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Neinvinși în actuala ediție, cîștigători ai Cupei F. I.R. A

RUGBYȘTII ROMANI, CAMPIONII EUROPEI
în ultimul joc, ieri la Moscova, România — U.R.S.S. 18-10 (12-3)

MOSCOVA, 17 (prin telefon). 
Pe stadionul „Fiii", rugbyștii 
români au jucat ultimele 80
de minute din actuala ediție a 
campionatului Europei, 80 de
minute la sfîrșitul cărora ei au 
confirmat pronosticurile: 
cucerit fără a cunoaște 
gerea „Cupa F.I.R.A.", 
pătul a 5 partide grele, 
parcă nici una nu a fost 
dificilă ca aceasta din 
atit de plină de suspans.

Jocul a fost pasionant și 
purtat într-un ritm drăcesc 
cînd de o echipă, cînd de alta: 
un joc demn de o adevărată 
finală de campionat! Echipa 
noastră a alternat momentele 
foarte bune cu altele mai sla-

au 
înfrîn- 
la ca- 

Dar 
atit de 
urmă,

să „pună probleme" pe toi 
cursul partidei: b) echipa noas
tră a fost puternic marcată de 
faptul că trebuia să ciștige cu 
orice preț meciul și cu aceasta 
să termine competiția fără nici 
o înfrîngcre!" Șl așa a termi
nat-o, subliniem noi, cu frun
tea sus, în aplauzele miilor de 
spectatori care au recunoscut 
sportiv că acolo în teren s-a 
aflat pentru 80 de minute cea 
mai bună echipă continentală 
(aceea care, reamintim spre a 
nu se uita nici un moment, în
vinsese și XV-le Franței cu 
15—0). Așadar, ne face o deo
sebită plăcere să consemnăm 
un nou succes, de prestigiu, al

In acțiune, Fuicu, autor a 
două eseuri în meciul de la 
Moscova, din nou cu o pres

tație remarcabilă!
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1. ROMANIA
2. Franța
3. ItalLa
4. UJI.S.S.
5. Polonia
6. Spania
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43-139 
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convingătoare, 
dominată, apă-

be, mai puțin 
cînd s-a lăsat 
rînd uneori cu dificultate re
zultatul și victoria finală. Vom 
accepta explicațiile antrenoru
lui federal Valeriu Irimescu, 
care imediat după meci ne-a 
dat un răspuns direct, sincer, 
ce îl socotim real: „Așa cum 
prevedeam jocul a fost foarie 
greu, pentru că: a) echipa so
vietică — să o recunoaștem — 
se află în real progres reușind

„Daciada" de vară

14 RECORDURI NAȚIONALE!
Finalele „Daciadei" la halte

re seniori s-au încheiat în Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej cu 
un strălucit succes. Acum se 
cunosc campionii acestei mari 
competiții și ai țării. După ce 
la primele patru categorii am 
consemnat 5 recorduri naționa
le. iată că la următoarele, și
rul de recorduri nu a conte
nit, adăugindu-se alte 9 ! Prin 
urmare, în total, au fost corec
tate 14 recorduri naționale, ci
fră nemaiintilnită la vreun 
campionat al tării pentru 
niori, în ultimul deceniu ! 
teva din aceste performanțe 
sînt de valoare internațională, 
printre care cede la total rea

alt 
sc- 
Ci-

Turneul international

de tenis de la Brașov

LUCIA ROMANOV 
SI TH. EMMRICH — 

ÎNVINGĂTORI
BRAȘOV, 17 (prin telefon). 

Ediția a IlI-a a Turneului in
ternațional de tenis, dotat cu 
„Cupa Dinamo Brașov" — cu 
jucători din 6 țări la start — 
s-a încheiat cu victoria Luciei 
Romanov și a lui Thomas Em- 
mrich (R.D. Germană) în pro
bele de simplu, fără îndoială 
cei mai buni competitori. Ca și 
la București', trei din cele pa
tru semifinal.it;te au fost jucă- 
toa-e di>n R.P. Chineză. dar 
Lucia Romanov și-a depășit

Victor BANCIULESCU

'Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare in pag a 4-a)

CONSTANTIN NICULAE, 
CAMPION EUROPEAN

Arpad Szabo a cucerit medalia de argint, 
iar Simion Toplicean medalia de bronz

DEBREȚIN, 
(prin telefon) 
Campionatele 
ropene de 
s-au încheiat 
minică seara 
un frumos succes 
al sportivilor ro
mâni. CONSTAN
TIN NICULAE (în 
vîrstă de 26 de 
ani. component al 
clubului Dinama 
București) a cuce
rit medalia de aur 
și titlul de cam
pion al Europei la 
categoria semiu
șoară; Arpad Sza
bo (Dinamo Bucu
rești) a obținui 
medalia de argint 
la categoria super- 
ușoară, iar Simion 
Toplicean (Dinamo. 
Brașov), medalia 
de bronz la cate
goria ușoară. Pen
tru remarcabila lor 
evoluție, sportivii 
noștri și, deopotrivă, antrenorii 
lotului reprezentativ, Iaeob Co- 
drea și Dorin Gavra, merită 
sincere felicitări!

Iată cîteva amănunte. Sîm- 
bătă, în cea de a treia zi a 
competiției, au intrat pe cele 
două tatami concurenții de la 
categoriile semiușoară și ușoară, 
în relatarea noastră ne vom re
feri, mai întîi, lă întrecerile de

CONSTANTIN NICULAE
la semiușoară. Cum subliniam 
și intr-una din corespondențele 
anterioare, misiunea Iui Con
stantin Nicuiae era extrem di 
dificilă, deoarece la categoria 
sa, printre alții, se aflau și 
campionii olimpici Nikolai So- 
laduhin (U.R.S.S.) și Thierry

Nicolae CH1NDEA

(Continuare in pag. a 4-a)

DIVIZIA „AA DE FOTBAL if

UNIVERSITATEA CRAIOVA-lNCĂ PAS SPRE TITLU!

Gh. 
kg 
zi- 
fie

lizate în primele zile de 
Mafiei (C. S. Onești) 257,5 
la „cocoș", Gehi Radu (în 
Iede următoare urmează să 
legitimat la A.S.A. Tg. Mureș)
272,5 kg la „pană", ca și re
zultatele primilor clasați la 
„semimijlocie", unde Dragamir 
Cioroslan a fost secondat de 

Dinu și tînărul Kiskalo, 
și-a îmbunătățit cu 17,5 kg 
mai bună performanță ! 
pentru Ciorosflan ziua 

multe 
la 15 mai el a

Gh.
care
cea 
Dar 
concursului a avut mai 
semnificații : 
împlinit 27 de ani, a corectat 
un record și l-a egalat pe cel 
de la total ! Foarte bine s-au 
comportat Ștefan Tașnadi, Va- 
sile Iile și Gh. Groapă (fratele 
lui Vasile Groapă) autori ai al
tor recorduri.

Ion OCHSENFELD

REZULTATE TEHNICE

(1-0)
F.C. Baia Mare - Univ. Craiova 
„U“ Cj.-Napoca - Steaua 
Jiul Petroșani - Politehnica lași 
Progresul Vulcan- S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Olt 
Corvi nul Huned. — Sportul studențesc 
Politehnica Tim. - F.C.M. Galați 
Dinamo
F.C. Argeș

(0-0 pe te- 
are foa;to 

stu-

© F.C. Baia Mare 
ren propriu) mai 
puține șanse 0 Sportul 
dențesc, practic salvată la Hu
nedoara © Politehnica lași — 
punct mare la Petroșani © 
Steaua pierde la scor meciul cu 
„U" 0 F. C. Argeș iși salvează 
in extremis candidatura la...

U.E.F.A.

Țevi (in tricou de culoare 
închisă) inscrie cu capul go
lul victoriei in meciul Pro
gresul Vulcan — S.C. Ba
cău (1—0).

Foto : V. BAGEAC

ETAPA

— Chimia Rm. Vilcea
- F.C.M. Brașov

VIITOARE (simbătă 23 mai)
F.C. Olt
F.C. Argeș
Sportul studențesc
F.C.M. Galați
F.C1 Baia Mare 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Politehnica lași 
Steaua

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

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

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

— S.C. Bacău
— Chimia Rm. Vilcea
— A.S.A. Tg. Mureș
— „U" Cluj-Nâpoca
— Politehnica Timișoara (1—3)
— Progresul Vulcan
— Jiul Petroșani
— Dinamo
— Corvinul Hunedoara

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 27 17 3 7 50-21 37
2. Dinamo 27 15 5 7 45-24 35
3. F. C. Argeș 27 14 3 10 40-29 31
4. S. C. Bacău 27 12 5 10 37-33 29
5. F.C.M. Brașov 27 12 5 10 30-29 29
6. „U" Ckij-Napoca 27 13 3 11 38-40 29
7. „Poli" Timișoara 27 13 3 11 28-31 29
8. Corvinul 27 12 3 12 46-35 27
9. Steaua 27 10 7 10 40-36 27

10. Chimia 27 12 3 12 38-45 27
11. Sportul stud. 27 12 2 13 35-32 26
12. Jiul 27 12 2 13 34-33 26
13. A.S.A. Tg. Mureș 27 11 4 12 40—47 26
14. Progresul Vulcan 27 10 5 12 34-46 25
15. Politehnica lași 27 9 6 12 35-37 24
16. F. C. Olt 27 9 6 12 29-37 24
17. F.C. Baia Mare 27 8 4 15 26-43 20
18. F.C.M. Galați 27 6 3 18 29-56 15

Citiți în pag. 2—3 cronicile etapei de ieri(Continuare in pag 2-3)

în campionatul feminin de handbal

RULMENTUL BRAȘOV ClȘTIGÂ 

LA BACĂU Șl DEVINE LIDERĂ!

Mariana Jucan (Mureșul) finalizează a frumoasă acțiune de 
atac a echipei sale. (Fază din meciul Progresul — Mureșul 
16—19). Foto : Dragoș NEAGU

Ieri a fost o etapă agitată în 
campionatele de handbal. La 
feminin, Rulmentul Brașov a 
obținut o excelentă victorie în 
deplasare, preluînd „șefia" cla
samentului de la chiar învinsa 
sa, Știința Bacău, Iar in între
cerea echipelor masculine. 
Steaua a înclinat pentru prima 
oară steagul în acest campio
nat. Dar iată amănunte de la 
partidele, din etapa a XVI-a •

FEMININ
ȘTIINȚA BACĂU — RUL

MENTUL BRAȘOV 11—13 (3-4). 
Derbyul campionatului feminin 
a corespuns integral așteptări

lor. Cele două echipe de virf 
ale campionatului s-au anga
jat, încă de la început. într-o 
luptă aprigă, dar — spre sur
priza tuturor —, cele mai cal
me, mai lucide și, prin aceas
ta. mai precise au fost handba
listele oaspete. Irene Oaticea — 
„creierul" formației pregătite 
de Remus Drăgăncscu — a e- 
voluat excelent atit în apărare, 
cit și în atac, creînd coechipie
relor poziții ideale pentru a- 
runcare. iar portarul Elena O-

Hristache NAUM

(Continuare tn pag 2-3)



Concursul pe ambarcații mici

SANDA TOMA RĂMÎNE SPRINTERA NUMĂRUL 1
Concursul republican de ca

notaj pe ambarcații mici s-a 
încheiat sîmbătă dimineață, pe 
lacul Snagov, cu finalele pro- 
belor feminine: schif simplu și 
2 rame fără cîrmaci (1 000 m). 
După întrecerile din serii și 
recalificări, cele mai bune 35 
de vislașe din țară — împărțite 
valoric in 6 finale de simplu 
— și-au disputat intîietatea. 
Timpul a fost splendid, iar re
zultatele înregistrate pe măsura 
prestigiului școlii românești de 
canotaj.Vom începe, desigur, cu fi
nala I a probei de simplu. La 
start: campioana olimpică San
da Toma; Olga Bularda și Va
leria Roșea (medaliate cu

biopz la ultima ediție a J.O.); 
Sofia Banovici (locul 4 la O- 
limpiada de la Moscova, în 
proba de 4 + 1 vîsle); Adriana 
Chelariu (dublă campioană re
publicană. în această primăva
ră, la canotaj-fond) și talenta
ta Maria Ciobanu (Marina). 
Plutonul vîșlașelor noastre 
fruntașe trece aproape compact 
de balizele care marchează 
500 m. Cu un ușor avans se 
află Sanda Toma, marea spor
tivă care nu a pierdut nici o 
cursă în această probă! Pe cu
loarul doi vîslește puternic ju
nioara Adriana Chelariu de la 
Viitorul, o fată la fel de am
bițioasă. modestă și muncitoa
re. Pe lac, zeci de ambarcații,

„MARELE PREMIU AL BUCUREȘTIULUI" LA AUTOMOBILISM
Competiția automobilistică 

„Marele premiu al Bucureștiu- 
lui" desfășurată în Capitală — 
eontînd ca a II-a etapă a cam
pionatului republican de vite
ză Pe circuit — a beneficiat de 
o vreme excelentă, deci de bu
ne condiții de concurs. Si. ast
fel miile de spectatori pre- 
zenți pe traseu au putut urmă
ri întreceri interesante între 
mașini ..Dacia 1300“ pregătite 
în mod special (unele avînd 
peste 100 h.p.) de către I- A. 
Dacia Pitești și I.N.M.T. Bucu
rești. altele în premieră în 
Capitală (Renault 5 Alpine, 
și Alfa Sud) — si în special 
mașina de formula „B 8“ tip 
Easter (cu o siluetă identică 
mașinilor de formula I). în a- 
fară de concurs, proiectată rea
lizată si condusă de excelentul 
nostru specialist. maestrul 
sportului Laurențiu Moldovan.

1,1 ffiSBIHSJ3E5HsEH!ffitE^EES5ISHSB!

Precizînd si mediile orare cu 
care s-a alergat (Pe un circuit 
care n-a fost însă la înălți
me) : 79 km — gr. 1 ; 87 km
— gr. 2 ; 94 — gr. 5. iată nu
mele cîștigătorilor ; Hirsch- 
wogel — C.S.M. Reșița (gr. 1), 
Ursu — I.N.M.T. București (gr. 
1,5), Iancovicî (gr. 2). Grigoraș 
(gr. 5), Nicoară (gr. 6) — toți 
de la Dacia Pitești. P. Teodor
— I.T.B. (începători). Pe echi
pe : 1. Dacia Pitești. 2. Poli
tehnica București.

Trofeul „Marele premiu al 
Bucureștiului". ediția a Xl-a. 
ca si „Cupa memorială D. 
Motoc" au revenit alergătorului 
piteștean N. Grigoraș, catego
ric cel mal iscusit și prezen- 
tînd o mașină excelent pregă
tită în compartimentul propriu 
de competiții...

Modesto FERRARINt

într-o adevărată tribună miș
cătoare, urmăresc această pa
sionantă luptă. Pe ultimii me
tri. Sanda Toma sprintează 
irezistibil și cîștigă. Tînăra A- 
driana Chelariu trece linia de 
sosire imediat după marea 
campioană, confirmîndu-și ta
lentul și valoarea. Rezultate: 1. 
Sanda Toma (Steaua) 3:57,2; 2. 
Adriana Chelariu (Viitorul) 
3:58,1; 3. Valeria Roșea (UTA) 
3:58,5; 4. Sofia Banovici (Stea
ua) 3:59,3; 5. Olga Bularda (Di
namo) 4:02,7; 6. Anișoara Cio
banu (Marina) 4:03,9. în finala 
II-a: 1. Aneta Mihaly (Dina
mo) 4:00,0; 2. Mariana Zaha- 
ria (Dinamo) 4:01,0.

O întrecere frumoasă a ofe
rit și finala mare a probei de 
2 f.c. Cel mai bun echipaj s-a 
dovedit a fi Mariana Naghiu — 
Olguța Onofrel. Cele două 
sportive au făcut o cursă de zi
le mari, întrecînd ramere con
sacrate pe plan internațional, 
unele medaliate Ia Jocurile O- 
Jimpice de la Moscova. Rezul
tate: 1. Mariana Naghiu — Ol- 
guța Onofrci (Olimpia — Di
namo) 3:55,0; 2. Elena Horvat 
— Maria Dragomir (Steaua) 
3:56,2; 3. Elena Bondar — Lu
minița Furcilă (Dinamo) 3:56,8; 
4. Florica Silaghi — Maria Tă- 
nasă (Dinamo) 4:00,1; 5. Inge 
Ștefani — Rodica Frintu (C.N. 
ASE — Olimpia) 4:00,5; 6. Lă
crimioara Teleucă — Maria Si- 
mion (Ceahlăul — C.N. ASE) 
4:04,8. în finala II-a: 1. Flo
rica Bucur — Rodica Pușcatu 
(Dinamo — C.N. ASE) 3:58,3; 
2. Ecaterina Tudorică — Titia- 
na Iftime (Olimpia) 4:02,9.

Vasile TOFAN

ÎN FINALELE
CAMPIONATELE DE HANDBAL DE HALTERE
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...SE LIMPEZESC APELE (fc- — * “ “ “
Nu, *n-a  fost o etapă calmă! N-a fost 

o etapă cu mari favoriți, cum indicau 
calculele hirtiei, din moment ce Dinamo, 
urmăritoarea liderului, n-a reușit decit 
un scor strins, la limită, intr-o partidă 
in care nu-și punea, initial, decit pro
blema rotunjirii golaverajului. $i aceasta 
in timp ce „ll“-le craiovean realiza la 
Baia Mare o remiză, obținind acolo un 
punct de aur, care o distanțează din nou 
in „clasamentul adevărului" (+11 fată de 
-f-9).

Dar, dacă Universitatea s-a mai apro
piat cu un pas de titlul pe care îl riv- 
nește atit de mult, F.C. Baia Mare a 
făcut unul in... jos. spre Divizia „B“. 
speranțele ei de supraviețuire devenind 
tot mai mici. Cu atit mai mult cu cit 
adversarele sale directe in cursa dură 
pentru rămînere in Divizia „A" au ciști-

gat puncte prețioase in depla 
tul studențesc, performera r 
puncte in 10 etape, față de 1 
rul !) a învins la Hunedoara 
nosticurile au mers, la aces 
un egal, iar Politehnica Iași 
mențină imaculată tabela de 
stadionul din Petroșani, unde 
să facă această ispravă nici U 
Craiova, nici Dinamo, nici 
nici Steaua I Să fie oare pur 
Hunedoara și Petroșani 
ȘALVARII Sportului studente 
tehnicii Iași ? Ne vor răspi 
ceastă întrebare etapele viit 

Lăsind insă la o parte „i 
făcute pe baza rezultatelor de 
aceasta, a 27-a, oferă comew 
un subiect care nu poate tre 
niai : cedarea nervilor (pe ici.

REVANȘĂ (meritată) PENTRU INFRÎNGEREA DIN TUR
HUNEDOARA, 17 (prin tele

fon).

Jucînd cu o mare ambiție și 
o admirabilă dăruire, cu o ex
celentă organizare a defensivei 
și știind să contraatace peri
culos (mai ales ne aripa dreap
tă. prin Fl. Grigore. care a 
colaborat abil cu M. Marian), 
studenții bucureșteni au repur
tat o victorie meritată si deo
sebit de prețioasă. Deși supuși, 
în marea majoritate a timpu
lui, unei insistente presiuni, 
alb-negrii au părăsit terenul 
învingători pentru că au fost 
mai calmi si mai ordonați în 
joc. mai fermi în marcaj be
neficiind în plus de o linie de 
fundași sigură. în care a ex
celat Cazan, cel mai bun ju
cător de pe teren.

Corvinul și-a decepționat su

porterii prin jocul său lent, de 
pase ia nesfîrșit în preajma 
careului advers, prin ineficaci
tatea atacului, prin numeroase 
mari greșeli comise în faza de 
finalizare.

După un prim sfert de oră. 
în care gazdele lăsau impre
sia că vor cîstiga pentru că 
dominau autoritar, a venit faza 
din min. 15. cînd la o lovitură 
liberă laterală, executată de 
Chihaia. M. SANDU a reluat 
cu capul, cu boltă, peste I. 
Gabriel. Din acest moment, gaz
dele si-au pierdut luciditatea — 
cu toate că au stăpînit terenul 
Pînă la sfîrsitul primei re
prize — nu și-au creat ocazii 
reale de gol. Cea mai mare 
ratare a primei părți — Petcu. 
în min. 45.

După pauză. în min. 48. Mo- 
raru respinge in corner șutul

(Urmare din pag. I)

prea-Drăgănescu a prins o zi 
de excepție. în aceste condiții 
— echipa antrenată de Eugen 
Barta ni s-a părut timorată de 
importanța derbyului, din care 
cauză a comis multe greșeli și 
s-a pripit în fazele decisive —, 
victoria brașovencelor fiind 
perfect meritată, șansele lor de 
a cuceri titlul devenind acum 
foarte mairi. Rulmentul a rea
lizat la Bacău unul din cele 
mai bune jocuri ale sale din 
campionat și acesta ar fi încă 
un merit al antrenorului R. 
Drăgănescu. Au marcat : Gaal
3, Lupșor 2, Radu cu 2, M. Flo- 
rea 1, Hrișcu 1, Marian 1, T3- 
rok 1 pentru Știința, Furtună
4, Pătrat 3, Drăgușel 2, Marian
2. Oancea 1. Constantin 1 pen
tru Rulmentul. Au arbitrat 
foarte bine T. Curelea și FI. 
Păunescu. din București.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 16—19 
(9—8). Victorie surprinzătoare, 
dar pe deplin meritată a echi
pei din Tg. Mureș, care a ju
cat — mai ales in repriza se
cundă — foarte exact și atent, 
finalizînd variat și spectaculos 
în atac, apărîndu-se cu ambiție 
și cu foarte multă promptitu
dine. Au marcat : Sasu 5, Io- 
nescu și Manta cite 4, Gufă, 2, 
Bădescu — Progresul, Dorgo 7, 
Gergelfy 4, Jucan și Kiss cite
3, Dudaș, Fejer — Mureșul 
Bun arbitrajul cuplului D. Pu
rică și V. Erhan — Ploiești. (C.A).

„U" TIMIȘOARA — TEXTI
LA BUHUȘI 19—14 (6—7). Stu
dentele, mai active în partea 
a doua și avînd în Stefanovici 
o atacantă percutantă, au cîș- 
tigat pe merit. Cele mai mul
te goluri : Ștefanovici 10, 
Luțaș 3 — „U“, Fodor 4, 
Buftea și Ciobota.ru cite 3 — 
Textila. Arbitri : I. Manoliu și 
Șt Ocneanu — Sibiu. (C. Cre- 
țu — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA - CONSTRUCTORUL 
B. MARE 18—17 (7—6). Meci 
frumos, cu final palpitant (s-au 
înscris trei goluri în ultimul 
minut de joc, iar golul victo
riei, chiar în ultima secundă). 
Cele mai multe goluri : Cojo- 
cărița și Torjoc cite 5 — Ti
mișoara, Igorov 6, Dluf 4 — 
Baia Mare. Arbitri : M. Marin 
și Șt. Șerban — București.

,.U“ CLUJ-NAPOCA — TE- 
ROM IAȘI 16—22 (4-10).

MASCULIN
ȘTIINȚA BACĂU — STEA

UA 21-19 (14—8). O primă și 
mare surpriză a acestei etape : 
cea dinții înfrîngere a campi
oanei în actuala ediție a Divi
ziei „A" 1 Cauza principală este 
jocul foarte bun practicat timp 
de 40 de minute de gazde, a- 
nimate de dorința de a scăpa

de situația precară în care se 
află. Este drept, însă, că nici, 
replica steliștilor n-a fost la 
nivelul faimei pe care o au. 
Productivitatea diminuată a lui 
Stingă și lipsa de ambiție a 
echipei de-a lungul primelor 
30—40 de minute au facilitat în 
bună măsură evoluția superi
oară a studenților. Marcatori : 
Vasilache 5, Eftene 4, Szemeș 
4, Nicolescu 3. Vasiîca 3, Ber- 
becaru 2 pentru Știința. Stin
gă 4. Kicsid 3, Birtalan 3, Ber
bece 3, Voina 2, Stockl 2, Ni- 
culae 1, Marian 1 pentru Stea
ua. Au arbitrat bine R. Iaman- 
di și Tr. Ene, din Buzău. 
(H. N.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
20—16 (8—6). Un joc frumos în 
prima repriză, din păcate dur 
în partea a doua. Victoria di- 
namoviștilor meritată. Remar
cabilă replica nu numai vigu
roasă, dar și foarte valoroasă 
a studenților. Marcatori : Be- 
divan 6, Flangea 3, Grabovschi 
3, Dogărescu, Tase, Oprea cite 
2. Durău, Becicheri — Dinamo. 
Folker 6, Knuff 5, Soroceanu 2, 
Voica 2, Feher — Politehnica. 
Au condus corect VI. Cojocaru 
și I. Mihăilescu — Craiova.

„U“ CRAIOVA — C.S.M. 
BORZEȘTI 26—20 (10—9). Gaz
dele. mai bune în repriza se
cundă, au cîștigat meritat. Cele 
mai multe goluri : Dumitru 9, 
Agapie 4 — „U“, A. Berbe-
caru 6, însurățelu 4 — C.S.M. 
Au condus : J. Jung și M. Vul- 
cănescu — Reșița. (V. Popovici 
— coresp.).

H. C. MINAUR B. MARE — 
RELON SAVINEȘTI 32—17 
(14—11).

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL ARAD 19-14 
(7—7).

(Urmare din pag. 1)

CLASAMENTUL
IN CAMPIONATUL FEMININ

1. Rulm. Brașov
2. Știința Bc.
3. Murețul Tg.M.
4. TEROM lași
5. ,.U“ Cj.-Nap.
6. Prog. Buc.
7. Constr. B.M.
8. „U- Tim.
9. Textila Buhuși 

10. Constr. Tim.

14 14 0 2 293-215 24
14 14 0 2 314-236 2B
14 10 0 4 254-257 20
14 8 2 4 2S1-250 18
14 7 1 8 271-283 15
14 4 2 8 234-227 14
14 6 0 10 272-289 12
14 5 2 9 248-281 12
14 4 0 12 237-299 8
14 2 1 13 240-307 5

3«3iaSS3BZ

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 MAI 

1981

I. Bologna — Avellino x
II. Brescia — Como 1
in. Cagliari — Catanzaro 1
IV. Fiorentina — Ascoli 1
V. Internaționale — Perugia 1 

VI. Napoli — Juventus 2
VII. Roma — Pistoiese 1

VIII. Torino — Udinese x
IX. Cesena — Milan x
X. Pisa — Lazio x

XI. Taranto — Palermo x
XII. ROVA — Rapid Bue. x

XIII. CSM Suceava — F.C. C-ța. 1
Fond total de ciștiguri : 862 916

ZI DE MARE

CORV
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mativ 10. 
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Nota 10 — pentru organiza
rea excelentă a Întrecerilor 
„Daciadei" ca și pentru o se
rie de rezultate.

Iată primii clasați în ultimele 
două zile.

Cat. semimijlocie (75 kg) : 1. 
Dragomir Cioroslan (Olimpia Buc.)
327.5 kg — record egalat ; 2. Gh. 
Dinu (Steaua) 325 kg ; 3. T. Kis
kalo (C.S.M. Cluj-Napoca) 320 kg. 
Smuls ; 1. Dinu 145,5 kg — re
cord (v.r. Cioroslan 142,5 kg), 2. 
Cioroslan 143,5 kg, 3. Kiskalo
142.5 kg. Aruncat ; 1. Cioroslan
185.5 kg — record (v.r. i-a apar
ținut cu 185 kg) ; 2. Dinu 180 kg: 
3. Kiskalo 177,5 kg.

Cat mijlocie (82,5 kg). 1. Du
mitru Petre (Steaua) 337,5 kg ;
2. P. Becheru (Steaua) 327,5 kg ;
3. C. Dabija (A.S.A. Tg. Mureș) 
305 kg. Smuls : 1. Petre 150« kg ;
2. Becheru 142,5 kg ; 3. Antal
(A.S.A. Tg. Mureș) 140 kg. A- 
runcat : 1. Petre 188 kg — record 
(v.r. Cioroslan 187,5 kg) ; 2. Be
cheru 185 kg ; 3. Dabija 170 kg.

Cat. semigrea (90 kg). 1. Vasile 
Groapă (Steaua) 345 kg ; 2. M 
Purdilă (Steaua) 335 kg ; 3. T. 
Petrișor (Rapid Buc.) 315 kg. 
Smuls : 1. Groapă 150 kg ; 2.
Purdilă 145 kg ; 3. Morozan (Glo
ria Bistrița). Aruncat : 1. Groa
pă 195,5 kg — record (v.r. i-a 
aparținut cu 195 kg) ; 2. Purdilă 
190 kg : 3. Petrișor 170 kg.

Cat. grea-ușoară (100 kg). 1. 
Vasile Ilie (Steaua) 360 kg — re
cord (v.r. l-a aparținut cu 357,5 
kg) ; 2. Cs. Mathe (Clujana) 317,5 
kg ; 3. T. Corpodean (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 307,5 kg. Smuls : 1. Ilie 
160 kg ; 2. Corpodean 137,5 kg ;
3. Mathe 137,5 kg. Aruncat : 1. 
Ilie 200 kg — record (v.r. i-a 
aparținut cu 195 kg) ; 2. Mathe 
180 kg ; 3. Corpodean 170 kg.

Cat. grea (110 kg) : 1. Cezar Ni- 
colae (Steagul roșu*  Brașov) 330 
kg ; 2. Z. Rad (A.S.A. Tg. Mureș) 
290 kg ; 3. I. Laszlo (Constructo
rul Tg. Mureș) 267.5 kg. Smuls : 
1. Nicolae 150 kg ; 2. Rad 130 
kg ; 3. Cristea (Rapid Arad) 115 
kg. Aruncat ; 1. T. Popa (Steaua) 
185 kg ; 2. Nicolae 180 kg ; 3. 
Rad 160 kg.

Cat. supergrea (4-110 kg). 1. 
Ștefan Tașnadi (Clujana) 370 kg 
— record (v.r. M. Parapancea 360 
kg) ; 2. Gh. Groapă (Steagul
roșu Brașov) 350 kg ; 3. A. Dru- 
ziuc (Rapid Buc.) 315 kg. Smuls: 
1. Groapă 1G6 kg — record (v.r. 
Tașnadi 165 kg) ; 2. Tașnadi 165,5 
kg ; 3. Kreicik 150 kg. Aruncat : 
1. Tașnadi 200,5 kg — record ; 2. 
Groapă 185 kg ; 3. Druziuc 170 kg.

I
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I
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CLUJ-NAPOCA, 17 (prin tele
fon).

Primiți cu sportivitate și aplau
ze. internaționalii de la Steaua 
și coechipierii lor au cedat la un 
scor net unei formații locale care 
a făcut, se pare, cea mai reușită 
partidă a sa din acest sezon. 
Alb-negrii au efectuat o neîntre
ruptă circulație cu și fără balon, 
depășindu-șl, în special în prima 
repriză, net adversarul. Ei și-au 
creat în primul act cel puțin 9 
mari ocazii de gol (min. 2, min. 
7, min. 15, min. 21, min. 26. min 
35. min. 38, min. 41, min. 42), dar 
au reușit să înscrie doar o da
tă. în min. 24. Iordache degajează 
defectuos cu mîna, interceptează

INSPIRAȚIE CLUJEANA
Suciu, care trage in bară și CÎM- 
PEANU reia in plasă. Steaua a 
avut un atac mai periculos (min. 
25). cînd o neînțelegere între 
„centralul0 și tușierul Forwirth
1- a oprit pe M. Răducanu din 
cursă.

In repriza secundă, joc mult 
mai echilibrat, oaspeții fac mari 
eforturi pentru a da o replică 
mai consistentă, dar atacurile 
Universității, simple și tăioase, se 
vor concretiza de două ori : în 
min 66 — Țegean face o cursă 
pe aripa dreaptă, trimite precis 
pe partea opusă la Cîmpeanu. 
urmează o recentrare a acestuia 
și SUCIU reia direct în plasă :
2— -0; în min. 67. din nou cursă 
Tegean, pe partea dreaptă, pasă

Stadion 
mativ 25 ( 
Șuturi fa

„U“ CL 
I. Mureșa 
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M. Râducc
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PUTEA FI 4-1, PUTEA FI SI 2-2
Ca orice echipă care nu are 

ce pierde — poziția sa bună în 
clasamentul adevărului ferin
d-o, deocamdată, de emoții — 
Chimia a abordat întîlnirea ev 
calm și luciditate, a acționai 
dezinvolt și uneori spectaculos 
obligînd formația dinamoviști- 
lor bucureșteni, poate prea si
gură de victorie, să facă mari 
eforturi pentru a cîștiga o par
tidă desfășurată mult timp sub 
semnul echilibrului și al incer
titudinii. Rezultatul meciului a 
fost fixat în primele 45 de mi
nute de joc. Gazdele au des
chis scorul in min. 30, prin 
DUDU GEORGESCU, care a

reluat cu capul in plasă balo
nul central de Iordache, acesla 
Ia rindul său primind o pasă 
de Ia Stredie, care ieșise cu 
mingea în afara liniei de fund 
a terenului, fără ca arbitrul V. 
lanul, destui de aproape de fa
ză, să observe acest lucru. In 
min. 36, scorul a fost majorat, 
grație unei alte lovituri de 
cap, de astă dată a lui AUGUS
TIN. Replica oaspeților, destui 
de promptă, s-a soldat cu un 
gol frumos, înscris de GÎNGU, 
care a șutat violent de la apro
ximativ 25 m, surprinzîndu-i 
pe Eftimescu, ieșit din poartă 
A urmat, după o primă repri-

COMPLEXUL IEȘEAN1* N-A FOST DEPĂȘIT
JIUL - POLITEHNICA IAȘI 0-0

Stadion Jiul; teren moale; timp frumos; spectatori — aproximativ 5 000. 
Șuturi la poartâ: 15-5 (pe poarta: 7-2). Cornere: 8-3.

JIUL: Cavei 7 — P. Grigore 7, Neagu 7, Rusu 7, VcsiMu 8 — Varga 7, 
Stoica 6, Stoichițâ 7 — Șumulanschi 5, Sâlâjan 5 (min. 60 Mușat 5), Giu- 
chici 5 (min. 73 Vînâtoru 5).

POLITEHNICA: Bucu 8 — Oprea 7, Anton 7, Ursu 7, Ciocîrlon 6 — Ro- 
mllâ 7, Agachi 8, Simionaș 6 — C. lonescu 6 (min. 83 Florean), Dânilâ 6 
(min. 81 Cioacâ), Gh. Munteanu 6. x . ■

A arbitrat: Sever Drâgulici (Drobeta Tr. Severin) 9; la Unic: Al. Mu:- 
tâțea (Pitești) si Gh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene: RUSU, MUNTEANU.
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IEE

NUMERELE EXTRASE LA TRA- | 
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 1 
NOEXPRES DIN 17 MAI 1981 g

Faza I : Extragerea I : 45 28 
11 8 15 13 ; Extragerea a II-a : ■ 
14 30 28 10 19 35 ; Extragerea a I 
IlI-a : 5 21 20 17 15 37 ; Extra- I 
gerea a IV-a : 2 22 29 39 5 38.

Faza a II-a î Extragerea a V-a : I 
30 45 43 1 3 23 ; Extragerea a VI- | 
a : 41 1 15 16 17 ; Extragerea a 
VII-a : 28 26 25 35 1 ; Extragerea - 
a VITT-a : 5 1 30 22 35. Fond I 
total de ciștiguri : 1.360.846 lei. i

Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe:
• ............. ..........

PETROȘANI, 17 (prin telefon)
Jocul a Început sub semnul 

..complexului Politehnica" care 
există la Petroșani — urma
rea faptului că Jiul a avut 
mereu necazuri acasă (meciuri 
nule și chiar infrîngeri) în 
fața ieșenilor. O ocazie mare 
s-a ratat în min. 2, cînd Stoi- 
chiță de la 10 m a șuitat pu
ternic, insă Bucu a avut un 
■•eflex excelent Apoi însă am 
asistat la o repriză ștearsă în 
care s-a muncit mult, dar... în 
van, uneori cu accente dure, 
nejustificate. Pe măsura jocu
lui încîlcit, au fost și fazele 
deloc periculoase la ambele 
porți. echipele tintind buturile 
doar de cite 2 ori în primele 45 
minute. Au ratat : Varga (min.. 
15) care a săltat mingea peste 
portarul ieșean dar și peste 
poartă, apoi Șumulanschi și 
Sălăjan s-au invitat la 6 m, 
irosindu-se astfel o situație

4—1 (2-0).

foarte bună ; jar din tabăra 
moldoveana. Agachi, printr-un 
„luft" de la 10 m (min. 29) 
de poarta adversă și Gh. Mun
teanu (min. 41). Nici repriza 
a doua nu s-a deosebit de pri
ma ca joc ci doar prin aceea 
că in unele momente gazdele 
au atacat în trombă. Marile o- 
cazii însă (din min. ’ 70. 77 și 
88. cînd la poarta oaspeților au 
fost adevărate asedii) nu au 
fost valorificate. Pe de o parte 
fiindcă Varga. Stoica și Vînă- 
toru n-au fost destul de 
prompți, pe de alta fiindcă 
Bucu a apărat foarte bine. Bi
neînțeles, spectatorii au rămas 
nemulțumiți și apare justifica
tă remarca lor plină de necaz, 
cînd cereau din tribune, ironic, 
să intre in teren echipa de ju
niori (care obținuse în deschi
dere o victorie la scor).

Modesto FERRARINI
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„tL“, etapa a 27 a IGNAT STRĂPUNGE „BARICADELE" ÎN MIN. 85!

MATULUI?-----------
La Hunedoara doi jucători au fost elimi
nați, mărind lista de recalcitranți a Cor- 
vinului, in timp ce pe stadionul Pro
gresul, intr-o dispută aspră, cei mai 
nervoși s-au dovedit a fi M. Anghel și 
— cine credeți ? — Marian lonescu, cel 
reintrat după 4 etape de suspendare, 
pentru 6 cartonașe galbene cumulate in 
acest campionat. Și reintrarea lui s-a 
soldat cu al 7-lea !? Conducerea clubului 
și Viorel Mateianu, revenit la echipa din 
str. Dr. Staicovici pe ușa din față — 
după ce fusese indepărtat, acum cițiva 
ani, pe cea din spate — trebuie să-l 
tempereze urgent pe acest jucător năbă
dăios, care, in loc să-și vadă de treabă, 
pentru că știe fotbal, caută mai mult 
picioarele adversarilor !

Laurențiu DUMITRESCU

PITEȘTI, 17 (prin telefon).
Dună dotă eșecuri consecu

tive. în deplasare, si animată 
de o imensă dorință de a se 
revanșa de Pe urma unor în- 
fringeri mai vechi și mai 
proaspete. F. C. Argeș a avan
sat. din start. în terenul ad
vers. căutind golul cu avidita
te. S-a izbit însă, si de aceas
tă dată, de un adversar redu
tabil. tenace, consecvent în a- 
plicarea marcaiului om la om 
Si. grijulii ■ — prin Panache și 
Naghi — în a-1 păzi, cu străș
nicie. pe golgeterul Radu II. 
Din această luptă a perechilor, 
au rezultat deseori intervenții 
neregulamentare (si de o par
te si de cealaltă. întrucît. pe

0 REMIZA CARE FOLOSEȘTE DOAR OASPEȚILOR

5ARA - SPORTUL STUDENȚESC 0-1 (0-1)

foarte frumos; teren excelent; spectatori — aproxl- 
M. SANDU (min. 15). Șuturi la poartâ: 16—6 (pe 

—4.
5 — Rednic 8, Golan 6, Dubinciuc, Bogdan 7 - 
Andone 7), Kleln 6, Petcu — Nicșa 6 (min. 54 

Vâetuș 7.
: Moraru 8 — M. Marian 8, Cazan 9, lorgulescu 
hihaia 7, Munteanu I 7 (min. 85 Șerbânică), O.

7, M. Sandu 7. Bucurescu 6 (min. 89 Stroe),
9; la linie: M. Ivâncescu (ambii din Brașov) și 
Marian, vaetuș.

. DUBINCIUC.
La speranțe: 1—3 (1—1).

BAIA MARE, 17 (prin telefon)
Din diferite motive (Negrilă — 

disciplinar ; Beldeanu șl Crișan 
— prea solicitați), Universitatea 
a intrat în teren fără cîteva piese 
de bază. Echipa locală avea și 
ea probleme (și-a întinerit efec
tivul. Terheș a fost bolnav cî
teva zile) apărînd într-o formulă 
schimbată. Partida, însă, a fost 
mal mult decît atractivă și mai 
bine de 60 de minute a oferit un 
joc frumos, disputat. Băimărenii 
s-au ridicat la nivelul liderului, 
multă vreme, și te făceau să re
greți că sînt atît de aproape de 
retrogradare. Paradoxal, după 
pauză, ei au avut superioritatea 
teritorială mai mult, dar nu s-au 
descurcat în fața careului, pen

contraatac, brașovenii s-au do
vedit incisivi), ceea ce a dus 
la o fragmentare excesivă a 
disputei pentru un loc pe po
dium. Asa se explică și absen
ta ocaziilor mari la poarta lui 
Popa, atent la suturile lui Moi- 
ceanu (min. 16 și 32). ca Si la 
centrările de pe ambele flancuri, 
la care a ieșit prompt, rezol- 
vînd cu precizie.

Superioritatea teritorială a- 
parține lui F. C. Argeș și’ după 
pauză. eă transformîndu-se. 
treptat. într-un asalt continuu 
la poarta lui Popa care, prin 

■ intervențiile sale la intercep
ție. face minuni. In toată re
priza. oaspeții scapă o singură 
dată (min. 80), dar periculos

tru că nu au putut depăși un ad
versar evident superior valoric. 
Iar Universitatea a Ieșit cu 
atacuri sau contraatacuri tăioase, 
care îi puteau aduce chiar vic
toria. A fost un Joc deschis și. 
ca atare, șl cu ocazii de gol. In 
primul minut au ratat deschide
rea scorului Sept, Bălăci, Cămă- 
taru. S-au înscris, apoi, pe lista 
ratărilor. Buzgău (min. 10, a tri
mis prea încet și Tillhol a res
pins din fața porții goale), Radu 
(min. 37). iar de partea cealaltă 
— Cămătaru (min. 8) și Cîrțu 
(min. 31).

După pauză, jocul se reia la 
fel de promițător ; în min. 46 
Terheș nu profită de o situație 
favorabilă, iar în min. 49 trimite

F.C. ARGEȘ - F.C.M. BRAȘOV 1-0 (1-0)
Stadion „1 Mai"; teren foarte bun: timp excelent; spectatori — aproxi- 

motiv 20 000. A marcat; IGNAT (min. 85) Șuturi la poartă: 13-2 (pe poar
tă: 8-2). Cornere: 19-2.

F C. ARGEȘ: Ariciu 7 — M. Zamfir 8 Cîrsteo 7 Stancu 7 Tulpan 6 — 
Kallo 7. Bărbulescu 7, Ignat 8 - Băluță 6 (min. 46 Nico 7), Radu II 7. 
Moiceanu 6 (min. 69 Turcu 7).

F.C.M, BRAȘOV: Popa 9 — Ștefan 6. Panache 7, Naghi 8. Monclu 6 — 
Bucur 6 (min. 70 Bența 6), Furnică 6, Chioreanu 7, Gherghe 7 — Poras- 
chivescu 5 (min. 86 Ciobanu) Marinescu 6.

A arbitrat: V. Tătar (Hunedoara) 
G. Cotormani (Petroșani).

Cartonașe galbene: PANACHE.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe:

> i
în 16-le advers, de unde M. 
Zamfir, obligat de centrarea lui 
Bența. este la un pas de auto
gol. Apoi, cu un ultim efort, 
F. C. Argeș se aruncă, literal
mente, in atac și, in min. 85, 
înscrie mult așteptatul gol al 
victoriei. Radu II a centrat, ne 
jos, spre careul mic, de unde

F.C. BAIA MARE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-0
Stadion ,,23 August*;  teren foarte bun; timp frumos; spectatori — aproxi

mativ 15 000. Șuturi la poartă: 8—3 (pe poartă 7—3). Cornere: 5—7.
F.C. BAIA MARE: Feher 8 — Onuțan 7, Bort 8, Tătăran 7, G. Mureșan 

6 — Bălan 7 (min. 74 Drcgomirescu 6). P. Radu 7, I. Mureșan 8 — Sepi 
7, Buzgău 6, Roznal 7 (min. 46 Terheș 6).

UNIVERSITATEA: Lung 8 — Purima 7, Tilihol 7, Ștefănescu 9, Ungureanu 
7, — Țicleanu 7, Donose 7 (min. 20 Geolgău 7), Bălăci 8 — Cîrțu 6 
(min. 74 Crișan 6), Cămătaru 7, Irlmescu 6.

A arbitrat: N. Rainea (Birlad) 7; la linie: M. Moraru (Ploiești) șt P. 
Silvestru (Focșani).

Cartonașe galbene: BALAN, GEOLGAU IRIMESCU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: O-O.

•................ ...
pe lîngă bară. La fel a făcut 
Sepi în min. 52 șl tot el, în min. 
70, a fost obstrucționat în careu, 
de Tilihol. Replica oaspeților a 
dat emoții băimărenilor. mal ales 
în min. 51, cînd Feher l-a blocat 
salvator pe Balacl, șl în min. 66. 
cînd, la centrarea Iul Cîrțu, Irl

9; Io linie: M Fediuc (Suceovo) șl

1-0 (0-0).

IGNAT, scăpat dintr-un clinei 
cu mai mulți apărători brașo
veni. a împins balonul în pla
să Explozie de bucurie în 
tribune. F. C. Argeș a învins 
si Pe F.C.M. Brașov și... tra
diția.

Gheorghe NICOLAESCU

mescu, singur singurel, a șutat 
de la 7—8 m. pe lingă poartă. 
Rezultatul ni se pare echitabil, 
deși gazdele pierd încă un punct, 
spulberînd din speranțele ce Ie 
mai au pentru a se salva de la 
retrogradare.

Constantin ALEXE

78, Dumi- 
pul peste 
Ioraru in- 
vator la 
; în min. 
. cu capul 
1. 88, la o 
inii au re- 
tificat pe- 
injurii ar- 
minat. Iar

în min. 90, Dubinciuc a văzut 
și el cartonașul roșu pentru 
lovirea cu piciorul a unui ad
versar fără balon ! Partida s-a 
încheiat într-o notă de mare 
tensiune, o parte a publicului 
manifestîndu-și vehement ne
mulțumirea fată de comporta
rea echipei locale.

Radu URZICEANU

IJ-NAPOCA - STEAUA 3-0 (1-0)

eren excelent; timp frumos; spectatori — aproxi- 
t: CIMPEANU (min 24 și 67). SUCIU (min. 66). 
oe poartâ: 12—2). Cornere: 10-5.
Moldovan 7 - L. Mihai 8, Dobrău 8, Ciocan 8,
B, Porațchi 8 (min. 80 FI. Pop), Batacliu 8 — Țe- 
ciu 9 (min. 82 Dobrotâ).
• Anghelini 6, Someș (min. 6 FI. Marin 6). lovan 6, 
irdânescu 7, I. Gheorghe 6 (min. 53 Bolba 6) — 
cu 6, Jurcâ 6.
8; la linie: A. Forwirth (ambii Timișoara) și V.

MARIN, I. MUREȘAN, ȚEGEAN.
). La speranțe: 1—3 (0-3).

sschidere a 
U, șut sec 
fdănescu și 
are pentru 
• eforturile 
izele foarte

periculoase se înregistrează tot la 
cealaltă poartă (min. 71 și 90), 
cînd Țegean și Cîmpeanu sînt ia
răși aproape de gol.

Eftimie IONESCU

- CHIMIA RM. VÎLCEA 2-1 (2-1)
o frumos: teren foarte bun; spectatori — aproxi- 
t: D. GEORGESCU (min. 30). AUGUSTIN (min. 36) 
luturi la poartă: 17—17 (pe poartă; 11—8). Cornere:

- Mărgineanu 6, Dinu 7. Bumbescu 6, Stredie 6 — 
(min. 57 Pană 6), Custov 6 — Jâlnar 6, D. Geor-

7 — Bosno 7, Iordan 7, Catarglu 7, Cincă 7 — 
eseu). Alexandru 7, Stanca 7 (min. 76 G. Stan) - 
ngu 7.

(lași) 6; la linie: V. Topan (Cluj-Napoca) și C. 

iRDACHE.
0. La speranțe: 7—0 (2-0).

1 a marilor 
întîi, două 

amoviștilor. 
stin a tre- 
n apărarea 
și pe Con- 
trimită in 
deposedat, 

atargiu. In 
;cu s-a gă- 
ă cu porta- 
; n-a putut

să-l învingă intr-o situație in 
care acesta părea invins. Și n-a 
fost, cum putea, la un moment 
dat, să fie, adică 4—1. în 
schimb, era cit pe-aci ca scorul 
să devină 2—2. Preda ratînd, 
singur cu Eftimescu, în min. 
87 șansa unui gol aproape si
gur și aceea a remizei.

Mihai IONESCU

TREI GOLURI
TG. MUREȘ, 17 (prin telefon)

în acest meci s-au marcat trei 
goluri splendide, parcă și în con
sens cu oferta televiziunii (deși, 
deschiderea scorului a scăpat, de 
neînțeles, echipei tehnice de 
transmisie — n. red.), care răs
față spectatorii : min. 26, BO
LONI cu o lovitură liberă exe
cutată fulgerător sub bara trans
versală ; min. 48. IAMANDI, care 
a cîștigat teren, în inferioritate 
numerică, în careul advers ; min 
82, BIRO I. printr-o „foarfecă" 
de la 15 m, care a surprins pe 
toată lumea.

Aceste goluri deosebite au în-

PORTARUL OANA LIMITEAZĂ SCORUL..
TIMIȘOARA, 17 (prin telefon)

încă din start „Poli" trece pe 
lîngă deschiderea scorului, dar 
portarul Oană a intervenit ului
tor, în două rînduri : min. 1 — 
la lovitura de cap a lui Nedelcu 
și min. 2 — la „bomba" lui 
Păltinișan. Echipa locală are o 
bună dispoziție de joc. Dumitru 
și Vlătănescu servesc ofensivei 
mingi utile și poarta gălățeană 
este supusă unei mari presiuni. 
Oaspeții încearcă echilibrarea par
tidei printr-un prelungit joc de 
pase, însă nu pot evita deschide
rea scorului : min. 25 — Manea 
îl deschide pe ANGHEL, Vlad 
este driblat scurt și timișoreanul 
înscrie plasat. Joc cursiv al alb-

DIN NOU ȚEVI!
Joc îndîrjit, chiar aspru, spec

tacol fotbalistic modest — cam 
așa ar putea fi caracterizată, în 
puține cuvinte, partida. Vădit 
incomodați la început de marca
jul oaspeților, bucureștenii s-au 
pus mai greu pe picioare în atac. 
Treptat însă gazdele găsesc so
luțiile necesare dejucării tacticii 
adversarilor și pun în real pe
ricol poarta apărată de Ursachi, 
care se remarcă în minutele 14 
și 26 la mingile trimise de Mate- 
escu (cu capul) și, respectiv 
M. lonescu. O intervenție la fel 
de sigură a portarului băcăuan 
în min. 30 se soldează cu corner, 
dar, la executarea lui. Ursachi 
și fundașii săi centrali nu mai 
sînt la fel de prompți și ȚEVI

SPLENDIDE
cununat un spectacol agreabil, cu 
ritm peste media campionatului, 
cu faze cursive, cu autentic spi
rit ofensiv. El a fost asigurat și 
de maniera complet diferită de 
exprimare a protagonistelor. 
A.S.A. a preferat jocul direeft. 
cu pasă în adîncime sau curse 
rapide pe aripi, purtate de Fa- 
zekas și „lateralul" Fodor. O a- 
nume precipitare la finalizare 
(mari ratări ale lui Hajnal. în 
min. 73, 80 și 87, de pildă), ne
concordantă cu apetitul ofensiv 
al echipei, a ținut mult timp re
zultatul în cumpănă. Un plus 
pentru Boloni, util în apărare și 

violeților, faze dinamice, aplau
date la scenă deschisă (în rolu
rile principale Nedelcu, Dumitru, 
Anghel și... portarul Oană), și 
în min. 37 asistăm la un gol su
perb : Anghel centrează lung, pe 
partea opusă, Palea întoarce din 
voleu balonul în careu și NE
DELCU marchează în stil brita
nic. înaintea finalului primei re
prize. Vișan (min. 41) respinge 
de pe linia porții la șutul lui Că- 
pățînă și Palea (min. 44) trimite, 
prin foarfecă, peste „transver
sală".

La reluare gazdele nu mai sînt 
cu piciorul pe accelerator, domi
nă însă jocul, se fac și schim
bări în formație teu gîndul la 

profită, înscriind, aproape ne
stingherit, cu capul. Jucînd des
chis, ofensiv, în această primă 
repriză, băcăuanii și-au creat și 
ei cîteva bune situații, mai ales 
aceea din min. 29, cînd Șoiman 
a scăpat singur spre poartă. însă 
Paraschiv a împiedicat un gol ca 
și făcut.

In repriza secundă, spectacolul 
scade și mai mult în valoare, 
faulturile se înmulțesc. Pe un 
fond de oboseală din ce în ce 
mai pvidentă, gazdele au totuși 
unele zvîcniri ofensive periculoa
se și trec pe lîngă mărirea avan
tajului, în min. 55, cînd fundașul 
Elisei scoate de pe linia porții 
balonul șutat de M. lonescu. Bă-

A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. OLT 2-1 (1-0)
Stadion „23 August"; timp frumos; teren bun; spectatori - aproximativ 

8 000. Au marcat: BOLUNI (min. 26), IAMANDI (m:n. 48), BIRO I (min. 
82). Șuturi la poartâ: 17—10 (pe poartâ: 7-6). Cornere: 11—5.

A.S.A.: Varo 6 — Szabo 7, Ispir 7, Boloni 8, Fodor 8 - Vigu 7, Dulău 7, 
Biro I 7 — Fazekas 7, Fanicl 5 (min. 67 C. Ilie 6) Hajnal 6.

F.C. OLT; Nedea 6 — Martinescu 7, Ciocioanâ 7, Nicolae 8, Matei 6 
(min. 81 A. Mincu) — Pițurcâ 6, lovânescu 7, Șoarece 7 - Prepeliță 7, 
lama nd i 8, Gârleșteanu 5 (min. 76 Leac).

A arbitrat: C. Jurja 9; la linie: Gh. Retezan și D. Nicolae (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 5—0 (1-0).

insistent în atac, în momentele 
de dominare. F. C. Olt a jucat 
mal metodic, mai sigur, mai calm. 
Insușindu-și bine „apărarea în li
nie", oaspeții au plecat cu re
gularitate pe contraatacuri care 

POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C.M. GALAȚI 2-0 (2-0)

Stadion „1 Mai"; teren excelent; timp foarte frumos; spectatori — aproxi
mativ 10 000. Au marcat: ANGHEL (min. 25) și NEDELCU (min. 37). Șuturi 
la poartâ: 20-9 (pe poartă: 14-3). Cornere: 12-3.

»,POLI“; Suciu 7 — Nadu 7, Păltinișan 74-, Șerbânolu 7, Vișan 7 — 
Manea 7, Vlătănescu 7, Dumitru 8 (min. 63 Dembrovschi 7) - Anghel 8, 
Nedelcu 74-, Palea 7 (min. 75 Nucă 6).

F.C.M. GALAȚI: Oanâ 8 — Moțoc 6, Anghelinel 5, Vlad 6, Orac 6 — 
Comșa 5 (min. 57 Profir 5), Balaban 5, Popescu 5 — Majaru 5 Câpățînâ 
5, Zla-te 5.

A arbitrat: M. Adam (Cluj-Napoca) 8; la linie: O. Ștreng (Oradea) și 
Gh. Jucan (Mediaș).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 4-3 (2—1).

meciul de Cupă, de miercuri). 
Scorul nu se mai modifică, deși 
ocaziile de gol abundă (min, 55, 
71, 78. 84 și 85), dar timișorenii 
ratează sau portarul oaspeților

PROGRESUL-VULCAN - S.C. BACĂU 1-0 (1-0)
Stadion Progresul Vulcan; teren bun; timp frumos; spectatori — aproxi

mativ 9 000. A marcat: ȚEVI (min. 30). Șuturi la poartâ: 12—6 (pe poartă: 
7-3). Cornere: 11—2.

PROGRESUL VULCAN: Paraschiv 7 - Alexandru 6, Tică 7, Reti 6, An
ghel 6 (min. 85 Nignea) — Mateescu 8, Dragu 8, M. lonescu 7 - Marica 
6, Țevi 7 (min. 80 Glonț), Apostol 7.

S.C. BACAU: Ursachi 7 — Andrieș 6 Lunca 6, C. Solomon 6, Elisei 7 
- Vamanu 6, Moldovan 5 (min. 63 I. Solomon 6), Șoșu 6 — Șoiman 5, 
Antohi 5, Chitaru 5.

A arbitrat: O. Anderco (Satu Mare) 8; la linie: V. Ciocîlteu (Craiova) 
și V. Catanâ (Cărei).

Cartonașe galbene: PARASCHIV, DRAGU, M. IONESCU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 2-3 (2-2).

• ......................■■■■■..........
căuanii se văd și eî din ce în ce 
mai puțin și mai anemic (inclu
siv ca forță de finalizare) în 
atac, menajîndu-se probabil pen
tru meciul de „Cupă*  de miercuri, 
cu Universitatea Craiova, pe ca- 

au creat probleme adversarilor. 
O surpriză plăcută Iamandi, mo
bil și îndemînatic. sub noua în
fățișare (după renunțarea la sur
plusul ponderal).

Ion CUPEN

apără. Victorie lejeră a studenți
lor, limitată și de Intervențiile 
excelente ale portarului Oană.

Stelian TRANDAFIRESCU

re-1 vor susține pe același sta
dion. Astfel că partida ăse înche
ie cu victoria la limită, dar me
ritată, a bucur eștenilor.

Constantin FIRĂNESCU

N DIVIZIA „B“
- .ClMEN-

! t?—0). Au- 
(min. 11 și 

17), Coman 
in. 51 d n 11 
(min. 53) și

- C.S.U. GA- 
vu marcat: 
utogol), Flo-

m) și Steț

RGHENI - 
L BRAIT.A 
ris: Savuli

HUMORULUI 
(1—0.
- F.C. CON- 
„ Unicul gol

Bctrcscu i

— DELTA
. A marcat:

SORGIIE - 
IEAMT 4—0 
•ilq,r: Barbu
nin. 8 și 43)

— UNIREA
(1-1).

ie (min. 22) 
na (min. 43)

I.M.U.  MEDGIDIA — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 6—0 (3—0)
Au marcat: Bogia (min. 5), Braec 
(min. 14), A. Constantin (min. 
43), Catrina (min. 60 și 85) și 
Dumitru (min. 67).

Relatări de la I. Toma, Gh. 
Grunzu, C. Malnași, D. Bolohan, 
I. Mîndrescu, D. Soare, Gh. Brio-
tă. Tr. Enache și Al. MLavIea.

1. F.C. C-ȚA 28 19 6 3 53-16 44
2. Gloria B-ța 28 15 6 7 49-29 36
3. Viit. Gheorgh. 28 14 3 11 33-36 31
4. C.S. Botoșani 28 13 4 11 44-32 30
5. C.S.M. Suceava 28 13 3 12 41-29 29
6. Unirea D. Foc. 23 12 5 11 42-34 29
7. F.C.M. Prog. 28 12 4 12 35-34 23
8. Deita Tulcea 28 13 1 14 46-41 27
9 Oltul Sf. Gh. 28 11 5 12 33-34 27

10. Gloria Burău 28 12 3 13 33-36 27
11. Viit. M Vaslui 28 12 3 13 33-49 27
12. C.S.M. Borzești 23 11 4 13 44-43 26
13 I.M.U. Med. 28 11 4 13 33-40 26
14. Ceahlăul P.N. 28 11 4 13 32-42 26
15. C.S.U. Galați 28 11 3 14 48-46 25
16. Minerul G.H. 28 8 8 12 22-37 24
17. Cimentul Med. 28 10 3 15 32-52 23
18. Chimia Brăila 28 7 5 16 32-55 19

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 mai): Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.M. Borzești (0—0), Cimentul 
Medgidia — C.S. Botoșani (1—4), 
Viitorul Mecanica Vaslui — F.C.M. 
Progresul Brăila (0—1). Unirea 
Dinamo Focșani — Oltul Sf. 

Gheorghe (0—0). C.S.M. Suceava 
— Viitorul Gheorgheni (0—1), 
Gloria Buzău — C.S.U. Galați 
(1—2), Chimia Brăila — I.M.U. 
Medgidia (1—4), F.C. Constanța — 
Gloria Bistrița (0—0), Delta Tul- 
cea — Minerul Gura Humorului 
(0-1).

SERIA a ll-a
TRACTORUL BRAȘOV — CHI

MICA T1RNAVENI 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Marcăș (min. 80).

RULMENTUL ALEXANDRIA - 
ȘOIMII IPA SIBIU 1—0 (1—0). A 
marcat: ștefan (min. 6, autogol).

METALUL PLOPENI — NITRA- 
MONIA FAGARAȘ 6—1 (2—1). Au 
înscris: Gruber (min. 4), Florea 
(min. 9 și 78), Manolache (min. 
60), Ghițescu (min. 82), Moșoman 
(mn. 88, autogol), respectiv Ci- 
ccu (min. 21).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
1—0 (1—0). Autorul golului: Ia
tan (min. 18).

ROVA ROȘIORI — RAPID 
BUCUREȘTI 0—0.

METALUL BUCUREȘTI — SI
RENA BUCUREȘTI 4—0 (3—0).
Au înscris: Prodan (min. 1) și 
Cămui (min. 15, 41 și 81).

C.S. TÎRGOVIȘTE — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 1—0 (1—0). A mar
cat: Dobrin (min. 7).

FLACARA MORENI — PAN
DURII TG. JIU 0—0.

Meciul LUCEAFĂRUL BUCU

REȘTI — POIANA CÎMPINA a 
fost amînat.

Relatări de la C. Gruia, M. Bi
zon, M. Boghici, N. Ștefan, T.
Negulescu, D. Brănoiu, 
și Gh. Ilinca.

M. Avanu

1. C.S. T-VIȘTE 28 20 6 2 55-12 46
2. Petrolul PI. 29 19 7 3 61-19 45
3. Rapid Buc. 28 13 5 10 46-29 31
4. Autobuzul Buc. 29 13 5 11 41-33 31
5. Tractorul By. 30 14 3 13 39-38 31
6. Metalul Plopeni 29 12 5 12 36-28 29
7. Flacăra Moreni 28 12 5 11 34-31 29
8. Pandurii Tg. J. 29 12 5 12 32-29 29
9. Gaz metan 29 11 7 11 29-32 29

10. Rulmentul Alex. 28 11 6 11 32-29 28
11. Chimica Tîrn. 29 12 4 13 35-51 28
12. Metalul Buc. 28 10 7 11 40-35 27
13. Mecanică fină 29 10 7 12 33-39 27
14. Poiana Cîmpina 28 12 2 14 37-43 26
15. Șoimii Sibiu 28 10 5 13 34-44 25
16. ROVA Roșiori 29 10 5 14 27-41 25
17. Nitramonia Fâg. 30 8 3 19 23-59 19
18. Sirena Buc. 28 3 5 20 27-69 11

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 mai): Poiana Cîmpina — C.S. 
Tirgoviște (0—6), Flacăra Moreni 
— Sirena București (2—3), Meca- 
n că fmă București — Nitramonia 
Făgăraș (1—1), Luceafărul Bucu
ros i — Gaz metan Mediaș (0—3). 
Metalul Plopeni — Metalul Bucu
rești (1—1). ROVA Roși-ori — Șoi
mii J.P.A. Sibiu (0—2), Chimica 
Tîmăveni — Autobuzul București 
(0—4), Rapid București — Petro
lul Ploiești (0—3), Rulmentul A- 
lexandri.a — Tractorul Brașov 
(0—0), Pandurii Tg. Jiu s.ă.

SERIA a lll-a
U.T. ARAD — DACIA ORAȘ- 

TIE 3—0 (2—0). Au marcat:
Scliiopu (min. 16), Muțat (min. 
19) și Cura (min. 72).

F.C.M. REȘIȚA — U.M. TIMI
ȘOARA 2—1 (0—1). Au înscris:
Vizitiu (min. 57), Portic (min.
62) , respectiv Floareș (min. 15 
din 11 m).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — MINE
RUL CAVNIC 3—1 (1—0). Autorii 
golurilor: Berindei (min. 30 și 
74), Necula (min. 80, autogol), 
respectiv Stențel (min. 87).

C.F.R. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 2—1 (1—1). Au înscris: 
lancu (min. 1), Roșea (min. 79). 
respect.v Muia (min. 39).

MINERUL ANINA — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 1—1 (1—0). Au
marcat: Grlgorescu (min. 25 din 
11 m) pentru Minerul, Pavel 
(min. 71) pentru înfrățirea.

F.C. BIHOR ORADEA — R.APID 
arad 0—1 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Broșovschi (min.
63) .

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
MINERUL LUPENI 3—0 ' (2—0).
Autorii golurilor: Gogonea (min. 
2), Văcarlu (mfn. 39) și Diaconu 
(min. 89).

METALURGISTUL CUGIR - 
C.I.L. SIGHET 1—2 (1—1). Au în
scris: Vătafu (min. 3), respectiv 
Caciurea (min. 40) și Gîndea 
(min. 70).

OLIMPIA SATU MARE — ME

TALUL AIUD 4—0 (2—0). AU
marcat: Matei (min. 23), State 
(min. 32) șl Hațeganu (min. 58 
și 90).

Relatări de la N. Străjan, Dorn 
Glăvan, O. Lazăr, L. Marton, M. 
Chiper, I. Gbișa, P. Sumandan,
M. Vîlceanu șl !Z. Kovacs

1. U.T.A. 28 18 3 7 52-22 39
2. Olimpia S.M. 28 14 5 9 57-36 33
3. Aurul Brad 28 13 5 10 49-33 31
4. F.C. Bihor 28 12 7 9 47-31 31
5. C.F.R. Cj.-Nap. 28 13 4 11 49-39 30
6. F.C.M. Reșița 28 14 2 12 40-32 30
7. înfrățirea Or. 28 14 2 12 36-38 30
8. C.I.L. Sighet 28 13 3 12 45-48 29
9. C.F.R. Tim. 28 11 6 11 37-37 28

10. Minerul Cavnic 28 12 3 13 45-45 27
11. U.M. Timișoara 28 11 5 12 32-33 27
12. Rapid Arad 28 11 5 12 35-41 27
13. Minerul Lupeni 28 12 2 14 39-42 26
14. Metalul Aiud 28 12 2 14 33-48 26
15. Dacia Orâștie 28 10 6 12 33-51 26
16. Metalurg. Cugir 28 11 3 14 46-44 25
17. Minerul M.N. 28 11 1 16 37-52 23
18. Minerul Anina 28 6 4 18 21-61 16

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 mai): Aurul Brad — Minerul 
Anna (1—2), Minerul Lupeni — 
C.F.R. Timișoara (1—2), Metalul 
Aiud — Rapid Arad (0—4). U.T, 
Arad — F.C.M. Reșița (1—2), în
frățirea Oradea — Olimpia Satu 
Mare (1—2) C.I.L. Sighet — C.F.R. 
Cluj-Napoca (0—5), Minerul Cav- 
nic — Metalurgistul Cugir (0—I), 
U.M. Timișoara — Minerul Mol
dova No-uă (0—1). Dacia Orăștio 
— F.C. Bihor Oradea (0—4).



UN FRUMOS SUCCES LA C.E. DE JUDO „Cursa Păcii"

(Urmare din oau l,

Rcy (Franța) urcat, de astă da
tă, de la superușoară la semi- 
ușoară. In grupa sa, Niculae a 
avut primul meci cu danezul 
Rune Johansson, de care a dis
pus clar la puncte. A urmat 
partida cu Sol'oduhn. Surprins

AHI'.W szabu

de două ori pe picior greșit, 
Niculae n-a putut para atacu
rile precise ale valorosului său 
adversar, fiind întrecut la 
puncte. Ultima confruntare • din 
grupă a avut-o cu italianul 
Sandro Rosatti, în fața căruia 
Niculae a cîstigat prin vusei- 
gachi (superioritate tehnică), 
decizie acordată de arbitri în 
unanimitate. Situîndu-se pe 
locul doi în grupă, sportivul 
nostru s-a calificat într-una 
din cele două serii. In turul I 
al acesteia, Niculae l-a întîl- 
nit pe Ferenc. Kollar (Unga
ria). susținut frenetic de nume
roșii săi suporteri. Dar, domi
narea permanentă a sportivului 
român, cu numeroase atacuri 
evitate în ultimă instanță de 
Pollar, a fost evidentă pentru 
a primi decizia de învingător 
prin yusei-gachi. Apoi, Niculae 
a luptat, în turul următor, cu 
iugoslavul Dragan Ciganovic, 
pe a cărui tabelă nu se afla, la 
sfîrșitul întîlnirii, nici un punct, 
în timp ce aceea a sportivului 
nostru marca un koka (3 punc
te), doi yuko (cite 5 puncte 
pentru fiecare) și o wazaari (7 
puncte). Deci victorie netă a 
lui Niculae.

In partida pentru calificarea 
în finală, Constantin Niculae 
l-a intîlnit pe austriacul Jose! 
Reiter. Hărțuindu-și tot timpul 
adversarul cu atacuri repetate, 
Niculae s-a detașat, minut cu 
minut, în cîștigător la puncte, 
austriacul fiind și avertizat cu 
schido. După acest important 
succes, Niculae era în posesia 
medaliei de argint, urmînd a 
încerca s-o schimbe cu cea de 
aur în finala cu Rcy (cîștigă- 
torul celeilalte serii și învingă
tor în fața Iul Soloduhin'. După 
puține minute, cei doi finaliști 
au fost chemați pe tatami, E-

RUGBYȘTII ROMÂNI,
(Urmare din vag. 1)

rugbyștilor noștri, acești spor
tivi minunați care duc peste 
hotare de mai bine de două 
decenii talentul, iscusința, hăr
nicia și abnegația flăcăilor năs- 
cuți și crescuți la poalele Car- 
pațilbr!

Iată fazele mai importante 
ale partidei... Min. 4: ca urma
re a unei dominări a echipei 
gazdă (care de la început a 
jucat pe cartea atacului) Sliu- 
sar realizează un drop în fața 
buturilor noastre 3—0 pentru e- 
chipa U.R.S.S. Jocul continuă în 
nota de dominare a gazdelor, dar 
sportivii noștri revin, echili
brează jocul și în min. 17 Borș 
scoate o minge imposibilă din 
tușă, îl deschide pe Stoica (în 
interior), care atrage asupra sa 
mai mulți adversari. Are. to
tuși, timp să transmită o pasă 
„peste", direct la aripă, Fuicu 
izbutind un eseu la colț; trans
formă Constantin și scorul este 
3—6. In continuare joc la mij
locul terenului, cu acțiuni foar
te spectaculoase. De subliniat 
că în min. 28 și 35 fundașul 
Bobrov ratează două l.p. din 
poziții relativ favorabile. Min. 
36: o acțiune fierbinte; Varza- 
ru greșește, Karpukin face o 
intercepție și este stopat in 
ultimul moment ! Min. 37 : 
Aldea face o cursă de 60 de 
metri și după o suită de fente 
se duce în eseu; Constantin 
transformă și este 3—12.

Repriza secundă începe nefa
vorabil pentru noi. Minute in 
sir sîntem dominați (min. 51 
Bobrov ratează o nouă l.p.) 
Min. 55. Beneficiem de o l.p. 
Dar în loc să încerce transfor
marea, Paraschiv „joacă la mi
nă". Se greșesc cîteva pase și 
rapida aripă Berzin culege ba- 

moții greu de descris, pentru 
noi și pentru micul grup de 
excursioniști români veniți aici. 
Niculae, în schimb, era calm, 
încrezător în șansele sale.

Finala a început, totuși, cu 
un atac izbutit de Rey și cotat 
cu koka. După numai un minut 
însă, Niculae a restabilit ega
litatea. încurajat de această 
reușită, sportivul nostru a în
ceput să-și domine adversarul, 
determinat astfel să bată în 
retragere, fapt care i-a atras 
un schido. In continuare, Ni
culae a finalizat un alt atac, 
cotat, de astă dată, cu yuko. 
Se apropia de o mare victorie 
și noi așteptam cu sufletul la 
gură — cum se spune — să 
auzim gongul final. Dar, cînd 
cronometrai electronic indica 
încă 36 de secunde de luptă, 
Constantin Niculae și-a ridicat 
adversarul sus și de acolo l-a 
proiectat năpraznic pe tatami, 
arbitrii consemnînd una din
tre cele mai spectaculoase vic
torii prin ippon ale acestor cam
pionate! Explozie de aplauze in 
tribune. Cu aceasta, bravul 
nostru sportiv a devenit noul 
campion al Europei. Sincere fe
licitări, Niculae!

Peste cîteva minute. Constantin 
Niculae a urcat pe cea mai

C.E. JUDO — CLASAMENTE
Cat, semlușoară : 1. Cons

tantin Niculae (Bomânia), 2. 
T. Key (Franța), 3. S. Gardell 
(Spania) șl J. Reiter (Aus
tria) .

Cat. ușoară ; 1. Karl Heit
mann (B. D. Germană), 2. S. 
Nogysolmosy (Ungaria). 3. Si- 
mion Toplicean (România) și
1, Nedkov (Bulgaria).

Cat. superușoară : 1. An
drzej Dzlemlaniuk (Polonia),
2. Arpad Szabo (România). 3. 
E. Maurei (Franța) șl P. Pe- 
trikov (Cehoslovacia).

Open : 1. Valces Reszko
(Polonia), 2. W. Wilhelm (O- 
landa), 3. A. Ozvar (Ungaria) 
șl A. Schnabel (R.F. Germa
nia).

înaltă treaptă a podiumului de 
onoare, primind medalia de 
aur, în timp ce în Sala sportu
rilor era intonat Imnul de stat 
al țării noastre, iar pe primul 
catarg se înălța solemn tricolo
rul românesc. Momente de 
neuitat. ..

Debutant la campionatele 
europene, ușorul Sintion Topli- 
cean a obținut primul loc in 
grupă, dispunînd surprinzător, 
la puncte, de bulgarul Ilian 
Nedkov (medaliat cu bronz la 
J.O.) și tot la puncte și de 
finlandezul Anttal Nyvarinen. 
în seria sa, Toplicean a cîști- 
gat prin ippon (min. 3,24) me
ciul cu polonezul Pavlik Kli- 
mer, dar a pierdut tot prin 
ippon la Șandor Nogysolmosy 
(Ungaria), cînd era mai puțin 
de un minut pînă la gong, iar 
în acel moment sportivul nos
tru conducea cu doi koka și un

CAMPIONII EUROPEI
Ionul și se duce direct cu el in 
eseu: 7—12. Min, 67. Pe un 
fond de dominare a gazdelor, 
Bobrov izbutește să reducă sco
rul, printr-o l.p.: 10—12. In fi
ne eseul lui Fuicu (min. 74) ne 
face să răsuflăm ușurați. Con
stantin transformă și stabilește 
rezultatul meciului: 10—18. Sîn
tem campioni ai Europei, așa 
cum anunță crainicul stadionu
lui, cu 6 minute înainte de flu
ierul final!
Arbitrului Jacques St, Guilhem 

(Franța), care a condus cu gre
șeli, i s-au aliniat formațiile :

ROMANIA : Constantin — Fui
cu, Lungu, Vărzaru, Aldea — A- 
lcxandru, Paraschiv — Rădules- 
cu, Borș, Stoica (min. 75, Mu- 
rarlu) — Caragea, Dumitru — 
Dinu, Munteanu, Bucan.

U.R.S.S. : Bobrov — Horsilad- 
ze, Karpukin -(min. 76, Gonianii). 
Saiavatov, Berzin — Sliusar, 
KHucinikov — Barinov. Pozd- 
niakov, Tihonov — Osikov (min. 
70 Juravlov), Plotnikov — Li- 
luasvili, Feodorov, Șeverev.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE
(Urmare din Dac: l

fără dificultate adversarele : 
6—2, 6—3 cu Chen Juăn, iar. 
apoi, în finală : 6—2, 6—0 cu 
Duan Li Lan. Cunoscutul ju
cător Th. Emmrich — cîștigă
tor în anii trecuți al mai mul
tor turnee găzduite de țara 
noastră — a avut un parcurs 
la fel de victorios, fără a pier
de vreun set : 6—3, 6—2 cu Mi 
hai Mîrza, în sferturi. 7—6, G—1 
cu Traian Marcu, în semifinale 
și 6—0, 6—3, 7—6 cu Octavian 
Vîlcioiu, în finală. Jucătorul 
brașovean O. Vîlcioiu a con
firmat impresia lăsată săptă- 
mîna trecută la București, că 

yuko! Intrat in recalificări. 
Toplicean a luptat pentru me
dalia de bronz cu cehoslovacul 
Stanislav Tuma, pe care l-a 
întrecut net la puncte. Astfel 
tînărul Simion Toplicean a cu
cerit, pe deplin meritat, medalia 
de bronz.

Duminică s-au desfășurat 
confruntările continentale la 
ultimele categorii: superușoară 
și open. Noi am avut reprezen
tant doar la superușoară, pe 
Arpad Szabo. Cîteva amănunte 
despre evoluția sa încheiată cu 
o nouă medalie pentru Romă: 
nia. în grupă, Szabo l-a învins 
la puncte pe bulgarul Pctko 
Mihalski și prin descalificare 
pe iugoslavul Milo Jokic, ocu- 
pînd primul loc și obținînd,

SIMION TOPLICEAN

deci, calificarea în serii. Concu- 
rînd foarte bine, Szabo a reu
șit să cîștige și seria respec
tivă, întreeîndu-i, în ordine, la 
puncte, pe Remo Fagcrlund 
(Finlanda). Pavcl Petrikov (Ce
hoslovacia) și pe Mihail Morlov 
(U.R.S.S.). în urma acestor 
victorii pe linie, Arpad Szabo 
iși asigurase medalia de argint 
și dreptul de a concura în fi
nală, unde l-a intîlnit pe polo
nezul Andrzej Dzemianiuk, cîș- 
tigătorul celeilalte serii. Szabo 
și-a dominat tot timpul adver
sarul, acumulînd un prețios 
punctaj tehnic, dar a greșit o 
singură dată ieșind in afara 
spațiului de luptă fiind penali
zat cu keikoku, avertisment se
ver care i-a anulat toată zes
trea de puncte și astfel Szabo 
a pierdut la puncte!

PREZENȚE ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE

Q LA BEIJING se desfășoară 
un turneu internațional feminin 
de baschet. In primul joc, selec
ționata României a învins cu 
85—65 (41—23) reprezentativa Iugo
slaviei. iar in a doua partidă a 
dispus de Japonia cu 77—54 
(30—34).
• IN CONCURSUL INTERNA

TIONAL DE ÎNOT de la Bratisla
va dotat cu „Marele premiu al Slo
vaciei", înotătorii români au înre
gistrat trei frumoase victorii : Horia 
Lucaclu 57,85 la 100 m fluture (nou 
record). Ștefan Mitu 2:12,80 la 
200 m mixt și Mihai Mandache 
2:10,14 la 200 m spate. Alte re
zultate : 200 m spate (f) : 1. A- 
nett Kunzel (B.D.G.) 2:22,00 ; 2.
Luclela Mlhăilescu 2;24,06 (r.p.) ; 
100 m spate : 1. W. Ostrowski
(Pol.) 60,69 ; ...3. M Mandache

ADUNAREA GENERALĂ A C O N.
ATENA, 17 (Agerpres). — La

Atena s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 12-a Adunări generale 
a comitetelor olimpice naționale 
europene, în cadrul căreia au 
fost stabiliți cei 11 vorbitori ce 
vor lua cuvîntul din partea aces
tei organizații la Congresul Co
mitetului Internațional Olimpic 
de Ia Baden-Baden, din luna 
septembrie. Printre aceștia figu
rează și reprezentanta Comitetu
lui olimpic român, Lia Manoliu, 
vicepreședinte al C.O.R.

Adunarea Generală a aprobat 
propunerea privind organizarea 
în anul 1983 a unui „Festival al 
sporturilor" pentru tineret.

TENIS DE LA BRAȘOV 
este cel mai eficace ter.isman 
român din eșalonul secund. 
Bine s-a prezentat la turneu 
și T. Marcu.

ALTE REZULTATE : dublu 
masculin — semifinale : Em- 
mrich, Marcu — You Wei 
(R.P. Chineză), Niță 6-1. 6—4, 
Liu Shu Hua, Ma Ke Qin 
— Bîrcu, Mîrza 6—2, 6—3; fi
nala : Liu Shu Hua, Ma Ke 
Qin — Emmrich, Marcu 5—7, 
6—4, 6—4; dublu feminin — 
finala : Chen Juan, Zhu Xiao 
Yua — Yu Li Qîao, Duan Li 
Lan 7—6. 6—4; dublu mixt — 
finala : Bucur, Chen Juan — 
You Wei, Zhu Xiou Yun 6—2, 
6-4.

C. CARUTASU SI ECHIPA ROMÂNIEI 
PE LOCUL 3 ÎN ETAPA A 9-a

PILA GA (Agcrpres). — Etr.pa 
a 9-a a „Cursei Păcii", desfășu
rată pe o vreme călduroasă și 
însorită, pe traseul Praga — Mla
da Boleslav (170 km), a prilejuit 
o luptă sportivă palpitantă, prin
tre animatorii întrecerii aflîn- 
du-se sîmbătă și ciclistul român 
Constantul Căruțașii, care a so
sit la finiș pe locul 3, făcînd un 
salt spectaculos in clasamentul 
general (de pe locul 23 pe locul 
19). Rutierul român a fost ini
țiatorul acțiunii decisive a zilei, 
detașîndu-se de pluton încă ia 
km 5, împreună cu francezul 
Marc Gomez, Da km 40, sprintul 
cu premii este cîștigat de Gomez, 
urmat de Căruțașu și sovieticul 
Barinov, care conduce plutonul, 
sosit cu o întârziere de circa un 
minut. Celor doi fugari li se ală
tură între timp iugoslavul Fre
nch. Din plutonul mare reușește 
să evadeze și cubanezul Ramon 
Leon, care îi ajunge pe cei trei 
fugari, avansul cvartetului din 
față crescînd la km 123 la peste 
3 minute.

Pe stadionul din Mlada Bole
slav, zeci de mii de spectatori 
asistă la un sprint final pasio
nant. în care iugoslavul Frelich 
îl întrece pe ultimii metri pe Go-

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI, LIDERI Al TURNEULUI
DE CALIFICARE PENTRU C.E. 1981

In „Sporthalie Maspcrnplatz" 
din Paderborn (R. F. Germania) 
a început vineri seara târziu tur
neul de calificare pentru campio
natul european masculin de volei 
la care ia parte și reprezentativa 
României, alături de cele ale 
Greciei, Turciei. Danemarcei. El
veției și țării gazdă (primele 
două clasate urmînd a se califica 
între cele 12 care își vor disputa, 
în septembrie. în Bulgaria, titlul 
european).

Echipa țării noastre, pregătită 
de N. Sotir și St. Tudor, a în- 
tîlnit în prima zi reprezentativa 
Greciei pe care a întrecut-o cu 
3—0 (4, 6, 10). după o partidă
dominată clar de sextetul nosrt.ru 
prim : Oros. Dumănoiu, Pop, E- 
nescu, Stoian, Girlcanu (au mai 
fost folosiți : Vrîncuț și Căta- 
Chițiga). în celelalte meciuri de

6115 ; 100 m bras : 1. Hana Bre- 
zikova (Ceh.) 1:16,99 ; ...3 Crls- 
tine Seidl 1:18,20 ; 100 m Uber : 
1. M. Dvorak (Ceh.) 54.79 ; ...4. 
Șt. Mitu 55,15.
• IN TURNEUL internațional 

de șah de la Ulima (Iugoslavia), 
pe primul loc s-au clasat Velikov 
șl Gheorghiev (Bulgaria) cu cite 
10 p, urmați de Damîanovicl 
(Iugoslavia) 9* * * */2 p. Parlk Ștefa- 
nov (Bomânia) 9 puncte. Aurel 
Urzică (Bomânia) a ocupat locul 
8 cu 8‘/2 p.
• TUBNEUL INTERNAȚIONAL

CICLISM • Turul Italiei. în e- 
tapa a H-a (Bibione — Ferrara, 
211 km) a cîștigat italianul Pao
lo Rosola 5h 14:10, iar etapa a 
IlI-a (Bologna — -Recanati, 255 
km), cea mai lungă a actualei e- 
diții a ,,Giro“ a revenit italia
nului Giuseppe Saronni în 7 h 
14:30. Lider este Francesco Mozer
• Ediția a 78-a a cursei Bor
deaux — Paris (584,5 km) a 
fost cîștigată de belgianul Her
man van Springel 13 h 35:18, ur
mat de Ferdy van den Haute
(Belgia) la 9:56 și Maurice le 
Guilloux (Franța) la 10:23. Van 
Springel cîștigă pentru a 7-a oa
ră această grea cursă.

HALTERE • Noi recorduri 
mondiale în cadrul campionate
lor U.R.S.S. la Novosibirsk : cat. 
90 kg — Iuri Vardanian 402,5 
kg la total, 182,5 kg la smuls 
și 220 kg la aruncat (toate 3 
recorduri, mondiale), cat. 100 kg: 
Viktor Soț, în afară de concurs, 
232 kg la aruncat — record mon
dial, Soț a devenit campion u- 
nional cu 410 kg. iar Vaier« 
ICravciuk, la cat. 110 kg. este 
campion cu 415 kg.

TENIS • în sferturi de fi
nală, la Hamburg, Jimmy Co
nnors l-a eliminat cu 2—6. 6—3, 
6—2 pe cehoslovacul Smid, iar în

feminin de tenis de la Lugano 
(Elveția). Virginia Buzlci a în- 
vlns-o cu 6—2, 6—4 pe Patricia 
Medrado (Brazilia), după canea 
întrecut-o cu 6—2, 6—3 pe ceho
slovaca Hana Strachonova. in 
sferturile de finală.' Iată alte re
zultate înregistrate în „sferturi": 
Chris Evert-Lloyd (S.U.A.) —
Sandy Collins (S.U.A.) 6—0, 6—0; 
Regina Marsikova (Cehoslovacia)
— Dianne Fromholtz (Australia) 
6—4. 6—4 ; Sylvia Hanika (B. F. 
Germania) — Candy Reynolds 
(S.U.A.) 6—3, 7—5.

în semifinale : Evert-Lloyd
— Navratilova 6—0, 6—0 !, Buzlci
— Hanika 6—2, 3—6, 6—3. In fi
nală : Evert-Lloyd — Buzici 
6—1. 6—1.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

mez, Căruțașu și Le on. crono
metrați în același timp : 4 h
25:28,0.

La interval de 1:03 sosește iugo
slavul Vinko Palacici. la 1:15 — 
cubanezul Tores, la 3:04 — bul
garul Stoicev, iar la 3:11 — plu
tonul. avînd în frunte pe engle
zul Glen Mitechell.

C. Nicolae (locul 15), Gh. Lău- 
taru, Tr. Sîrbu, M. Romașcanu 
și A. Antal au sosit cu plutonul

Pe echipe, etapa a fost cîști
gată de Iugoslavia, urmată de 
Cuba și România.

în clasamentul general in
dividual conduce Zagretdinov 
(U.R.S.S.), urmat de Suhurucenko 
(U.R.S.S.) la 5:44,0.

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.S.S. ; 2. R.D. Germană la 
33:01 ; 3. Cehoslovacia la 52:38 ; 
4. Polonia la 54:53 ; 5. România 
la lh 11:03; 6. Portugalia; 7. Fran
ța ; 8. Bulgaria ; 9. Ungaria : 10. 
Belgia ; 11. Olanda; 12. Iugo
slavia ; 13. Cuba ; 14. Italia ; 15. 
Finlanda.

Ieri a fost zi de repaus, cursa 
continuă luni cu etapa a 10-a : 
Mlada Boleslav — Walbrzych (189 
km), în cursul căreia caravana 
ciclistă va intra pe teritoriul Po
loniei.

vineri seara : Elveția — Dane
marca 3—2 și R. F. Germania — 
Turcia 3—1.
în ziua a doua, în fața echipei 

Danemarcei, antrenorul emerit 
N. Sotir a trimis în teren un 
sextet campus numai din jucă
torii care fac parte șl din selec
ționata universitară a țării noas
tre : Enescu, Girleanu. Căta-Chi- 
țiga, Stoian, Vrîncuț, Mina (au 

mai fost utilizați : Ionescu. Gră- 
dinaru și Pustiu). Conform aștep
tărilor „universitarii" români 
s-au impus categoric : 3—0 (2,
11, 4). în contextul luptei îndîr- 
jite care se dă penitru locul al 
doilea între 3 aspirante : R. F. 
Germania, Turcia și Grecia, sîm
bătă seara formația Turciei a 
reușit să întreacă, după un joc 
extrem de disputat, pe cea a Gre
ciei : 3—2. în celălalt, meci ; R. F. 
Germania — Elveția 3—0. După 
primele două zile, în clasament 
conduce echipa României, urmată 
de cea a R. F. Germania — cîte 
4 p.

Partidele de aseară (România 
a întîlnit Elveția) erau în desfă
șurare la închiderea ediției. As
tăzi au loc meciurile : România 
— Turcia, Grecia — Elveția și 
Danemarca — R. F. Germania.

CAMPIONATE DE FOTBAL 
ÎN EUROPA

• Campionatul italian (etapa 
29) : Bologna — Avellino 0—0 : 
Brescia — Como 1—0 ; Cagliari — 
Catanzaro 2—1 ; Fiorentina — 
Ascoli 2—1 ; Inter — Perugia 
3—1 ; Napoli — Juventus 0—1 ; 
Roma — Pistoiese 1—0 ; Torino — 
Udinese 0—0. în clasament : 1. 
Juventus 42 p ; 2. Roma 41 p ;
3. Napoli 38 p.
• în etapa a 31-a a Campio

natului vest-german Bayern Miin- 
chen a reușit o prețioasă victo
rie în deplasare, la Koln (3—1), 
iar S.V. Hamburg a pierdut, pe 
teren propriu (1—3) cu VfB 
Stuttgart. Alte rezultate: Ein
tracht Frankfurt pe Main — 
Bayer Uerdingen 2—2; F.C. Niirn- 
berg — Fortuna DUsseldorf 2—1; 
Mtinchen 1860 — Bayer Leverku
sen 1—0; V.f.L. Bochum — Armi
nia Bielefeld 0—2; M.S.V. Duis
burg — Schalke 04 5—1; Karls
ruhe — Gorussia Moenchenglad
bach 3—4; F.C. Kaiserslautern — 
Borussia Dortmund 1—1.

Clasament: Bayern Mtinchen 47 
p, S.V. Hamburg 45 p, V.f.B. 
Stuttgart 41 p.

semifinale pe Taroczl 4—6, 
6—3, 3—6, 6—4, 6—4. O 
Finala turneului de la Tokio se 
va disputa între americanii Brian 
Teacher și Bill Scanlon. în se
mifinale, ambii jucători au pro
dus surprize, întreeîndu-i pe 
principalii doi favorițl ai tur
neului : Teacher a dispus cu 6—3, 
6—0 de Gene Mayer, iar Scan
lon l-a întrecut cu 3—6, 7—5, 
2—0 (abandon) pe cehoslovacul 
Ivan Lendl. în schimb, finala 
probei feminine are două fi
naliste scontate : Tracy Austin 
și Andrea Jaeger. Rezultate din 
semifinale : Austin — Pam Shri
ver 6—2, 6—3 ; Jaeger — Rctti-
na Bunge 6—0, 6—3.

VOLEI • La Rheine (R. F. Ger
mania), turneu feminin de ca
lificare pentru C.E. : R.F. Ger
mania a învins cu 3—0 selecțio
nata Suediei, iar Norvegia a în
trecut cu 3—-2 formația israelu
lui.

YACHTING > In cadrul C.M.,' 
clasa „Soling", de la Anzio. re
gata a 6-a a fost cîștigată de 
suedezul. Jan Andersson. în clasa
ment, pe primul loc se află Vin
cent Brun (S.U.A.) 39,4 p. urmat 
de canadianul Hans Fog*  — 49,7 p 
și Baduris (Grecia) — 57.7 p.
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