că dintre aceste con
curente se va desemna invin- 
gătoarea. Vremea schimbătoare 

întrecerilor a tn- 
obstacol greu 
examen sever 
dintre cele 3 
primul titlu

din timpul 
semnat un 
depășit, un 
tru fiecare 
tendente la 
campion internațional de 
cu arcul al țării noastre, 
mai bine a rezistat Shuxian 
Song, care și-a mărit, in fi
nalul întrecerii de dublu FITA, 
avantajul pînă la 25 de puncte. 
Spre meritul ei incontestabil, 
reprezentanta 
monstrat o mare rezistență psi
hică la puternica tensiune ner
voasă oferită de desele schim
bări de locuri din fruntea cla
samentului. Aurora Chin a mar
cat, chiar în final, un progres 
al rezultatelor la distanța de 
30 m și, de pe locul 3, a reu
șit să urce pe 2. întreetnd-o

de 
pen- 
pre-

de 
tir 

Cel

noastră a de-

cu 2 puncte pe Meizhen Guo.
întrecerea seniorilor a avut 

în englezul Mark Blenkarne un 
lider autoritar care, deși tato
nat îndeaproape de către un
gurul Antal Szalaji, a rezistat 
tuturor atacurilor cu o siguranță 
specifică numai marilor perfor
meri. Asemeni învingătoarei în
trecerii feminine, și Blenkama 
s-a detașat decisiv tot în fina
lul concursului, la distanțele 
scurte, de 50 și 30 m.

REZULTATE TEHNICE : fe
minin : 1. Schuxian Song (R. P. 
Chineză) 2 445 p, 2. Aurora Chin 
(România) 2 420 p, 3. Meizhen 
Guo (R. P. Chineză) 2 418 p, 4. 
Fanai Meng (R. P. Chineză) 
2 389 p. 5. Fu Hong (R. P. Chi
neză) 2 309 p, 6. Țvetanka Stoi- 
ceva (Bulgaria) 2 299 p ; mas
culin: 1. M. Blenkarne (M. Brî- 
tanie) 2 464 p, 2. A. Szalaji (Un
garia) 2 436 p, 3. L. Ongaro 
(Italia) 2 419 p, 4. Zemin Feng 
(R. P. Chineză) 2 399 p, 5. D. Sa
vory (M. Britanie) 2 396 p, 6. 
Shengji Hao (R. P. Chineză) 
2393 p.

Radu T1MOFTE

In llnalâ la Perugia

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS
ța primelor noastre „rachete", 
solicitate în aceste zile peste 
hotare, și-a spus pe deplin cu- 
vîntul și la simplu, de pildă, 
numele românești au dispărut 
de pe tabelul Întrecerii încă din 
sferturile de finală. Motiv de

CHRIS EVERT-LLOYD 0 ÎNTRECE
(Urmare din r>ag. 1) PE VIRGINIA RUZICI

redutabililor (și tradiționali
lor...) adversari din R.D. Ger- ' 
mană, Emmrich și Arnold.

Facem toate aceste conside-

7-5,
6-2,
6-2,
4-4,

REZULTAiE. Simplu masculin : FI. Segârcecnu — J. Birou 5—7, 
7—5 ; Tr. Mor cu — L Bucur 6-2, 6—2 ; D. Hârâdâu — L Țiței 
6—3 ; T. Emmrich (R. D. Germand) — J. Bedan (Cehoslovacia) 
6—1 ; -Segârceanu - Marcu 6—1, 6-2 ; Hârâdâu — Emmrich 7-6, 
6—2 ; Segârceanu — Hârâdâu 7—5*. 7—5.

Simplu feminin : Katalin Fagyas (Ungaria) - 
lonia) 6—4, 6—1 ; Sun Jing Huan — Li Xin Yi 
6-1, 6—2 ; Sun Jing Huan - Fagyas 6-3, 6—1.

Dublu masculin : Tr. Marcu, D. Hârâdâu — 
(R. P. Chinezâ) 5-7, 6—3, 6—3 ; T. Emmrich, 
manâ) — A Dîrzu, Fi. Segărceanu 7-6, 3-6, 
— Emmrich, Arnold 6—4, 2-6, 7—5.

Dublu feminin .• Yva Bendova, Hana Kopeckova (Cehoslovacia) - Hu ai .. n . -• * - •• Ping
Sun

(Po-- Yvonna Kuclnsko , _ 
(ambele R. P. Chineză)
U Shu Chen, Xie Zhao 
T. Arnold (R. O. Ger-
9—7 ; Marcu, Hărădău

Na, Li Xin Yi (R. P. Chinezâ) 6-4, 6—1 ; Sun Jing Huan, Wang 
(R. P. Chinezâ) — Nadia Becherescu, Camelia Chiriac 6-2, 6—1 ; 
Jing Huan, Wang Ping — Bendova, Kopeck ova 6-0, 6-3.

Dublu mixt : Xie Zhao, Wang Ping — Li Shu Hua, U Xin Yi 
R. P. Chinezâ) 6-2, 6-2 ; Traian Marcu, Camelia Chiriac — LI 
Chen, Sun Jing Huan (R P. Chineza) 7—6, 7—5 ; Xie Zhao, Wang 
— Marcu, Chiriac 6—4, 4—6, 9—7.

rațil, cu deplina cunoștință a 
faptului că lotul participanțiloc 
a fost, In general, destul de 
modest din punct de vedere va
loric. Ceea ce s-a resimțit În
deosebi in intilnirile din cadrul 
probelor feminine. Aici, absen-

HOCHEIȘTII DE LA STEAUA AU CiȘTIGAT Șl „CUPA ROMÂNIEI ii

(totl
Shu 

Ping

ROMA, 11 (Agerpres). — In * 
finala probei de simplu din 
cadrul campionatelor internațio
nale feminine de tenis ale Ita
liei, desfășurate la Perugia, s-au 
întîlnit campioana americană 
Chris Evert-Lloyd și Virginia 
Ruzici. După cum apreciază co
mentatorii agențiilor de presă 
a fost o partidă interesantă, de 
mare spectacol tehnic, în care 
românca a reușit să dea o re
plică dîrză multiplei cîștigătoa- 
re de la Wimbledon și Forest 
Hills, cîștigînd primul set cu 
7—5. Următoarele două seturi 
au revenit lui Chris Evert, care 
și-a adjudecat trofeul cîștigînd 
întîlnirea cu 5—7, 6—2, 6—2.

în semifinale. Virginia Ru
zici o eliminase cu 6—3. 6—2
pe Ivana Madruga (Argentina).

9
f După o activitate intensă de 
aproape 10 luni, a căzut cortina 
asupra unuia dintre cele mai 
încărcate sezoane competiționa- 

țle ale hocheiului pe gheață. Ul
timul act l-a prilejuit finala 

' tradiționalei competiții care es
te „Cupa României", având ca 
protagoniste pe vechile rivale, 
fruntașele hocheiului . nostru, 
Steaua și Dinamo, care își dis
putaseră în întîlniri directe și 
titlul de campioană a țării. 
Perspectiva unei întreceri dîr- 
ze. spectaculoase și frumoase a 
atras iarăși în tribunele pati
noarului din parcul ,.23 August" 
un mare număr de spectatori.

Victoria a revenit, și de data 
aceasta, echipei Steaua, care a 
învins cu 3—0 (2—0, 0—0. 1—0) 
și care, pe lingă titlul de cam
pioană, își trece acum în pal
mares și câștigarea ..Cupei 
României" — ediția 1980. Me
ciul a debutat cu atacuri fur
tunoase la ambele porți. rezol
vate cu brio de portarii Neledu 
(Steaua) și Huțanu (Dinamo), 
dar și cu o serie întreagă de 
mici altercații, de alte neregu- 
larități care au făcut jdeul ner
vos, fragmentîndu-1 deseori și 
impunând intervenția arbitrului

•
principal Ștefan Enciu (a fost 
ajutat de Oprea Barbu și Flo
rin Gubemu) care a dictat ne
numărate penalități de-o parte 
șl de alta. Cu trecerea minute
lor apărea evident că acest ul
tim meci, al marilor ambiții, 
a fost folosit și pentru tranșa
rea unor mai vechi „rivalități" 
personale ceea ce a impietat 
direct asupra spectacolului 
sportiv, meciul fiind din acest 
punct de 
parte de 
Adevărul 
ne-a fost 
tidă cu atâtea infracțiuni și cu.- 
4 pedepse de meci (Cazacu, O- 
lenici, Justinian de la Steaua. 
Costea de la Dinamo) !—

Din fericire, la joc au luat 
parte și cîțiva hocheiști care 
au înțeles să-și joace rolul așa 
cum se cuvine și să se respecte, 
datorită cărora întrecerea a 
părut, în cele din urmă, Inte
resantă și atractivă

Steaua cu o apărare fermă, 
bine organizată și cu Neteda 
într-o zi excepțională, a rezis
tat cu brio ofensivei dinamo
viste (în două rînduri, aproa
pe 2 minute, Dinamo a avut 
superioritate de 5—3!). în atac 
Steaua s-a văzut mai binh și

vedere cu mult de- 
ceea ce se aștepta, 
este că de mult nu 
dat să vedem o par-

11 - 
în afara 
opera lui 
avut și 
Todor).

Primul 
min. 10,04 (Toko de 
era eliminat din joc) 
șutat de Hălăucă a 
poartă din lama crosei lui Gh. 
Huțan. Al doilea gol a fost în
scria în min. 18.24. la o pasă 
excelentă de Ia Justinian, cînd 
Dinamo (Tureanu) era iarăși în 
inferioritate numerică. Golul 
trei, în min. 53,32 a fost reali
zat de Steaua, aflată ea în 
inferioritate (Olenici) într-o si
tuație neobișnuită. In momentul 
unui contraatac stelist cineva, 
din grupul galeriei dinamoviste 
a aruncat un puc pe gheață 
care s-a dus intr-un colț al 
patinoarului. Hălăucă a urmărit 
însă pucul cel bun și a înscris: 
3—0, consfințind astfel victoria 
pe deplin 
militare.

celor 3 goluri, toate 
Alex. Hălăucă, a mai 
două bare (Prakab și

gol a fost Înscris în 
la Dinamo 
cînd pucul 

sărit în

meritată a echipei

Romeo VILARA

In finala
speranțelor _______
tativa județului Harghita a în
trecut net selecționata Bucu- 
reștiului cu 13—2 (5—1, 3—1,
5—0).

competiției ,,Cupa 
olimpice” reprezen-

ATLETISM > La Potsdam, E- 
velin Jahl (R.D.G.) — nou record 
mondial la disc (f): 71,50 m (VJT; 
îi aparținea cu 70,72 m).

BASClpST • în turneul preo- 
limpic feminin de la Vama (gru
pe semifinale) : S.U.A. — Franța 
104—58. Cehoslovacia — Coreea 
de Sud 74—67, Iugoslavia — Un
garia 65—64. Cuba — Italia 64—55, 
Bulgaria — Polonia 79—78 (d.p.), 
R.P. Chineză — Cuba 85—78, Ita
lia — Polonia 68—54. Bulgaria — 
Canada 65—64, S.U.A. — Iugos
lavia 85—84, Coreea de Sud — 
Franța 81—63, Ungaria — Ceho
slovacia 6G—60 £ tn turneul pre
oțim pic masculin din Elveția : 
CehosIovacîLa — Luxemburg 122—

TELEX • TELEX
55, Israel — Austria 99—82, O- 
landa — Bulgaria 103—75. Fin
landa — Ungaria 74—73, Italia — 
R.F.G. 104—80.

ȘAH • Turneul feminin de la 
Budapesta a fo®t ctștlgat de Koz- 
lovskaia șl Semenova (ambele 
U.R.s.s.) cu cîte 9 1/2 p. Pe lo
cul 5, Margareta Muresan cu 
6 1/2 p, care tn ultima rundă a 
remizat cu Semenova • După 
10 runde, la Zamardl (Ungaria) 
conduc Lanc (Cehoslovacia) 71/2 
P, urmat de Mlshta (Cehoslova
cia) 7 p șt Emil Ungureanu 5 p 
(1). In runda a 10-a : Ungu-

rear.u — Blelczlk (Pol.) remiză. 
Biriescu — Roos (Franța) 1—0.

TENIS • în „Cupa Națiunilor* 
la Dusseldorf : S.U.A. — Suedia 
2—1, Spania 
genttaa — :
ciul dintre 
<d Suediei, 
tnvlns cu 
Bjorn Borg

VOLEI •
la Most . _ ... ___
României a dispus cu 3—2 (15— 

13—15. 14—16, 15—11. 15—
de reprezentativa Ungariei 

cu 3—0 de echipa secundă a

.Cupa
S.U.A.
Austria 2—1. A.r- 

_____ R.F. Germania 3—0. 
Italia — Cehoslovacia 2—1. în me- 

Argentinei 
Vilas l-a 

6—1 pe

de 
pa 
12.
7) 
șl
Cehoslovaciei.

echipele 
Guillermo 

6—3, 1—6,
!
tn turneul 

(Cehoslovacia),
feminin 

echi-

a medita din nou asupra posi
bilității de a sincroniza calen
darul nostru competițional cu 
datele turneelor din străinătate, 
fără de care nu vom putea asi
gura o participare cit de cît 
selectă la campionatele noastre. 
Lucru ce nu este ușor — știm 
prea bine — dat fiind aglome
rarea de competiții care dom
nește în tenisul internațional. 
Dar și lipsa a nu mal puțin 
de 4 dintre jucătoarele noastre 
fruntașe la campionatele orga
nizate la noi în țară grevează 
prea mult asupra potențialului 
reprezentării autohtone. Rezul
tatele o demonstrează în mod 
convingător.

La aceste probe feminine, 
este de remarcat succesul înre
gistrat de jucătoarele din R.P. 
Chineză, care și-au adjudecat 
frumoase victorii, demonstrînd 
și bune posibilități de a pro
gresa în viitor. O remarcă spe
cială merită Sun Jing Huan. 
dublă laureată a întrecerilor.

★
Majoritatea participanțitor la 

campionate se vor regăsi de 
mîine într-o nouă întrecere, în 
cadrul turneului Internațional 
de tenis, găzduit de terenurile 
clubului Dinamo din Brașov. 
Azi au loc partidele prelimi
nare pentru completarea tabe
lelor în cele cînd probe.

CAMPIONATE SI CUPE
LA FOTBAL

• Campionatul italian a fost 
cîștigat de Internazionale Mila
no cu 41 p„ urmată de Juven
tus 38 p și Milan 36 p. tn ulti
ma etapă (a 30-a); Lnter — as- 
coli 2—4; Avelino — Roma 0—1; 
Bologna — Torino 1—2; Catan
zaro — Napoli 2—0; Juventus — 
Fiorentina 3—0; Lazio — Milan 
0—2; Pescara — Udinese 1—1; 
Cagliari — Perugia 1—2.
• FINALA celei de a 99-a e- 

diții a Cupal Angliei, desfășu
rată simbătă pe „Wembley* m 
fața a 100 DOC de spectatori, a 
revenit formației din liga a doua. 
West Ham United, care a dispus 
GU 1—0 (1—0) de Arsenial. A mar
cat Brooking (min. 13). 
West Ham câștigă pentru a _ 
oară trofeul, în timp ce Arsenal 
a fost pentru a treia oară con
secutiv finalistă.
senad susține la ___ ______
Cupei cupelor cu F. C. Valencia.
• FINALA Cuped Scoției : Cel

tic Glasgow — Glasgow Rangers 
1—0, după prelungiri. Golul a 
fost marcat de Mccluskey.
• CUPA POLONIEI a fost cî^- 

tigată de Legia Varșovia (în fi
nală 5—0 cu Lecb Poznan).

> CAMPIOANA Anglied este 
F.C. Liverpool cu 60 p. urmată 
de Manchester United 58 p.
• PRIMELE 3 clasate în efla-

samentul Scoției : 1. Aberdeen
48 p; 2. Celtic Glasgow 47 p; 
3. St. Mirren 42 p.

Astfel,
3-a

Miercuri, Ar- 
Bruxelles finala

CURSA PĂCII
FARȘOVIA» 11 (Agerpres). — 
Prima etapă a .Cursei Păcii*, 

desfășurată In împrejurimile 
orașului Wroclaw, a fost cîști- 
gată de Olaf Ludwig (R.D.G.) 
în 3 h 39:36 pe 157 km. La 9 
secunde de învingător au sosit 
Teodor Vasile, Costică Bonciu și 
Mircea Romașcanu.

Desfășurată pe un traseu mun
tos. între orașele Vroclaw și 
Polianița Zdroj. etapa a doua 
a competiției cicliste ..Cursa Pă
cii* s-a încheiat cu victoria 
concurentului polonez Krysztof 
Sujka, cronometrat pe distanta 
de 170 km cu timpul de 
4hl2:03. în același timp cu în
vingătorul, pe locul 15, a sosit 
ciclistul român Mircea Romaș-

ea nu. Ceilalți rutieri români, 
N. Savu, T. Vasile, T. Sirbu, 
C. Bonciu și C. Căruțașu. s-au 
aflat în plutonul al treilea, la 
interval de 5:32 față de grupul 
fruntaș.

în clasamentul general indi
vidual se menține lider O. Lud
wig (R. D. Germană), urmat la 
o secundă de I. Barinov 
(U.R.S.S.) și la două secunde 
de A. Petermann (R.D. Ger
mană). M. Romașcanu ocupă 
tocul 14, la 59 secunde.

Pe echipe conduce R. D. Ger
mană. urmată de U.R.S.S. — 
la 10 sec. Formația României 
ocupă locul 6.

Astăzi se dispută etapa a 3-a. 
Polianița Zdroj—Karpacz (170 
km).

ț* odmlniitroțio t cod 70139 București, rtr V Como 16. ol. B.I.I.R. 1, tel. centrală 11 10 95; secția coresp, II 51 09 | interurban 437 i teles 10 350 romsp. fiporul L f. „Intormatio* 
renuu stialnatate i abonamente prin ILEXIM - departamentul „port import presâ, F.O Boi 136-137, lolo» 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. K. I, 10363


