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In ultimul med internațional al primăverii,

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
ÎNTRECE REPREZENTATIVA U.R.S.S. CU 18 3
Echipa noastră a cucerit fi

nalmente — logic — victoria în 
ultimul ei meci oficial al se
zonului, din cadrul Campiona
tului european, cu 18—3 
6—0, dar succesul s-a con-

Stadion Ciulești, teren bun. 
timp frumos, dar cu vînt puter
nic, In prima repriză în favoa
rea echipei noastre, după pauză 
invers. Spectatori, aproximativ 
8 000. Au Înscris : PODĂBESCU 
1. p. (min. 8 și mtn. 25), PA- 
RASCHTV eseu (min. 59), CON
STANTIN eseu (min. 70), ALDEA 
eseu (min. 78) ; BOBROV 1. p. 
(min. 68).

ROMANIA : Gh. Florea — Al. 
Marin, Lungu. Constantin, Aldea
— Podărescu, Paraschiv — Stoica, 
Rădulescu, Murarlu — Dumitru, 
Caragca — Bucan, Moț, Scarlet,

U.R.S.S. : Bobrov — Berzin, 
Karpukin, K. Ovclnikov, Mironov
— Sliusar. Kllucnikov — Barinov. 
Pozdnlakov, Juravlev (mln. 43 
Bratkov) — Ositkov, Tihonov
— LiUașvUl, Epifanov, Șeverev.

A arbitrat bine Eric Hourquet 
(Franța) ajutat 
(România) 
(U.R.S.S.).
1. Franța
2. Italia
3. România 
«. R.F.G.
I. U.R.S.S.
• Ultimul
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Gh. Huștiu 
Grumblnas
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• Ultimul meci : U.R.S.S. 
Franța JMoscova, 22 mal).

95- 43 »
73- 52 * 

102- 5» 8
43-143 4
22- 40 4

turat tlrziu. abia in ulti
mele 20 de minute, atunci 
cînd formația română, stimula
tă de poziția avansată de atac, 
mai puțin asigurată a apără
torilor sovietici, a dat ea însăși

Ion Constantin (cu balonul) se îndreaptă hotărit spre terenul 
de țintă ; va inscriă al doilea eseu al echipei noastre. (România 

— U.R.S.S. 18—3).
Foto : Dragoș NEAGU

„drumul la joc". Așa a profî- 
tat, prompt, de cîteva greșeli 
flagrante ale partenerilor de 
întrecere și a înscris în trombă 
3 eseuri spectaculoase, decisive.

Partida a început furtunos 
cu cîteva atacuri ale rugbyști- 
lor români, Rădulescu culcă 
chiar balonul in terenul de țin
tă advers, dar arbitrul nu a- 
oardă, ai noștri călcind tușa. în

, Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare tn pag. a 4-a)

la concursul Internațional dc lupte fireco-romanc

SPORTIVII NOȘTRI, ÎNVINGĂTORI 
LA 5 CATEGORII DE GREUTATE

Tn finala categoriei 74 kg, tînărul Ion 
Gherasim a dispus spectaculos la puncte, 
de Raff Milller (R.D. Germană).

Foto : Gh. SLAVE
Concursul internațional de 

lupte greco-romane pentru ti
neret (18—19 ani), care a avut 
loc sîmbătă șl duminică în Sa
la de atletism de la Complexul 
sportiv „23 August" din Capi
tală, s-a încheiat cu un frumos 
succes repurtat de reprezentan
ții țării noastre : Ia 5 din cele 
10 categorii de greutate ei_ au 
ieșit Învingători — - - -
su (48 kg), Mihai 
kg). Ion Gherasim 
rin Herțea (82 kg) . 
goraș (100 kg). Alțl 9 sportivi 
români s-au situat pe locurile 
2 și 3. Este, fără îndoială, un 
bilanț încurajator pentru cam
pionatele europene ce se vor 
desfășura la începutul lunii 
iulie în R.D. Germană.

La primele două categorii 
tinerii noștri luptători au con
curat aproape fără greșeală în 
grupe, situîndu-se. astfel, pe

Daniel Gro- 
Cișmaș (52 

(74 kg), So- 
și Ion Gri-

primul loc șl, în 
consecință, ei și-au 
disputat partidele 
finale. La urmă
toarele trei, însă, 
sportivii români 
au cedat întîieta- 
tea la grupe oas
peților, aflindu-se 
numai în finalele 
pentru locul 3, pe 
care le-au dștigat 
O excelentă com
portare a avut tî
nărul Ion Ghera
sim, la categoria 
74 kg, învingător la 
puncte în ultimul 
meci, cu Raff Mfl- 
ller (R.D. Germa
nă). Constănțeanul 
Sorin Herțea (82 kg) 
se pare că a pornit 
pe urmele lui Ion 
Draica — și unul 
și altul elevi ai 
antrenorului Con
stantin Ofițercscu 
— cucerind 
tat primul : 
capătul 
confruntări, 

timpul cărora el a 
Uzat procedee tehnice 
tre cele mai dificile. Bulga
rul Boris Maselov (90 kg) l-a 
întrecut la puncte (5—3) 
Dan lacob. Semigreul 
Grigoraș a încheiat finala 
bulgarul Nedelcio 
printr-un tuș mult ___
după ce își asigurase un avan
taj categoric la puncte : 6—1. 
In fine, la „grea", a Ieșit în
vingător Gheorghi Stalev (Bul
garia). care a 
de Miroslaw 
nla).

Iată primii 
kg : 1. Daniel Grosu (Româ
nia), 2. C. Chiriță (România), 
3. M. Papa (România) ; cat. 52

meri- 
loc, la 
multor 

în 
fina- 

■ din-

pe 
Ion 
cu 

Kozarev 
aplaudat.

dispus Ia puncte 
Meszinski (Polo-

clasați : cat. 48

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3)

Secvență din întrecerea echipelor de volei : In teren, forma
țiile I.M.F. București și Cluj-Napoca... Foto : I. MIHAlCA

Sul> genericul mobilizator al „DACIADEI''

MII DE STUDENȚI AU FOST
PREZENȚI ÎN ENTUZIASTE

ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASĂ
In acest Însorit început de 

mai tineretul studios din învă- 
țămîntul superior își face sim
țită prezența într-o multitu
dine de acțiuni sportive de 
masă dedicate aniversării a 60 
de ani de la crearea U.T.C. și 
a 25 de ani de la înființarea 
U.A.S.C.R., 
genericul 
competiții 
„Dacia da“.

...Startul 
constructori 
după

toate înscrise sub 
mobilizator al marii 

sportive naționala

l-au dat studenții 
din Capitală, care, 

întrecerile pe facultăți.

LOTUL NAȚIONAL DE FOTBAL 
A PLECAT ÎN AMERICA DE SUD

din februarie și martie, și-au 
desemnat pe cei mai buni dintre 
ei la finalele „Cupei Anghel 
Saligny", competiție tradițio
nală, ajunsă anul acesta la 
a XIX-a ediție. Si de data a- 
ceasta, terenurile elegantului 
complex cultural-sportiv de la 
Lacul Tei al UASCR au fost 
gazdă primitoare pentru cei a- 
proape 2 000 de finaliști, bă
ieți șl fete. A fost o întrecere 
reușită, cu aplauze pentru a- 
tleți șl — mai ales — pentru 
Marian Drăghiciu, anul I 
„Civile", care cu timpul de 
10,6 secunde pe 100 m a sta
bilit un nou record al „Cu
pei". De asemenea aplauze 
pentru studenții facultăților de

(Continuare in vag 1-31

Lotul național de fotbal al 
țării noastre a plecat ieri di
mineață în America de Sud, 
unde, așa cum s-a anun
țat, de mai multă vreme, 
va efectua un turneu de pre
gătire si verificate, . cu care 
prilej va susține și trei jocuri 
amicale după următorul pro
gram : 12 mai, cu ARGENTI
NA, la Rosario ; 15 mai, cu 
PERU, la Lima ; 18 mai, cu 
CHILE, la Santigo de Chile.

Sîmbătă, „tricolorii" au sus
ținut un ultim meci de veri
ficare în compania divizionarei 
B Petrolul Ploiești, pe care au 
învins-o cu 3—1 (2—1), prin
golurile înscrise de Bălăci (din 
11 m), Cămătaru și Turcu.

La propunerea antrenorilor 
lotului național, Mircea Lu-

cescu și Mircea Rădulescu, Co
legiul central al antrenorilor a 
aprobat următoarea componen
ță a delegației care a fă
cut deplasarea în America 
de Sud : portari — Moraru 
și Iordache ; fundași — Rednic, 
Iorgulescu, Andonc, Bogdan, 
Stănescu, M. Marian; mijlocași — 
Țicleanu, BSloni, Bălăci, Klein, 
Augustin. Balint ; înaintași — 
Gabor, 
Geolgău. 
deritat în meciul 
nu a mai făcut

★
Astăzi, echipa 

în Turcia, unde, 
susține primul meci în „Cupa 
balcanică", în compania forma
ției Galatasaray Istanbul.

FINALELE CROSULUI
PIONIERILOR Șl CROSULUI

TINERETULUI
Cămătaru,' Turcu și 

Ștefănescu s-a acci- 
cu Petrolul și 
deplasarea.

Sicaua pleacă 
miercuri, va

Sfîrșitul acestei săptămlnl este 
marcat, In activitatea sportivă de 
masă, de finalele republicane ale 
Crosului pionierilor șl Crosului 
tineretului, care se vor desfășura 
pentru prima oară la Craiova. 
Probele de concurs, Crosul pio
nierilor, 11—13 ani (b IW0 m. t 
600 m), ............................. .............
f 800 
15—16 
17—19 
peste 
m).

13—14 ani (b 1 ooo m. 
m) ; Crosul tineretului, 
ani (b 1 500 m, t 800 m). 
ani (b 2 000 m, f 1 000 m) și 
19 ani (b 3 000 m, f 1000

DINAMO BUCUREȘTI, PENTRU A 21-a OARĂ 
CAMPIOANĂ A ȚĂRII LA POLO

ORADEA, 9 (prin telefon). 
Duminică, la ora prînzului. a 
luat sfîrșit cel de al 37-lea 
campionat național de polo al 
României. Așa cum se anticipa, 
ultimele două zile de întreceri 
nu au produs modificări în 
clasament, ordinea primelor 
șase echipe din țară — cu o 
singură excepție — fiind cea 
stabilită înaintea acestui tur-

neu, desfășurat la bazinul Ve
nus al Băilor „1 Mai".

Titlul de campioni a revenit 
dinamoviștilor bucureșteni. Este 
pentru a 21-a oară cînd jucă
torii din șoseaua Ștefan cel 
Mare aduc cupa, care răsplă
tește eforturile celei mai bune 
echipe din țară, în vitrina cu 
trofee a clubului dinamovist. 

. Formația antrenată de Iuliu

Dinamo București, pentru a 21-a oară campioană a României 
la polo. De la ttinga la dreapta in rindul de sus : Doru Ciobă- 
niuc, Șerfcan Popescu, Eugen Ionescu, Mihai Tudor, Cătălin Moi- 
ceanu, Iuliu Capșa — antrenorul formației, Gheorghe Popescu, 
Adrian Munteanu, Florin Ardeleanu, Viorel Rus, Adrian Nas- 
taslu, Bogdan Mihăilescu — conducătorul formației ; in rindul 
de jos : Liviu Răducanu, Liviu Chiriță, Dan Cristian. Dinu Po
pescu, Doru Spînu și Vlad Hagiu.

Foto : Jaqueline ZWONEWSKI

Capșa a dovedit, pe parcursul 
acestui maraton de șase turnee, 
o valoare constant ridicată, 
care i-a permis să se detașeze 
de principalele rivale, Crișul 
Oradea și Rapid București, 
încă din turul al patrulea. Cu 
un lot superior valoric celor
lalte formații din primul eșa
lon, dinamoviștii au izbutit un 
veritabil tur de forță, cîștigînd 
24 de partide (din 30), termi- 
nind la egalitate cinci șl pler- 
zînd una singură (in fața Crl- 
șului, atunci cînd, practic, 
pentru supremație era 
cheia tă).

Revelația acestei ediții 
echipa Crișul Oradea, clasată 
pe locul secund, înaintea foi
tei campioane, Rapid. De su
bliniat că unul dintre cei mal 
buni jucători ai „7“-lui biho
rean a fost Claudiu Rusu, ciș- 
tigătorul „Trofeului eficacității" 
decernat de ziarul nostru.

In ultimele două zile, cîteva 
partide ne-au reținut atenția. 
Rapid a condus în fața forma
ției Dinamo cu 3—1. 4—3. 6—5 
si 7—6, dar forțele fizice ale 
feroviarilor au scăzut vizibil 
în final și Dinamo, cu Hagiu, 
Moiccanu șl Dan Cristian in 
vervă, a reușit să cîștige cu 
13—11. La fel de echilibrată a 
fost și intîlnirea dintre Crișul 
si Rapid : 2—1 pentru giuleș- 
teni, apoi 4—2 pentru orădeni.

lupta
In-

a fost

Adrian VASILIU

(Continuare in pag 2-3)



STEAUA Șl ȘTIINȚA BACĂU DOMINĂ CLASAMENTELE Astăzi, In sala Olimpia din Capitală

CAMPIONATELOR DE HANDBAL
A XlV-a etapă a campionatelor de handbal. Divizia „A", des

fășurată ieri, a ocazionat meciuri dîrz disputate. Favoriții — 
fie că au evoluat acasă, fie că au jucat în deplasare — au ob
ținut victorii concludente. Astfel, în fruntea clasamentelor si
tuația se menține — în general — aceeași. La băieți, STEAUA 
este urmată de Dinamo București și H.C. Minaur Baia Mare, 
iar la fete — în frunte se află ȘTIINȚA BACAU. urmată de 
TEROM Iași și Universitatea Timișoara.

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

H.C. MINAUR BAIA MARE 
18—14 (11—10). Ambele echipe 
au înregistrat, în acest meci, 
o cotă mai scăzută a formei 
lor sportive. Poate că din a- 
ceastă cauză, precum și ca ur
mare a faptului că arbitrii bu- 
zoieni Constantin Căpățînă și 
Gh. Mihalașcu n-au sancționat 
numeroasele iregularități șau au 
dat unele decizii inverse, jocul 
a fost încîlcit, fazele de hand
bal real fiind rare.

Dinamo București a cîștigat 
clar, poate chiar mai clar decît 
o arată scorul, pentru că a 
avut o apărare fermă, i-a ținut 
bine pe cei doi pivoți adverși 
— Porumb și Marta, care au 
evoluat pe rînd — și a avut 
mult mai multe soluții în atac. 
De cealaltă parte. H.C. Minaur

caru 2, Arsene 1 — pentru Ști
ința, Dumitru 11. Stingă 11, Ni- 
culae 3, Berbece 2 și Mirică 2 
— pentru Steaua. Arbitrii R. 
Antochi și H. Boschner (Bra
șov) au avut momente de ne- 
sincronizare în decizii.

Ion GAVRILESCU
PETROLUL TELEAJEN — 

CONSTRUCTORUL ARAD 22—20 
(10—9). Cu un plus de dăruire, 
gazdele au obținut greu, dar pe 
merit, o victorie îndelung a- 
plaudată. Cele mai multe go
luri au fost marcate de Stroe 
8, pentru gazde. Deacu 6, Je- 
nca 6 și Kolleth 5 — pentru 
oaspeți. (I. TĂNĂSESCU — 
corcsp.).

CONSTRUCTORUL C.S.U. O- 
RADEA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 19—18 (7—8). La
capătul unui joc viu disputat, 
echilibrat în marea majorita-

Faultat pe semicerc în încercarea sa de a arunca la poartă, 
dinamovistul Vasile Oprea va obține o aruncare de la 7 m 
(Fază din meciul Dinamo București — H.C. Minaur Baia Mare). 

Foto : V. BAGEAC

Baia Mare n-a beneficiat de 
un conducător de joc în zi bu
nă, Oros realizînd unul dintre 
cele mai slabe jocuri ale sale; 
Covaciu s-a decis greu să arun
ce la poartă, iar extremele 
n-au dat randamentul scontat.

Poate că în condițiile în ca» 
re arbitrii ar fi aplicat cu 
strictețe regulamentul, elimi- 
nînd pe cei care au dat jocului 
o notă de duritate, partida s-ar 
fi limpezit. Așa însă au fost 
multe, faze controversate, per
manente proteste, discuții în te
ren șl pe băncile de rezervă, 
derbyul devenind un joc de 
uzură și. uneori, de incredibile 
greșeli și ratări și nu o întîl- 
nire de vîrf a campionatului 
nostru.

Au marcat : Grabovschi 4,
Tase 4, Andrecscu 3. Cosma 2, 
Becicheri 1. Bedivan 1, Matei 
1, Oprea 1 și Durău 1 — pen
tru Dinamo București, M. Voi- 
nea 6, Fîangea 2, Boroș 2, Co- 
vacîu 2. Lupul 1 și N. Voinca 
1 — pentru H.C. Minaur Baia 
Mare.

* Hristache NAUM

ȘTIINȚA BACAU —STEAUA 
21—29 (12—14). Superioară la 
toate capitolele, mai ales în 
ofensivă (datorită eficienței 
interilor Stingă și Dumitru), 
campioana țării a oferit un 
splendid spectacol sportiv în 
fața a peste 2 500 de specta
tori. prezenți în tribuna Sălii 
sporturilor. Să adăugăm și 
faptul că, timp de 45 de minute, 
portarul Munteanu a apărat 
excelent, fiind Imbatabil la a- 
runcările „bombă" expediate 
de Vasilache și Vasilca în 
minutele 3, 11, 16, 23 șl 42. 
Băcăuanii au rezistat aproape o 
repriză, dar în a doua (și mai 
ales în ultimele 15 minute) ei 
nu au mai putut face față rit
mului sufocant impus de 
Steaua, fiind handicapați șl de 
o apărare .mai slabă, precum 
și de prestația modestă a por
tarilor Oprea și Postolea. Au 
înscris : Hornea 7, Vasilache 
6, Eftene 3, Vasilca 2, Berbe-

ANUNT
Consiliul municipal Bucu

rești pentru Educație Fizică și 
Sport șl Centrul de cercetări 
al C.N.E.F.S., in colaborare 
cu Universitatea eultural-ști- 
ințifică, continuă cursul de 
reciclare, astăzi, luni 10 mal, 
In sala Dalles, ora 11. Se va 
organiza o masă rotundă pe 
tema „POTENȚIALUL OLIM
PIC PENTRU J.O. 1984*. Ex
pun specialiștii clubului Me
talul București.

te a timpului, Constructorul a 
reușit frumoasa performanță de 
a învinge pe Politehnica și, 
deci, de a obține trei puncte 
prețioase în clasament. în par
tea a doua a întîlnirii, gazdele 
au condus cu 18—14. dar o 
revenire puternică a oaspeților 
a făcut ca orădenii să încheie 
meciul cu o victorie la limită. 
Au înscris : Croitoru 7, Zamfi- 
rescu 4, Halmagyi 3, Cristachc
3, Tărniceru 1 și Vranău 1 —
pentru Constructorul, Folker 8, 
Feher 3, Matei 3. Diliță 1. Voi- 
cu 1, Iancovici 1 și Arghir 1 — 
pentru Politehnica. (P. LU- 
RINCZ — coresp.).

RELON SAVINEȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 22—17 
(12—12). Echilibrat în prima 
parte, meciul a fost la discre
ția gazdelor în repriza secun
dă. Scorul putea fi chiar mai 
mare dacă handbaliștii de la 
Relon n-ar fi ratat 4 aruncări 
de la 7 m. Au înscris : Sam
son 6. Constantin 5, Zaharia
4, Zăbavă 3, Trifan 2, Marin 1 
și Spiridon 1 — pentru Relon, 
Dumitru 11, Cornea 3, Stuparu 
2 și Ignat 1 — pentru Univer
sitatea. (C. LUCA — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA— DINAMO BRAȘOV 
27—24 (11—14). Dacă în prima 
repriză s-au impus oaspeții 
(datorită jocului lor mai bun, 
precum și faptului că gazdele 
au manifestat slăbiciuni în a- 
părare și au ratat 4 aruncări 
de la 7 m), în cea de a doua 
dominarea studenților a fost 
evidentă. S-a remarcat în mod 
deosebit Căldare. Au marcat : 
Căldare 8. Jurcă 6. Fetru 5, 
Tătara 4, Avram 3, Pall 1 — 
pentru Universitatea, Mintiei 7, 
Nicolescu 6, Popa 4, Dumitru 
2, Roșea 2, Cojocaru 2, Chi- 
comban 1 — pentru Dinamo 
Brașov. (N. DEMIAN — co
resp.).

FEMININ
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
25—11 (12—3). în timp ce Pro
gresul a manifestat o creștere 
a potențialului său, Hidroteh
nica a fost în evident regres. 
Antrenorul Traian Bucovală 
ne-a oferit următoarea explica
ție : „In primul rînd, lipsa 
portarului Viorica Ionică — a- 
flată în convalescență după o 
operație de menise — ne-a 
slăbit foarte mult puterea de
fensivei și a contribuit Ia di
minuarea încrederii echipei ; a- 
poi, faptul că Tomescu și alte 
jucătoare se află, din motive 
obiective, In afara echipei a 
contribuit la destrămarea omo
genității formației și la scăde
rea forței ei de exprimare. 
Prin muncă, prin creșterea

valorii unor jucătoare și prin 
promovarea unor junioare spe
răm să revenim la potențialul 
real".

Meciul, permanent la discre
ția gazdelor, n-a avut istoric. 
Au înscris : Popa 12, Bădescu 
7. Caramalău 3. Manoiescu 1, 
Guță 1 și Sotiriu 1 — pentru 
Progresul, Dimofte 5, Frîncu 2, 
Carapetru 1. Bocăneală 1, 
Grosu 1 și Bică 1 — pentru 
Hidrotehnica. (H. N.).

CONSTRUCTORUL 
MARE — TEXTILA 
18—17 (12—9). Partidă 
putată, în care . . 
echilibrului din repriza a doua
— victoria gazdelor s-a contu
rat abia în final. De remarcat 
că băimărencele au ratat 5 din 
cele 6 aruncări de la 7 m de 
care au beneficiat ! Cele mai 
multe goluri : Feher 3, liuț 3, 
Vasile 3 pentru gazde, Racliș 
6 și Ciubotaru 4 — pentru oas
pete. (A. CRIȘAN — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — C.S.M. 
SIBIU 25—18 (13—8). Așa cum 
a început meciul lăsa să se 
întrevadă o victorie lejeră a 
studentelor.- Dar, sibiencele nu 
au cedat, au luptat cu dîrzenie, 
și s-au aflat mult timp în a- 
propierea gazdelor. Au marcat : 
Lupșor 8. TGr6k 7, Florea 4, 
Lconte 2. Danilov 1, Hrițcu 1, 
Voinea 1, Cătineanu 1 — pen
tru Știința, Macarie 8, Oncu 5, 
Fincă 2, Coșulțchi 1, Nilă 1 și 
Dinu 1 — pentru C.S.M. Si
biu. (I. IANCU — coresp.).

TEROM IAȘI—CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 22—19 (12—8).
Gazdele au condus permanent 
într-o partidă marcată de ner
vozitate și de incredibile ra - 
țări. Prima repriză a fost ceva 
mai calmă, echipele apărin- 
du-și corect șansele, dar in 
partea a doua nervii s-au dez- 

.lănțuit și arbitrii n-au mai 
putut stăpîni jocul. Au înscris: 
Covaliuc 5, Turbatu 5, Gorian
3. Dîscă 4, Avădanci 2, Sumă- 
naru 2. Borșanu 1 — pentru 
TEROM, Nuțu 4, Grigoraș 4, 
Simion 4, G. Constantinescu 4, 
V. Constantinescu 3 — pentru 
Confecția. (D. DIACONESCU — 
coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 32—24 (15—11). Deși
principala realizatoare a brașo- 
vencelor. Oacă, a fost ținută 
„om la om". Rulmentul a reu
șit o victorie la scor datorită 
eficacității celorlalte jucătoare. 
Au marcat : Oacă 7 (5 din 7 
m), Tache 6. Oancea 6, Marian
4. I’ătruț 4, Furtună 2. Beschi 
2, Neică 1 — pentru Rulmen
tul. Moraru 9, Perșa 5, Filip 3, 
Cserei 3, Damian 3, Petrescu 1
— pentru Universitatea Cluj- 
Napoca. (C. GRUIA — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 18—17 (8—9). Meci 
cu multe greșeli și întreruperi 
de joc. Faulturi: Univ. Timișoa
ra — 18, Mureșul — 41, aruncări 
de la 7 m : 9—5 ; minute de 
eliminare : 8—16. După o re
priză egală, studentele conduc 
cu 14—10, dar mureșencele re
vin. neavînd însă puterea de a 
egala. Au înscris cele mai 
multe goluri : Luțaș 8, Ștefa- 
novici 5, respectiv Dorgo 4 și 
Jucan 3. (C. CREȚU — corcsp.).

Eetapa a XV-a se dispută — 
atît la băieți cit și la fete — 
joi, 13 mai.

RETURUL TURNEULUI DE BARAJ
DIVIZIA „A“ DE VOLEI

PENTRU I R<

BAIA 
BUHUȘ1 
viu dis- 

pe fondul

Astăzi, in sala Olimpia din 
Capitală, începe 
neului de baraj pentru promo
vare în Divizia 
de volei. După cum se 
iau parte 4 din cele 6 divizio
nare „B“ care au participat la 
turul barajului : Calculatorul 
București, „U“ Cluj-Napoca, 
Confecția București și Olimpia 
Oradea. Aspirantele la cele 
două locuri în divizia supe
rioară își păstrează rezultatele 
obținute în meciurile din tur 
(exceptîndu-le pe cele cu e- 
chipele eliminate din cursă : 
Ceahlăul P. Neamț și Chimia 
Rm. Vil cea). Iată situația de 
la care se pornește în retur :

returul tur-

feminină „A" 
știe,

3 3 0 9:1
3 2 1
3 12
3 0 3

DINAMO BUCUREȘTI,
(Urmare din pag. 1)

7:3 
3:6
0:9

s 
s
4
3

pot 
dar

I
I

1. Calculatorul
2. „U" Cj.-Napoca
3. Confecția
4. Olimpia Or.

Teoretic toate echipele
obține calificarea în „A", 
practic prima șansă o au Cal
culatorul și „U", deși nu este 
exclusă o surpriză din partea 
voleibalistelor de la Confecția, 
care au lăsat o frumoasă im
presie în prima parte a bara
jului. Iată programul meciuri
lor din sala Olimpia, care în
cep zilnic la ora 16 : Olimpia 
Oradea — „U“ Cluj-Napoca,
Calculatorul Buc. — Confecția 
Buc. (astăzi) ; „U“ — Confecția, 
Calculatorul — Olimpia (marți); 
Calculatorul — „U“ și Confec
ția — Olimpia (miercuri).

rar

CAMPIOANĂ LA POLO

5—4 (în repriza a treia) pentru 
oaspeți și, în final, 7—6 jn fa
voarea Crișului (care a acumu
lat în acest turneu 10 puncte, 
din tot atîtea posibile). în fine, 
derby-ifl codașelor s-a În
cheiat cu succesul echipei Pro
gresul (9—6), în fața formației 
C.S.Ș. Triumf. Școlarii au do
minat prima parte a întrecerii 
(1—0, 3—1, 5—3), dar forma
slabă a portarului Diaconu a 
permis poloiștilor 
greșul să egaleze 
un joc mai calm 
orientat tactic, să cîștige pe 
merit în felul acesta, echipa 
antrenată de Alexandru Szabo 
a rămas în primul eșalon va
loric, în timp ce C.S.Ș. Triumf 
va evolua, în campionatul vii
tor, in grupa a doua.

Rezultate. CRIȘUL ORADEA 
— PROGRESUL BUCUREȘTI
12— 8 (2—2. 2—1, 2—2, 6—3) ;
arbitri : Al. Bădiță și Șt. 
Mihai ; au marcat : Gordan 3, 
C. Rusu 2, Costrăș 2, Garo
feanu 2. Pantca, Racz, Fejcr 
pentru Crișul. respectiv Florin- 
cescu, 3. SzerzS 2, Manea, 
Ivan. Boga. DINAMO BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI
13— 11 (1—3, 4—2, 5—3, 3—3) ;
arbitri : R. Timoc și R. Nl- 
ehita; au marcat : D. Popescu 
2, Hagiu 5, Cristian 2, Moi
ceanu 2, Rus 2 pentru Dinamo, 
respectiv ' Niță 3. Schervan 1, 
Olac 2, Ilie 1, Arsene 3. Gaiță 
1. VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
C.S.Ș. TRIUMF 1 
7—6 (1—2. 2—1,
arbitri : V. Burdea 
naru ; au marcat : 
Colceriu 2. Pop 1, 
Dezmireanu 1 pentru 
respectiv Pitigoi 3, Bădeanu 1,. 
Ghiță 1, Mădescu 1. PROGRE
SUL — C.S.Ș. TRIUMF 9—6 
(1—3, 1—1, 4—1, 3—1) ; arbitri : 
R. Schilha si R. Nichita ; au 
marcat : Fiorincescu 3, Ion 
Gheorghe 2. Manea 2, Mun
teanu 1, Bărbuiescu 1 pentru 
Progresul, respectiv Pleșca 2, 
Tătaru 1, Ghiță 1, Ghizdăreanu 
1. Ciomîrtan 1. CRIȘUL — 
RAPID 7—6 (3—2, 1—2, 1—1. 
2—1) ; arbitri : R. Timoc și V.

Burdea ; au marcat : C. Rusu 
3, Garofeanu 2, Costrăș 2 pen
tru Crișul __
Gaiță 2, Arsene 1 și Olac 1 ; 
DINAMO — VOINȚA 11—10 
(4—2, 1—2, 3—2, 3—4) ; arbitri: 
D. Paraschivescu și Șt. Mihai; 
au marcat : Hagiu 3, Cristian 2, 
Ciobăniuc 1, Răducanu 1, Mun
teanu 1, Moiceanu 1, Chiriță 1, 
Ardeleanu 1 pentru 
respectiv Gyarfas 3, Kovacs 2, 
~ ~ * Scbok 1. Dezmi-

1.

respectiv Ilie 2,

Dinamo,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

de la Pro- 
și apei, cu 
și mai bine 

pe

BUCUREȘTI 
3-2. 1-1) ; 
și B. Băje- 

: Scbok 2, 
, Gyarfas 1, 

Voința,

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare dtn pag. 1)

kg : 1. Mihai Cișmaș (România), 
2. Gh. Lavric (România), 3. V. 
Stoianov (Bulgaria); cat. 57 kg: 
1. Jivko Mitov (Bulgaria), 2. 
Fr. Woigemuth (R.D. Germa
nă), 3. Gh. Savu (România) ; 
rat. 62 kg : 1, Uwe Kolditz 
(R.D. Germană), 2. N. Nencev 
(Bulgaria), 3. P. Cărare (Ro
mânia) ; cat. 68 kg : 1. Euge- 
nius Brzoske (Polonia). 2. K. 
Apostolov (Bulgaria), 3. L Ciu
percă (România) ț cat. 74 kg :

1
3.

1. Ion Gheraslm (România), 
R. Muller (R.D. Germană), 
J. Joskowski (Polonia) ; cat. 82 
kg : 1. Sorin Herțea (România),
2. M. Constantinescu (Româ
nia), 3. S. Popov (Bulgaria) ; 
cat. 90 kg : 1. Boris Maseiov 
(Bulgaria), 2. D. Iacob (Româ
nia), 3. AI. Pietraszuk (Polonia); 
cat. 100 kg : 1. Ion Grigoraș 
(România), 2. N. Kozarev (Bul
garia). 3. U. Launrotb (R. D. 
Germană) ; cat. +100 kg 5 1. 
Gheorgi Stalev (Bulgaria), 2. 
M. Meszinski (Polonia), 3. Șt; 
Faiincaș (România).

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAZA

57 36 52.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 9

MAI 1982
EXTRAGEREA I: 10 50 59

16.
EXTRAGEREA A II-a : 58

27 45 65.
EXTRAGEREA A III-a : 19

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 774.015 lei, din care 
123.245 lei, report la categoria 1.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 MAI 1982

I. Avelllno — Cagliari 2
n. Bologna — Internazionale 1— — — j

1
1 

X 
X

1
Iași 1

m. Como — Cesena
IV. Fiorentina — Udinese

V. Genoa — Catanzaro
VI. Juventus — Napoli 

vn. Milan — Torino 
VIII. Roma — Ascoli

IX. C.S.M. Sv. — Poli. ___
X. Met. Plopenl — Unirea A. 2

XI. F.C. Binor — Olimpia S.M. X 
xn. C.F.R. Tim. — F.C. Bala M. 1 

XIII. Ceahlăul — Gloria Buzău 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

791.370 LEI.

R. Rusu 2, 
rcanu 1, Ilea

Clasamentul final al campio-
natului :
1. DINAMO 30 24 5 1 365:221 53
2. Crișul 30 22 6 2 338:244 50
3. Rapid 30 17 3 10 271:237 37
4. Voința 30 13 2 15 236:246 28
5. Progresul 30 3 1 26 205:343 7
6. Triumf 30 2 1 27 192:316 5

.Trofeului efica- 
dc ziarul 

CLAUDIU 
2.
g, 
g,
g, 
g, 
g-

Clasamentul 
cității", 
„SPORTUL" : 
RUSU (Crișul) 
Dorin Coslrăș
3. Vlad Hagiu
4. Radu Rusu
5. Gheorghe Ilie (Rapid) 52
6. George Gaiță (Rapid) 50

oferit
1.
91 goluri, 

(Crișul) 73 
(Dinamo) 66 
(Voința) 53

I
I
I
I
I
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ENTUZIASTE INTRE
(Urmare din pag 1)

instalații (locul I la tenis de 
masă, prin Gelu Cazacu, anul 
V, volei, baschet — b și șah), 
pentru cei de la „utilaj" (fot
bal). „Civile" (handbal), pen
tru baschetbalistele de la 
C.F.D.P. Colectivul catedrei de 
educație fizică a Institutului de 
construcții și Consiliul Asocia
ției studenților comuniști au 
făcut din nou dovada compe
tenței și capacității de organi
zare. lucru subliniat, dealtfel, 
și de prof. dr. ing. Constantin 
Iamandi, rectorul Institutului 
de construcții din București, 
prezent la finale, împreună cu 
întregul corp didactic, prorec
tori, decani și șefi de catedre. 
„.Anul acesta la a VIII-a edi
ție. „Cupa Dr. Iuliu Hațieganu" 
(inițiată în 1974 de mediciniștii 
din Cluj-Napoca, în cinstea a- 
preciatului savant român de 
renume mondial) a avut drept 
gazde pe mediciniștii bucureș- 
teni, ■ care s-au întrecut cu co
legii lor din Craiova, Cluj-Na
poca, Iași, Tg. Mureș și Timi
șoara. A fast o Întrecere „de 
o inaltă ținută sportivă", așa 
cum a remarcat, dealtfel, și 
prof. dr. Ștefan Tămășdan, 
prorector al I.M.F. București, 
în cuvîntul de închidere al 
competiției.

Această .. . , ___ '
disputele la toate cele 5 ra
muri de sport ale trofeului. 
Valoric s-a detașat întrecerea 
de șah, desigur și pentru că 
în rîndul concurențelor s-au 
aflat o serie de sportivi de 
frunte în această disciplină, 
studenții mediciniști din Bucu
rești Lucian Vasilescu, maes
tru al sportului, Cristian Strei- 
nu, Ciprian Aidea și Iulian 
Sirbu, toti avînd categoria I 
de clasificare. Ei au și urcat 
pe prima treaptă a podiumului 
în întrecerea băieților, urmați 
de clujeni și ieșeni. La fete, 
cluj en cel â (Georgeta Iacob, 
Ibolya Gecse și Cristina Me
metea) au fast, în schimb, cele 
mai inspirate în mutarea pie
selor pe planșele de șah, ur
mate de ieșence și bucureș- 
tence.

La atletism, timișorenii au 
realizat cel mai mare punctaj 
(632) avînd în Rosita Iordan, a- 
nul I medicină generală, o te- 
tratlonistă foarte ambițioasă 
(13,3 pe 100 m, 4,82 la lungi
me. 6 52 la greutate * '
500 m). Pe locul 2 
ca (593), iar pe 3

notă a caracterizat

și 1:24,0 la 
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Ieri, in Divizia „B“ SCOR DE HANDBAL LA ORADEA SI DE... RUGBY LA BUCUREȘTI!
• ■»

SERIA I --------------------------------------------------
goslavia B 2-0 (1-0)

TOATĂ FRUMUSEȚEA 
i’ORIE MERITATĂ 
IZILOR“ NOȘTRI
!on). noastră. Șl acum va veni o pe- 
din rioadă admirabilă a fotbaliștilor 

rde- noștri. în min. 35, după un
re- schimb cu Petcu, Nicșa pătrunde

, cu singur în careu și este faultat de
.a bl- Drizicl fără ca arbitrul să inter-
x>tul vină. Un minut mal tîrziu ava- 
î o- lanșe de driblinguri Clmpeanu n, 
3 de pasă la Cîrțu care de la 5 m tri- 
îciu, mite peste bară. în min. 37 vine 

de primul gol • Cîrțu „dansează* 
ipio- printre Borovnița și Hagici și pa- 
urlle sează lui VAETUȘ care Înscrie 
nirii printr-un șut violent ; 1—0. Patm 
r, a minute mai tîrziu Pudar (care îl 
de- Înlocuise pe Vlak) intervine ex-

î a- cepțional la o nouă lovitură ca-
con- tapultată a lui Nicșa.
bra- în partea a doua a jocului oas- 
plini peții vor avea dominarea terito-
șilor rială în primele 20 minute dar
aii- marcajul nostru este atît de se-

titu- ver lncît n-au ajuns la nici o
ntru .situație clară de a marca. Dim-
for- potrivă, din acțiuni surprinzătoa-

ii la re fotbaliștii noștri ajung în bu-
l*-le ne poziții de a înscrie : în min.
găsit 57 șut „bombă* Petcu, respins în
ime- corner de Pudar, în min. 65
□nat, Petcu blocat la 6 m de poartă,
roșie în min. 67 din nou lovitură pu-
pu- ternică Petcu, Pudar trimițînd în

natei corner. In min. 79 jucătorii noș-
hipel tri își măresc avantajul: Cîrțu e-
1 u- fectuează o acțiune slalom pe a-
elen- ripa stingă, trece de Hagici, apoi
'at o de Borovnița, îl fentează pe înal-

teh- tul Drizici și II pune un balon
inîn- ca pe tavă lui NICȘA care venit
i ul- în viteză șutează cu sete în pla
ce. * să î 2—0.

tt e- Arbitrul Stepan Glavina (Iugo
slavia), ajutat la linie de M. A- 

în xente și I. Bîră (ambii din Ro-
oarta mânia), a condus satisfăcător for-
unde mațiile : ROMÂNIA : Caval — M.
nter- ZAMFIR, NTCOLAE, C. Solomon
inute (min. 46 Naghi), Ungureanu —
ietuș, PETCU, NICȘA, Custov (min. 67
îului, Varga) — CÎRȚU, CîltfPEANU II,

Du- Văetuș (min. 60 Șoiman).
Nicșa IUGOSLAVIA : Vlak (min. 41 
irului PUDAR) — Hagici, DRIZICI, Bo-

27 rovnița, OBRADOVICI — Jivko-
de viei (min. 46 Bokraț), Giuroyski,

astră. BRUCICI — MARICI, Savici (min.
ni o- 60 Maistorovici), Milin arici.

rar ea Eftimie IONESCU
aaBHwnraKMnBBHBDnaaooMa»----------------

DRTÎVE DE MASĂ
cui I in clasamentul general. 
Reprezentantul U.A.S.C.R., asis
tent Ion Lador, a felicitat pe 
invingători pentru eforturile și 
ambifia cu care au luptat, pre
cum și pe toți participant!! 
pentru ținuta și disciplina ma
nifestate în competiție.

...Universitatea București a 
fost prezentă și ea în suita a- 
cestor întreceri sportive de 
masă, prin competiții care au 
marcat închiderea anului spor
tiv studențesc la ansambluri de 
gimnastică ritmică (Istorie—Fi
lologie), atletism, natație și vo
lei (Fizică), handbal și bas
chet (Geologie), șah (Matema
tică) și sporturi nautice (Mate
matică, Drept). De remarcat 
prezența a peste 4 500 de stu- 
denți la aceste întreceri și stră
daniile unor reprezentanți ai 
colectivului catedrei de specia
litate (Al. Bizim, A. Bălan, Au
rora Leonle, I. Petruțiu, N. 
Stoica, Eliza Nedef, Maria Io- 
nescu) de a asigura succesul 
întrecerilor la nivelul facultă
ților.

...în această săptămînă stu
denții de la I.M.F. București 
vor fi prezenți la noi întreceri 
sportive cu prilejul „Cupei dr. 
Carol Davilla".
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: COPII CUCERIȚI a
școală ță primul cerc pe școală. Co- 

Alexan- plii, e drept, n-au prea înțe- 
nul, cu ies atunci mi^lt din foloasele 
ele căi- unei drumeții sau excursii, 
imăveri. deși i-au îneîntat ieșirile la 
i, prin pădurile de la Parc-Vedea, 
logau pe Nanov sau de la Lăceni. Abia 
•ează pe cînd a luat ființă primul e- 
imețiile, chipaj al „Expedițiilor Cute- 
primare zătorilor*, lecturînd cu nesaț 
ul de

ea pen- 
aer și 
.r, aflat 
il lor, 
: fizică 

drumeț 
:ontami- 
a didac- 
pe jos", 
e, mai în 
, prof, 
irectorul 
ă rec-u- 
fi decît 
ui Cuș-

jală) a 
tă 7“ cu 

ză din 
>t fiin-

filele jurnalului de călătorie 
întocmit de participanți, au 
început să se dumirească. A- 
deziunile pentru turism au 
întrecut cu mult» cele adre
sate baschetului sau fotbalu
lui. Practic, toate cele 16 cla
se și-au creat cîte un cerc de 
turism, fiecare avînd un ca
lendar propriu, cu obiective 
de îndeplinit. Cel puțin o 
excursie pe lună, dar nici o 
clasă nu rămîne la acest o- 
biectiv minimal.

Dintre membrii cercurilor 
de turism pe clase sînt selec
ționați expediționarii Cuteză-

CEAHLĂUL P. NEAMJ -
PIATRA NEAMȚ, 9 (prin tele

fon) : Pe o vreme numai bună 
pentru fotbal, circa 6.000 de spec
tatori au luat loc în tribunele 
cochetului stadion Ceahlăul pen
tru a urmări o partidă cu Im
plicații deosebite pentru echipa 
locală. Aceasta pentru că gaz
dele întîlneau în formația bu- 
zoiană Gloria un adversar redu
tabil. Deși Ceahlăul a dominat 
In prima repriză (în unele mo
mente, categoric), ea nu a reușit 
să concretizeze nici una din cele 
4—5 ocazii de gol. Aceasta pen
tru că i-a lipsit „capul limpede* 
care să-i ordonezei mai lucid 
ofensiva.

La reluare, chiar în min. 46, 
avea să fie, totuși, 1—0 pentru 
Ceahlăul : gazdele repun mingea 
de la centrul terenului, urmează 
o acțiune rapidă pe partea dreap
tă încheiată cu o lovitură de 
colț. Execută Jelescu înalt în 
fața porții și IVANOV, cu capul,

★ ★
GLORIA BISTRIȚA — RELO- 

NDL SAVINEȘTI 4—« (3—0). Au 
marcat : Georgescu (min. 25), 
Moga (min. 35), Coman (min. 43 
și 78).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LAȚI — UNIREA DINAMO FOC
ȘANI 0—1 (0—0). Unicul gol a
fost realizat de Pastia (min. 74).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
I.M.U. MEDGIDIA 0—0.

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
VICTORIA TECUCI 4—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Trifina (min.

'36 și 41), Petrache (min. 56 din 
11 m) și Drăgoi (min. 83).

C.S. BOTOȘANI — C.S.U. GA
LAȚI 2—0 (1—0). Au înscris :
Macovei (min. 31) și Brihac 
(min. 85).

C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA. IAȘI 4—1 (3—1) ! Autorii
golurilor : Petrescu I (min. 2 și 
77), Buliga (min. 21), Șuba (min. 
29), respectiv Nemțcanu (min. 
39).

VIITORUL GHEORGHENI — 
DELTA TULCEA 2—0 (1—0).ț Au 
înscris : Bartha (min. 36 din 11 
m) și Balasz (min. 52).

CONSTRUCTORUL IAȘI — VII
TORUL MECANICA VASLUI 2—1 
(0—0). Autorii golurilor : Dumi- 
triu (min. 77), Mihalcea II (min. 
81), respectiv Georgescu (min. 
55).

Relatări de la I. Toma, G. Ar- 
senie, Gh. Briotă, G. Rizu, T. 
Ungureanu, I. Mîndrescu, C. Mal- 
nași și M. Macovei.

ETAPA VUITOARE (duminică 16 
mai) : Gloria Buzău — Gloria 
Bistrița (0—2), C.S.U.. Galați — 
Viitorul Mecanică Vaslui (1—2)» 

SERIA A Il-a --------
RAPID BUCUREȘTI - FLACĂRA MORENI 6-0 (3-0)

15 000 de spectatori au fost ieri 
dimineață pe stadionul Steaua, 
la meciul Rapid — Flacăra Mo
ren i. Cei 15 000 de suporteri ai 
echipei feroviare aveau insă să 
scape repede de emoții, pentru 
că, din primele minute, Rapidul

Golul ar treilea al meciului Rapid — Flacăra Moreni : Manea 
inscrie din excelenta pasă a lui Șt. Popa. Foto : I. MIHÂICĂ

DE TURISM!
torli ; adică cei care, în va
canțele de vară, depășind cu 
mult hotarele teleormănene a- 
jung în Rodna și Ceahlău, în 
Rarâu și Vrancea, în Bucegi 
sau Semcnic. Acum, pregăti
rile vizează un traseu în Si- 
riu și Ciucaș. 12 băieți și fete 
vor lua parte la expediție, dar 
cifra celor care doresc să 
facă parte din echipaj este 
de cinci ori mal mare. Prin
cipalii concurenți — Petre 
Rotaru, Daniela Geantă, Geor
ge Stclian, Rodica Pîrșoagă 
și Florian Casapu... Expediția 
poartă numele județului, adi* 
că „Teleorman", aceasta încă 
de la înființare, cu 13 ani în 
uripă.

Altfel spus, de la activitate 
de masă. în cadrul cercuri
lor de turism pe clase la ac
tivitate de performanță, cum 
reprezintă — la vîrsta copii
lor — „Expedițiile Cutezăto
rii" și așa cum presupun și 
întrecerile „Daciadei" sub 
genericul căreia elevii de la 
această școală își desfășoară 
frumoasa lor activitate !

✓ T. ST.

GLORIA BUZĂU 2-0 (0-0)
trimite in dreapta portarului. 
Localnicii prind curaj șl joacă 
din ce în ce mai bine. In min. 
59, același IVANOV, cu un șut 
de excepție, de la 25 m, mă
rește avantajul echipei sale. Oas
peții ies treptat din „corzi1*, echl- 
librind jocul. Au o bună ocazie 
să înscrie prin Dumltrache (min. 
76), dar salvează de pe linia 
porții Mironaș. Buzolenil obțin 
și 2—3 cornere, rămase insă fără 
rezultat. Finalul partidei le apar
ține dar... fără goluri. A arbitrat 
bine I. Dinia (Sighișoara), for
mațiile : CEAHLĂUL : Brețcanu 
— Vasiliu, Covrig, Mironaș, Gi- 
roveanu (min. 46 Catană) — Po
topea, Jelescu, Gnerghina — Roș
ea, Ivanov, Loghin (min. 86 Idi- 
țeanu). GLORIA : Tănase — 
Năstase, Mureșan, Balaur, Mir
cea — Negoescu (min. 62 lones- 
cu), Ivana, Zahlu — Dumitrache, 
Andrlesel, Grigore.

Vasile IORDACHE
★

C. S. Botoșani — C.S.M. Sf. 
Gheorghe (0—3), F.C.M Progre
sul Brăila — Ceahlăul P. Neamț 
(0—1), Unirea Dinamo Focșani — 
Constructorul Iași (1—1), Victoria 
Tecuci — C.S M. Suceava (0—2), 
Relonul Săvinești — Delta Tulcea 
(0—3), Politehnica Iași — Viitorul 
Gheorghenl (3—0), I.M.U. Medgi
dia — F.C.M Siderurgistul Galați , 
(2—2).

1. POLI. IAȘI 27 18 4 5 57-27 40
2. Gloria B-ța 27 14 7 C 53-17 35
3. C.S.M Sv. 27 16 3 8 56-29 35
4. Unirea Fes. 27 15 3 9 38-24 33
5. Gloria Bz. 27 13 4 10 35-19 30
6. C-.S. Botoșani 27 12 4 11 51-37 28
7. F.C.M. Galați 27 10 8 9 37-28 28
8. I.M.U. Mcdg. 27 11 6 10 29-37 28
9. C.S.M. Sf. Gh. 27 10 7 10 40-34 27

10. Viit. Vaslui 27 12 3 12 32-34 27
11. F.C.M. Brăila 27 9 8 10 33-30 26
12. Cehlăul P. N. 27 10 6 11 35-33 26
13. Viit. Gh. 27 9 6 12 27-35 24
14. C.S.U. Galați 27 11 2 14 34-48 24
15. Constr. Iași 27 11 2 14 34-48 24
16. Delta Tulcea 27 10 4 13 28-46 24
17. Vict. Tecuci 27 7 2 18 16-53 10
18. Relonul Săv. 27 2 7 18 17-73 11

GOLGETERI

• 18 GOLURI : Nemțeanu (Po
litehnica Iași) • 16 GOLURI : 
Lala (C.S U. Galați) • 15 GO
LURI : Petrescu I (C.S.M. Su
ceava) • 14 GCLURI : Cojocaru 
(C. S. Botoșani) • 12 GOLURI : 
Avădanei (C.S.M. Suceava) • 11 
GOLURI : Moga (Gloria Bistrița) 
• 10 GOLURI : Sima (Unirea Di
namo), Luca (C. S. Botoșani) • 
9 GOLURI : Georgescu și Bcrcea- 
nu (Gloria Bistrița).

și-a băgat adversaul in corzi, 
advesar care pină la urmă nu 
numai că trebuia numărat, dar 

“'chiar descalificat pentru inferio
ritate pe toate planurile, inclusiv 
lipsa de combativitate. Dar cum 
nu ne aflam la box, Flacăra a

trebuie să suporte o înfrîngere 
aspră, cu scor de... rugby : 6—0 
(3—0) pentru echipa Rapid, supe
rioară pe toate planurile, condu
să pe schemele „desenate* de Ion 
Ion și Șt. Popa pe excelentul 
gazon pe care ei au crescut. E- 
chipa bucureșteană n-a fost de
ranjată de parteneră decît de 
cîteva ori. Dar iată datele teh
nice ale partidei, care ne vor 
scuti de multe alte comentarii : 
șuturi la poartă : 23—3 ; pe poar
tă : 17—0 (de reținut precizia șu
turilor echipei bucur eștene)
cornere : 17—8 (vreo 3—4
cornere ale oaspeților s-au datorat 
lui Pîrvu, care în min. 20, la
1—0, a fost la cîțiva centimetri 
de autogol, aceasta fiind... sin
gura ocazie de gol a oaspeților!). 
Așadar, meciul n-a însemnat de
cît o continuă amenințare a por
ții formației din Moreni, în care 
s-au înscris 6 goluri : POPA
(min. 13, din 11 m, la faultul a- 
supra lui I. Ion), COJOCARU 
(min. 24). MANEA ’(min. 29 și 
81). PARASCHIV (min 59) și 
ISPAS (min. 67 — splendid gol, 
șut de la 20 m, la păianjen). 
Scorul e încă mic ! De trei ori 
(Manea — min. 57, Ian cu — min. 
76 și 77), mingea a lovit „trans
versala", aproape de vin du, iar 
de cîteva ori a intervenit salva
tor portarul Barbu. Rapid, o e- 
ch’oă mai bună decît eșalonul în 
care joacă, și Flacăra, o forma
ție mai slAb’i decît ne închipu
iam, au oferit un meci de agre

ment pentru giuleștenl. Arbitrul 
O. Ștreng (Oradea) a condus 
bine formațiile : RAPID : Ion 
Gabriel — Popescu, Belu, Pîrvu 
Ispas — Ion Ion, (min. 78 Daniel) 
Paraschiv, Șt. Popa (min. 75 
Petcu) — 'Cojocaru, Iancu, Ma-

AUTOMATICA BUCUREȘTI -
După scorul de la finalul par

tidei, s-ar părea că bucureștenil 
au cîștigat cu ușurință, dar. în 
teren, lucrurile n-au fost chiar 
așa de simple. Oaspeții au venit 
cu gîndul de a smulge o remiză 
și pentru realizarea acestui scop 
au făcut totul : s-au apărat a- 
proape cu toată echipa, au tras 
de timp și doar cînd și cînd au 
Înfiripat cîte un contraatac la 
poarta echipei Automatica. In 
asemenea condiții, jocul s-a men
ținut perioade Îndelungate ace
lași, adică o dominare copioasă 
a formației Automatica, cu mul
te lovituri de colț șl cu ratări 
de a înscrie (Mihalache — min 
12, Cornel Grigore — min. 17 și 
43), dar și cu intervenții de ul
tim moment ale portarului Nică.

începutul reprizei secunde a a- 
vut același aspect pînă în min. 
58, cînd s-a marcat primul gol. 
In acest minut, după executarea 
unei lovituri libere indirecte din 
careu, Rădoi a comis henț șl 
penaltyul a fost transformat de 
NIGNEA. Din acest moment, jo-

★ ★
ȘOIMII I.P.A. SIBIU — AUTO

BUZUL BUCUREȘTI 0—2 (0—0),
Autorii golurilor : Naghi (min. 
46) și Tataru (min. 88).

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MICA IIRNAVENI 0—0.

CARPAȚI MÎRȘA — ENERGIA 
SLATINA 2—0 (2—0). Au marcat : 
Voiculeț (min. 7) și Oprea (min. 
43).

METALUL PLOPEN’I — UNI
REA ALEXANDRIA 0—1 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de Mi
hai (min. 82).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— I.C.I.M. BRAȘOV 2—1 (2—1).
Au înscris : Petre (min. 5), 
Dragne (min. 25), respectiv Dă- 
rătnuș (min. 19).

GAZ METAN MEDIAȘ — DU
NĂREA CALARAȘI 2—0 (1—0).
Au marcat : Moraru (min. 22) 
șl Boeriu (..lin. 47).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—2 
(O—2). Autorii golurilor : Țlrlea 
(min. 47). respectiv Giugiumică 
(min. 11) și Prodan (min. 14).

Relatări de la 1. lonescu, V. 
Secărcanu, M. Verzescu, M. Bo- 
ghici, a. Soare, M. Țacăl șl D. 
Brănoiu.

ETAPA VIITOARE (joi 13 mai) r 
Petrolul Ploiești — Tractorul 
Brașov (1—2), Metalul București 
— Metalul . Plopenl (0—1), Auto
buzul București — Carpați Mîrșa 
(0—0), Dunărea Călărași — Auto-

SERIA A IlI-a
C.F.R. CLUJ-NAPOCA - STRUNGUL ARAD 2-0 (T—0)

CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele
fon) : Exdlvizlonara »A“ C.F.R. 
CIuj-Napoca, într-o criză acută 
de puncte în actualul campionat, 
a început partida cu Strungul 
Arad cu o teamă nejustificată, 
nereușind în primele 10 minute 
să închege nici o acțiune peri
culoasă. De partea cealaltă, oas
peții, cu o echipă masivă și bine 
orientată in teren, nu au făcut 
altceva decît să dejoace toate in
tențiile ofensive ale gazdelor. In 
min. 13, însă, fundașul central 
Neamțp profită de o greșeală a 
apărării oaspeților, centrează de 
pe partea dreaptă în careu și 
ȚEGEAN, bine plasat, Înscrie din 
apropiere. După gol, gazdele își 
organizează mai bine jocul, linia 
mediană își intră în rol, împin- 
gînd jocul înainte spre virfurile 
I. Popa șl Năsălean. Dar situa
ting create au fost ratate de 
Radu (min. 27) șl Feșnic (min. 
38).

La reluare, gazdele — care au 
început bine jocul —, își crează 
cîteva ocazii la poarta lui Vldac 
și în min, 47 reușesc să inscrie 
prin NASALEAN, cu capul, la o

★ ★
DACIA ORAȘTIE — MINERUL 

LUPENl 3—0 (0—0). Au înscris : 
Neagu (min. 51 și 58) și M. Ma
rian (min. 69 din 11 m).

SOMEȘUL SATU MARE — U.M. 
TIMIȘOARA 3—0 (2—0). Au mar
cat : Babolea (min. 3 și 36) și 
Pataki (min. 76).

AURUL BRAD—C.I.L. SIGHET
3—0 (2—0). Autorii golurilor : 
Merlă (min. 3 și 11) și Marin 
(min. 76).

MINERUL ILBA SEINI — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 1—0 (1—0). 
Meciul s-a disputat la Jibou, te
renul echipei Minerul fiind sus
pendat. Unicul gol a fost reali
zat de Bebe (min. 25).

RAPID ARAD — C.S.M. DRO- 
BETA TR. SEVERIN 5—1 (4—0). 
Au marcat : Borugă (min. 20), 
Stoenescu (min. 30), Gali (min. 
35), Brosovschi (min. 42), Bora 
(min. 86), respectiv Iordache 
(min. 60).

C.F.R. TIMIȘOARA — F. C. 
BAIA MARE 2—1 (1—0). Autorii 
golurilor: Roșea (min. 4),*Vișan 
(min. 67), respectiv Caciurcac 
(min. 88).

F.C. BIHOR ORADEA — OLIM
PIA SATU MARE 5—5 (3—3). Au 
înscris : Georgescu (min. 15), 
Pușcaș (min. 28, 75), Lupău (min. 
30), Roja (min. 90), pentru F.C. 
Bihor, Hațegan (min. 24, 39),
Bodi (min. 37), Mociran (min. 
81), Pinter (min. 88) pentru O- 
limpia).

F.C.M. REȘIȚA — MINERUL 
CAVNIC 6—0 (2—0). Au marcat : 
Portic (min. 29, 75 și 77), Florea 
(min. 40). Gagca (min. 60) și A- 
todiresei (min. 65).

Relatări de la I. Siminie, ZE. 
Kovacs, Al. Jurcă, A. Szucs, N. 

nea. FLACARA: Barbu — Rus II, 
Vasilache, Constantin, Ștefănescu
— Rus I (min. 34 Seorțescu), 
Tănase, Polizache. Stăncescu — 
Petre (min. 65 Badea) Miu.

Constantin ALEXE

PANDURII TG. JIU 3-0 (0—0)
cui a . luat-o altă înfățișare, oas
peții renunțînd la stricta defen
sivă șl Trandafirescu (min. 74) 
a fost la un pas de egalare. Ul
timele zece minute ale Intilniril 
au aparținut gazdelor, care au 
forțat și au reușit, dealtfel, să-și 
mărească avantajul. în minutul 
80, la capătul unei frumoase ac
țiuni a întregii linii de înaintare, 
PESTRIȚA a ridicat scorul la
2—0, iar în min. 85, același Pes
trița a centrat în careu și COR
NEL GRIGORE a reluat în pla
să, stabilind scorul final dt 3—0.

Bun arbitrajul lui I. Tărcan 
(Reghin), care a condus forma
țiile : AUTOMATICA : Buzoianu
— Nlgnca, Gberase, Iile, Costică 
Grigore — Bolborca, MlK-lache, 
Lăbuș (min. 67 : Constantinescu)
— Ilirșulescu (min. 34 : ducă), 
Cornel Grigore. Pestrița. PAN
DURII TG. JIU : Titirică (min. 

11 : Nică) — Zuică, Nanu, Mla- 
din, Bodirnea (min. 46 : Tranda
firescu) — Rădulescu, Pisaroc, 
Găman — Blscă, Rădoi. Gugu.

P. VINTILA
★

matlca București (0—2), Pandurii 
Tg. Jiu — Unirea Alexandria 
(0—2), Chimica Tîrnăvenl — Me
canică fină București (0—2), 
Flacăra Moreni — Luceafărul 
București (2—1), Energia Slatina
— Rapid București (0—2), I.C.I.M. 
Brașov — Gaz metan Mediaș 
(1—2). Șoimii I.P.A Sibiu — stă.

1. PETROLUL 26 17 7 2 48-14 41
2. Rapid Buc. 27 16 7 4 62-20 39
3. Unirea AIcx. 28 14 5 9 28-23 33
4. Șoimii Sibiu 27 11 8 8 34-26 30
5. Automatica 27 11 6 10 45-46 28
6. Gaz metan 26 12 3 11 29-33 27
7. Metalul Buc. 26 9 8 9 27-19 26
8. Autobuzul 27 12 2 13 32-36 26
9. Dunărea Căi. 28 12 2 14 31-36 26

10. Mec. fină. 28 9 8 11 29-37 26
11. Chimica Tîrn. 26 9 7 10 23-31 25
12. FI. Moreni 28 10 5 13 22-31 25

13. Carpați Mîrșa 26 8 8 10 27-28 24
14. Energia SI. 26 10 4 12 26-36 24
15. Tractorul Bv. 28 8 8 12 21-31 24
16. Pandurii Tg. J .27 10 2 15 36-50 22
17. Metalul Plop. 27 9 3 15 24-34 21
18. I.C.I.M riv. 26 6 5 15 23-36 17

GOLGETERI
• 16 GOLURI • Paraschiv (Ra

pid) • 15 COLURI : Șt. Popa 
(Rapid) • 13 GOLURI : Toporan 
(Petrolul Ploiești) • 12 GOLURI: 
Cornel Grlgcre (Automatica) • 
11 GOLURI : Voicilă (Unirea Ale
xandria) • 10 GOLURI : Gabel 
(Șoimii IPA) « 9 GOLURI : Co
jocaru (Ranid).

excelentă centrare a fundașului 
Feșnic. Acțiunile lor ofensive 
continuă, dar X- Popa (min. 53) 
și Năsălean (min. 63) ratează 
donă bune ocazii. După aceste 
nereușite, gazdele „cad fizic*, 
permlțînd arădenilor să se vadă 
mai mult în atac șl să pună in 
pericol poarta apărată de exce
lentul Panlța, care se remarcă 
în min. 67 și 68 la șuturile lui 
Mureșan și Butaș. Feroviarii mai 
au o tresărire in finalul parti
dei, cînd Olaru (min. 82) și L 
Popa (min. 89), ratează incredi
bil. O victorie meritată, pe fon
dul cenușiu al unui fotbal care 
nu poate primi un calificativ de 
trecere. A arbitrat bine V. Ale
xandru (București) echipele : 
C.F.R. : Panița — Feșnic, Neam- 
țu, Totb, Șoldea — Pop. Țegcan, 
Năsălean — Rău (min. 62 Olaru), 
I. Popa, Radu (min. 77 Rus). 
STRUNGUL : Vidac — Spiridon 
(min. 30 Pîrvu), Vușcan, Bran, 
Tușa — Gașpar, Bedea (min. 62 
Ruska). Butaș, Bizău — Rusz, 
Mureșan.

Florin SANDU

★
Străjan, St. Marton, I. Ghișa si 
G. Bodea.

ETAPA VIITOARE (duminică 
16 mai) : CS.M. Drobeta Tr. 
Severin — Aurul Brad (0—3), în
frățirea Oradea — Someșul Sa- 
tu Mare (1—2), Olimpia Satu 
Mare — C.F.R. Timișoara (1—1). 
U. M. Timișoara — F. C. Bihor 
Oradea (1—4), Strungul Arad — 
F.C.M. Reșița (0—6), F. C. Baia 
Mare — Dama Orăștle (2—2), 
C.I.L. Sighet — Rapid Arad 
(0—2), Minerul Cavnic — C.F.R. 
Cluj-Napoca (0—0), Minerul Lu- 
peni — Minerul Ilba Seini (2—2).

1. F. C. BIHOR 27 2ft. 4 3 76-30 44
2. F.C. B M ’re 27 14 5 8 52-25 33
3. Aurul Brad. «7 15 2 10 40-25 32
4. Someșul S.M. 27 12 4 11 31-39 28
5. C.F.R. Tim. 27 11 5 11 40-34 27
6. Olimpia S.M. 27 11 5 11 37-35 27
7. Rapid Arad 27 12 3 12 36-40 27
8. Strungul Ar. 27 12 3 12 38-47 27

9. F.C.M. Reșița 27 10 6 11 52-35 26
10. C.I.L. Sighet 27 12 2 13 30-40 26
11. Min. Cavnic 27 11 3 13 44-42 25
12. C.S.M. Dr. 27 11 3 13 34-39 25
13. Dacia Orăștie 27 11 3 13 35-56 25
14. înfrățirea Or. 27 12 0 15 45-42 24
15. Min. Lupeni 27 10 4 13 35-41 24
16. C.F.R. Cj-N. 27 9 5 13 33-45 23
17. U.M. Tiri. 27 10 3 14 28-41 23
18. Min. Ilba S. 27 7 6 14 21-51 20

GOLGETERI
• 25 GOLURI : Grosu (F. C. 

Bihor) • 21 GOLURI : Georgescu 
(F C. Bihor) • 14 GOLURI : 
Portic (F.C.M Reșița) • 12 GO
LURI : Koller (F C. Baia Mare) 
9 11 GOLURI : Pușcaș (F. C. Bi
hor) • 10 GOLURI : caneea
(F.C.M Reșița) • 9 GOLURI :

Crlstea (Minerul Cavnic), Matcfl 
(F.C.M. Reșița).



&

După un meci frumos, cu o... avalanșă de* eseuri (7)

if 0.
„Amicalul" dintre XV-le se

cund al României și prima for
mație a Cehoslovaciei s-a în
cheiat cu o frumoasă victorie 
a tricolorilor 29—21 (14—9) — 
superiori tehnic și mai incisivi 
decît adversarii lor. Argument 
esențial, raportul eseurilor : 
5—2 pentru jucătorii români. 
Sigur," diferența de valoare ar 
fi putut apare mai netă, dacă 
rugbyștii noștri n-ar fi avut u- 
nele momente de ezitare în a- 
părare (speculate aproape de 
fiecare dată de oaspeți !), pla
cajul ar fi fost mai ferm, jocul 
„la mină” preferat de la înce
put și nu numai in finalul par
tidei, iar pachetul de înaintași 
s-ar fi prezentat mai omogen.

De partea cealaltă, o forma
ție cuprinzînd jucători cu a- 
lură atletică impunătoare, cu 
mari ambiții. Dealtfel, prin- 
tr-un efort de voință excepțio
nal (și, sigur, cu scăderile sem
nalate în evoluția reprezentan
ților noștri), oaspeții s-au a- 
flat la cîrma jocului, din min. 
46 pînă în min. 63. Este lim
pede că față de trecut, de jo
cul predilect închis — pe gră
mezi — al oaspeților noștri, ei 
au arătat progrese sensibile, o

orientare lăudabilă spre acțiuni 
ofensive. Cu un ritm ceva mai 
alert, continuu, XV-le Ceho
slovaciei poate fi în viitor un 
adversar incomod pentru orice 
echipă de mare suprafață.

Realizatori : pentru România
Gheorghe, Pllotschi,

Constantin, Urdea și 
Alexandru — din eseuri, 

transformate

C.B :
L.
D.
dintre care trei
de D. Alexandru, ultimul autor 

pentru Ceho- 
‘ l.p. și 2 

și l.p.c.
și al unei l.p. î 
slovacia : Kue — 2 
transf, Kudrna — eseu 
și Mocek — eseu.

Brigada de arbitri 
din Paul Soare (la 
Cristian Rădulescu 
Bostan a condus

ROMANIA B : <
Pllotschi, Marghescu,
M. Toader — D.
N. Dinu —Măcăneață, L. Cons
tantin. Giuglea — Gurămare, 
Urdea, C. Gheorghe, Grigore, 
Pașcu.

CEHOSLOVACIA : Kuc — 
Fanta, P. Jaer, V. Jaer, Mocek 
— Kudrna, Mrazcinsky — 
Krampera, Giacintov, Suchny— 
Korbcl, Vorlicki — Wognitoi, 
Luskjr, Pilnaj.

formată 
centru), 

Marin 
excelent 

Codoi — 
i, Holban, 
Alexandru,

Si

- L st.

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
(Continuare în pag. 2-3)

miin. 8 Fodărescu Izbutește o 
l.p. și dă speranțe într-o des
prindere ușoară, dar acest 3—0 
rămîne mult timp neschimbat 
pe tabelă, aproape 20 de minu
te (Podărescu, o nouă l.p.), în 
ciuda unei dominări românești 
insistentă, dar și... inconsisten
tă. Vîntul ne ajută să jucăm mai 
tot timpul in cîmpul advers, 
dar fără efect. După pauză jo
cul se schimbă, domină acum 
rugbyștii sovietici, care iau ini
țiativa unor atacuri pe trei- 
sferturi, dar și ei greșesc mult, 
în fine, un atac românesc mai 
bun. soldat cu o grămadă la 
5 m de ținta sovietică, Paras- 
chiv urmărește bine un balon 
ieșit de partea adversă și îl

culcă în terenul de țintă : eseu 
(10—0) ! Oaspeții revin în atac, 
reduc scorul prin fundașul 
Bobrov, l.p., (10—3), dar presați 
de timp gafează : Bobrov 
„schimbă" cu Berzin, acesta 
neatent îi pasează lui... Al. Ma
rin care cu toată linia noastră 
de treisfertuiri se duce spre 
eseu : va înscrie Constantin. 
Sini cele mai bune minute ale 
echipei române, care în final 
mai găsește drumul spre eseu 
prin Aldea, după 
spectaculoasă a lui 
și pasă spre aripă, 
glomerate. Ultimele 
frumoase — ne fac să regre
tăm că echipa noastră nu a 
abordat o asemenea manieră 
de joc tot timpul partidei.

o intrare 
Constantin 
după o a- 
minute —

în galele de vineri, simbătă și duminică ale C.M. de box:

CINCI NOI VICTORII ALE PUGILISTILOR NOȘTRI
< 1

MUNCHEN, 9 (prin telefon), 
întrecerile campionatelor mon
diale de box pentru amatori se 
apropie cu pași repezi de fazele 
superioare. Și, trebuie să re
marcăm cu satisfacție, că prin
tre cei ce avansează se află și 
reprezentanți ai

Vineri seara 
tivii noștri au 
moașe victorii, 
(semiușoară) 
categoric cu o decizie de 5—0 
pe medaliatul cu bronz la J.O. 
de la Moscova, polonezul Kazi
mir Adach. Meciul a fost la 
discreția sportivului nostru, ca
re a evoluat foarte bine și ara 
mari șanse de victorie și în 
partida de luni seara cu italia
nul Ruslilo. Semigreul Georgi- 
că Donici a debutat și el cu un 
frumos succes în fața 
lui Istvan 
învins cu 
următorul 
sovieticul 
marți în

în reuniunea 
tă, din cadrul optimilor 
nală, „cocoșul" Dumitru 
a obținut o nouă victorie. El 
l-a învins, de data aceasta, pe 
japonezul Hiroaki Takami, du
pă un meci în care românul a 
fost superior pe parcursul ce
lor trei reprize. El și-a domi
nat adversarul (clasat De locul

țării noastre, 
tîrziu spor- 
obținut fru- 
Viorcl Ioana 

l-a întrecut

Csepany, pe 
o decizie de 
meci el va

Vladimir
gala a Il-a. 

de

unguru- 
care l-a 
5—0. In 
boxa cu 

Schin,

sîmbă- 
de fi- 
Cipere

3—4 la ultima ediție a „Cen
turii de aur" de la București) 
printr-un excelent joc de pi
cioare și prin precizia superioa
ră a loviturilor expediate, deter- 
minîndu-i în acest fel pe toți 
cei 5 judecători să-l acorde vic
toria. Luni, în gala a 11-a, Ci- 
pere îl va întîlni, într-o partidă 
așteptată cu deosebit 
pe VI. Mirosnicenko 
cu argint la J.O. de 
va, dar la categoria

REZULTATE de 
simbătă : semigrea :
(U.R.S.S.) b.p. K. 
(R.F.G.), B. Heard (S.U.A.) b.p. 
Ch. Corpi (Suedia), P. Skrzccz 
(Polonia) b. ab. 2 L. Quintana 
(Columbia), P. Tadici (Iugo
slavia) b.ab. 2 Cl. Ortiz (Repu
blica Dominicană), J. Lagos 
(Cehoslovacia) b.p. K. 
(Zair) ; semimijlocie

interes, 
(medaliat 

la Mosco- 
muscă).

vineri șl 
VI. Schin 

Seilet

Bayo 
J. Dany 

(Ungaria) b.p. G. Hallie (Olan
da), S. Konakbaev (U.R.S.S.) 
b.p. J. Hernandez (Cuba). C. 
Kapalka (Polonia) b.ab. 3 T. 
Kalanga (Zair) ; cocoș : V. Mi- 
roșnicenko (U.R.S.S.) b.p. M. 
Fernandez (Venezuela), F. Fa
vors (S.U.A.)-b.p. R. Savodivici 
(Israel), D. Slavcev (Bulgaria) 
b.p. S. Gertel (R.F.G.); grea: J. 
Fanghanael (R.D.G.) b.p. G. 
Alvics (Ungaria), V. Bosacov 
(Bulgaria) b.k.o. Tshibalabala 
(Zair).

La Campionatele Balcanice de caiac-canoe

FRUMOASE SUCCESE
ALE SPORTIVILOR ROMANI

Duminică, cel mai tînăr com
ponent al delegației noastre. 
Ion Stan, a repurtat un nou 
succes în cadrul categoriei pa
nă. învingîndu-1 cu o decizie 
de 4—1 pe boxerul de culoare 
Kaputi Nyangine (Zair). A fost 
o partidă disputată, în care 
ambii combatanți au etalat fru
moase calități. La încercările 
adversarului de a impune lupta 
de aproape, românul a ripostai 
cu lovituri directe care și-ati 
atins cu regularitate de ceasor
nic ținta. Victoria lui Stan a 
fost indiscutabilă, urmînd ca 
luni după-amiază el să încruci
șeze mănușile cu Ravsal Odgon- 
bail (R. P. Mongolă) — un 
pugilist redutabil, prezent la 
Întrecerile „Centurii de aur" și 
eliminat in semifinale de Sini 
Ge II (R.P.D. Coreeană).

în cea de a treia partidă a 
reuniunii a Il-a de duminică, 
reprezentantul nostru la catego
ria muscă. Constantin Tițoiu, a 
repurtat o splendidă victorie în 
fața boxerului italian Damiano 
Lauretta, un pugilist dur, cu 
lovituri foarte puternice. Ro
mânul a temperat combativi
tatea adversarului său cu ex
celente directe de stingă, du
blate, atunci cînd a fost cazul, 
de „contre" de dreapta extrem 
de eficace. Tițoiu a cîștigat cu 
un verdict de 4—1, dominînd 
clar reprizele I și a III-a. El 
va întîlni marți, în 
de finală. pe vest-germanul 
Dietmar StadtmQller, care a 
obținut o nesperată victorie în 
fața lui Biong Song Ho prin 
abandon în prima repriză, pen
tru rănirea sportivului din 
R.P.D. Coreeană.

Mihai TRANCA

sferturi

RUGBYȘTII DIN UlSIEfi,
Rugbyștii din Ulster și-au 

încheiat turneul în țara noas
tră printr-o nouă victorie, ob
ținută simbătă în Capitală, în 
nartida cu R.C. Sportul studen
țesc : 10—9 (10—6). Dincolo de 
palmares, să remarcăm că a- 
ceastă prezență a unei alte se
lecționate (provinciale) a pu
ternicului rugby irlandez pe te
renurile din România a însem
nat o reușită pe drumul unor 
tot mai substanțiale 
ale echipelor noastre 
zentantele de seamă 
tului cu balonul oval

IA A TREIA VICTORIE

legături 
cu repre- 
ale spor- 
de pretu-

FRAGA 9 (Agerpres) — Dumi
nică 9 mai, la Praga a început 
cea de-a 35-a ediție a „Cursei 
Păcii".

La startul acestei ediții parti
cipă 96 de sportivi din 16 țări : 
Bulgaria, Cuba, Finlanda, Franța, 
Italia, Iugoslavia, Maroc, R. P. 
Mongolă, Olanda, Portugalia, Ro
mânia, Ungaria, U.R.S.S., Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polonia.

Etapa prolog, pentru atribuirea 
primului „tricou galben", dispu
tată la Praga contracronometru 
individual pe distanța de 5,700 
km, a revenit Iul Olof Ludwig în 
6:40.

Dintre cicliștii români , cel mai 
bun timp 7:10 l-a obținut Ionel 
Gancea.

Astăzi se dispută etapa I, 
Praga — Hradec Kralove (184 km).

tindeni. Am avut astfel șansa 
de a cunoaște o serie de jucă
tori de reală valoare, actualii- 
sau aproape sigur... viitori in
ternaționali ca, de pildă, uver
tura Goodrich, centrul-fundaș 
O’Donnell, aripa Crossan, 1- 
nalntașil Carr, D. Smith, Mc 
Feely, Anderson. Wallace. După 
Leinster șl, acum, Ulster, în 
toamnă va veni rlndul Munste- 
rului.

Meciul ultim, de sîmbătă, a 
stat sub semnul căldurii exce
sive, jucîndu-se cel mai ade
sea cu... Încetinitorul. Și-au 
făcut, totuși, loc Și unele faze 
spectaculoase, remareîndu-se 
între alții o adevărată speranță 
a universitarilor — aripa Ruja. 
In „dialogul" transformerilor, 
PARASCHIVESCU a avut trei 
reușite, GOODRICH — două 
(toate, lovituri de pedeapsă), 
dar victoria a fost decisă de 
eseul lui BRADY, înscris cu 
prea multă... ușurință.

Geo RAEȚCH1

Sîmbătă și duminică, pe lacul 
Jarun din Zagreb s-au desfă
șurat întrecerile celei de-a 7-a 
ediții a campionatelor balca
nice de caiac-canoe. Participînd 
cu o echipă tînără, alcătuită 
în marea majoritate din spor
tivi din lotul de perspectivă, 
caiaciștii și canoiștii noștri 
au cucerit patru titluri de 
campioni balcanici. Caiaciștii 
Emil Bîrlădeanu și Ionel Leț- 
caie au cîștigat ambele probe 
de dublu — 1:40,25 la K 2 — 
500 m (înaintea bulgarilor Rai- 
cevski—Mangiev) și 3:35,0 la 
K 2 — 1 000 m. O frumoasă 
victorie au obținut și caiacis- 
tele Culina Popov — Tecla- 
Borcănea la K 2 — 500 m, 
1:55,54, înaintea valoroaselor 
Petrova—Geseva (Bulgaria)
1:56,53. A patra victorie româ-

pească a fost adusă de echipa
jul de caiac 4—1 000 m (Luca, 
Jigarov, Alexe, Fedosei) — 
3:13,0. Alte rezultate : C ! — 
500 m : Iugoslavia (Ljubek— 
Nisovici) 1:43,98, România (Feo- 
dorov—Simioncenco) 1:48,33, 
Bulgaria (Ilkov.—Ljubenov) 
1:50,29 ; K 4 — 500 m : Bulga
ria 1:27,99, România (Alexe, 
Luca, Jigarov, Nicolae) 1:28,93 ; 
K 4 — 500 m F : Bulgaria
1:45,80. România (Buri—Borcă- 
nea—Popov—Băbeanu) 1:45,98 ; 
C 2 — 1 000 m : Iugoslavia
(Jubek—Nisovici) 3:47,0, Ro
mânia (Simioncenco—Feodorov) 
3:50,0, Bulgaria (Karmangiev— 
Kuțev) 3:53,0.

Clasament pe echipe : 
garia 28 p. România 26 
Iugoslavia 24 p.

TELEX

INGEMAR JOHANSSON
REABILITAT

MUNCHEN, 9 (Agerpres). — 
Asociația internațională de box 
amator (A.I.B.A.) a decis să a- 
corde, după 30 de ani, medalia 
olimpică de argint boxerului 
suedez Ingemar Johansson. 
Campionul suedez — cîștigător 
al titlului mondial al categoriei 
grea la profesionism în 1959 — 
a boxat în finala turneului o- 
limpic de la Helsinki din 1952 
dar arbitrii au hotărît să nu-i 
înmîneze medalia, datorită 
„lipsei de combativitate în 
ring".

Medalia îi va fi înmînată lui 
Johansson la Goteborg, de că
tre președintele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch, și Don 
Hull oresedintele A.I.B.A.

Bul-
P>

„REGATA PANCEAREVO" 
LA CANOTAJ

Simbătă, în cadrul „Regatei 
Pancearevo" — prima competi
ție internațională de canotaj 
din noul sezon nautic — schi- 
fiștii români, evoluînd în com
pania unor echipaje valoroase 
din 6 țări, au cucerit cinci lo
curi I. în probele 
fetelor, 
revenit ______
(4:26,7), urmată de Elena Fili- 
pova (Bulgaria), 4:31,8. Un tru

rezervate
. - _ - - aRoșca-Răcilă

victoria la simplu 
Valeriei

mos succes au repurtat și 
notoarele din echipajele 
4+1 vîsle și 8+1. Vislașele și 
ramerele noastre au obținut 
victoria cu 3:38,2, respectiv 
3:36,1.

Comportîndu-se, de asemenea, 
bine, canotorii au trecut primii 
linia de sosire în finalele curse
lor de 2f.c. (8:07,4) și 4f.e.
(7:26,8).

T

&
PREGĂTIRI PENTRU C. M. FINALA C. E. DE JUNIORI II CAMPIONATE

ca
de

1

Echipa Noii Zeelande a început 
ultima etapă de pregătire in ve
derea participării la turneul final 
al C.M. lucind la Auckland cu 
o selecționată din Irlanda, pe 
care a întrecut-o cu 1—0 (0—0). 
A înscris Grant Turner, în min. 
60.

La Falconara s-a disputat fina- 
_ r~. de juniori II dintre se

lecționatele Italiei șl B.F. Ger
mania. Fotbaliștii italieni au ob
ținut victoria cu 1—0 (0—0), prin 
punctul marcat de Macina, in 
min. 59. Locul trei a revenit e- 
chipel Iugoslaviei.

la C.E.

AGENDA SĂPTĂMlNII
10—16

12

15
13—16

16

BOX 
CICLISM 
FOTBAL

CAL ARIE

JUDO
CAIAC-CANOE

CICLISM 
FOTBAL 
CANOTAJ 
MOTO

AUTO

MOTO

Continuă C.M., la Miinchen
Continuă „Cursa Păcii" •
Finala Cupei cupelor : C. F. Barcelona 
— Standard Llăge, la Barcelona ; Ar
gentina — România la Rosario : Norve
gia — R.F.G. la Oslo, meciuri amicale. 
Concurs internațional — dresaj, la 
Plovdiv
C.E. seniori, la Rostock
„Regata Pancearevo" (Bulgaria), seniori 
și juniori
„Turul Italiei" 
Peru — România, la Lima.
„Regata Mannheim* (R.F.G.)
„Cupa Prietenia* la dirt-track, în
U.R.S.S.
Concursuri (F2), la Silverstone (Anglia) 
șl Vallelunga (Italia)
Cursă de fond la Tmola (Italia) ; moto- 
cros la Hollce (Cehoslovacia)

ITALIA (etapa a 29-a) : Ave- 
llino — Cagliari 1—4, Bologna — 
Inter 3—1, Como — Cesena 2—1, 
Fiorentina — Udinese 3—0, Genoa
— Catanzaro 2—0, Juventus — Na
poli 0—0, Milan — Torino 0—0, Ro
ma — Ascoli 2—1. In clasament: 
Juventus șl Florentina 44 p, Ro
ma 36 p etc.

FRANȚA. Titlul de campioană 
a fost cucerit de A.S. Monaco, 
care a totalizat 55 p, fiind urma
tă tn clasament de St. Etienne 
cu 54 p șl Sochaux cu 49 p. 
In ultima etapă : Monaco — 
Strasbourg 1—0 ; St. Etienne
— Metz 9—2 ; Sochaux — Laval 
3—1 ; Nantes — Bordeaux 6—0.

ANGLIA — Birmingham — 
Liverpool 0—1 ; Brighton — Ips
wich 0—1 ; Everton — Wolver
hampton 1—1 ; Manchester City — 
Coventry 1—3 ; Middlesbrough — 
Arsenal " * — ... -
Swansea 
Leeds 2—1; 
ton Villa 0—1.

R.F. GERMANIA (et. 31) Bayern 
Mttnchen — Stuttgart 1—0 ; Diis- 
seldorf — K31n 1—1 ; Darmstadt
— Hamburg 2—2 ; Bochum — 
Kaiserslautern 1—2 ; Bielefeld — 
Borussia MBnchengladbach 5—0 ; 
Leverkusen — Duisburg 2—1.

1—3; Nottingham
0—2 ; Tottenham 

W.B. Albion — As-

ATLETISM a Portughezul An
tonio Leitao a cîștigat crosul 
„Premiul eliberării Zagrebului" i 
5 400 m ta 15:35,5.

BOX • Mexicanul Salvador 
Sanchez șl-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
pană (WBC), tavlnglnd la puncta 
in 15 reprize de Rocky Garda 
CSUA) la Dallas.

CICLISM • Etapa a 17-a ■ 
„Turului Spaniei" (Fernando da 
Henares — Navacernada; 175 km) 
a revenit spaniolului Pedro Mu- 
iloz ta " " 
general 
Arroyo, 
ciștigat .. ___ _______ , _____
rind 231.3 km In 6h05:00. La 3:54 
a sosit G. BaronchellL • Fran
cezul Christian Jourdan a cîști
gat etapa a 3-a • „Turului Ro
man did", Mayenes de Rides — 
Lausanne (1M km), ta 3h59:23. 
în clasamentul general oonduoa 
bdgianul Josteta WJlmann. • E- 
tapa a 3-a a competiției de la 
Dunkerque (Denain — Saint 
Quentin. 204 km) a revenit bel
gianului Frank Hoste, 
trat ta 5h22:39. 
pe primul loc ta 
neral, urmat la 
compatriotul său 
Haute.

HALTERE • La Varna, Liubo- 
mlr Hadjev a egalat recordul 
mondial la cat. muscă cu 250 kg 
la cele două stiluri (110 kg La 
smuls).

HANDBAL • Honved Budapes
ta a cucerit „Cupa campionii. *■ 
europeni" (masculin) cîștigînd 
cu 24—18 (11—7) returul finalei 
cu TSV St. Gali, disputată la 
Herissau (Elveția). • „Cupa cu
pelor" (masculin) a revenit e- 
chipel Empor Rostock, 22—18 
(13—10) ta returul finalei ca 
Dukla Praga. • Echipa Iugosla
vă Osljek a ciștigat „Cupa cupe
lor" (feminin), întrecînd cu 27—17 
(13—6j pe Spartakus Budapesta 
in meciul retur al finalei.

ȘAH • „Cupa Mondială" pen
tru junioare, desfășurată la Senta 
(Iugoslavia), a fost cîștlgată de 
poloneza Agnessa Brusztman cu 
8,5 p, urmată de Tatiana Rubțo- 
va (URSS) 8 p. Smaranda Bolea 
s-a clasat pe locul 14 cu 5 p. 
• In prima rundă la Bugojno 
(Iugoslavia), Kasparov l-a Învins 
pe Gllgorld, Iar partidele Ivano- 
vlcl — Na)dort, Ivkov — Ander
son. Spasski — Llubojevici și 
Larsen — Kavalek au fost re
mize.

TENIS • R.P. Chineză Intențio
nează să participe la ediția vii
toare a „Cupei Davls* pentru 
prima oară după război, a decla
rat un purtător de cuvînt a1 fe
derației chineze. • Rezultate 
din „Cupa Davls" (după prima 
zi) ; Indonezia — Japonia 2—0 j 
Portugalia — Tunisia 2—0 ; Polo
nia — Maroc 1—1, Turcia — Gre
cia 0—2 ; Iugoslavia — Norvegia 
2—0 ; Bulgaria — Danemarca
1— 0 ; Canada — Paraguay 0—2. 
M Ia Ddsseldorf. ta „Cupa Mon
dială" pentru echipe : Suedia — 
R.F. Germania 2—0. Spania — 
SUA 1—2, Australia — Franța
2— 1. Italia — Argentina 2—L 
•» Sferturi de finală la Forest 
Hills : Clerc — Arraya 6—2. 6—0, 
Dlbbs — Teacher 6—2. 7—6. Lendl
— Purcell 6—2, 6—2. McEnroe — 
Sadrl 0—3, 0—3. în semifinale S 
Lendl — Clerc 6—t, 1—5. Dlbbs
— McEnroe 7—6. 6—3.

4h59:48. In clasamentul 
conduce spaniolul Angel 
• Francesco Moser • 

„Turul Toscanei*, acope-

cronome- 
Hoste a trecu* 
clasamentul ge- 
4 secunde de 
Fertil van den
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