
VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII GHANA,

DR. HILLA LIMANN
La Palatul Consiliului de Stat 

au continuat, simbătă, 23 mai, 
convorbirile oficiale intre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, $1 președintele Re
publicii Ghana, dr. Hilla U- mann.

In cadrul noii runde de con
vorbiri, președinții Nicolae 
Ceaușeseu și Hilla Limann au 
avut un larg schimb de păreri 
privind evoluția situației In
ternationale.

S-a apreciat că in viața in
ternațională se produc adinei 
transformări revoluționare, na
ționale și sociale, ca urmare a 
afirmării tot mai puternice a 
voinței popoarelor de a fi pe 
deplin stăpîne pe destinele lor, 
de a se dezvolta liber și inde
pendent, de a pune capăt poli
ticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste.

Cei doi președinți au arătat 
că marile probleme cu care 
este confruntată omenirea nu 
pot fi soluționate decit prin 
participarea egală a tuturor ță
rilor, subliniind rolul tot mai 
activ pe care trebuie să-1 joace pe 
arena internațională statele in 
curs de dezvoltare, țările nea
liniate, în general țările mici și 
mijlocii. In acest context, au 
fost relevate rolul și importan
ța deosebită a mișcării țărilor 
nealiniate in lupta pentru pro
movarea unei politici de inde
pendență, dezarmare, colaborare 
și pace, împotriva oricăror for
me de dominație, asuprire și 
exploatare. A fost, de aseme
nea, subliniată necesitatea creș
terii rolului O.N.U. si al altor 
organisme ale sale în viața in
ternațională. in soluționarea 
constructivă, cu participarea tu
turor statelor, a marilor pro
bleme ce confruntă lumea contemporană.

Apreciind buna conlucrare a 
României și Ghanei pe a- 
rena internațională, președin
ții Nicolae Ceaușeseu și Hilla 
Limann au exprimat hotărirea 
celor două țări do a-și aduce, 
in continuare, contribuția la 
crearea unui climat de pace, 
destindere, securitate, colaborare 
și înțelegere în Europa, în A- 
frica și în întreaga lume. ta 
înfăptuirea năzuințelor de liber
tate. independență si progres ale 
tuturor națiunilor.

Convorbirile au decurs in- 
tr-,0 atmosferă de caldă priete-

nie, de stimă și înțelegere reciprocă.
★

După încheierea celei de-a 
doua runde a tratativelor ta 
nivel inait româno-ghaneze, pre
ședinții Nicolae Ceaușeseu și 
Hilla Limann au făcut o vizită 
la Institutul de cercetări, pro
iectări și inginerie tehnologică 
pentru mecanizarea agriculturii.

★
In cursul zilei de simbătă, 

președintele Republicii Ghana, 
dr. Hilla Limann, a primit, ta 
Palatul Victoriei, pe șefii mi
siunilor diplomatice și reprezen
tanții unor organizații interna
ționale acreditați în tara noas
tră, cu care s-a întreținut in
tr-o atmosferă cordială.

★
In cursul dimineții de simbă

tă, președintele Republicii Gha
na, dr. Hilla Limann, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei 
poporului și socialism.

pentru libertatea 
a patriei,. pentru

★
Republicii Ghana,Președintele

dr. Hilla Limann, împreună cu 
celelalte persoane oficiale gha- 
neze, a plecat, simbătă la a- 
miază, intr-o vizită în județele 
Prahova si Brasov

Primul obiectiv vizitat a fost 
cunoscuta întreprindere ploieș- 
teană „1 Mai", producătoare de 
utilaj petrolier, instalații nece
sare industriilor minieră, meta
lurgică, chimică și 
unelte.

După vizitarea 
Mai", președintele 
persoanele oficiale 
soțesc au plecat pe 
hovei spre Predeal.

Străbătînd pitoreasca Vale * 
Prahovei, oaspeții au avut pri
lejul să admire frumusețile na
turale ale acestei zone, precum 
și stațiunile de odihnă unde-și 
petrec vacanța in aceste zile . 
mii de turiști români și străini.

★
Președintele Republicii Gha

na, dr Hilla Limann, celelalte 
oficialități ghaneze au efectuat, 
duminică dimineața, o vizită in 
județul Brașov.

Au fost vizitate întreprinde
rea agricolă de stat din comu
na Prejmer, muzeul primei 
școli românești din Schei șl 
cunoscuta stațiune montană 
Poiana Brașov.

După amiază, oaspeții gha- 
nezi s-au înapoiat in Capitală.

de mașini-.
uzinei „1 

ghanez și 
care îl în- 
Valea Pra-
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Un Inimos succes românesc la Campionatele europene de gimnastica

KURT SZILIER, MEDALIE
ROMA, 24 (prin telefon). — 

Timp de două zile, in capitala 
Italiei s-a desfășurat cea de-a 
XlV-a ediție a Campionatelor 
europene masculine de gimnas
tică. în concursul general, de 
simbătă, țara «noastră a fost re
prezentată de multiplul cam
pion Kurt Szilier, de tînăra 
speranță Emilian Nicula. pre
cum și de Octavian Ionasiu, 
gimnast care debutează în ma
rile competiții, 
pe aparate, de 
calificat Kurt 
cu minere) și 
(bară fixă).

Ca șl în prima zi, cind a fost 
notat cu 9,80, Kurt Szilier a a-

, Pentru finalele 
duminică, s-au 
Szilier (la cai 
Emilian Nicula

vut duminică la cal cu minere 
o evoluție de mare spectaculo
zitate și siguranță (din păcate 
insuficient apreciată de arbitri 
— 9,75) cu care a reușit fru
moasa performantă de a se 
clasa pe locul doi în această 
probă, la egalitate cu alți doi 
concurențL După Dan Grecu și 
Mihai Borș, Kurt Szilier preia 
acum ștafeta medaliilor euro
pene. frumoasă confirmare a 
talentului gimnastului nostru 
(de la clubul Dinamo Bucu
rești, antrenor Vaslle Coșarlu). 
Emilian Nicula s-a situat pe 
locul 6 la bară fixă.

DE ARGINT

(Continuare în pag. a 4-a)

Sub genericul „Daciadei“

ORADEA, 24 (prin telefon). 
Caravana „Daeiadei" a găsit 
aici, pe malul Crișului Repede, 
două zile superbe pentru atle
tism ; un cadru plăcut, primi
tor, pe Stadionul tineretului, 
bază sportivă socotită, pe drept 
cuvlnt. leagănul atletismului 
orădean, pusă la punct, în cele 
mai mici amănunte, și împo
dobită sărbătorește în vederea 
respectivului eveniment. Aceas
ta pentru a primi cum se cu
vine pe cei circa 500 de parti- 
cipanți la finalele pe țară ale 
unei întreceri de tradiție șl 
popularitate, „Pentatlonul atle-

UNIVERSITATEA CRAIOVA-4 PUNCTE AVANS!

tic școlar", precum si ta fina
lele competiției organizate sub 
genericul „Daciadei" de către 
C.C. al U.T.C. : Concursul de 
ștafete al elevilor.

Prezența celor mal buni aileți 
școlari, care au reprezentat 
toate județele țării și munici
piul București, pare să fi con
stituit și un real imbold pentru 
atletismul local, prin aceea că 
cel puțin — după cum ne măr
turisea prof. Dorel Arhip, di
rectorul C.S.Ș. 1 Oradea, bene
ficiarul bazei — cei interesați 
de la unitățile școlare orădene 
vor încerca să valorifice mai 
bine condițiile foarte bune de 
lucru. „Dealtfel, adăuga el, in 
ultimul timp am cerut tuturor 
colectivelor de catedră să pro
grameze aid concursuri atleti
ce săptămînale, prin care si 
putem face o selecție perma
nentă pentru secțiile de per
formanță".

Revenind La concursurile pro- 
priu-zise se poate spune că ele 
s-au bucurat de o organizare 
atentă, riguroasă, In .care — a- 
lături de U.T.C. — și-au adus 
o reală contribuție și alți fac
tori cu atribuții, precum și un 
competent lot de activiști ob
ștești. Astfel, competițiile au 
creat o atmosferă ds frumoasă 
emulație, de dispute îndîrjite, 
atractive și nu arareori spec
taculoase. în întrecerile de 
pentatlon, ale căror probe s-au 
derulat pe parcursul celor două 
zile — simbătă și duminică — 
am avut prilejul să urmărim 
tineri școlari începători in ale 
atletismului, din diverse col
țuri de tară, reprezentînd ju
dețe a căror participare la fi-

Aurel an BREBEANU

REZULTATE TEHNICE

• Dinamo stopată la lași ® 
Liderul a cîștigat neașteptat 
de greu meciul 
Progresul-Vulcan ®
derby-ul Dinamo - 
geș pentru un loc

U.E.F.A

tactic cu 
Miercuri, 
F.C. Ar
fei Cupa

Bucurescu înscrie al doi
lea gol al studenților 

bucureșteni
Foto : Ion MIHĂICA
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Concursul de primăvara ai atleților seniori

ANIȘOARA CUȘMIR (6,91 m la lungime)
Șl FIȚA LOVIN (1:57,50 la 800 m)
CELE MAI BUNE PERFORMERE MONDIALE ALE ANULUI

Concursul republican de pri
măvară al seniorilor, primul e- 
xamen important al atletismu
lui nostru din acest an compe- 
tițional dominat de întrecerile 
Universiadei a Xl-a, de la 
București, a oferit două per-

F.C. Olt
F.C Argeș

— S.C Bacău 3—0
--------„_T — Chimia Rm. VJIcea 3—1 

Sportul studențesc- A3.A. Tg. Mureș
- „U*  Cluj-Napoca
- Politehnica Tim.
- Progresul Vulcan
- Jiul
— Dinamo
- Corvinul Huned.

F.C.M. Galați 
F.C. Baia Mare 
Uni». Craiova 
F.C.M. Brașov 
Politehnica Iași 
Steaua

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

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

3-0
1-1
1-1

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

ETAPA VIITOARE (27 mai)
Dinamo
F.C. Oh
S.C. Bacău
F.C.M. Brașov
Chimia Rm, Vîlcea
Jiul
A.S.A. Tg. Mureș
Progresul Vulcan - Politehnica fim. 
Corvinul Hunedoara— Univ. Craiova

- F.C. Argeș
- Sportul studențesc
- F.C. Baia Mare
- Steaua
- F.C.'M. Galați
- „U*  Cluj-Napoca
- Politehnica lași

(1-2)
(0-2)
(0-2)
(2-2)
(0-3) 
(0-1) 
(1-3) 
(1-D 
(1-2)

1.
2.
X
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

28 18 3 7 51-21 39
28 15 5 0 45-26 35
28 15 3 10 43-30 33
28 13 5 io 31-29 31
28 13 « 11 39-41 30
28 13 4 11 29-32 30
28 11 7 10 43-r37 29
28 12 5 11 37-36 20
28 13 2 13 38-32 28
28 12 3 13 47-38 27
28 12 3 13 39-48 27
28 12 2 14 34-34 26
28 10 6 12 37-37 26
28 10 6 12 32-37 26
28 11 4 13 40-50 26
28 10 5 13 34-47 25
28 8 5 15 27-44 21
28 6 4 Î8 30-57 16
n i(< din ll m) • ÎS

GOLURI : [ . Sandu,

Amănunte de la jocurile etapei a 2S-a. In pa
ginile 3—3

UNIV. Craiova 
Dinamo 
F.C. Argeș 
F.C.M. Brașov 
„U*  Cluj-Napoca 
„Poli*  Timișoara 
Steaua 
S.G Bacău 
Sportul studențesc 
Corvinul 
Chimia 
Jiul 
Politehnica lași 
F.C. OH 
A.S.A. Tg. Mureș 
Progresul Vulcan 
F.C. Baia Mare 
F.C.M. Galați

_ 18 GOLURI : Radu 
GOLURI : Tevl • 14 ________ _ _ _______
Cîmpeanu H, Fanlcl (1 din 11 m) • 1J GO
LURI : Nedelcu • U GOLURI : Cămâtaru • 11 
GOLURI : Petcu, Gluchici (1 din 11 m), Bă
lăci (8 din 11 m) • IC GOLURI : Augustin 
• » GOLURI : Cri șan, Văetu», Gtiigu

Cu 6,91 m Ia lungime Anișoara 
Cușmlr a întrecut cel mai vechi 
record național al atletismului 
nostru feminin — 6,S3 m 1968.

Fota: Dragon NEAGU

formanțe excepționale și Inci 
altele de o bună valoare inter
națională. în primul rînd tre
buie subliniat noul record na
tional ta săritura in lungime 
realizat simbătă de crai )veam- 
ca Anișoara Cușmir cu 6,91 m 
șl apoi performanța, de dumi
nică. a gălățencei Fița Lovin ta 
800 m — 1:57,50. Ambele sint, 
la această oră. cele mai bune 
din lume în bilanțul pe 198L

Alte rezultate remarcabile au 
fost realizate de Corina Gîrbea 
61,54 m la suliță Florența Cră- 
eiunescu 66,62 m la disc. Vall 
Ionescu 6,59 m la lungime. A- 
drian Proteasa 2,24 m la înăl
țime. Mihaela Loghin 19.06 m 
la greutate, Iosif Nagy 64,66 tn 
Ia disc etc.

Rezultate Înregistrate
BĂRBAȚI : 100
Schromm (Rapid) 
(„U« Cluj-Napoca) 
Georgescu (Unirea 
400 m ; Horla Toboc (Farul 
47,#0, Sig. Nagy (C.A.U.) 4S.Î7. L 
Koredi (Steaua) 48,41, 
mann (Șoimii Sibiu) 49.09 ; 150# 
mi Nicolae Voicu . ' '
1:42,98, NIc. Onescu (Șt. Bacău) 
3:44,11, N. Dumitrașcu (Prahova 
PI.) »;44,74, 10 000 m: GySrgy
Marks (Steaua) 28:59.8, • *'
Nlculescu (Expl. Deva) 
ffl». Zaharia (Otelul

in
10.72. C.

10.93, 
Focșani)

simbătă »
Johann 

Ivan 
Em.

10,98,
C-ța)

D. Zimmer-

(Met. BucJ

1. A.

Galați)

(Continuare in pag. a 4-a)



MfCIUni HlUMOASt Șl O SURPRIZĂ I 
ÎN fBiALLLt „DACIADLI" BOXERILOR JUNIORI I

Sîmbătă seara. Sala sporturi
lor din Tîrgoviște a găzduit ul
tima reuniune din cadrul fina
lelor de box ale „Daciadei". A 
fost rîndul iuniorilor mari să-si 
desemneze campionii și spre sa
tisfacția celor prezenți, la toate 
cele 12 categorii de greutate au 
fost desemnați învingători bo
xerii care s-au dovedit mai buni 
in ring, cei care au beneficiat 
de o mai bună pregătire șl au 
dovedit mai multă iscusință in 
„scrima pugilistică".

Gala finală a întrecerilor ti
nerilor noștri pugiliști a fost 
reușită, cu multe partide atrac
tive, în care viitorii purtători 
ai tricourilor echipei noastre re
prezentative au etalat frumoase 
calități și apreciabile cunoștințe 
tehnice și s-a încheiat cu o sur
priză : semigreul tulceah Fedea 
Pamfil tînăr apreciat ca unul 
dintre cei mai valoroși din ge
nerația sa. a fost învins la punc
te de Vasile Cazacu (Olimpia 
Buc.). Meciul celor doi a înce
put furtunos și după cîteva 
schimburi de lovituri dure, bu- 
cureșteanul a fost trimis la po
dea și numărat. Dar, rezistent, 
ambițios șl mai bine pregătit fi

FINALELE PENTATLONULUI ATLETIC ȘCOLAR
(Urmare din pag 1)

nale a dovedit că și în afara 
centrelor cunoscute există ele
mente și preocupări meritorii, 
că șl în localități mai mici atle
tismul găsește resurse și com
petente care așteaptă să fie va
lorificate. Așa, de pildă, au do
vedit elevele de la Liceul in
dustrial din Măcin. pregătite 
de prof. Petre Țarălungă, care 
au lăsat o bură impresie, una 
dintre ele — Netuța Arlamon 
— cîștigînd „combinata" si de
venind astfel campioană a 
„Daciadei". Așa cum în cea
laltă întrecere — a ștafetelor — 
elevii din Salonta (prof. Octa
vian Popa) au constituit ade
vărate revelații pentru specia
liștii prezenți. cîștigători meri
tuoși ai celor două curse din 
program, fapt pentru care — în 
afara onorurilor cuvenite învin
gătorilor — ei au primit fru
moase cupe speciale, ca și pro
fesorul lor.

De bună seamă, pentru cel 
mai multi dintre școlarii care 
au luat startul la probele pen
tatlonului. participarea la a- 
ceastă fază finală a marii com
petiții sportive naționale „Da- 
elada" a reprezentat, totodată, 
șl un important moment de op
țiune pentru activitatea de 
performantă. A fost gîndul ex
primat și de elevul de la Li
ceul industrial Electroputere 
Craiova. Daniel Roșea, prezent 
pentru prima oară la un astfel 
de concurs, cîștigător — în fi

CAMPIONATELE NAJIONALE
Of CULTURISM

Intr-o organizare foarte bună, 
în fața unui public numeros (ca
re a făcut cu totul neîncăpătoa- 
re sala de festivități a Casei de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa" din Capitală, s-a des
fășurat, Ieri dimineață campio
natul național de culturism. Dis
ciplina aceasta a reușit să se Im
pună prin virtuțile incontestabi
le pe care le deține.

Timp de aproape trei «re, pe 
scenă au apărut tineri cu • muș- 
chiulatură frumoasă, cultivată 
prin exerciții sistematice și grele, 
băieți care au făcut de bună voie 
opțiunea pentru un regim de via
tă rațional șl, foarte adesea, aus
ter. Elementul cel mal semnifica
tiv al culturismului nl s-a părut 
a fi acela că aici, ca șl tn apll- 
nism. de pildă, concurentul nu se 
întrece cu un adversar, el — de 
fapt — cu sine însuși, încerctnd 
să învingă propriile sale slăbi
ciuni.

Competiția juniorilor a fost do
minată net de elevii Hceulul 
„Spiru Ha ret" (antrenor — L. 
Sz^kely) care au cîștigat 1 din 
cele 4 titluri puse tn joc : L. 
Merîan (cat. 72 kg), M. Petrele- 
ean (77 kg). F. Uceanu (peste 77 
kg). Tj» categoria 65 kg a cîștigat 
Gh Ttmiș de la Minerul Borșa. 
Pe echipe „Spira Haret*  s-a 
situat pe primul loc.

La seniori. învingători au fost 
următorii : 72 kg — A. Costache 
(Rapid București), 77 kg — N, 
Glurgi (Minerul Cavnic), 85 kg 
— E. Delczeg fRapld Oradea), 
peste R5 kg — Gh. Humă (Recol
ta Sibiu). Pe echipe, titlul a re
venit formației Rapid București 
(pregătită de antrenorul D. Hî- 
tra). Cupa transmisibilă, oferită 
de ziarul „Sctntela*,  a revenit 
reprezentanților liceului ^Splru 
Haret

Valeriu CH1OSE 

zic, V. Cazacu a reluat lupta, a I 
echilibrat situația și l-a dominat • 
în continuare pe adversarul său 
datorită ' vitezei superioare de I 
execuție, obtinînd o nesperată I 
victorie. Meciuri frumoase au 
mai realizat și Constantin Bicu j 
(Dacia Pitești) — E. Geafar I 
(C.S.Ș. Constanța), Florin Nico- 
iae (Energia Buc.) — I. Gra'Boe . 
(Rapid), Ionel Tănase (Dunărea 1 
Galați) — D. Jianu (Voința Cj- ■ 
Napoca), Mircea Lazăr (Energia 
Buc.) — P. Drogeanu (C.S.Ș. I 
Medgidia), Florin Țircomnicu | 
(Olimpia Craiova) — M. Durei 
(Voința Brăila), în care primii I 
au devenit campioni. Celelalte I 
rezultate : George Oprișor (Voin
ța Craiova) b.p. V. Vancea (Mi- I 
nerul Borșa), Ion Stan (Dinamo) | 
b.p. D. Maricescu (C.S.Ș. Cons
tanța), Nicolae Vînătoru (Met | 
Buc.) b.p. P. Crăciunescu (Olim- I 
pia Buc.), Valentin Mihai (Fa
rul) b.ab. 2 G. Adafinei (TUMAG | 
Buc.), Victor Leonte (B.C. Brăl- | 
la) b.p. M. Vasilache (S.C. Ba
cău), Paul Golumbeanu (Olim- | 
pia Buc.) b.p. V. Dabija (B.C. [ 
Brăila).

Mihai TRANCA I

nal — al titlului de campion : i 
„Fac In mod mai serios atle
tism de vreo două luni, sub în- ■ 
drumarea tovarășului profesor I 
Cristian Corneanu, dar suecesul • 
de alei mă îndeamnă să conti
nui activitatea — eu și mai I 
mare ambiție — intr-o secție f 
de performanță". Sînt gînduri 
care îi animau și pe alți parti | 
clpanți, fie dintre cei care so I 
Întorc cu frumoase trofee cu
cerite pe stadionul orădean, • 
fie dintre cei care au trecut de I 
puțin pe lingă izbîndă. •

Iată, dealtfel. cîștlgătorii : , 
PENTATLON ATLETIC ȘCO I 
LAR — fete : 1. Netuța Arta- I 
mon (jud. Tulcea), 2. Angela 
Braca (jud. Dolj), 3. Lucia Cor- I 
moș (jud. Bihor) ; băieți : 1 |
Daniel Roșea (jud. Dolj), 2. 
Marius Chican (jud. Giurgiu). |
3. Liviu Lungu (jud. Constanța) I 
ȘTAFETE (800 — 400 — 200 — 1 
100 m) ; băieți: 1. Bihor (Buz. - 
Muszka, Biliari, Bulzan), 2 I 
Alba, 3. București, 4. Timiș, I 
5. Sălaj, 6. Ialomița; 400 — 300 
— 200 —100 m : băieți : 1. Bl- I 
hor, 2. Caraș-Severin, 3. Bucu- | 
rești, 4. Cluj, 5. Dolj. 8. Ba
cău; fete (400 — 300 — 200 — • 
100 m) : 1. Timiș (Mariana Si- I 
mianu. Cătălina Berbinschi. Ro- * 
dica Combei, Rozalia Haan os).
2. Dolj, 3. Alba, 4. Hunedoara, ! 
5. Vrancea, 6. Brașov ; fete I 
4X200 m - 1. Dolj (Daniela 
Bușcu. Georgeta Gronea, Came- I 
lia Medianu, Liliana Enăches- I 
cu), 2. Cluj, 3. Caraș-Severin,
4. Vrancea, 5. Brașov, 6.—7. TI- I
miș și Hunedoara. ’

IN DIVIZIA „A*  
PUSA IN dificultate

O etapă (a xxn-a) care se 
anticipa calmă (poate cu excep
ția meciului de la Arad), a fost 
destul de agitată, cu un rezultat 
gata, gata să modifice clasamen
tul, îndeosebi tn sena Hderulul 1

tn aceasiă situație s-a prezen
tat meciul DINAMO — ȘTIINȚA 
BAIA MABE. Au cîștigat, ptnă la 
urmă, dlnameviștll, cu 10—6 
(8—3), dar inițiativa a aparținut 
practic (două treimi din meci) 
oaspeților, care au condus din 
min. li (1. p. Gllgor) șl s-au 
menținut la clrma. jocului chiar 
și după ce Constantin a egalat 
(l.p., min. 24), apoi, acesta și-a 
adus la conducere echipa (l.p. 
mtn. 38). Ambiția studenților din 
Bala Mare de a fi la înălțime a 
Întâlnit în... replică • echipă ca
re mizlnd, desigur, pe virtuțile 
individuale ale compenentflor el 
șt pe poziția din clasament n-a 
arătat tn rest aproape nimic. 80 
la sută din repunerile de la mar
gine au revenit Științei, care a 
avut și inițiativa tn grămezi. Nici 
chiar acțiunile trelsterturUer dl- 
namevlste n-au mal avut cursi
vitatea cunoscută apărarea eas- 
pețiler constituind, parcă, un zid 
de granit O singură dată Dinamo 
a reușit să „spargă" acest zid, 
dar nu prin aportul trelsferturl- 
l«r, el al unui Înaintaș, Caragea 
(mtn. 73, eseu). Aproape de final 
Gomoescu (Lp. min. 78) a redus 
din handicap, fixtnd rezultatul : 
W—4. Arbitrului AI. Lemneanu — 
excelent — 1 s-au aliniat forma
țiile : DINAMO : Petre — Chirl- 
cencu, Marin Constantin, Aldea 
— Podărăscu, Paraschiv — Za- 
fleseu, Borș, Stoica — Caragea, 
Dărăban — furlea. Ion Gheor- 
ghe, Iordan. Au mai Jucat Nlca 
și Radu. ȘTIINȚA BAIA MARK: 
Gtiger — Vlădescu. Tymiancsev. 
Rădol, Pascale — Cantea, Ion 
Vasile (Gomoescu min. 42) —
Ștefiuc, Tătucu, Beraru — Urdea,

DIVIZIA „A*. ETAPA A 28-o

CLARIFICĂRI...
Încep, evident, clarificările. Chiar daci mai 

sini ease etape. Mai intii, tn cursa pentru 
titlu, victoria craiovenilor in partida cu Pro- 
gresul-Vulcan, coroborată cu infringerea lui 
Dinamo, in deplasare la Iași, li instalează pe 
actualii campioni tn postura de aspiranți, cu 
tot mai mult temei, la aplauzele finale pentru 
realizarea unui „bis". Cele patru puncte a- 
vans ți golaverajul său mult mai bun par li
niștitoare pentru Universitatea, chiar dacă in 
ultima etapă va juca, împotriva singurei e- 
chipe care i-a dat cit de cit emoții, pe te
renul acesteia, la București. Apoi, etapa de 
simbătă a mai dat — credem — un răspuns : 
Baia Mare — fără Mateianu — nu mai poate, 
in mod normal, evita retrogradarea. Să ve
dem, de-acum înainte, ce va face — cu Ma
teianu — actuala ocupantă a locului 16, Pro
gresul... In orice caz, cele 12 puncte care mai 
sînt in joc — pentru fiecare echipă — pînă la 
căderea cortinei permit supoziții multiple 
(fără ca vreuna să poată fi etichetată ea fan
tezistă !) și care pot merge pini la forma
țiile de pe actualele poziții de mijloc, mai 
ales că „pachetul" (25—28 de puncte) este de
osebit de strins. Revenind la băimăreni, si 
constatăm că efortul lor de „evadare" a fost gre
vat in mod surprinzător de... două meciuri 
consecutive pe teren propriu, eu Craiova și 
cu Timișoara (0—0 și 1—1), ceea ce le strim- 
tează căile de apel...

Dar. pentru că a vorbi de retrogradare nu 
e prea plăcut și produce unor echipe sensi

bilități... omenești, de înțeles, să revenim la 
treptele de sus ale clasamentului. Mai ales că 
peste două zile locurile 2 și 3 se intilnesc in
tr-un derby de etapă pe care l-am putea numi 
„derby-ul participării la Cupa V.E.F.A.". Pen
tru că, tn acest an, după cum comunică forul 
european, avem dreptul la o singură echipă 
in cea de-a treia competiție continentală. Așa 
incit meciul Dinamo — F.C. Argeș, de 
miercuri, din Capitală, are pentru cele două 
formații valoarea unui... formular de înscriere! 
Deși simbătă nici una nici cealaltă dintre 
combatantele derby-ului etapei 29 n-au stră 
lucit, frumoasa lor rivalitate sportivă și amin
tirea unui 4—3 pentru argeșeni, de acum doi 
ani. vor umple, desigur, stadionul...

Să mai notăm, din etapa de alaltăieri, in 
satisfacția cvasigenerală a cronicarilor noștri 
pentru carențele ofensive ale echipelor (lec
tura cronicilor oferă, în această privință, un 
veritabil numitor comun) și înclinarea toi 
mai accentuată a oaspeților spre 1—4—4—2. 
N-avem de ce să aplaudăm tendința, acum, 
cind in preliminariile C.M. echipa noastră se 
află în fața unei suite de 3 meciuri acasă...

In final, o privire spre „B". Etapa de ieri 
a dai, credem noi, un răspuns și in seria a 
doua, unde Petrolul urmărea — sportiv ți 
tenace — pe C.S. Tirgovițte. De-acum, eu trei 
puncte avans, cu golaverajul, eu un meci mai 
puțin jucat ți cu... Dobrin, tîrgoviștenii vor 
completa trio-ul echipelor care revin în „A".

Radu URZICEANU
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UN MECI AL 
PARADOXURILOR...

Un meci al paradoxurilor I 
Așa s-ar părea. Pentru că echi
pa hunedoreană care a deschis 
scorul (min. 23 — Gabor dri
blează eficient Ia marginea su
prafeței de 16 m, il scoale și pe 
Iordache la colțul careului mic, 
apoi centrează la NICȘA, care 
înscrie in poarta goală), șl du
pă egalarea Intervenită In min. 
36 (bîlbîiaîă tn lanț a apărăto
rilor oaspeți la 6 m. sancționa
tă de ZAHIU cu un șut sub 
transversală) a ratat cea mai 
mare ocazie a meciului (min. 
55 — fată-n fată doar cu Ior
dache. Rednic în loc să șu- 
teze ii pasează lui Dumitrache, 
rămas cu poarta goală și acesta 
trimite cu boltă, dar prea în- , 
cet. permitîndu-i lui FI. Marin 
o intervenție aeriană miracu
loasă, pe linia porții). 8i de la 
această ratare s-a declanșat un 
contraatac al Stelei, Ia capătul 
căruia Stoica a fost faultat in 
careu și ZAHIU a Înscris : 2—1 
pentru Steaua. Nu-i pentru cine 
se pregătește, ci pentru cine se 
nimerește... A venit și golul 
desprinderii definitive, înscris de 
RADUCANU (min. 62), pornit 
dintr-o flagrantă poziție de of
said. nesemnalizată de tușierul 
Balanovici. și astfel a pierdut 
Corvinul.

A cîștigat, atunci. Steaua îm
potriva cursului jocului ? Nu. 
dacă ne mai reamintim că A- 
giu a trimis mingea în bară șl 
Bolba n-a putut-o relua în gol 
din fata Iul Alexa (min. 20), 
sau că Andone a scos un balon 
de Pe linia porții goale (min. 
82). A ajutat-o arbitrajul 7 Nu,

DE RUGBY, DINAMO
DE ȘTIINȚA B. MARE !

Pujlnă — Ionlță, Moț, Ungureanu 
(Mărgineanu, min. 70).

Tiberiu STAMA
STEAUA — C.S.M. SIBIU 55—3 

(32—3). Campionii au dominat, 
sibientl replldnd din cind in 
etnd cu atacuri foarte aproape 
de eseu I In formația gazdelor, o 
reintrare remarcabilă, aceea a 
lui Postolachl. Autorii punctelor : 
Teleașă („uvertură" !), Ionescu
— cite două eseuri, Murariu, 
Lungu, Munteanu Fulcu, Enacbe, 
Roșu — cite un eseu, 5 transfor
mate de Codoi (autor țd al unei 
l.p.) șl unul de Achlm. Pentru 
CUS.M. a înscris Matache (l.p.). 
Arbitru, Aurel Găgeatu — bun 
(G.B.).

P.T.T. ARAD — RAPID »—13 
9—6) f O victorie pe merit, la ca
pătul imul Joc mal ordonat. Au 
inserts : Sava șl Mengher — ese
uri transformate de Năstase (au
tor șl al unei Lp.). Pentru Învinși, 
Domokos — 3 l.p. Arbitru, L Va- 
slllcă (N. STRAJAN — eoresp.).

R. C. SPORTUL STUDENȚESC
— CONSTRUCTORUL CONSTAN
ȚA 12—3 (12—3). Joc frumos, des
chis tn care studenții și-au asi
gurat victoria, încă din prima re
priză prin eseurile tui Cojocaru 
șl Chlciu, transformate de... Co
jocaru și Mlhalache. Pentru oas
peți a înscris Ion Radu (l.p.). 
Arbitru, I. Bănică (N. COSTA 
CTIE, eoresp.).

POLITEHNICA IAȘI — R. C. 
GRIVIȚA ROȘIE 6—10 (6—10).
Realizatori : Măcăneață — eseu, 
Bidirel și Stancu — cîte • l.țL, 
respectiv Benedeck și Popa — ci
te o l.p. A condus M. Gavrici 
(D. ONCIUL eoresp.).

ȘTIINTA PETROȘANI 4- RUL
MENTUL BTRLAD 25—11 (9—3).
Principalii realizatori : Petre Do
robanții, Mateescu. Băloi și Șt. 
Constantin, prin eseuri pentru 
gazde, Dănescu și Croitoru, de a- 
8emenea eseuri pentru oaspeți 
(S. BĂLOI, eoresp.).

STEAUA - CORVINUL 3-1 (1-1)
Stadion Steaua ; teren excelent ; timp bun î spectatori - aproximativ 

10000. Au înscris : ZAHIU (min. S6 >l 35 - din penalty), RADUCANU (min. 
42) respectiv NICȘA (min. 23). Șuturi ta poarta i 14—7 fore podrta : 7—5). 
Comere : 7—5.

STEAUA 1 iordache 7 — Angheiinl 6, H. Marin 7, Apta 4, I. Gheorghe
7 — Stoica 8 (min. 82 Isola), lovan 7, Zahiu 8 — Rfiduconu 7, A. Ionescu
4 (min. 63 Cemescu 5), BoNxi 5.

CORVINUL : Alexa 5 - Rednic 7, Gâkin 7, Andone 7, Bogdan 4 -
Dumltrlu IV 6, Kleln 7, Oncu 4 — Nlcșa 5 (min. 85 Ghiță 5), Dumitrache
5 (min. 55 Lucescu 7), Gabor 8.

A arbitrat : N. Ralnea (Bîrlad) 6 : io linie : T. Balanovici — cu greșeli 
la ofsaiduri si V. lanul (ambii din *e?i).

Cartonașe galbene r H_. MARIN. ALEXA, DUMITRIU IV, STOICA, GABOR. 
• Trofeul Petschovschi 1 9. La speranțe i 6-0 (3-0).

• .iile...... . .....—
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căci gafa de la golul 3. a părut 
multora o compensație pentru 
faza din min. 42 cind Bolba in
trodusese mingea — scăpată din 
miini de Alexa — în poartă, ar
bitrul Rai nea se Întorsese spre 
centru, lăsînd să se înțeleagă 
că a validat golul, dar apoi, vă- 
zîndu-1 ne tușierul lanul cu

MULTE MOMENTE DE PLICTISEALĂ...
F. C. ARGEȘ - CHIMIA RM. VÎLCEA 3-1 (2-1)

Stadion „1 Mal" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — apro
ximativ 16 000. Au marcat: RADU H (nrln. 5 — din penalty), KALLO (min. 
21), TURCU (min. 62) respectiv SAVU (min., 15 — din penalty). Șuturi la 
poartă : 11—4 (pe poartă : 6—3). Comere i 12—3.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 7 — Zamfir 7, Stancu 6, Clrstea 7, Tulpan 6 -
Bârbulescu 6, Ka>Ho 6, Ignat 6 — Turcu 7, Radu R 5 (min. 46 Mai cea nu 5),
Nica 5 (min. 65 Bâkițâ 5).

CHIMIA : Constantin 6 — Basno 4, Catarglu 4, Iordan 4, Gncd 5 ->
Alexandru 5, Savu 5 (min. 70 Georgescu 5), Gtngu 5, G. Stan 6+ —
Telețpan 6, Preda 5.

A arbitrat : M. Buxea 8 ; la linie : 
din București).

Cartonai o galbene : BASNO, NICA. 
Trofeul Petschovschi : 7. La speranțe

• ....... ■!■■■■■ II.8UI —

Chimia venise cu gînduri mari 
în Trivale : să realizeze un meci 
bun cu plteștenii (întnnirile pre
cedente s-au evidențiat In acest 
sens) șl un rezultat de egalitate 
(In returul campionatului trecut 
a fost 1—1, la Pitești). Dar în 
teren n-a fost nici una, nici alta, 
„alb-violeții" cîștigînd pe drept 
șl destul de ușor acest joc, care 
a fost însă sărac, de un nivel 
teJmlc scăzut. Au fost multe mo
mente de plictiseală, greșeli eu 
nemiluita „la serviciu", de o par
te și de cealaltă, obstrucții șl 
faulturi de joc, mereu șl mereu 
acel „pas la ofsaid" aplicat tn 
ambele tabere, ceea ce l-a obli
gat pe conducătorul partidei «fi 
fluiere fel iar să fluiere. Am au
zit spectatori strlglnd : „Dar fot
bal dnd mal jucațl, măi bă
ieți 7...*  „Tribunele" se mai tn-

UN EGAL CARE SATISFACE PE... GAZDE
F.C.M. GALAȚI - CLUJ-NAPOCA 1-1 (0—1)

Stadion Dunărea ; teren bun j ' timp frumos j spectatori - aproximativ 
6 000. Au morcat : CIMPEANU M (min. 25) fl COM ȘA (min. 62). Șuturi 

la poartă : 16—17 (pe poartă : 0-11). Comere : 6-5.
F.C.M. GALAȚI i Oană 6 - Vtad 6, Ang hal Inel 5 (min. 55 Moțoc 6), 

Stoica 6, Popescu 5 — Comșa 7, Bakrban 6, Onac 7 — Majaru 7, CâpâțînS 
5 (min. 61 Zlate 7). Ancuța 6.

„U- CLUJ-NAPOtA î Moldovon 7 - L Mthal 4, Ciocan 7, Dobrâo 7. 
I. Mureșan 6 — Boca 6 (min. 76 FI. Pop), PorațcW 7, Țegean 7, BatacHv 
8 — Suc iu 6 (min. 69 Țiglariu 7), Clmpeanu 11 7.

A arbitrat : G. Dragomlr 9 j ta Hnle : I. Pbp ff L Ro$oga (toți din 
București).

Cartonașe galbene : POPESCU.
Trofeul Petschovschi : 10. ta speranțe : 2—1 (1—0).

• ........ ■■■■■■■ i.-■■■■■ i ■■■„ ■■■ .....................................................—
Catalogată ca • partidă fără 

miză, tntilnlrea a decurs previ
zibil, fiecare combatantă fiind 
preocupată, pe acest fond liniș
tit, să-și concretizeze atuurlle. 
Superioritatea teritorială a gaz
delor n-a avut însă consistență, 
excesivul joc com bin ativ al tine
rilor gfilățeni transformîndu-se a- 
proape de fiecare dată într-un 
labirint, ale cărui rare — Ieșiri 
au avut un grad scăzut de peri
culozitate, ca urmare a execu
țiilor tehnice deficitare. In con
trast, oaspeții au etalat un joc 
tactic aproape fără cusur, cu un 
4—4—2 extrem de elastic și des
tul de fălos pe contraatac. Prima 
ocazie a meciului, tn min. 11 : 
„un-doi" Batacliu—Tegean, șut al 
primului tn bară, reluare — din 
6 m. a lui Suciu în pieptul lui 
Vlad, aflat pe linia porții. în 
min, 25, studenții izbutesc des
chiderea scorului : pasă Țegean, 
dribling scurt al lut CIMPEANU 
n ta fața lui Anghelinei și gol- 

steagul ridicat („ofsaid la Bol
ba, Înainte de a relua In poar
tă", explică tușierul) s-a răz- 
gindit !

Intr-un meci echilibrat, a dș- 
tigat Steaua pentru că a putut 
— spre deosebire de adversara 
sa — să-și valorifice șansa.

Paul SLAVESCU
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3-0 (2-0).

▼lorau doar la cîte o cursă șl 
cite un șut mai sănătos al Mi 
Zamfir, Turcu, Teleșpan sau la 
intervențiile, din finalul jocului, 
ale portarului Constantin.

Primele două goluri «-au în
scris din lovituri de pedeapsă, 
just acordate de arbitru: min. 5 — 
RADU n (evident oprit neregula
mentar în careu de Catarglu) «1 
min. 15 — SAVU (a fost fault 
clar la Teleșpan). Desprinderea 
gazdelor pe tabela de marcaj >- 
▼ea să se producă tn min. tl : 
Ignat a centrat frumos de pe 
partea stingă fel KALLO a în
scris, nestlhgherit, cu capul, ta 
colțul lung, șl ta min. 62, etad 
mingea a circulat pe traseul Moi- 
eeanu — Ignat — TURCU, ulti
mul mareînd spectaculos, după 
un slalom ea printre jaloane.

SteHon TRANDAFIRESCU
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geterul clujean a înscris plasai. 
Oaspeții au avut posibilitatea 
desprinderii, dar Boca a șutat ta 
min. 42 în bară, iar în min. 44 
și 51 — scăpat de fiecare dată 
singur — a expediat mingea pe 
lingă poartă. Și, ta loc de 4—0, 
scorul a devenit 1—1, ta min. 62, 
Ia singura acțiune clară a gaz
delor, pe traseul Zlate — Majaru 
(cursă impetuoasă) — Orac șl 
COMȘA a reJuat puternic, din 
voleu, sub transversală. Din a- 
cest moment ambele echipe for
țează victoria. Mai aproape sînt 
clujenii, dar în min. 75, Țiglariu 
a șutat tn bară, mingea a reve
nit la Clmpeanu LI, care la 6 m 
a pus „latul" șl balonul a tre
cut pe lingă poartă, iar în min. 
88 Cîmpeanu n și-a trecut și el 
în cent o bară. Și astfel stu
denții au ratat o victorie pe care 
o meritau din plin.

Adrian VASILESCU
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ONAȘ LA PUPITRU... UN GOL DIN 36 DE ȘUTURI!
ZA IAȘI - DINAMO 2-0 (2-0)

en foarte bun ; timp frumos ; spectatori — cpro- 
COSTEA (min. 33 și 35). Șuturi ta poarta î 12—11 
: 7-4.
i 7 — Oprea 7, Anton 7, Ursu 7-|-. Ciocîrlan 7 
7, Simionaș 9 — Cioacâ 6 (min. 74 D. Ionescu 
in), Cos tea 8.
nin. 46 Speriata 6) — Mărginean 6, Bumbescu 6, 
Marin 6, Mulțescu 6, Custov 7 — Țâinar 6, D. 
min. 73 Vrînceanu 6).

la linie : A. Forwirth și P. Arnâuta (toți dte

)N.
a speranțe : 0-2 (0—1).

UNIVERSITATEA CRAIOVA - PROGRESUL VULCAN 1-0 (0-0)

Stadion Central ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori - apro
ximativ 15.000. A mavoat i CAMĂTARU (min. 40). Șuturi ta poartd x 36-4 
(pe poarta x 16-1). Corner® i 10-0.

UNIVERSITATEA s Lung 7 — Purltna 7, Tttthol 7, Ștefânescu 7, Ungureanu 
7 — Donose 8, Țicteanu 8. Bekteonu 5 (min. 46 Geoîgdu 7) - Crlșon 6, 
Cdmdtaru 8. Bafacl 7.

PROGRESUL VULCAN : M. Vaelfo 7-1. Alexandru 5 (min. 46 I. Nlcoloe 5), 
P. Grigore 7, Ttcâ 6, Gh. Ștefan 6 — Mcteeocu 5 (min. 71 Neculcea 5), 
Dragu 6, M. Ionescu 4 — Mactaa 6, Țevi 4, Nlgneă 5.

A arbitrat : O. Ștreng (Oradea) 9 ; ta itale : Cr. Teodorescu >1 I. Tânase 
(ambii din Tîrgoviște).

Trofeul Petschovschi l 10. Le speranțe i 13-0 (6-0).

• — ............. ......................... ... ............. . ...  ■ II ■■ .....................
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Prima edific a C. E. de juniori „A“ 

AZI, ROMÂNIA —CEHOSLOVACIA

La primul, COSTEA profiți d« 
lipsa de promptitudine a lui Măr
ginean și trage la poartă, din 
unghi. Eftlmescu vizează traiec
toria. dar mingea șterge spatele 
lui Simionaș, „prind© boltă* * și 
cade în plasă, peste portarul în
mărmurit. La cel de-al doilea» 
Cioacă centrează lung, de pe 
dreapta, apărarea ezită șl același 
COSTEA reia scurt, cu capul, 
mingea ricoșată din... pămînt, 
trlmlțtad In același colț, cu 
concursul Iui Eftimescu, surprins. 
Dinam oviștii reacționează, profi
tând și de relaxarea gazdelor, dar 
D. Zamfir pierde în min. 39 ma
rea ocazie a relansării jocului, 
cînd trage slab de la numai clțl- 
va metri. După pauză, jocul e $ 
mal animat, Dinamo insistă, dar 
atacul este lipsit de vlagă, ieșe
nii stăpinlnd psihologic jocul. 
Mal aproape de gol sint tot gaz
dele, care ratează prin Florean 
(min. 82). Un ultim șut puternic 
al lui Dinu (min. 87) ne reamin
tește că Dinamo are, totuși, ten 
potențial superior modulul în care 
se exprimă în atac.

tac „to doi* (Nedelcu șl Cotec) 
studenții reușesc să marcheze 1- 
mediat după pauză. După ce 
Manea șutează slab de la 8 m, 
ta min. 50, după numai un mi
nut Șunda, infiltrat to atac, 
centrează și NEDELCU reia cu 
capul, cu boltă, peste Feher, ta 
plasă : 0—1. Abia acum băimăre- 
nli se văd mai des ta atac, 
ROZNAI (min. 75) ratează de la 
6 m, pentru ca tot el, ta min. 
87, să reia imparabll, cu capul, 
la „păianjen*, mingea centrată 
de Sepl.

Gheorghe NERTEA

• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 2

DIN 24 MAI 1981. Extra

gerea I ' 17 38 14 33 ; ex
tragerea a n-a : 45 67 32
50 ; extragerea a ITI-a : 63
48 84 36. Fond total de 
cîștiguri : 742.511 lei din 
care 30.918 lei report la 
cat. !.•

loan CHIRILA

TUL DIN „REGIE *...
NȚESC - A.S.A. TG. MUREȘ 3-0 (1-0)

jn excelent; timp foarte bun; spectatori — apro- 
: M. SANDU (rata. 45), BUCURESCU (min. 91) 
74). Șuturi ta poarta : 24—15 (pe poarta x 13-5).

Moraru 7 — Stroe 6 (min. 82 CâțoF), Cazan 8.
7 — O. Ionescu 8, Chihala 8Ț-, Munteanu 1 
8, Bucurescu .8-}-.

>o 7, Ispir 6, Unchiaș 6, Hajnal 6 — DuFfiu 4, 
5 (min. 55 C. IMe 6) - Fazekaș 6 (min. 55 Fania?

(Mediaș) 8 r la Hnîe : R. Petrescu (Brașov) fi

SANDU.
La speranțe : 0-0.
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min. 11, 
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22, O. le- 
a scos de

pe linia porții ; min. 37. M. San
du). Cu puține secunde înainte 
de pauză, însă, Hajnal s-a grăbit 
In executarea unei lovituri de 
poartă, a trimis mingea la S0 m 
în picioarele... adversarului, A. 
Munteanu a centrat șl M. SANDU 
a reluat în gol cu efect, din fața 
portarului advers. Gol care și-a 
pus amprenta pe întreaga repri
ză secundă, dominată clar de 
gazde. Studenții au mai înscris 
prin BUCURESCU (min. 51, după 
• frumoasă cursă și un aplaudat 
„un-doi“ cu M. Sandu) și prin 
A. MUNTEANU (min. 74. „cap" 
plasat, la centrarea Iul FI. Gri
gore). Au mai ratat și alte mari 
ocazii (Chfhaia — min. M ; I. 
Munteanu — bară, în min. 57 : 
FL Grigore — min. 88 șl 89) In 
timp ce Bdldni, Fodor și Szab® 
s-au aflat, în final, foarte aproa
pe de golul de onoare, ne realizat 
încă de cineva, în Regie...

Mircec M. IONESCU

PIERDUT Șl... ULTIMUL TREN
- POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-1 (0-0)

»ren foarte bun î timp frumos : spectatori - crpno 
: NEDELCU (min. 51) și ROZNAI (min. 87). Șu- 
poartâ : 4—3). Comere : 4—4.
cr 7 - G. Mureșan 5, Boa 6, Koller 5, Onuțan 

5 (min. 46 Roznal 7), I. Mureșan 6 - Sepi 6. 
5), Buzgău 5.
- Șunda 7, Pâltlnîșan 7, Șerbânolu 7, Morar 7

Vlșan 7. Vlâtanescu 8+ (min. 88 T. Nicolae) - 
65 Anghel 6). .
8 ; ta Hote : M. Abramluc (ambii din Suceava) 

ZGAU șl ȘERBANOIU.
La speranțe : 1—1 (1-1).
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:

Intimpinati cu căldură 1» in
trarea pe teren, jucătorii craio- 
veni erau gata-gata să termine 
partida sever apostrofați de pro
prii suporteri 1 Norocul lor a 
fost golul lui CAMĂTARU. în
scris, in min. 60, cu nn sui sec 
din careu, după o pasă primită 
de Ia Donose. pătruns impe
tuos pe flancul drept al apă
rării bucureștene.

Acest gol a clătinat zdravăn 
echipa lui Viorel Mateianu si 
in următoarele zece minute, pe
rioada de vîrf a meciului, Uni
versitatea s-ar fii putut detașa 
decisiv de tenacele ei adver
sar. Dar, pe rînd. Cămătaru 
(min. 61 si 62). Bălăci (min. 63 
61 67). Donose (min. 65) si Geol- 
gău (min. 69 — bară) au irosit 
uriașe ocazii de gol : ocazii care 
se puteau întoarce... Împotriva 
lor dacă, in min. 76, Lung n-ar 
fi fost cu o fracțiune de se

DOI JUCĂTORI IES DIN ANONIMAT
F.C.M. BRAȘOV - JIUL 1-0 (1-0)

Stadion Tineretului ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 
12 000. A maico’. : BENȚA (mia. 5). Șuturi ta poarta t 20-4 (pe poarta : 
8-1). Comere x 8-5.

F.C.M. BRAȘOV x Popa 7 Papuc 6, Maneta 6, Naghl 7, Ștefan 7 - 
Chioreoîxi 7, Furnică 6, Bucur 4 (min. 73 Șutea 7) — Bența 9, Paraschi- 
vescu 7, Marinescu 7 (min. 85 Borîceanu).

JIUL x Caval 8 - Bedfi 6, Ruw 7, Vasîîiu 6, P. Grigore 6 - Varga 6, 
Yktatoru 6 (min. 80 Stoian), Stoica 6 (min. 19 Schmidt 6) - Sâtajon 6, 
Șumulanschl 6, Stoichițâ 7.

A arbitrat : V. Ciocilteu 8 ; ta Rale : E Pflunescu (ambii din Craiova) 
șl N. Georgescu (București).

Trofeul Petschovschi x 8. La speranțe x 3—1 (2-1).

Ambele echipe au dat devadă 
de • mare generozitate în risi
pirea energiei. Meciul a părul 
chiar stînjenit de • „inflație*  de 
vigoare, cheltuită mai mult to 
dueluri aspre pentru baloane ră
mase fără destinația unor faze 
solide, cursive. Doi jucători s-au 
scuturat de „cenușiul*  acestei 
partide care parcă se străduia 
să se Impună doar prin anga
jament fizic. Primul a fost ex
tremul dreapta brașovean, BEN- 
ȚA, activ, tehnic, cu aspirații 
(„tăiate*  însă din lipsă de par
tener) pentru jocul combinatlv. 
El a marcat, dealtfel, șl singurul 
gol al partidei, golul victoriei e- 
echipei sale, în min. 5, prin lo
vitură liberă de la 18 m. execu
tată cu măiestrie, peste zidul 
advers, (Execuția a fost repetată, 
patru minute mal tîrziu, de la 25 
m, dar mingea a nimerit bara 
porții adverse). Celălalt jucător 
afirmat s-a numit Caval. Derutat 
• singură dată (la gol), de e 
minge care semăna a „feglia

VICTORIE CONCLUDENTĂ
F. C. OLT - S. C BACAU 3-0 (1-0)

Stadion „Energic*  ; teren ușor ctenlvelat ; timp frumos : spectatori - 
aproximativ 8 000. Au marcat: NICOLAE (min. 16), PREPELIȚA (min. 55), 
JAMANDI (min. 61). Șuturi ta poartă : 23-7 (pe poarta : 12-3). Comere x

F-C. OLT x Angho! 7 — Martlnescu 9, Nicolae 7, Ciocioanâ 6, Matei 6 
— lovânescu 8-|-, Leac 7, Șoarece 7 (min. 79 A. Mincu) — Prepeliță 6, 
lamandi 7 (min. 67 Pițurcâ 6), Gîrteșteanu 6.

SPORT CLUB x lorgutescti 7 — Andrleș 6, Cârpucl 6, Lunca 6 (min. 46 
I. Solomon 7), Ebisei 6 — L Moldovan 6, Șoșu 6, Vamanu 7 — Șoiman 5, 
Ajrrtohi 6, Chitara 5.

A arbitrat : V. Topan 8 ; la Nnie : M. Ada-m (ambii din Cluj-Napoca), 
șl A. Hîrța (Gherla).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 0-0.

Sil»—■■■......... ................................. .. .......... wr—....... .

Meci de bună factură tehnică 
și spectaculară. Victorie merita
tă a gazdelor, la un scor care 
reflectă raportul de forțe exis
tent ta teren, lucru confirmat, 
dealtfel, șl de cifrele înscrise ta 
caseta tehnică a întUniril. F. C. 
Olt a avut ta majoritatea timpu
lui inițiativa, șl-a creat nume
roase ocazii de gol, a fost mal 
insistentă decît adversare» «a în 
fazele de poartă. a-a apărat, 
cînd a fost cazul, organizat și 
exact. Sport Club, acuzînd, fi
resc, efortuil pretins de trei me
ciuri grele tn numai șapte zile, 
a încercat să facă un joc mal

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 24 MAI 1981 

L Asco-li — Brescia X
n. AveUlno — Roma X

m. Catanzaro — Intemazionale X
IV. Como — Bologna 1
V. Juventus — Fiorentina 1

VI. Perugia — Torino 1
vn. Pistoiese —- Cagliari 9

VIH. Udinese — Napoli 1
IX. Rapid Buc. — Petrolul 1
X. Poiana — C.S. Tîrgoviște 3

XI. U.T.A. — F.C.M. Reșița 1
XD. Dacia — F.C. Bihor 1
xm. înfrățirea — Olimpia 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
794.869 lei.

cundă mai iute decît Țevi si 
L Nicolae. lansați ca din puseă 
in careul gazdelor spre un ba
lon șutat puternic de Marica 
din lovitură liberă si neretinut 
initial de portarul craiovean.

Pînă la urmă, partida s-a în
cheiat cu un scor minim si a- 
ceasta din două motive esen
țiale. Primul : eficacitatea ex
trem de scăzută a atacului cra
iovean. care, din 36 de suturi, 
n-a putut să înscrie decît o 
dată. în ciuda unei mari suite 
de ocazii, opt dintre ele prece- 
dînd golul 1 Al doilea : jocul 
individualist al unor jucători 
craloveni. îndeosebi Bălăci si 
Crisan. blocati de cîteva ori cu 
îndrăzneală de o apărare alcă
tuită din iucători pînă mai ieri 
cvasinecunoscuti. în frunte cu 
portarul debutant Vasile Marcel.

Laurențiu DUMITRESCU

secca*,  portarul Jiului a reținut 
apoi alte șapte șuturi dificile, 
dintre care două (min. 47 Chio- 
reanu, min. 78, Ștefan) păreau, 
privite pe traseul lor, imparabile.

A fost, intr-adevăr, nevoie de 
intervențiile ultimului apărător 
petroșenean, pentru a limita sco
rul, tatrucît la capitolul finali 
zare, gazdele (care au ratat și 
• mare ocazie în min. 49, prin 
Paras chives cu) s-au dovedit net 
superioare. Le revenea coechi
pierilor din cîmp al lui Cava) 
sarcina să modifice scorul, cu 
atit mai mult, cu cit aveau „spa 
tele*  asigurat. în ciuda unor pe 
rleade de efort care l-au adus, 
uneori, la dominarea jocului 
(mijlocul primei reprize, finalul 
întîlnirli). el n-au reușit acest 
lucru, pentru că nu au în atac 
nici un om de penetrație, nici 
chiar pe Stolchiță care încearcă 
(lăudabil) „să le facă pe toate*,  
dar nu reușește...

Ion CUPEN

economicos, mizînd și pe plusul 
de experiență al jucătorilor săi. 
Unele nesincronlzări mai ales în 
sistemul defensiv al echipei, și 
chiar greșeli personale, l-au ©- 
bllgat însă pe băcăuani să pună 
de trei ori „mingea la centru*,  
ta alte cîteva situații intervenții
le portarului Iorgulescu fiind 
salutare sau neșansa ocolindu-i 
pe fotbaliștii olteni. Primul gol 
al partidei a fost înscris de 
NICOLAE în min. 16, care a 
profitat de ezitarea apărătorilor 
adverși la executarea unei lovi
turi de colț. în min. 55, tabela 
de marcaj s-a modificat pentru 
a doua oară, după golul realizat 
de PREPELIȚA, care a reluat, 
din apropiere, balonul respins de 
Iorgulescu, în urma unui șut ex
pediat de lovănescu. Cinci minu
te mal tîrziu, o foarte frumoasă 
acțiune de atac a gazdelor, ini
țiată de Martinescu, a fost fina
lizată, prîntr-o subtilă execuție 
tehnică, de IAMANDI. De aici 
înainte, ambele echipe fac mari 
eforturi să modifice rezultatul. 
F.C. Olt — cu gîndul la îmbună
tățirea golaverajului ; Sport Club 
— cu intenția să limiteze pro
porțiile scorului șt. eventual, să 
înscrie golul de onoare. Pînă la 
urmă însă nu va fi dcrît o lup
tă frumoasă șl sportivă din care 
vor profita în primul rînd. 
spectatorii.

M hai IONESCU

WEDAU, 24 (prin telefon). 
Luni (n.r. azi), la ora 11 (12 ora 
Bucureștiului). in opt orașe din 
R F. Germania — GOtersloh, 
Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, 
MQnster. Arnsberg, Ludenscheid 
si Siegen — cele mai bune e- 
chine de juniori de Pe conti
nent iau startul in turneul fi
nal al primului Campionat eu
ropean pentru echipe de ju
niori A. Sint cele 16 reprezen
tative de țări care si-au cucerit 
dreptul de a participa la aceas
tă fază a întrecerii, după jocu
rile preliminare. Iată meciurile 
din prima zi : Belgia — Grecia 
si R.F. Germania — Tara Gali
lor (grupa A), Polonia — Sue
dia și ROMÂNIA — CEHO
SLOVACIA (grupa B). Italia — 
Franța si Bulgaria — Danemar
ca (grupa C). Austria — Scotia 
si Spania — Anglia, meci arbi
trat de compatriotul nostru M. 
Salomir (grupa D).

Reprezentativa de juniori a 
României a sosit aici sîmbătă 
după-amiază si e cazată. îm
preună cu celelalte trei forma

IERI, ÎN DIVIZIA „B‘
SERIA I

GLORIA BUZĂU — C.S.U. GA
LAȚI 2—0 (1—0). Autorii goluri
lor : Ionescu (min. 38) și Toma 
(min. 87).

CHIMIA BRAILA — I.M.U. 
MEDGIDIA 6—1 (0—0). Unicul
gol a fost realizat de Braec 
(min. 47). .

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
C.S.M. BORZEȘTI 3—1 (2—0). Au 
înscris î Nemțeanu (min. 4), 
Amarghioalel (min. 9 șl 48), res
pectiv Roșea (min. 67).

DELTA TULCEA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 2—0 (4—0).
A marcat : Belea (min. 88 și 
73).

F. C. CONSTANȚA — GLORIA 
BISTRIȚA 3—0 (1—0). Au în
scris: Gache (min. 30 șl 56) și 
Mărculescu (min. 81).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL 
GITEORGHENI 2—0 (2—0). Auto
rii golurilor : Radu (min. 2) șl 
Avădanei (min. 29).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
OLTUL SF. GHEORGHE 3—1 
(2—1). Au înscris : Vișan (min. 
8), Stăncioiu (min. 21), Rusu 
(min. 80), respectiv Georgescu 
(min. 10).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — F.C.M. PROGRESUL 
BRÂILA 1—1 (0—0). Au marcat: 
Amarandei (min. 48) pentru Vii
torul. Pîrlog (min. 79) pentru 
F.C.M.

CIMENTUL MEDGIDIA — C.S. 
BOTOȘANI 3—1 (2—0). Autorii
golurilor : Tararache (min. 18 
din 11 m), Codin (min. 43), Gl- 
rlp (min. 87). respectiv Iepure 
(min. 50).

(Relatări de la D. Soare. Gr. 
Rlzu, C. Rusu, I. Diaconu, S. 
Nafee, I. Mîndrescu, V. Manoliu, 
M. Florea șl Al. Mavlea).

1. XC. C-ȚA 29 20 6 3 56-16 46
2. Gloria Bistrița 29 15 6 8 49-32 36
3. C.S.M. Suceava 29 14 3 12 43-29 31
4. Unirea D. Fcș. 29 13 5 11 43-35 31
5. Viitorul Gh. 29 14 3 12 33-38 31
8. C.S. Botoșani 29 13 4 12 45-35 30

7. Delta Tulcea 29 14 1 14 48-41 29
8. F.C.M. Progr. 29 12 5 12 36-35 29
9. Gloria Buzău 29 13 3 13 35-36 29

10. I.M.U. Med. 29 12 4 13 34-40 28
11. Ceahlâul P.N. 29 12 4 13 35-43 28
12. Viitorul M. Vs. 29 12 4 13 34-50 28
13. Oltul Sf. Gh. 29 11 5 13 34-37 27
14. C.S.M. Borzești 29 11 4 14 45-46 26
15. C.S.U. Galați 29 11 3 15 48-48 25
16. Cimentul Med. 29 11 3 15 35-53 25
17. Minerul G.H. 29 8 8 13 22-39 24
18. Chimia Brâila 29 7 5 17 32-56 19

ETAPA VIITOARE (duminică
31 mai) î Oltul Sf. Gheorghe — 
Cimentul Medgidia (1—2), Minerul 
Gura Humorului — Unirea Dina
mo Focșani (0—2), C.S. -Botoșani— 
Gloria Buzău (0—1), F.C.M. Pro
gresul Brăila — F. C. Constanța 
(0—4), Gloria Bistrița — C.S.M. 
Borzești. (4—3). I.M.U. Medgidia— 
Delta Tulcea (0—2), Viitorul Me
canica Vaslui — C.S.M, Suceava 
(0—3), Viitorul Gheorgheni — 
Ceahlău] P. Neamț (1—3), C.S.U. 
Galați — Chimia Brăila (1—2).

SERIA A ll-A
mecanica fina bucurești- 

NITRAMONIA ■ FAGARAȘ 7—1 
(3—0). Au marcat : Catrina (min. 
21), Feschiu (min. 32), Dumitru 
(min. 38 șl 78). Marcu (min. 67 
din 11 m și mtn. 80), Puchea 
(min. 75), respectiv Palfi (min. 
61).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (1—0). 
Au Înscris : Voicilă (min. 13 din 
U m și min, 66) șl I. Radu (min. 
69).

METALUL PLOPENI — ME
TALUL BUCUREȘTI 3—1 (2—1).
Autorii golurilor : Ștetănescu
(min. 13 din 11 m și miri. 36), 
Istrătescu (min. 71). respectiv 
Glugi urniră (min. 10).

CHIMICA TIRNAVENI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 2—1 (0—0). 
Au Înscris *. Marton (min. 60 si 
88). respectiv Sultănoiu (min. 70).

ROVA ROȘIORI — ȘOIMII 1PA 
SIBIU 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Drăgan (min. 71).

RAPID BUCUREȘTI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—2 (2—0). Au
marcat : St. Popa (min. 7). Ma
nea (min. 43 și 56), respectiv Co- 
jocaru (min. 70) șl Cismaru 
(min. 88).

POIANA CIMPINA — C.S. TIR- 
GOVIȘTE 1—2 (0—1). Au Înscris- 
Preda (min. 74), respectiv Dobrin 
(min. 4 șt 70).

FLACARA MORENI — SIRENA 
BUCUREȘTI 4—1 (2—1) Autori!
golurilor : Petre (min. 19), Nltâ 

ții din grupă, la Hotelul .Sport- 
schule" din Wedau. Doctorul Eu
gen Cristea ne spunea că toti 
componentii lotului sînt sănă
tos!, anti de ioc. Deci, antreno
rii au posibilitatea să alinieze 
cea mai bună formație. Există 
doar un singur semn de între
bare : Lasconi sau Udrică pe 
extrema stingă ? Iată insă, cum 
se prezintă formația probabilă : 
Gh. Popa-Roman, Balint, Pre
da. Eduard-Cioroianu, Stoica. 
Hanghiuc-Iancu. Sertov I.asconi 
(Udrică).

Echina Cehoslovaciei este pre
gătită de Petr Packert și fostul 
lucător Iva' Hrdlicka. I-am 
văzut Pe juniorii cehoslovaci Ia 
un antrenament Si am remarcat 
tndeosebi talia pe care o au, 
toti fiind înalti.

Meciul România — Ceho
slovacia se va disputa Pe Jahn 
Stadion (17.500 locuri) *din  ora
șul Hamni si va fi condus de 
austriacul Mathias.

Constantin ALEXE

(min. 30 șl 03). Stăncescu (min. 
69), respect r Dragne (min. 8).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 0—1 (0—0). 
A marcat : Moraru (min. 70).

(Relatări de la. N. ștefan, M. 
Bizon, M. Hogi*  cl, I. Ducan, T. 
Negulescu, A. boare, C. Virjo- 
ghle, Gh. n’-nca și D. Brănoiu.)

1. C.S. T-VIȘTE 29 21 6 2 57-13 48
2. Petrolul PI. 30 19 7 4 63-22 45
3. Rapid Buc. 29 14 5 10 49-31 33
4. Metalul Plopeni 30 13 5 12 39-29 31
5. Autobuzul Buc. 30 13 5 12 42-35 31
6. Flacâra Moreni :? 13 5 11 38-32 31
7. Tractorul Bv. 31 14 3 14 39-41 31
8. Rulmentul Alex. 29 12 6 11 35-29 30
9. Chimica Tirn. 30 13 4 13 37-52 30

10. Pandurii Tg. J. 29 12 5 12 32-29 29
11. Mecanicâ finâ 30 11 7 12 40-40 29
12. Gaz metan 29 11 7 11 29-32 29
13. Metalul Buc. 29 10 7 12 41-38 27
14. ROVA Roșiori 30 11 5 14 28-41 27
15. Poiana Cimpina 29 12 2 15 38-45 26
16. Șoimii Sibiu 29 10 5 14 34-45 25
17. Nitramonia Fag. 31 8 3 20 24-66 19
18. Sirena Buc. 29 3 5 21 28-73 11

ETAPA VIITOARE (duminică 
31 mal) : Șoimii IPA Sibiu — 
Metalul Plopeni (1—0), Pandurii 
Tg, Jiu — Mecanică fină Bucu
rești (1—2), Gaz metan Mediaș— 
Chimica Tîrnăveni (1—2), Tracto
rul Brașov — Rapid București 
(1—4), Sirena București — Rul
mentul Alexandria (0—1), Petro
lul Ploiești — Flacăra Moreni 
(0—0), Metalul București — Poia
na Cimpina (0—1), C.S. Tîrgoviș
te — ROVA Roșiori (2—0), Nitra- 
monia Făgăraș — Luceafărul 
București (amînat). Autobuzul 
București — stă.

SERIA A III-A
F.C.M. REȘTȚA

Vaezl

61).
— O- 
(3-0).
7 din 
Mun-

U.T. ARAD
*—1 (3—0). Au Înscris :
(min. 10). Coraș (min. 38), Mu- 
șat (min. 45), Csordaș (min. 60), 
respectiv Atodiresei (min.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 
LIMPIA SATU MARE 3—0 
Au marcat : Popovici (min. 
11 m), Nicoraș (min. 20) și 
teanu (min. 27).

MINERUL LUPENI - 
TIMIȘOARA 2—1 (1—1).
golurilor : Colceag (min. 40 
70), respectiv Stolșin (min.

METALUL AIUD — RAPID 
RAD 1—0 (0—0). Unicul gol 
fost realizat de Bogin (min.

AURUL BRAD 
ANINA 5—1 (3—0). 
Buciuman (min. 2), 
4), Agud (min. 20), 
56), Dina (min. 76), 
vel (min. 46).

U.M. TIMIȘOARA 
MOLDOVA NOUĂ 
Autorii golurilor : Lata (min. 54), 
Ganea (min.- 62). Floareș (min. 
71 din 11 m), respectiv Văcariu 
(min. 89 din 11 m).

C.I.L. SIGHET — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 1—0 (0—0). A înscris I

C.F.R. 
Autorii

Si 
43). 
A- 

a 
53). 

'— MINERUL 
Au marcat : 
Stoica (min. 
Bucur (min. 

respectiv Pa-

— MINERUL
3—1 (0—0).

C.F.R.

Ionescu (min. 68).
DACIA ORĂȘTIE - F.C. BI

HOR ORADEA 3—1 (0—0). Au
marcat : Radu (min. 52), Szilaghl
(min. 58). Marian (min. 80). res
pectiv Zare (min. 85).

MINERUL CAVNIC — META
LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0).
Autorul golului : Tulba I (min. 
2>-(Relatări de la N. Străjan, I. 
Ghișa, I. Cotescu. I. Crăciun. Al. 
Jurcă, St. Marton, I. Furnică, B. 
Cre(u si Z. Debreteni).

ETAPA VIITOARE (duminică
31 mai) : înfrățirea Oradea —

1. U.T.A. 29 19 3 7 56-23 41
2. Aurul. Brad 29 14 5 10 54-34 33
3. Olimpia S.M. 29 14 5 10 57-39 33
4. înfrâțirea Or. 29 15 2 12 39-38 32
5. F.C. Bihor 2? 12 7 10 48-34 31
6. C.I.L. Sighet 29 14 3 12 46-48 31
7. C.F.R. Cj.-Nap. 29 13 4 12 49-40 30
8. F.C.M. Reșița 29 14 2 13 41-36 30
9. Minerul Cavnic 29 13 3 13 46-45 29

10. U.M. Timișoara 29 12 5 12 35-34 29
11. C.F.R. Tim. 29 11 6 12 38-39 28
12. Minerul Lupeni 29 13 2 14 41-43 28
13. Metalul Aiud 29 13 2 14 34-48 28
14. Dacia Orâștie 29 11 6 12 36-52 28
15. Rapid Arad 29 11 5 13 35-42 27
16. Metalurg Cugir 29 11 3 15 46-45 25
17. Minerul M.N. 29 11 1 17 38-55 23
18. Minerul Anina 29 6 4 19 22-66 16

Dacia Orăștie (1—2). Olimpia Satu 
Mare — F.C. Bihor Oradea (1—4), 
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Lupeni (0—0). C.F.R. Timișoara— 
Metălui Aiud (0—21. Rapid Arad—. 
Minerul Cavnic (0—5). Minerul 
Anina — Metalurgistul Cugir 
(1—3), F.C.M. Reșița — C.I.L. Si- 
ghet (1—2). Minerul Moldova 
Nouă — U.T. Arad (0—1), Aurul 
Brad — U.M.. Timișoara (1—2).



RULMENTUL BRASOV ARE DOUA PUNCTE 
AVANS FAȚĂ DE ȘTIINȚA BACĂU!

Disputată ieri, etapa a 17-a a 
campionatelor de handbal Divi
zia „A" a adus unele clarificări. 
In întrecerea masculină se știa 
sigur că Steaua va cuceri cel 
de-al 15-lea tiilu de campioană la 
handbal în 1. iar C.S.M. Borzești 
va intra in barajul de calificare. 
Ultima etapă trebuie să lămu
rească problema locurilor 2—3, pe 
care și lc dispută Dinamo Bucu
rești și H. C. Minaur Baia Mare, 
precum și pe aceea a celei de a 
doua formații pentru baraj, loa 
la care „candidează" citeva echi
pe. La feminin. Rulmentul Bra
șov s-a distanțat la două puncte 
de rivala sa, știința Bacău, avtad 
și un» golaveraj mai bun (4-10), 
astfel că există șanse mari ca 
titlul să poposească la poalele 
Tîmpei. Dar... La polul opus, 
Textila Buhuși și Constructorul 
Timișoara nu mai au nici șansa 
unei ..minuni”...

Iată acum succinte relatări de 
la Jntîlnir.ile rundei a 17-a.

MASCULIN
STEAUA — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 23—13 (12—4). Dispu
tat duminică dimineața în Sala 
Floreasca, meciul — deși n-a a- 
vut „miză” — a fost, mal ales 
atunci pînd arbitru D. Gherghl- 
șan și C. Drăgan din Iași nu 
l-au încurcat cu decizii anapo
da, frumos, cu faze lucrate mi
nuțios și cu goluri de klnogra- 
mă. Din păcate, ca și la Bacău, 
Vaslle Stingă se enervează prea 
repede, nu concepe că adversarii 
ii pot bara drumul șl că, uneori, 
poate greși. Nu înțelege că în a- 
tarl situații are obligația să gă
sească soluții pentru depășirea 
momentului șl. mal a- 
les, că trebuie să acționeze cu 
calm. Enervîndu-se, el face un 
mare rău echipei. Ar putea lua 
exemplu de la „veteranii*  Ga
briel Kicsid șl ștefan Blrtalan, 
jucători care se străduiesc șl as
tăzi — mai aprig chiar declt In 
prima... tinerețe — să fie de fo
los formației, să contribuie cu 
teate puterile Ia victoria ei. Au 
marcat : Kicsid 6, Blrtalan 9, 
Stingă 4, Drăglniță S Berbece 2, 
Marian 2. Niculae 1 — pentru 
Steaua. Kfiuff 6, FSlker 4 șt Fe- 
ber 3 — pentru Politehnica Ti
mișoara. (II. NAUM).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
DINAMO BUCUREȘTI 17—14 
(7—9). Joc dîrz disputat, cu ac
țiuni prelungite șl goluri spec
taculoase, cu dese răsturnări de 
scor și finalmente cu victerla 
meritată a gazdelor. Cele mal 
multe goluri : Dumitru 9, Cernea 
3 (Universitatea), Fiangea 5 Be- 
divan 3. Durău 3 (Dinamo). (ȘT. 
GURGUI — coresp.).

C.S.M. BORZEȘTI — DINAMO 
BRAȘOV 23—24 (10—14). Dlnama- 
viștii au condus tot timpul, u- 
neori chiar la scor (mln. 47 : 23— 
17 !). Cele mai multe goluri : 
Bota 8 (Dinamo). (E. TEIRÂU — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
H. C. MINAUR BAIA MARE 33— 
21 (12—13), Anihillndu-1 în repri
za a Il-a pe Mironluc, principa
lul realizator al oaspeților, gaz
dele au reușit o victorie muncită. 
Principalii realizatori : Jenea S, 
Suket 5 (Constructorul). Miro- 
niuc 9. N. Voinea 3 (Minaur). 
Au arbitrat : R. Antochi si H. 
Boschner (Brașov). (N. STRAJAN 
— coresp.).

RELON SAVINEȘTI — ȘTIIN
ȚA BAC AU 25—17 (14—7). Cele
mai multe goluri : Samson Ș, Za
har la 5 (Relon), Berbecarn 6, Nl- 
colescu 3. Hornea 3 (Știința). 
(C. LUCA — coresp.).

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. 1)

29:07,l,C. Andrelca (Rapid) 29:24,0, 
Gh. Sandu (Dinamo) 29:37,0 ; 
110 mg : Ion Oltean (Șt. C-ța) 
14,46, P. Palffy („U*  Cj-Nap.1) 
14,67 S. Dumitrescu (Petrolul PI.) 
14,68, L. Giurgian (C.S.Ș. Lie. 1 
Buc.) 14,70 ; 4 X 100 m : Univer
sitatea Cluj-Napoca 41,4, Dinamo 
41,6, C.S U. Oradea 42,0 ; triplu 4 
Bedros Bedrosian (Dinamo) 16,39 
m, M. Ene (Șt. C-ța) 16,27 m, D. 
Slmlon (Rapid) 16,18 m, V. Dlma 
(Din.) 16,10 m ; Înălțime ; Adrian 
Proteasa (Steaua) 2.24 m. D. AJ- 
bu (Steaua) 2,20 m L. Mattel 
(Univ. Iași) 2,10 m, E. Popescu 
(C.S.Ș. Llc. 2 Buc.) 2,10 m ; pră
jină : Nichifor Ligor (Steaua) 
5,00 m, R. Stănescu (C.S.Ș. Ue. 
2 Buc.) 4.60 m G. Neagoe (C.A.U.) 
4.60 m : greutate s Sorin Tirlchlț*  
(Steaua) 17,20 m. V. Savu (Din.) 

17,07 m, Gh. Crăciunescu (Stea
ua) 16,46 m ; suliță : Tudorel 
Pîrvu (Steaua) 76,92 m, D. Ne- 
goiță (Steaua) 75,60 m. V. Boo- 
țidean (Steaua) 71,93 m ; FEMEI : 
100 m : Doina Ciolan (Steaua) 
12,15 Lucia Negovan (Steaua) 
12,24. Nicoleta Lla (C.S.S.A. Cra
iova) 12,31 ; 400 m : Marta Sa- 
mungi (Farul C-ța) 51,76, Nlcull- 
na Lazarcluc (C.S.M. Craiova) 
52.00. Elena i'ărîță (C.A. Roman) 
52.64 : 1 500 m : Flța Lovin (CSU 
Galall) 4:09,07. Marlcica Puică 
(OUmp. Buc.) 4:10,52, Doina Beș-

In clasament conduce Steaua 
cu 31 p, urmată de Dinamo Bucu
rești 23 p, H. C. Minaur Baia 
Mare 21 p. ș.a.

Meciurile cheie din ultima e- 
tapă (duminică. 31 mal) : Dina
mo București — Steaua, Dinamo 
Brașov — Universitatea Craiova 
și știința Bacău — Constructorul 
Arad.

FEMININ

RULMENTUL BRAȘOV — TE- 
ROM IAȘI 21—14 (7—6). După • 
repriză în care egalitatea s-a 
menținut aproape permanent pe 
tabela de marcaj, gazdele s-au 
impus clar în partea a doua a 
întîlnirii, îndeosebi datorită ex
celentei organizări a jocului — 
atît in atac cit și în apărare. Au 
înscris • Drăgușel 9, Marian 4, 
Oancea 3, Pătruț 3, Furtună 1 și 
Constantin 1 — pentru Rulmentul 
Discă 5. Parcași 3, Corban 3, 
Sumănaru 2, Spiridon 1 — pen
tru TEROM. Au arbitrat Th. Cu- 
relea șl 1. Păunescu (București). 
(I. STANCA — coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA MARE
— ȘTIINȚA BAC AU 19—18 (7—12).
Băimărencele au ciștigat pe de
plin meritat. Deși timp de 37 de 
minute au fost conduse uneori 
chiar la 5 goluri, ele au reușit să 
egaleze în mln. 54 (16—16), au
luat apoi un avans de două go
luri și au terminat învingătoare. 
Printre marcatoare : Popescu 5, 
Igorov 4, Cazacu 4 — pentru
Constructorul, Tflrok 5, Oprea 4. 
Gaal 3 — pentru Știința. (V. SA- 
SARANU — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 18—17 (9—11).
Textlllstele au avut • spectacu
loasă revenire, refăcînd — înce- 
plnd din min. 49 — handicapul 
de două goluri șl obținlnd in 
extremis golul victoriei. Au mar
cat : Ciubotaru 10, Fodor 4, A- 
marandel 3, Buftea 1 — pentru 
Textila. Sasu 5, Ionescu 4, Ma- 
noloscu 3, Caramalău 3, Bădes- 
cu 2, Sotiriu 1 — pentru Progre- 
suL (L IANCU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 25—14 (14—6). Joc la dis
creția Umlșerencelor, care au 
condus cu autoritate șl șl-au a- 
slgurat avansul necesar victoriei 
încă din prima repriză. Au în
scris : Luțaș 11, Ștefanovlcl 7, 
Popăilă 3, Popa 2, Vasu 1 — pen
tru Universitatea Timișoara, Mo- 
rarlu 5, Pescar 3, Perța 3, Maca- 
rie 3 — pentru Universitatea 
Cluj-Napoca. Au arbitrat : Gb. 
Șandor și Fr. Lakomcslk (Ora
dea). Cu prilejul acestui meci 
jucătoarea Terezia Popa a fost 
sărbătorită pentru retragerea s*  
din activitatea competițlonală. 
Maestră a sportului, de 10 ori 
campioană a României șl do 37 
de ori selecționată în reprezenta
tiva țării, Terezia Popa a jucat 
timp de 17 ani, fără întrerupere, 
la Universitatea Timișoara. Iu
bitorii handbalului au aplaudat-o 
îndelung pentru abnegația sa, 
pentru contribuția adusă la pro- 
gresul handbalului. (C. CREȚU
— coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 26— 
15 (12—7). Handbalistele din Tg. 
Mureș au cucerit o victorie fără 
probleme. Printre marcatoare : 
Dorgo 7. Oltean 6. Jucan 4 —
pentru Mureșul, Păllcl 4, Mezel 
4, Melinte 3 — centru Construc
torul. (A. SZABO — coresp.).

în clasament conduce Rulmen
tul Brașov — cu 30 p, urmată de 
Știința Bacău 28 p. Mureșul Tg. 
Mure? 22 p etc.

Meciuri decisive tn ultima eta
pă : U. Cluj-Napoca — Rulmentul 
Brașov si Știința Bacău — Mu
reșul Tg. Mureș. / 

llu (C.S.M. Suc.) 4:10,6, Natali» 
Mărășescu (C.S.M. Craleva) 
4:10,75 ; 400 mg s Silvia Marin 
(Met. Buc.) 62,1. R. Asavri 
(C.S.M. B. Mare) 64,4, L Tvtnttrel 
(C.S.S.A. 4 Buc.) 66,4 ; lungime I 
Anlșoaxa Cușmlr (C.S.M. Craio
va) 641 m — record național (vj. 
6,82 m Viorica Viscopoleanu — 
1963), Vall Ionescu (Rapid) 8,59 
m. Doina Anton (C.S.M. Pitești) 
6,34 m, Marleta Ucu (C.S.Ș. Ce
tate Deva) 6,14 m, Cornelia Molse 
(Șt C-ța). 6,11 m ; disc : Florența 
Crăciunescu (Farul C-ța) 96,a m, 
Mariana Ionescu (C.S.M. Craiova) 
92,08 m, Maria Badea (A.S.U. Pi
tești) 59,30 m. Elena Neamțu 
(C.A.U.) 54,78 ; 4X100 m 4 Steaua 
47,3, „U- Cluj-Napoca 49,2, C.S.S. 
Tlrgovlște 51,4.

Rezultate de duminică : BĂR
BAȚI : 200 m 4 Claudlu Șușelescu 
(Din.) 21,56, J. Schromm 21,71, C. 
Hăpăianu (Din.) 21,92 ; 808 ml 
Laszlo Darvaș (Din.) 1:50,41, M. 
Prundeanu (Din. 1:50,4S, N. 
Onescu 1:50,61 ; 5 000 m 1 Nlț» 
Dumitrașcu (Prahova PL) 14:11,98, 
AL Chiran (Steaua) 14.-la,40, FL 
Șandru (Steaua) 14:11,42 ; 3 000 m 
obst 4 L NIcoIae Volcu 8 :34,30, 
Dan Betinl (CSM Pitești) 9:33,13, 
Gh. Neamțu (Prahova PI.) 9:40,93; 
400 mg : D-tru laeob (CAU) 52,38. 
S. Dumitrescu 51,09, A. Tarbă 
(Șt C-ța) 53.M ; 20 km marș i 
Liedor Pescaru (CSM Pitești) 
1.20:26,2, Șt Ioniță (ASU Suc.)

VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — 
tn runda a doua a turneului fe
minin de la Plotrkow Tribunals
ki, ambele maestre românce au 
obținut victoril : Marina Pogore- 
vlci a ciștigat la fosta campioa
nă a Poloniei, Kristina Radzl- 
kovska, iar Llgia Jlcman a În
vins-» pe Bojena Sikora, • altă 
cunoscută maestră poloneză. Alte 
rezultate : Wlze — Karakaa 1—0 ; 
Nesterova — Sosnowska 1—0 ; 
Erenska — Szmaclnska 1—0 ; 
Hadilkar — Kohler 0—1. în cla-

Al) ÎNCEPUI ÎNTDECEIIIIE C.E. DE POPICE (juniori)
VIENA, 21 (prin telefon). Pe 

cele șase piste instalate la 
Wienerstadthalle. din capitala 
austriacă, au început duminică 
întrecerile celei de-a 7-a ediții 
a Campionatelor europene de 
popice rezervate juniorilor (ti
neri pînă la 23 de ani). La 
competiția continentală partici
pă 9 tari : Austria, R.F. Germa
nia, Franța, Italia. Iugoslavia, 
Polonia. România, Ungaria si 
Suedia.

La prima probă a „europe
nelor" cea Pe echipe, au luat 
startul cite opt formații de fete 
și tot atâtea de băieți. Dintre 
reprezentanții tării nqastre. care 
în urma tragerii la sorti Pen
tru intrarea pe pistele de ioc 
concurează printre ultimii. la 
ora efectuării convorbirii tele-

rr REGATA MOSCOVA-LA CAIAC-CANOE
MOSCOVA, 23 (prin telefon). 

Pe canalul olimpic de la Kri- 
latskoe s-au desfășurat întrece-
rile tradiționalei regate inter
naționale de caiac-canoe „Me
morialul Iulia Riabcinskaia", la 
startul căreia au fost prezențl 
sportivi și sportive din 8 țări, 
numeroși campioni si medaliatl 
olimpici și ai campionatelor 
mondiale. Din lotul românesc 
au lipsit canoiștii Ivan Pat- 
zaichin și Tom» Simionov. în
locuitorii lor, Mihail Marcov 31 
Gheorghe Simiocenco, care ur
mau să participe în cele trei 
probe de dublu (500, 1000 șl 
10 000 m), n-au mal luat star
tul, întrucit Marcov B-a îmbol
năvit tn ziua Începerii con
cursului. Cea mai bună com
portare din rîndul echipei noas
tre a avui-o caiadstul Ion Bir- 
lădeanu, clasat pe locul 2 ta 
probele de simplu 500 și 1000 
m. Tot pe locul 2 s-a situat ca- 
noistul Gheorghe Lunga In pro
ba de fond. La caiac fete, e- 
chipajul nostru de dublu Aga- 
fia Buhaev — Maria Ștefan a 
ocupat locul 3, ca și echipajul 
de caiac 4 (Buhaev — Ștefan — 
Nastasia Buri — Elisabeta Bă- 
beanu).

Rezultate tehnice : K 1 —
1000 m: Nolte (RJB.G.) 3:40,5,

START LA „ROLAND GARROS”
PARIS (Agerpres). — Luni 

încep pe terenurile arenei pari
ziene „Roland Garres*  tradițio
nalele campionate internaționale 
de tenis ale Franței, la care iau 
startul oei mai buni Jucători din 
lume. în turneul masculin parti
cipă 128 de Jucători, iar la femi
nin 96 de jucătoare. La mascu
lin, în primul tur Iile N&stase 
îl va întCnl pe americanul Teit- 
scher. In turneul feminin, Jucă
toarele Virginia Ruzlci (a 5-a fa
vorită pe tablou) șl Lucia Roma
nov nu vor susține meciuri ta 
primul tur.

AL ATLEȚILOR
1.23:32.0, C. Stan (Steaua)
l. 29:36.8 ; lungime : Tudorel Vâ
sli» (Din.) 7,79 m, Gh. Lina 
(Steaua) 7,65 m, V. Dlma (Din.) 
7,53 m. V. Costache (Din.) 7,53 
m ; disc : Iosif Nagy (Steaua) 
M.64 m, L Zamfirache (Din.) 
63,04 m, M. Btră (Steaua) 63,63 m. 
Șt Karpoș (Din.) 53,09 m ; de
can : Nicolae Bindar (Din.) 72,94 
n, T. Stan (Din. 69,62 m, P. Len
gyel (CAU) 68,73 m ; 4x409 m 1 
C.A.U. 3:15,4, Dinam» • L Dinam»

FEMEI : 200 m Î Stela Manea
(Rapid) 34,70, Steluța Vlntllâ 
(CAU) 25,15, L. Țoncu (Rapid) 

25,43 ; 800 m : Flța Levin 1:57,S0, 
L. Beșliu 2 «0,07, Cr. Cojecani 
(Șt Bacău) 3:08,57, A. Mechi, 
(CAU) 2:08,57 ; 3 000 m 1 Maridca 
Puică 8 45,42, Maria Radu (CSU 
Oradea) 9:08,28, Tatiana Conac 
(St Bacău) 9:2«,03 ; 100 mg : Ml- 
haeia Stoica (Dumitrescu), Rapid 
13,58, Al. Grecu (Steaua) 14,13JL 
Dumitrașcu (Rapid) 1448 ; Înăl
țime 4 Nlcultaa Vaslle (Din.) 1,83
m, Monica Matei (CSȘ Llo. 1 
Buc.) 1,75 m, Mariana Preda (CSU 
Oradea) 1,75 m ; greutate : Ml- 
haela Loghln (CAU) 14.08 m. 
Mioara Boreș (Din.) 18,68 m. S. 
Cemămlceanu (CSSA C-lung) 
11,78 m ; suliță : Corina Gtrbea 
(Șt C-ța) St,94 m, Cristina De- 
brinelu (Muscelul C-lung) 93,08 
m, Mlhaela Stănescu (Muscelul) 
91,98 m ; 4x408 m I Metalul Buc. 
3 404, Viitorul Vaslui 3 49,9. 

sament conduc Marina Pogore- 
vlcl șl Erenska, avind fiecare 
cite 2 p.

SOFIA, 24 (Agerpres), —In run
da a 3-a a turneului feminin 
de la Plovdiv, Gertrude Baum- 
stark (România), juclnd cu pie
sele negre, a remizat cu marea 
maestră bulgară Tatiana Lemaci- 
ko. Alte rezultate : Verus — An- 
ghelova 1—0 ; Boladjieva — 
Worch remiză, Makay — Savora 
remiză. In clasament conduce 
Lemacik», cu 21/, p.

fonice concuraseră doar o fată 
și un băiat, este vorba de 
Maria Zsizsik și Ștefan Racoș. 
Jucătoarea noastră de pe pos
tul nr. 1. Maria Zsizsik, a 
„mers" foarte bine, după 50 de 
bile, la iumătatea probei a 
avut 206 p d. după care a ju
cat cu mai multă precizie to- 
talizînd după 100 de lovituri 
mixte 424 p d (la „pline" 266, 
iar la „izolate" 158) cu nici o 
bilă în gol. rezultatul ei fiind 
cel mai bun la ora convorbirii 
noastre cu Viena. Șt. Racoș a 
punctat 842, rezultatul lui fiind 
al doilea, după cel al iugosla
vului Miro Hociaver — 876.

întrecerile Pe echipe se tn- 
'cheie luni seara, cind vor fi 
cunoscute noile campioane ale 
Europei.

Ion Birlădeanu 3:42,7. Stepa
nenko (U.R.S.S.) 3:43,6 ...5. Ion 
Geantă 3:46,2 ...7. Vladimir 
Parfinovici (U.R.S.S.) 3:47,7 (!) ! 
K 1 F : Eberl IR.D.G.) 2:03.2. 
Stoll (R.D.G.) 2:04,3. Filonici
(U.R.SJS.) 2:05,0. Agafia Bu
haev 2:07,0 ; K 2 F : R.D.G 
(Kuhn-Fischer) 1:50,2 ; U.R.S.S. 
(Kalașrdkova — Melnikova) 
1:55,2, România (Buhaev — 
Ștefan) 1:55,3 ; K 1 — 500 m l 
Parfinovici 1:46,20, Bîrlădeanu 
1:47,50, Bischof (R.D.G.) 1,48,0
„7. Vasile Dîba 1:51,0; K 4F1 
R.D. Germană 1:38,10, U.R.S.3. 
1:40,30, România (Buhaev — 
Ștefan — Buri — Băbeanu) 
1:41,80 ; K 1 — 10 000 m : Ste
panenko (U.R.S.S.) 44:03^0,
BenkS (Ungaria) 44:11,70, Do- 
lid (Iugoslavia) 45:15,30, Birlă- 
deanu 45:19,50 ; C 1 — 10 000 m: 
Idmlnovici (U.R.S.S.) 48:04,40,
Gheorghe Lungu 48:11,10 Lju- 
bek (Iugoslavia) 48:18,50 ; K 4
— 10 000 m: U.R.S.S. 36:33,90.
Polonia 36:52.70. U.R.S.3. II
37:22,90, România (Ion Geantă
— Petrică Dimofte — Vasile 
Dîba — Marian Ciobanu) 
38:01,40.

Dimitrie CALLIMACH1

IN PRELIMINARIILE C.M.
$1 C.E. (TINERET)

• IN PRELLMINARn C.M. (gr. 
I), la Lahti : Finlanda — R, ». 
Germania 0—4 (0—3). Au înscris 
Briegei. Fischer (2) șl Kaltz.
• Ln PRELIMINARIILE C.M. 

(zena Oceania), la Auckland echipa 
Noi! Zeelande a învins cu 9—4 
(2—0) selecționata Indoneziei.
• IN C.E. (tineret) I R. F. 

Germania a întrecut tn deplasa
re, (la Lcsnpaala) cu 2—1 forma
ția Finlandei.
ANGLIA ÎNVINSA LA LONDRA I

Pa stadionul Wembley din Lon
dra, Ia prezenta a 80 008 da spec
tatori, tn cadrul campionatului 
interbritanlc, echipa Scoției a În
vins cu 1—0 (0—0) selecționata 
Angliei I John Robertson, din 
penalty (In mia. 64), a marcat 
unicul gol al unei partide care a 
decepționat publicuL

CAMPIONATE, CUPE
FRANȚA («L a S8-a) Nantes — 

Lens 3—0 ; St. Etienne — Ntmes 
0—0 ; Monaco — Bordeaux 0—0 ; 
S.G. Paria — Lyon 1—1. In clasa
ment, pa primul l»o sa afU

AGENDA SĂPTĂMÎNII
19. V TENIS : turneul lnternațl«aal de la Roland Garros (m

încheie la 7.VI)
FOTBAL : turneul U-EJA- pentru juniori, in R.F. Ger
mania (România — Cehoelevaela. la Hamm)

29.V BASCHET : campionatul european masculin, la Praga și 
Havirov (se Încheie la 8.VD

27. V FOTBAL : preliminarii pentru C.M. : grupa a m-a. Ceho
slovacia — islanda, la Praga ; finala Cupei campionilor 
europeni : F.C. Liverpool — Real Madrid, la Paris ; tur
neul U.E.F.A. pentru juniori (România — Polonia, ia 
Essen)

28. V FOTBAL : preliminarii pentru C.M. ; grupa I. Austria —
Bulgaria, la Viena

39.V FOTBAL : turneul O.I.r.A. pentru juniori (România — 
Suedia, la Remscheid)

20. V FOTBAL : preliminarii pentru C.M. ; grupa a IV, Elveția
— Anglia, la Basel
AUTOMOBILISM : „Raliul Akropolis", la Atena

M.V AUTOMOBILISM : „Marele premiu de la Monaco*,  a VT-a 
cursă a C.M. formula L la Monte Cari»
MOTOCICLISM : „Marele premiu al Franței", a vn-a 
cursă a C.M., la La CasteHet

BOX • La Las Vegas, poriuri- 
canul Wilfred® Benitez a devenit 
noul campion mondial la catego
ria sup er-welter, în urma victor 
riel obținute prin K.O., in repri
za a 12-a, asupra englezului Mau
rice Hope. • La Detroit, campio
nul mondial la cat. grea Larry 
Holmes lși va pune centura in 
joc in fața lui Leon Spinks. M®-. 
ciul va avea loc la 12 iunie.

KUGBY O Echipa Angliei a 
jucat cu selecționata orașului 
Buenos Aires, pe care a între
cut-® cu 34—25 (12—9). • Echipa 
Bezlers a ciștigat pentru a 9-a 
oară campionatul Franței învin- 
gînd cu 22—13 (15—9) formația 
Bagneros de Bigorre, în finala 
disputată la Paris. • In ultimul 
meci din cadrul Campionatului 
european de rugby — Cupa 
FJ.R.A., duminică la Varșovia, 
echipa Uniunii Sovietice a în<- 
vlns pe cea a Poloniei cu 7—3 
(3—3). Actuala ediție a competi
ției a revenit, după cum se știe, 
formației României care a obținui 
5 victorii din tot atîtea partide 
susținute. Clasate pe ultimele 1 
locuri, formațiile Poloniei și Spar- 
niei au retrogradat in grupa se
cundă a campionatului european.

ȘAH ® în turneul de La Am
sterdam, după 7 runde conduce 
olandezul Jan Timman cu p 
(1), urmat de Karpov, Hort 4l/a p, 
Portlsch — 4 p (1), Smîslov — 
4 p etc.

TENIS O în sferturile de fina
lă ale campionatelor internați®- 
nale ale Italiei de la Roma | 
Clerc — Panatta 6—3. 3—6, 7—4 | 
Vilas — Taroczl 6—4. 3—6 6—2 | 
Peed — McNamara 6—2, 5—7,
7—6 ; Lendl — Dibbs 6—0. 6—2. 
în semifinale : Clerc —Lendl 3—4, 
7—3, 6—4, 6—0 și Peccl — Vila® 

g—4, 7—^. tn finală : Clerc — 
Peccl 6—3, 6—4, 6—0. • în tumetd 
din Berlinul Occidental Vasselin 1-e 
întrecut ta semifinale pe Rcrft 
Gehring cu 6—4. 7—4, ta timp c® 
Lewis a dispus de Uli Pinner cw 
6—1, 6—L O Turneul feminin d® 
tenis din Berlinul Occidental a 
programat sferturile de ‘ finală 1 
Ivanna Madruga — Deborah Ja
vans 6—1, 6—3 ; Regina Marslkeva 
— Mima Jausovec 6—4, 6—21
Diana Fromholtz — Hana MandM» 
keva 7—5, 7—6 ; Sandy Collins — 
Tracy Austin 3—8, 6—4, 7—6.

C. E. DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

Iată campionii europeni : in
dividual compus — Aleksandr 
Tkacev (U.R.S.S.) ; pe aparate 
— sol : Iurl Korolev (U.R.S.SJ 
șl Roland Bruckner (R.D.G. | 
cal cu minere : Gyârgy Khsogy 
(Ungaria) ; pe locul. 2 — Kurt 
Szilier (România), Michei 
Boutard (Franța) și Iuri Ko
rolev ; inele — Korolev ; sări
turi — Bogdan Maku*  
(U.R.S.S.) ; paralele — Alek
sandr Tkacev ; bară fixă —4 
Eberhardt Glenger (R.F.G.) Șl 
Aleksandr Tkacev. f

Nante» eu 52 p, urmatâ de St. 
Etienne — 51 p (un meci mal pra- 
țln) șl Bordeaux — 48 p.

ITALIA (et. 30). învlngînd p» 
Florentina cu 1—0, Juventus » 
devenit noua campioană a Italiei. 
Alte rezultate : Ascoll — Brescia 
8—0; A vel! inc—Roma 1—1, Catane 
zar» — Inter 0—0 ; Corn» — Bo
logna 3—1 ; Perugia — Torino 
1—0 ; Plsteiese — Cagliari 1—» | 
Udinese — Napoli 2—1. Claaa- 
ment ; L Juventus 44 p ; 3. Roma 
43 p | 3. Napoli 38 p. Au retro
gradat : Plstoiese, Perugia șl A»- 
colL

U.R.S.S. Dinam» Kiev — 
Ararat Erevan 1—0 ; Spartak 
Moscva — Nefteanlk Baku 1—1| 
Dinam» Minsk Șahtl«r D»_
nețk 1—0 ; Torpedo Moscova — 
Kuban Krasnodar 1—0 ; SKA 
Rostov — Dinam» Moscova 1—1 ț 
Cernomureț Odessa — Dinam» 
Tbilisi 1—0. In clasament conduc 
Dinamo Kiev cu 16 p, urmată de 
Torpedo Moscova — 13 p ,1 Di
namo Tbilisi — Up.
• In joe amical la Bydgoscz 3 

Polonia—Irlanda 3—0 (3—0). Aa
marcat : Iwan, O’Leary (autogol) 
șl Ogaza. Meciul a fost condus 
de • brigadă românească avin- 
du-I la centru pe Vaslle Tătar.


