
în întrecerile de la Asenovgrad

TREI TITLURI BALCANICE

comportare in 
(talere arun- 

oe care spor- 
dominat-o au-

axotxsrtore a a- 
noastrâ taleri stă

Pe poligonul din localitatea 
Asenovgrad (Bulgaria) s-au 
desfășurat întrecerile Balcania
dei de talere — ediția 1985. re
zervată tuturor categoriilor de 
vînători. Participarea trăgăto
rilor noștri la această compe
tiție tradițională a fost mar
cată de o bună 
proba de skeet 
cate din turn), 
tivii români au
toritar. Astfel. Întrecerea indi
viduală a seniorilor a revenit 
băimăreanuluj Atila 
care a totalizat 191’ÎOO de 
Iere. Rezultatul înregistrat 
este deosebit de ridicat, 
toti . __
plătit un greu tribut vremii 
nefavorabile (vint. frig), ca si 
unor deficiențe ale talerelor, 
greu casabile. Ioan Toman s-a 
clasat pe locul 3 cu 187 t. iar 
Dumitru Gazetovici oe 5. cu 
187 t. Constantin Paraschiv a 
ocupat locui 6, cu 185 t- Grație

concurentii au avut

Ci or bau 
U- 
nu 

dar 
de

PENTRU TALERISTII ROMANI>
acestor rezultate si locurilor 
bune ocupate la Individual, re
prezentativa României a cuce
rit primul loc. cu 547 t între- 
cind echipele Bulgariei (552 t) 
si Iugoslaviei (530 0. clasate, 
ln continuare, in această or
dine.

O frumoasă 
rut st tinăra
Lla MIhaiu. Ea a cucerit titlul 
balcanic al senioarelor, eu 
118/150 L ta urma unei lupte 
aprige cu reprezentanta Bulga
riei. Marina Marinova — locul 
2. cu 113 t Ne exprimăm spe
ranța că Lla MIhaiu si colegele 
ei de probă vor face tn con
tinuare salturile valorice de 
care au nevoie pentru a se a- 
firma si tn alte Întreceri in
ternaționale. cu rezultate din 
ce tn ce mai competitive.

La categoria juniorilor (ace
eași probă, un rezultat mai

(Continuare in pag. a 4-a)
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Proletari din toate f/trite.

ortul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

JLuni 6 moi 1985

Sub emblema Anului International al Tineretului și la Intlmpinarea Congresului al XH-tea al (LTXL

H

de 
este 
anul 
una

O competiție sportivă 
masă cu tradiție, cum 
„Festivalul primăverii* — 
acesta la a 18-a ediție — 
dintre cele mai importante din
Capitali ți inscrisi sub gene
ricul „Daciadei", s-a desfășurat 
duminici sub emblema Anului 
Internațional al Tineretului 
(A.I.T.) ți a apropiatului Fo
rum al tineretului din patria

noastră — Congresul al XII-lea 
al U.T.C.

Inițiat ți organizat de Comi
tetul U.T.C. al Sectorului 2, in 
colaborare cu Consiliul pentru 
educație fizici și sport, Inspec

nivelul acțiunilor sportive de 
masă. Deschis printr-o tnedilă 
alegorie de box, lupte, scrimă, 
rugby, baschet, fotbal, volei 
etc., „Festivalul primăverii? 
ți-a sporit continuu gradul de

în cea de a 27-a etapă a Diviziei „A" de fotbal

DOAR F. C. OLT A OBȚINUT PUNCTE ÎN DEPLASARE

t»

REZULTATE TEHNICE

marți

Dinamo — Gloria Buzâu 2-0 I
F.C. Baia Mare — Jiul 2-0 1
F.C Bihor - Sportul stud. 2-0 1
F.C Argeș — Corvinul 4-0 1
Univ. Craiova - A.SA. Tg. Mureș 1-0 |
„Poli* lași - S.C. Bacâu 1-0 1
Chimia Rm. Vîlcea - F.C Olt 0-1 1
„Poli* Timișoara — Rapid 2-0 1Medul Steaua — F-CJC Brașov m «Upat*
1 mai, pe itadlonul Steaua.

ETAPA VIITOARE (duminică 12 mai)
Sportul studențesc 
Corvinul Hunedoara 
F.C. Olt
S.G Bacâu
A.SA Tg. Murei 
Rapid
Gloria Buzâu
F.C.M. Brașov
Jiul Petroșani

— „Poți* Timișoara
— Steaua
— F.C Bihor
— Dinamo
— F.C. Argeș
— „Poli* lași
— F.C Baia Mare
— Chimia Rm. Vîlcea
— Univ. Craiova

(1-2) 
(2—4) 
(0-1) 
(0—2) 
(0—3) 
(O-O) 
(2—1) 
(O—1) 
(0-n

• Dinamo, la 2 puncte de li
der, dar Steaua n-a jucat • 
Sportul studențesc, invinsă la 
Oradea • Universitatea Cra- 
iova cițtigă ca dificultate „a- 
casă* • Chimia iți continuă 
drumul spre Divizia „B* ț • 
Politehnica lași, învingătoare 
in derby-ul codașelor • Sco
rul etapei, la Pitești • In de
plasare, 8 echipe inscriu un 

singur gol I

tata primul gol al echipei 
Dinamo, la oare portarul La- 
zăr nu realizează decit un 
plonfon pentru... fotoreporter. 
(Fază din meciul Dinamo — 
Gloria) Foto: Aurel D. NEAGU

CLASAMENTUL
1. STEAUA 26 20 5 1 58-14 45
2. Dinamo 27 17 9 1 50-23 43
3. Sportul stud. 27 16 7 4 53-21 39
4. Univ. Craiova 27 14 5 8 49-34 33
5. „Poli* Timișoara 27 10 7 10 26-36 27
6. Corvinul 27 12 2 13 44-41 26
7, A.SJL Tg. Mureș 27 10 6 11 22-25 26
8. Gloria Buzău 27 9 8 10 39-43 26
9. F.C Bihor 27 11 3 13 31-35 25

10. F.C Olt 27 11 3 13 27-37 25
11. Rapid 27 8 8 11 29-32 24
12. F.C. Argeș 27 9 5 13 37-32 23
13. F.G.M. Brașov 26 9 4 13 25-33 22
14. F.C Baia Mare 27 9 4 14 24-37 22
15. fiul 27 9 4 14 26-42 22
16, Chimia Rm. V. 27 8 5 14 22-44 21
17. S.C Bacău 27 7 5 15 24-33 19
18. „Poli* lași 27 4 8 15 25-49 16
(Cronicile ln pag. 2—3)

MOTOCROSIȘTII MILITARI, DOUĂ DIN JOI ÎNCEP

CELE PATRU TITLURI DE CAMPIONI
CIMPINA, 5 (prin 

10 000 de spectatori au 
intrecerile din etapa finală (a 
5-a) a Campionatelor Indivi
duale de motocros, desfășurate 
pe Dealul Muscelului. Traseul 
a fost mal pretențios dedt ta 
concursurile anterioare, iar cele 
mai importante curse din pro
gram. 250 cmc si 125 cmc. s-au 
Încheiat cu victoria scontată a 
liderilor clasamentelor gene
rale. E. Miilner st respectiv. 
FL Pop. Ei au vrut si au reușit 
să termine competiția In pos
tură de învingători merituoși : 
Mullner a îmbrăcat pentru a 
9-a oară tricoul de campion al 
seniorilor (al 2-lea titlu pentru 
clubul Steaua), iar Pop a urcat 
pentru a doua oară consecutiv 
pe cea mai Înaltă treaptă a 
podiumului laureatilor. Si de 
data aceasta ei l-au avut ca 
principali adversari pe P. Ti- 
tilencu (singurul dintre seniori 
care l-a solicitat la maximum 
pe multiplul campion) 
Dectiv. pe P. Schmidt, 
dent progres.

Disputele juniorilor 
mai animate, mai echilibrate, 
lupta pentru primele locuri tn 
clasamentele generale stlnd sub 
semnul Incertitudinii ptnâ la 
ultimele ture t la clasa 80 cmc, 
E. Dorr «I l. Bogdan (ambii

telefon), 
urmărit

elevi ai antrenorului P. Mull- 
ner de la Torpedo Zărneșt 1). 
dt fi la 50 ane. stelistul M.

Traian IOANIȚESCU

CAMPIONATELE

EUROPENE DE JUDO
La Hamar (Norvegia) vor a- 

vea loc in această săp»ămină 
Campionatele europene de 
judo. Printre competitori vor 
fi ți sportivi români. Joi sînt 
programate primele Întreceri 
— cele de la categoriile semi
grea si grea.

O secvență de la „Festivalul primăverii" Foto : Aurel D. NEAGU 

toratul țcolar, Consiliul orga
nizației pionierilor ți Consiliul 
sindicatelor din sectorul res
pectiv, „Festivalul" a reunit, 
pe ospitalierul stadion al clu
bului Metalul, din vecinătatea 
lacului Pantelimon. citeva mii 
de copii, elevi ți tineri, o parte 
dintre ei protagoniști ai între
cerilor sportive, iar ceilalți en
tuziaști spectatori.

A fost un festival de o fru
moasă ținută sportivi, inscriin- 
du-se ca o nouă reușită ln bo
gata agendă a „Daciadei". la

atractivitate. tn primul rlnd 
prin admirabilele reprize de 
gimnastici sportivi ți ritmică, 
avind drept protagoniști pe ta
lentata reprezentanți ai C.S.Ș. 
Dinamo, C.S.Ș. 2 ți Liceului 
industrial nr. 37. Sub îndru
marea directă a prof. Valeri* 
Pascal, Nicolae Petrlcă ți Eu
gen Danciu, antrenorii celor

Tiberiu STAMA

(Continuare ta pag. 2—3)

A treia victorie consecutivă In C.E.

ROMANIA - TUNISIA
BlRLAD, S (prin telefon). 

Echipa națională de rugby a 
României și-a îndeplinit obiec
tivul, cîștiglnd cea de a treia 
partidă consecutivă din ca
drul campionatului european 
FJ.R.A. : 30—3 (4—3) cu Tuni
sia, pâstrindu-și astfel intacte 
șansele pentru ocuparea locului 
doi in cazul unui rezultat fa
vorabil si in meciul de la 
Kiev, din ultima zi a lunii 
mai.

Trebuie spus că această vic
torie obținută aici, la Bîrlad, 
intr-un cadru cu totul impre
sionant — incepînd cu terenul 
și terminînd cu cele mai mici 
amănunte organizatorice —, a 
venit insă neașteptat de greu, 
i-au trebuit echipei noastre 44 
de minute ea să găsească 
„cheia* spre a desface apăra
rea „arțăgoasă*, foarte mobilă 
a tunisienilor, adversari ta 
premieră pentru tricolori. Ca 
de obicei, tn ultimul timp (a- 
tenție !), rugbystii noștri au in-

30-3 LA RUGBY
ceput greu, nedescurcîndu-se 
in fața unor parteneri iuți 
care, atlt dt au putut, au e- 
xercitat un presing continuu, 
pe tot terenul, ..stricînd' 
cui românilor, pentru că
atuuri ei nu au avut. Se în
țelege din această apreciere că 
al noștri au controlat tușa 
(Giucăl, L. Constantin, Dumi
tru) și au dominat net in gră
mezile ordonate. Dar conti
nuarea pozitivă a fazelor s-a 
lăsat prea mult așteptată. E- 

după 
fizică 

valoa- 
hotă-

chilibrul s-a rupt abia 
pauză, cînd pregătirea 
și, ln ultimă instanță, 
rea și-au spus cuvlntul ____
ritor. Cele cinci eseuri, din
tre care patru dună pauză, au 
lăsat, totuși. numeroșilor și 
entuziaștilor suporteri ai echi
pei României o impresie favo
rabilă, tn cele din urmă.

/

(Continuare ta pag 2—3)

STEAUA IN

sâ

„ȚINUTA

în Divizia

Dimîtrie CALLIMACH1

(Continuare ta pag. a 4-a)

de lupte greco-romane

SAH“»

DE ■ ELECTROMUREȘ TG
reușit — 
numeroase 
nivel tehnic, 
o parte, de faptul că evolua pe 
„țeren ------- " -*
parte, 
dintre 
mâții 
București _________ ______ _
teanu) s-a Impus fără dificulta
te, întrecînd pe Electroputere 
Craiova și pe Chimistul Rm. 
Vîlcea cu același scor i 7—3,

Gheorghe Minea (Progresul București) va obține victoria prin 
tuț ta meciul cu Marin Neațu (Electroputere Craiova) 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

avut loc întrecerile 
IlI-a etape a Divi

de lupte greco-romane. 
Multe rezultate scontate, dar șl 
unele surprize, printre care 
succesele in deplasare ale noii 
divizionare CESAROM Bucu
rești, ca șt faptul că Steaua a 
ciștigat la limită intilnirea cu 
Electromureș Tg. Mureș. Cîteva 
amănunte.

BUCUREȘTI. Ieri, in sala Pro
gresul deși nu figura nici un 
derby, tribunele erau pline. Sti
mulați, desigur, de această am
biantă, luptătorii celor patru 
formații prezente In întrecerile 
divizionare s-au străduit — șl au

MURES !
ofere spectatorilor 

meciuri de ridicat 
Avantajată, pe de

propriu* și, 
că nu a întîlnit 
cele mai 

din seria sa, 
(antrenor

pe de altă 
unele 

redutabile for- 
Progresul 

Staicu Ol-

Costin CH1RIAC

(Continuare in pag. 2—3)



A
în Divizia „8“ la handbal (f): CONFECȚIA CIȘTIGĂ ÎN DEPLASARE

Penultlma etapă a campiona
tului Diviziei feminine „A- de 
handbal a aminat pentru dumi
nica viitoare stabilirea campioa
nei. știința Bacău — aflată acum 
în fruntea clasamentului — a 
cîțitiK»t detașat 
cu TEROM Iași. In timp 
mistui Rm. Vi! cea a 
obținut victoria, previ
zibili, cu Textila I.A.S. 
Zalâu. Surpriza acestei 
a 21-a etape se nu- 
Diefte Confecția Bucu
rești care, evoluînd în 
deplasare, s-a aflat la 
cîrma jocului și a cîș- 
tigat, lăsînd astfel al
tor echipe „problema” 
retrogradării. Iată re
latări de la etapă.

clasamentului 
în confruntarea 

ce Cbi-

guw>Je> 5’ oare s-au descurcat 
mai mult decîț bine, cu Irina 
Cămui incisivă, cu Niculiaa Preo- 
țescu o „dirijoare** de excep
ție, dar șl o realizatoare deose
bit de utilă echipei (na știm de 
ce etape de-a rindul ea nu a fi
gurat in formație !) a prestat

Sîrdpunffind apărarea bucureșteneeiar, 15a- 
nuela Neică va înscrie dtn nou pentru tm- 
fovence. (Fazi din partida Progresul — 
Rulmentul Brașov) Foto : Iorgu BĂNICĂ

PROGRESUL BUCU
REȘTI — RULMEN
TUL BRAȘOV 17—30 
(8—14). S-au Intilnit 
două echipe cu jucă
toare tinere, dar mult 
mai experimentate bra- 
șovenceîe, cu suficien
te meciuri susținute 
In Divizia .,A* — pe 
de o parte, șl cu mai 
putină rutină handba- 
Ksteîe de la Progresul 
(-«mele dintre ele pro
movate, relativ recent, 
daect din divizia de 
junioare) — pe de altă 
parte. Tinerețea, buna 
Instruire și dorința de 
afirmare au dat naș
tere unui meci pfâcut, 
chiar dacă scorul ara
tă că Ru' men tul a cîștigat cum 
nu se putea mai net. Intr-ade
văr, brașovenoele s-au imp-us 
prin ataci ri bine elaborate, 
Tache și Călin fiind cele care 
s-au evidențiat mai ales la ca
pitolul eficacitate. Elevele an
trenorilor Drăgănescu șl Bucă 
știu mai mult ia nd bal decit o 
arată actuala lor poziție în cla
sament, astfel că este de aștep
tat ca în ediția viito-are a cam
pionatului Rulmentul — cînd 
întreaga echipă va fi destul de 
„coaptă — să aibă de spus un 
cuvînf mult mal greu dedt 
acum. Progresul, cu Adina Ion 
și Florica Ivan (prima are 17 ani, 
cealaltă — 16) formate în pro
pria pepinieră (și nu Mnt sin-

un joc destul de apropiat oeta-î 
al Rulmentului. Si dacă handba- 
listelt bucureștene nu ar fl ra- 

patru arunc&n de la 7 m 
— ceea ce le-a scăzut mult din 
elan tn momentele respective aJe 
jocului — rezultatul Cnal putea 
îl mai strfns.

Au înscris : Cămui 5, Preoțeș
tii 5. Ivan 3, Ion 2, Biro 1, 
Buzoianu 1 — pentru Progresul: 
Tache 10. Călin 7, ’ * “*
tsch 3, Demeter 
Vasu 1. Blazinovlta 1 
Rulmentul.
D. Dordca

Neica 4. Ton- 
2. Marian 2, 

pentru 
Au arbitrat btnc' 

șl A. Kentzel (Sibiu).
Ion GAVRiLES'U 

BACAU — TEROM 
tn fața a

ȘTIINȚA
IAȘI 33—24 (14—9).
peste 2 000 de suporteri, handbe-

listele Îs S-aiața au câștigat
detașat, in unele momente fă
când șl o adevărată demonstra
ție de virtuozitate, mai ales prin 
felul cum au jucat Danilof, Oară 
șl Ciubotaru. Au inserts : Dani
lof 10, Ciubotaru C. Oacă c, Ccr- 
venduc 5, “ " *
respectiv 
Nlsipeanu 
Mltitelu 2 
nespj

CHIMISTUL KM. V1LCEA — 
TEXTILA I.A.S. ZALAU 23—23 
(15—11). tn ultimul meci jucat 
pe ter en propriu In acest cam
pionat, Chimistul a câștigat tără 
probleme, ehlar dacă tn min. 10 
scorul era 8—8. Au Înscris : Ve
ri gr an u 15, Romete 5, Morariu 3, 
N. T_- *----- --- — ‘ *
TSrSk 
Morar 
Măreț 
resp.)

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — RAPID BUCUREȘTI S3— 
zt <11—10». După ee au condus 
cu 7—2 tn min. 12, mureșenede 
au fost egalate (3—8 In min. 22), 
pentru ca 1 minute mal tîrziu 
Rapid să conducă cu K>—L Cu 
un min ut Înainte de final, din 
nou egalitate : 22—22, Mureșul
reușind victoria in extremis, 
prtntr-o aruncare de la 1 m. Au 
îrecris : Laszto 3, Btro 2. Băr- 
bat 3. — ----- - -
man 
for* 7, 
drri 3. 
SZABO

HIDROTEHNICA CONSTANȚA — 
TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI 20—18 (12—7). victorie me
ritată a constănțencelor. Au în
scris : Gheorghe 5. Carapetru 5, 
Caza cu 4, Hobincu 3, Sanda 2, 
Manea 1, respectiv Bănică 6, Cu
rea 3, Stănescu 3, Mocanu 2, 
Anton 2, Barzu 2. (C. POPA —
coresp.)

AJE.M. TIMIȘOARA — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 22—23 (*—
12). Confecția a condus pe în
treaga durată a partidei, bucu- 
neștenoele meri tind această vic
torie, pentru care au muncit 
enorm. Au înscris : Ștef ano viei 
JO. Popa 5, Pop 4, Neurer 2, 
Giurgiu L respectiv Simion 7, 
Grig oraș C. V. Constantineseu 4, 
Nuțu 3, A mar and ei 2. G. Con- 
atandnescu 1. (C. CREȚU —
coresp.)

Hrițcu 3, Lunca 3, 
Covaliuc C, Horga c, 

«, Haldău 3. Vișan 3,
(11.IE I AN CU — co

Divizia etapa a 27-a

UN FUNDAȘ ÎNSCRIE PRIMUL
n>

i

„FESTIVALUL PRIMĂVERII"
(Urmare din pag. 1)

trei veritabile pepieniere ale 
gimnasticii bucure ștene de 
performanți, aceștia au pre
zentat pe covorul de gazon al 
stadionului un buchet de vir
tuozi in sportul indeminării ji 
grației, răsplititi cu meritate 
aplauze, ca și sportivii care 
«v realizat — intr-o manieri 
cu totul originală — un torent 
acrobatic de mare măiestrie.

O palpitantă cursă cicliști de 
eliminare ți apoi evoluții ale 
reprezentanților Clubului spor
turilor tehnico-aplicative, toate 
notate cu calificativul maxim, 
au făcut trecerea la alte mo
mente de real interes și de 
mare îneîntare pentru specta
tori : o ștafetă a formațiilor 
de P.T.A.P., reprize de gim
nastică la locul de muncă (per
fect executate de tinerele mun
citoare de la F.R.B. și Postă- 
văria română), alergări de cros 
(cu ambițioși concurenți aflați 
la virsta „șoimilor") și meciuri 
de minifotbal. Fără nici un 
dubiu, „fotbalul pitic" a con
stituit un mare punct de a- 
tracție, demonstrînd că cel mai

popular dintre sporturi poate 
entuziasma chiar ți atunci etnd 
practicanții lui tint sportivi de 
o șchioapă ! In cazul 
cu atit mai mult cu 
praf. Petroniu Banu 
intre coechipierii lor 
pil — desigur, la scară.
dusă — ale lui Hagi (Bogdan 
Martiș) și Ștefănescu (Adrian 
Stoicescu).

In paralel, cu prilejul „Festi-

in speță, 
cit elevii 
<u avut 
două co- 

re-

S3S3R

Petre 
~ 1,

10,
t

1.

", Țipi 1, Pestrea L 
M. Petre 1, respectiv 
Bortaș S, Mihalifalvy 5, 
(S. GEORNOIU — eo-

Kibedl L
Albe? L 

Standu S, 
Bnsu 2, 
— coresp.)

nalulai", av evoluat jucători de 
volei, tenis și tenis de masă, 
șahiști (in cadrul «nui pasio
nant simultan).

Partea a doua a festivalu
lui primăverii" a fost consa
crată unor momente vesele și 
muzicii, capitol susținut de ac
tori îndrăgiți (AL Arștnel, Nicu 
Constantin etc.) sau soliști cu- 
noseufi (Aurelian Andreescu, 
George Bunea, Marina Scupra 
ș.a.) și de formații instrumen
tale care s-au afirmat cu pri
lejul Festivalului național 
„Cîn'.area României".

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE MOTOCROS
(Urmare din pag 1}

Fîeram (pregătit de maestrul 
emerit al sportului Gh. Ioniță) 
și Peter Gagyi jr. (antrenat de 
tatăl său. P. Gagyi) au tota
lizat același număr 
si de locuri, fiind 
de timpii realizați 
etapă !

Clasamente : etapă
1. M. Fieraru (Steaua), 2. P. Ga
gyi (I.R.A. Tg. Mureș), 
Lorlnczl (I.R.A. Tg.
80 cmc : 1. E. Dorr, 2. 
dan, 3, C. Cristea (toți

de puncte 
departajați 
în ultima

50 cmc :

3. S. 
Mureș) ; 
I. Bog- 

tede
533

IHtll fl«U it CWIMilflM MjlOIAlj It BOX Mill
Incepind de azi și pînă sîm- 

bătă, cei mai buni boxeri ju
niori din tară lși vor disputa, 
In Sala sporturilor din Buzău, 
titlurile de campioni naționali 
pe anul 1985. La turneul final 
vor participa pugiliștii calificați 
la zone, precum și membrii 
lotului național, pentru care 
întrecerile din această săp- 
tămină constituie un important 
test. Pentru buna desfășurare 
a turneului au fost delegați 
unii dintre cei mai buni arbi
tri : Petre Epureanu — dele
gat general, V. Popescu, M. 
Ene si J. Vancea (București), 
P. Marinescu (Buzău), Gr. Dăn-

cilă (Drobeta-Tr. Severin), C- 
Iuga (Cluj-Napoca). N. Mocsar 
(Oradea), I. Gorgan (Craiova), 
C. Tueă (Galați) — arbitri ju
decători.

Torpedo Zâmești) ; 125 ome :
1. Fl. Pop (I.R.A. Tg. Mureș),
2. P. Schmidt (Poiana Cîmpina),
3. M. Butuza (Steaua) ; 250 cmc :
1. E. Mulner (Steaua), 2. AI. 
Enceanu (Steagul Roșu Brașov),
3. P. Tlttlencu (Torpedo Zăr- 
nești) ; clasamente generale — 
50 cmc : 1. M. Fieraru 145 p — 
campion repubHoan, 2. P. Ga- 
gyi jr. 145 p, 3. L Milea (Mus
celul Cîmpulung Muscel) 115 p,
4. S. Cirtoaje (Poiana Cîmpina) 
UI4 p ; 80 cmc : 1. E. Dorr 151 p 
— camnlon republican, 2. I. Bog
dan 151 p, 3. C. Cristea 122 p,
4. C. Bivol (Muscelul Cîmpulung 
Muscel) 108 p ; 125 cmc : 1. FL 
Pop 100 p — campion republican,
2. P. Schmidt 1S9 p, 3. T. Cîm- 
pan 108 p. 4. M. Butuza 10S p,
5. E. Moașa (Steagul Roșu Bra
șov) 100 p, 6. Cs. Tompa (Elec
tro Sflntu Gheorghe) M p ; 
250 cmc : L E. Mulner 160 p — 
campion republican, 2. P. Tlti- 
lencu 137 p. 3. Al. Enceanu 118 p,
4. L. Tomoszvari (Steaua) 104 p,
5. L. Dan (Poiana Cîmpina) 88 p, 
8. Al. IBes (Steaua) 84 p.

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag. 1}
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lOTO-PRONOSPORl INFORMEAZĂ
CONCURSUL PRONOSPORT 

DIN 5 MAI
FX, Bihor 

FXX Argeș 
namo ~___
Chimia Rm. V.
Cremonese 
tina - 
vriiino 2 ; Milan - 
Napoli — Juventus 
Perugia x ; Bologna 
Catania — Genoa 2 
Pisa x.

Fond de câștiguri 
din care 199 434 lei,

NUMERELE EX' 
TRAGEREA „LOT 
MAI : EXTRAGEREA I : 13 32
74 25 ; EXT. a n-a : 59 17 SO 
13 ; EXT. a m-a : 34 15 56 63.
FOND TOTAL DE CIȘTI3URI : 
6J5.4IS LEL

Sportul stud. 1 ; 
Corvin ul 1 ; Di- 

Gloria Buzău anulat ;
F.C. Olt 2 ; 

Roma 2 ; Fioren- 
Udinese 1 ; Lazio — A- 
2 ; Milan — AscoJl 1 ;

x ; Ba rd — 
— Lecce x ; 
; Tries tina —

lei.
LA

Nicolae Ștefan (cat. 57 kg), 
Gheorghe Minea (82 kg) și Ion 
Ursea (90 kg) — din echipa gaz
dă, au ieșit învingători pe linie 
în fața adversarilor întîlniți.

O frumoasă comportare a avut 
șl tînăra echipă craioveană (an
trenor Hie Marinescu) care, din 
cele trei partide susținute, ă 
pierdut, cum menționam mai 
înainte, doar confruntarea cu 
Progresul. Mai întîi, Electropu- 
tere a dispus de Turbomecanica 
București cu 7—3, iar în turul 
următor a ieșit victorioasă și în 
partida cu Chimistul: 6—4. Din
tre luptătorii craiovenl o bună 
impresie au lăsat Lepădatu Te- 
leguță (48 kg), Marin lancu (52 
kg), Gheorghe Luca (57 kg) și 
Marian Pir joi (4-100 kg).

în reuniunea de la Progresul 
am asistat și la o frumoasă 
surpriză, a cărei autoare a fost 
Turbomecanica (antrenor Viorel 
Moîsin), echipă prezentă pentru 
prima dată în Divizia ,A“. Este 
vorba de meciul dintre formația 
bucureșteană și Chimistul, cre
ditată — de departe — cu prima 
șansă. Dar nu a fost așa. Lup
tătorii lui Viorel Moisin s-au de
tașat de adversari într-o manie-

Fără Îndoială, jucătorul nr. 
al meciului a fost dinamo- 

vistul Stănescu, de mai multă 
vreme în excelentă formă. De 
altfel, el i si fost coautor la 
ambele goluri ale formației 
cîțtigătoare. Astfel. în min. 27, 
după o incursiune pe stingă 
a lui Stănescu. mingea ajunge 
la AL. NICOLAE care (supărat 
pe lipsa de adresă a coechipie
rilor ifin atac, lși părăsise lo
cul din linia de fundași si a- 
vansase mult în teren) expe
diază un șui-bombă de la cir
ca 30 m. Mingea lovește stil- 
pul din stingă lui Laz&r și se 
rostogolește In poartă : 1—9. 
Cu două minute Înainte de fi
nalul partidei, același Stăneseu 
execută un corner, mingea a- 
junge la S. Răducanu, dar a- 
cesta este faultat în careu de 
Tieă. Penalty. Execută cu pre
cizie ORAC 
meritată a 
de-a lungul 
de joc și-a 
foarte multe 
gol, ratate însă cu condamna
bilă ușurință, „campioni" fiind 
Augustin (nici un șut pe poar
tă din patru lovituri !). Tulba 
(trei șuturi în... Înaltul ceru
lui. din șase) și chiar Dragnea 
(două „peste", din cinci). Jocul 
a avut insă destule momente 
fierbinți, create si de oaspeți. 
Ca de pildă faza din min. 11 : 
AL Nicolae îl faultează pe 
State, scăpat perpendicular pe 
poartă ; lovitura liberă este e- 
xecutată de Marcu în „trans
versală". în min. 35. Moraru, 
în cădere, respinge cu piciorul 
șutul lui Sumulanschi după un 
„un-doi* al acestuia cu Zahiu. 
Două minute mai tîrziu Stă
nescu respinge din fața lui Mo

DINAMO 2
GLORIA BUZĂU 0

Stadion Dlnamo ; teren foarte 
bun ; timp înnorat ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi : S0—7 
poartă : 12—4). Cornere :

(pe
7—4. 

An marcat : AL. NICOLAE (min. 
27), ORAC (min. M — din 
penalty).

DINAMO : Moraru — Rednlo, 
AL. NICOLAE (min. 45 TAL- 
NAR), Zare, STĂNESCU — Mo
vilă, SUCIU (mln. u B. Rădu
canu), Drsgnea, Augustin — 
Tolba. Orac.

GLORIA : Lazăr (mln. 45 Cris
tian II) — NA.STASK, Mircea, 
Tlcă. Tulpan — COMANESCU, 
Sumutanschi. ————— - —
Nlcillclolu), 
Marcu.

A arbitrat
(Brașov) ; la _______
(Timișoara) și, cu unele neaten
ții, V. Or.u (Predeal).

Trofeul Petechovichl
La speranțe : 1—5 (0—6)

MOGOȘ (min. 31 
Zahiu — state.

blne R. Petrescu 
linie : D. Buclunian

IO.

și 2—0. Victorie 
campioanei, care 
celor 90 minute 

creat multe, chiar 
ocazii clare de

raru un șut puternic semnat 
de State. Atacul dinamoviști- 
lor, revigorat după pauză prin 
intrarea în teren a lui Tălnar 
(în linia de mijloc. Movilă tre- 
cînd în locul lui AL Nicolae, 
accidentat), acționează ceva 
mai incisiv, dar bunele situații 
de gol nu sînt valorificate, da
torită amintitei imprecizii a șu
turilor. Și astfel, cu toate că 
Dinamo a dominat cea mai 
mare parte din timp, au tre
buit să intervină un fundaș 
(AL Nicolae) și... un penalty 
pentru ca această superiorita
te să se materializeze. De re
marcat că în min. 71 Orac a 
trimis și el mingea în stîlpul 
din dreapta lui Cristian n, du
pă o pătrundere în vitează.

Mircea TUDORAN

ORADENII, MAI DECIȘI DUPĂ PAUZA
ORADEA, I (prin telefon). 

Orâdenii priveau cu mare cir
cumspecție kUflnirea cu formație 
nednviiMsă a neturofiul, gindtndu-se 
și la acel .jnlrsus 3* ai lor din 
„clasamentul adevărului*. Emo
țiile lor au durat doar o repri
ză, ctad „ostilitățile* an fost pe 
planuri egale. Studenții bucu- 
reștenl (fără IarguSescu și M. 
Sandu) reușiseră eă tempereze 
destul de bine netul gazdelor și 
să lanseze efiteva contraatacuri 
tăioase. Din această primă parte, 
în care nlici una din echipe n-a 
reușit să trimită vreun șut pe 
spațiul porții, vom amin.il câteva 
faze mal interesante. In min. 9, 
Grosu șutează pe lingă poartă. 
Un minut mai tlrziu fi imită 
Hagi, pentru ca lin min. 17, Har- 
șani să greșească o pasă ușoară, 
care fi putea aduce pe Grosu 
și Georgescu, demarcați, în bune 
situații de șuit. Mai notăm in 
min. 24 intervenția „in extremis* 
a lud Pană în fața lui Harșanl 
și în min. 29 pătrunderea lud 
Bozeșan, încheiată cu un șut 
care trece cu puțin pe lingă 
bară.

in partea a doua, bucureștenii 
vor acționa mult mai lent, iar 
o-rădenii mult mal deciși. După 
ce Hagi va realiza primul șut 
pe spațiul porții în min. 48 (din 
lovitură liberă de la 25 m), 
atacurile bihoren&lor la poarta 
lui Speriatu se întețesc. în min. 
51, la un corner, Mureșan tri
mite balonul cu capul pe lingă 
poartă, iar în min. 59, Georges
cu șutează, din viteză, peste 
bară. Un minut mal tîrziu cade 
primul gol : GROSU șutează
puternic de la aproximativ 30 m, 
balonul atinge umărul lui Bur- 
chel șl se duce tn plasă. Un mi-

F.C BIHOR 2 (C)
SPORTUL STUDENȚESC

Stadion F. C. BOtor 
bun ; timp IiiHDOfl . 
circa 15.000. Șutari : 1
poartă : 3—1). Comere : 5—1. An 
marcat : GROSU (min. 50) fl
ILE (min. 03).

F. C. BIHOR! Liliac — DIANU, 
Bisaok, I. MARIN. Bucleo — 
TAtnas. MUREȘ AN, GROSU — 
IUE. Marșani (m!n. 59 Duml- 
treecn), Georgescu,

SPORTUL STUDENȚESC: Spe- 
rlatu — Munteanu I, CAZAN, 
PANA, Munteanu n — Burchel 
(min. 60 n. Grigore), ȘERBA- 
NICA, Bozeșan (min. 74 M. Mi- 
Hall), Hagi — Terfreș, Coraș.

A arbitrat foarte bine I. Igna; 
la lin!» : E. Seracin (ambii din 
Timișoara) șl V. Antohl (Iași).

Cartonașe galbene : CORAȘ.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—1 (0—1).

■
nut după aceea, Sperîiatu inter
vine salvator în fața lui Grosu, 
duțpă ce scăpase mingea la pu- 
temâcull șut al lui Dianu. Fun
dașul dreapta o rădea n va trage 
puternic, în min. 63, dar min
gea va ocoli poarta bucureștea
nă. Emoțiile vor trece cu totul 
în min. 83, cînd F.C. Bihor va 
realiza un gol spectaculos : Mu- 
reșan aduce o minge în preajma 
careului advers, pasează Iul 
Georgescu, acesta pătrunde im
petuos, Speriatu fi plonjează în 
picioare, balonul ajunge la ILE, 
care, după cîteva driblinguri, 
runcă mingea în plasă s 2—0.

Eftimie IONESCU

a-

DE LUPTE GRECO-ROMANE
ră categorică, cîștigînd 6 
de, toate înainte de limită 1 
tat final, 6—3 pentru Turbomeca
nica. Ion Zamfira (57 K&), Gheor
ghe Banu (62 kg), Traian Bu- 
cevschi (68 kg) și Marian Vă
duva (74 kg), din echipa bucu
reșteană, au realizat cele mal 
spectaculoase întîlniri.

Să subliniem, 
prestația celor 
semnați pentru 
ne : Gheorghe 
Constantin Constantin 
și ștefan Vîlceanu (Pitești).

în sala Giulești a avut loc un 
alt triunghiular, din care se de
tașa întîlnirea dintre Metalul 
Rădăuți, învingătoare în toate 
partidele pe care le-a susținut 
în primele două etape, și for
mația gazdă. Rapid, surprinsă 
pe „picior greșit* o singură da
tă, la Botoșani, unde a pierdut 
cu 4—6 în fața echipei locale. 
Firește, giuleștenii (antrenor 
Marin Belușică) aveau o misiu
ne deosebit de dificilă, dar în 
cele din urmă au reușit să pri
mească aplauze pentru frumoasa 
lor victorie cu 6—4. Cu același 
rezultat au Ieșit învingători și 
în confruntarea cu luptătorii de 
la Relonul Piatra Neamț. Ră- 
dăuțenii, nemulțumiți, desigur,

partl- 
Rezul-

în încheiere, 
trei arbitri de- 
această reuniu- 

Conciu (Galati), 
(Ploiești)

de insuccesul din primul lor 
med, s-au— răzbunat pe cd de 
la Relonul, repurtînd un succes 
net : 8—2. S-au remarcat Dumi
tru Veirhl (48 kg) și Silvia Ma
rin (90 kg) de la Rapid, Dumi
tru Pruteanu (57 kg) șl Petre 
Bulia (90 kg) de la Metalul șl 
Constantin Borș (62 kg) de la 
Relonul Foarte bune arbitraje
le prestate de Vasile Toth 
(București) șl Ion Dragomlr 
(Cîmpulung Mused). Din nou 
(pentru a treia oară!) a absen
tat Mircea ștrulovid (Galați) — 
(Nicolae ștefan — coresp.).

TIMIȘOARA. Așa cum se 
anunța, triunghiularul din loca
litate, C.S. Arad — A.S.A. Cluj- 
Napoca — CJ.B. Timișoara, a 
fost deosebit de echilibrat. Pre- 
zentlnd o echipă mal omogenă, 
arădenii au dștlgat ambele par
tide : 5—4 cu CJJR. și 7—3 cu 
A.S.A. CJ.R. — A.S.A. 3—5. (C. 
Creța — coresp.).

MARGHTTA. Dintre cele patru 
echipe care au concurat în loca
litate, Metalul IURT Lugoj s-a 
detașat : 6—4 eu C.S.M. Reșița, 
5—4 cu CESAROM București și 
5—5 cu Bihoreana Marghita. 
Marea surpriză a reuniunii a 
realizat-o insă proaspăta divi
zionară ,.A“ CESAROM, care nu

obținuse nici o victorie în pri
mele etape: de astă dată, a în
trecut atît pe Bihoreana, cit și 
pe C.S.M. Reșița, cu același 
scor : 6—4! Punctul de onoare
al echipei locale : 6—4 cu
C.S.M. Reșița. (A. Pașcalău — 
coresp.).

CRAIOVA. Echipa slătlneană 
AJumiuiu și-a onorat poziția de 
fruntașă a seriei din care face 
parte, repurtînd victorii în triun
ghiularul cu C.S.M. Craiova 
(7—3) și Cimentul Tg. Jiu (9—1). 
Spre consolarea suporterilor, 
C.S.M. a reușit să lasă învin
gătoare în partida cu Cimentul: 
6—4. (V. Popovîci — coresp.).

BACAU. După severele eșecuri 
din etapa anterioară, S.C. Ba
cău a reușit să se reabiliteze 
ieri, cînd a întrecut pe Dună
rea Galați șl pe C.S.M. Suceava 
cu 5—4. întîlnirea dintre Dună
rea și C.S.M. s-a încheiat 
egalitate : * * — - _
coresp.).

TULCEA. 
narele cu 
în primul 
întîietatea _  ________  .
Iul București. Progresul 1 
și Delta Tulcea. Cum era 
așteptat, „ _ _:2 z 
semnul echilibrului, _ r__  __
flectat și de rezultate : Metalul 
cu Delta 5—5 și cu Progresul 
5—3, Progresul — Delta 5—3. (I. 
Diaconu — coresp.).

4—4. (L lancu
la

divizlo- 
prezență 
disputat 
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POLITEHNICA TIMISOARA 2 (1) 
RAPID BUCUREȘTI' 0

Stadion ; „1 Mai* ; teren bun; 
timp frumoe ; spectatori cârca 
25 000. Șuturi : 12—8 (pe poartă : 
&—I). Cornere: 11—6. Au mar
cat : GIUCHICI (min. 37) și 
SUNDA (tain. 55).

POLITEHNICA : Moise — Pas- 
eu, lonuț, S’i'NnA. Lehman — 
Muneșan (tain. 66 VlăAănescu), 
aOTARIU, DUMITRU — Oancea, 
Boiba (tain. 67 Vușcxn), GIU- 
CHJCI.

RAPID : Toader — Băjjtn (min. 
73 Marinescu), M. Grigore, CSr- 
stea, BACOȘ — Agiu, Goes', ță, 
ȘT. POPA, Paraschiv, Rada — 
Damasntan H (min. « I. ION).

A arbitrat bine M. Safomlr; 
Ia linie : M. Man (ambii din 
Cluj-Napoca) si N. Dtnescu (Rm. 
VHcea).

Cartonașe galbene : MURZȘAN, 
AGIU, VUȘCAN.

Trofeul Petschovsehi : 1». 
La speranțe • 2—• <1—•).

H N...n ■■■II. ■.■■■ . , ■

mare ocazie a meciului, șutind 
alături, de la numai eițiva me
til. In final, studenții revin si 
jocul se încheie printr-o bom
bă a lui Dumitru de la 30 m. 
(min. 88), deviată în corner de 
Toader.

Politehnica a avut în Dumi
tru și Giuchici doi jucători 
care s-au ridicat deasupra tu
turor celorlalți, as.igurînd vic
toria. Rapidiștii au dat o re
plică spectaculoasă, au mane
vrat deseori cu abilitate, mal 
ales după intrarea lui Ion Ion, 
dar au ratat cu ușurință si
tuațiile de gol amintite.

loan CHIRILĂ

FĂRĂ ORIZONT
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F.C. BAIA MARE 2 (1)
JIUL PETROȘANI e

Stadion „Z3 August” ; teren 
bun ; timp noros ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi : 17—7 (pe
poartă : S—3). Cornere : 7—5. Au 
marcat : ROZNAI (min. 37), CA- 
CIUREAC (min. 85).

F. C. BAIA MARE : Mia — A- 
rezanov, PINTER, Bo»oș. Weisen.- 
baoher — BALAN. SABAU, Itaș 
— Sepi (min. 68 Mureșan), ROZ
NAI, Nemțeanu (tain. 74 Ca- 
dureac).

JIUL : BOMAN — P Grigoce, 
VIZITIU, V. Popa, Stana — Var
ga (min. 63 stolnescu), Gămarv. 
Călin (mta. 63 smiari) — Be 
none, Lasconi, BALL™A.

A arbitrat toarte bine Cr. Teo- 
dorescu ; la linie : N. Georgescu 
(ambii din Buzău) st R. Matei 
(iBuicuireșitl).

Cartonașe galbene : WEISEN- 
BACHER, VARGA, SABAU, STO- 
1NESCU.

Cartonașe roșii : LASCONI (e- 
limiml mln. SS).

Trofeul Petschovsehi î 10. 
La speranțe : 5—0 (2—0).

e
rcu. Homan respinge si Roznai 
reia imprecis. Peste două mi
nute însă, gazdele reușesc să 
înscrie al doilea gol. tind CA- 
CIUREAC profită de indecizia 
lui V. Popa, îl driblează pe 
Homan, ieșit in tntîmpinare, 
și trimite balonul in poarta 
goală.

Gheorghe NERTEA

CRAIOVA, 5 (prin telefon). 
Partidă între două echipe fără 
griji. Și Universitatea și A.S.A. 
joacă de Ia început relaxate și 
pînă în final vor oferi un meci 
agreabil. Prima incursiune spre 
poarta lui Varo este semnată 
de liberoul naționalei Ștefănes- 
cu (min. 4), primul șut pe 
spațiul porții aparține lui Sza
bo (min. 8), dar prima ocazie 
dară o are Cămătaru (min. 11 
— „cap” peste transversală). 
Craiovenii atacă mai mult — 
e și firesc, sint gazde — și in 
min. 24 au o imensă ocazie ratată 
de Cîrțu, el reluind prin .foar
fecă* tot peste poartă. Zece mi
nute mai tirziU) Geolgău sea- 
flă si el la un pas de a des
chide scorul, dar, de la numai 
f—8 m, expediază balonul, cu 
capul, exact in brațele lui 
Vara Două intervenții salutare 
are și portarul echipei naționa
le. Lung, în minutele 42 și 43, 
la șuturile lui Botezan și Fo- 
dor, pentru ca in ultimul mi
nut al reprizei o altă minge 
reluată, cu capul, de Cămătaru 
să zboare cu puțin pe lingă stil- 
pul din dreapta porții oaspe
ților. Repriză destul de echili
brată, craiovenii căzind deseori 
tn capcana jocului la ofsaid al 
echipei lui Czako și Kiss.

Timp de 10 minute din re
priza secundă, gazdele continuă 
să fie prinse în aceeași capca
nă bine întinsă de apărarea lui 
Ispir.

Survine, însă. deschiderea 
scorului în min. 56 : acțiune 
cursivă, pornită de la poarta 
craioveniior pe traseul Lung—

DIFERENȚĂ DE SCOR NESPERATĂ
PITEȘTI, 5 (prin telefon). Sur- 

prtnzător, bunedoremi au ales 
doar varianta temporixini, eu o 
buznA ck-cuMtie tn propria Jumă
tate efe teren, tact câ prin care 
au infiuer.țat d<sar tempoul acțhj- 
nflor ofensive piteșlene. Pentru 
că locatnic>. si-eu creat — si tn 
aceste condiții — destule ocazii- 
Priirwi, ln min. 4 : centrare Jur- 
că, reluare Badea și Icnită se 
întinde ca un arc șl scoate în 
corner. Peste un minut, aceiași 
Badea fi sokeită din nou pe lo- 
nită. în min. 10, notăm un se- 
m-Huft al iui Jurcă, aflat La nu
mai 8 m de poartă. Inepuiza
bilul Badea urcă din nou La 
naanpă, rcmarcfndu-se în mftn. 23 
și 24 prin două șuturi pericu
loase. Cea mai mane ocazie o 
voti tr.re^stra în mta. 27, când 
Klein trimite ne^ijent o minge 
acasă. Nica este pe fază, dar 
șutează mult peste trans verstă. 
Jocul 6e desfășoară mai tot 
timpuJ !n Jumătatea hunedorea- 
nâ, deoarece oaopeții trec spo
radic și nesemnificativ de cen
tru* teren ui ui. Cu patru minute 
Înainte de pauză. F.C. Arge5 
reușește să deschidă scorul : 
centrare (a cita, oare T) intr-un 
careu hunedorean populat, min
gea ricoșează la JURCA, care, 
de Ia 12 m, înscrie cu un șut 
puternic.

La reluare, pe parcursul a 
șapte minute formația argeș ană 
realizează o desprindere nespe
rată : in min. 47, înscrie NICA. 
beneficiind de o minge deviată 
de Dubinciuc, la șutul lui Jurcă; 
ln min. 52, punctează JURCÂ 
(cel mai frumos gol de pînă a- 
tunci), printr-un șut la colț, 
după un spectaculos slalom. La 
acest scor, antrenorul L Nun- 
weiUer trimite in teren două 
vlrfuri proaspete, jocul se ecbl-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 (0) 
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Central ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori circa 
16 000. Șuturi : 22—7 (pe poartă: 
9—5). Cornere : 8—4. A marcat 
AD. POPESCU (min. 5€).

UNIVERSITATEA : Lung —
UNGUREANU, ȘTEFANESCU, TI- 
I.THOI. Matei — MANAILA, Irt- 
meseu, Ad. Pcpeseu — Geolgău 
(tain. 86 O. Popescu). CĂMĂTA
RII, CSrțu (min. 84 Bleu).

A.S.A. ; VARO — Szabo, Je
nei, ISPIR Fodor — C. IDE, 
Botezan (min. 70 Both II), L. 
Popa — Muntean, Fanăm (min. 70 
Ciorceri), Soare.

A arbitrat bine C. Gheorghe 
{Suceava) ; la linie : Gh. Con- 
a-tantăi (lini, vecea) șl M. Nlcu- 
lescu (București).

Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe : 2—1 (O—0).

Ștefănescu—Vogureanu — Mă- 
năilă — A. POPESCU, ultimul 
pătrunde in tortă si șuteaxă fără 
speranță pentru Varo. Din a- 
cest moment, Universitatea pu
ne stăpînire pe joc, atacă in 
valuri, Cămătaru se remarcă in 
min. 62 și 64, apoi ratează Un
gureanu (min. 66). Cîrțu (min. 
72) ji Mănâilă (min. 74). In 
ultimele zece minute, două bare: 
una — la poarta lui Lung (min. 
80 — șut puternic C. Ilie, din 
afara careului) și în min. 84. 
Ungureanu — la cealaltă poar
tă, mingea revenită in teren 
fiind reluată de Cămătaru, Insă 
Varo a fost din nou la post.

Lourențiu DUMITRESCU

F.C. ARGEȘ 4 (1)
CORVINUL 0

Stadion ,1 Mai** ; teren accep- 
tabfl : timp Înnorat tn prima re
priză, apoi frumos ; spectatori 
circa f MO. Șuturi : 32—3 (pe
poartă : 17—1). Cornere : 14—4.
An marcat : JURCA (min. «1 șl 
S). NTCA Cm in. 47), PANA 
(«lin. 82).

F. C. AKGEȘ : Cristian I — 
Voicu, Moloeanu (min. 83 Ctm- 
Bteflitin). STANCU, Tânj»e — 
BADEA, Toma. Bănuță — D. 
Zamfir (min. 68 Pană), NICA, 
JURCA.

CORV1NVE : IONITA — Măr
ginean cmln. 60 Cojocarii), Du
binciuc, Gălan, Bogdan — Petcu, 
Nicșa, Oncu. Klein — Gabor, 
Văetuș (min. 60 Tîmoveanu).

A arto.tna» foarte bine FL Po
pescu ; la linie : I. Coț ța mb ii 
din Ploiești) și O. Ștreng (Ora
dea).

Trofeul Petschovsehi : K.
La speranțe : 4—4.

librează într-o oarecare măsură, 
dar tot pueșternl sint mat peri
culoși, îndeosebi prin Nica (ma
re ocazie fn min. 75). Primul 
șut hunedorean — ln min. 79 
(autor Cojocarul ..premieră- ca
re apune totul despre... ofensiva 
Corvmului. Un nou gol piteștean 
ln min. 82 prin PANA (șut in 
bara Interioară, mingea lovește 
pămintul, din nou bara trans
versală și poposește in plasă). 
Meciul se inebeie cu o bară a 
lui Nica (min. 83) și o „bombă- 
a ' lui Bănuță 89), dar și
cu o diferență de scor nespe
rată. M

Adrian VAS1LESCU

MAI BINE AU
RM. VlLCEA, 5 (prin tele

fon). Meci greu pentru echipa 
gazdă, împovărată de pierde
rea ultimelor cinci partide, dar 
dornică să obțină acum ambele 
puncte puse in joc. Optimism, 
speranțe mai ales cînd s-a a- 
flat că la F.C. Olt vor lipsi 
Bălăci, Donose si Crișan (ac
cidentați I) si vor apare ca de
butant! în prima divizie Tănase 
(19 ani. de la Autobuzul Bucu
rești) și Pena (23 ani, de la 
Progresul-Vulcan București).

Stupoare însă, repriza întîi 
ar fi fost anostă dacă pe teren 
nu s-ar fi aflat... F.C. Olt. 
Pentru că Chimia — în a- 
ceastă parte a jocului — a 
combinat lent, a greșit multe 
pase și n-a reușit să amenințe 
poarta oaspeților. Aceștia. în 
schimb, au zburdat efectiv, au 
alergat mult. în viteză si. fi
resc. au înscris : in min. 13, 
PENA a plonjat în careu, la 
• eentrare a lui Laurenjiu, și 
a trimis, en capul, balonul in 
plasă: 1—0. O reușită fru
moasă a debutantului, care a 
jucat bine în continuare. Din 
această parte a jocului am mai 
reținut... o întârziere a lui 
Gîngu (min. 31). căruia por
tarul advers i-a luat din față 
o minge la circa 30 m. de 
poartă. Tot în această repriză, 
o mare ocazie de mărire a sco
rului (min. 33), cînd Turcu a 
șutat puternic și Racolțea a 
respins cu greu.

După pauză Chimia șî-a re
venit în parte, a atacat mai

PRIMA VICTORIE DIN RETUR!
IAȘI, 5 (prin telefon). Altă

dată protagoniste ale unui derby 
moldovean așteptat cu viu inte
res, cele două echipe au dat 
confruntării lor de acum o 
umbră de tristețe, ambele aflin- 
du-se sub spectrul retrogradării, 
cea locală chiar definitiv con
damnată să la drumul Diviziei 
_B“. Totuși, noua lor tntllnire 
directă n-a fost lipsită de miză, 
victoria fiindu-le necesară atit 
Ieșenilor (pentru a-șl îmbunătă
ți punctajul foarte sărac șl a 
evita astfel viitoarele penalizări 
in divizia secundă), cit $1, sau 
mal ales, băcăuanilor (pentru 
a-șl repara situația ln clasa
mentul adevărului). Vechea ri
valitate dintre cele două forma
ții fădndu-se de asemenea sim
țită, a rezultat o dispută strin- 
să, dar șl foarte dirză, aspră pe 
alocuri, fără a depăși totuși li
mitele sportivității, cu excepția 
unul gest surprinzător al lui 
Anton, care l-a lovit cu piciorul 
pe A vădanei, fără a primi car
tonașul cuvenit t

începutul partidei a fost, ca 
de altfel In majoritatea celor M 
de minute, destul de echilibrat, 
băcăuanii expediind primele șu
turi spre și pe poarta gazdelor 
prin C. Solomon (min. 10 șl, 
respectiv, 1T). La jumătatea re
prizei insă, după două șuturi 
periculoase ale Iul Pavelluc (min. 
18) și Biro (min. 19). Ieșenii au 
reușit să deschidă scorul In 
arma unul corner, clnU DA- 
MASCHIN I, profitlnd de bilbiia- 
la apărării oaspeților, a trimis 
mingea — care fi ricoșase Ia pi
cior — tn plasa porții lui Man- 
geac. Acest gol, de altfel, avea 
să rămlnă singurul al partidei, 
deși după pauză, ambele echipe, 
dar cu deosebire cea Ieșeană, 
și-au mal ereat, bune situații. 
Băcăuanii, care au forțat egala- 
rea șl au dominat uneori cu

JUCAT OASPEȚII
CHIMIA RM. VlLCEA 0 
F.C. OLT 1 (1)

Stadion .,1 Mai*; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori circa 
6.900. Șuturi : 18—10 (pe poartă : 
10—4). Cornere t 12—7. A instris : 
PENA (mia 13).

CHIMIA Î RACOI-TEA — Te- 
leșpan. Udrea, Preda, Cincă — 
Vergu. Lazăr (min. 46 Aneuța), 
Niculcca — Verigeanti (min. 46 
IO VAN) Buduru. Gîngu.

F. C. OLT i BARBA — LAU- 
RENȚIU, Cățoi, Cervenschi, Mi
tica — Tănase, KALLO (mia. 80 
M. Zamfir). Efttmie — PENA, 
Turcu. Georgescu train. 70 Sore
han).

A arbitrat foarte bine Dan Pe
trescu , la linie: 3. Gnama șl 
M. Lică (toți din București).

Cartonașe galbene : MINE A. 
Trofeul Petschovselii î 10.
La speranțe : 1—0 (1—6)

■....... . ................ .
mult, a jucat majoritatea tim
pului în careul echipei F.C. 
Olt. dar, de necrezut — față 
de ocaziile avute —. n-a în
scris 1 Udrea (min. 60. 75, 80), 
Aneuța (min. 70 și 85) și 
Gîngu (min. 88) au ratat incre
dibil în cadrul unui adevărat 
asediu la poarta lui Barba 
care, trebuie s-o spunem, a 
apărat excepțional. Reală afir
mația concluzivă. din final, a 
observatorului federal Fr. Co
loși : „Atacuri multe, dar lip
site de orizont, efectiv hao
tice".

Modesto FERRARI NI

POLITEHNICA IAȘI 1 (1)
S.C. BACĂU 0

Stadion .,23 August" ; teren 
bun : timp frumos ; spectatori — 
circa 4.000. Șuturi : 11—8 (pe
poartă : 4—2). Cornere : 10—8. A 
marcat DAMASCHIN I (min. 26).

„POLI" IAȘI : Dohot — Mun- 
teanu. Anton. GHEORGHIU. TO- 
POLINSCIII — Keressî, Bwdu- 
jan. CANANĂU, Paveliuc (min. 
67 Filip) — DAMASCHEi I. Biro 
(min. 87 Ciocârlan).

S. C. BACĂU : Mangeac — 
Viscreanu. Cărpuei, Borcea, Eli- 
sei — C. SOLOMON, AVADANEI, 
Adolf (min 71 Andrieș) — ȘOI- 
MAN, Iamandl (min. 56 Tismă- 
naru). Penoff.

A arbitrat bine Ș. Nocșulescu ; 
la linie : M. Ionescu (ambii d5n 
Tîrgoviște) $i A. Porumboiu 
(Vaslui).

Cartonașe galbene : TISMANA- 
RU, KERESSI.

Trofeul Petschovsehi : 9.
La speranțe : 1—4 (4—1).

fundașii dincolo de linia de 
centru, au pus în pericol poar
ta gazdelor, mai ales prin cîte- 
va șuturi ale lui Avădanei. în 
schimb, ieșenii, pe contraatac, au 
ratat în mai multe rînduri mă
rirea scorului din ocazii clare, 
chiar cînd s-au aflat în supe
rioritate numerică evidentă în 
fața careului advers sau, în min. 
58, cînd Burdujan, scăpat sin
gur, și-a prelungit copilărește 
balonul, dîndu-i posibilitatea lui 
Mangeac să iasă din careu și să 
respingă balonul. în concluzie, 
o victorie meritată a ieșenilor, 
prima pe care ei o obțin în a- 
cest retur.

Constantin FIRÂNESCU
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IERI, ÎN ETAPA A 25-a A
Seria I

METALUL PLOPENI — PRA
HOVA PLOIEȘTI 1—0 (1—0) 1
Toana (min. 6).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
PARTIZANUL BACĂU 3—0 
(2—0) : Negoiță (min. 4), AnAohi 
(•min. 43), Halea (min. 83).

F. C. CONSTANȚA — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 4—1 
(2—0) : Bătrineanu. Gm-jn. 6), Za- 
hiu (anin. 18 și 83), Voinilă (min. 
76), respectiv C. Rusu (mia. 85 
din 11 m).

PETROLUL PLOIEȘTI — OȚE
LUL GALAȚI 1—1 (1—1-); O. Gri- 
gore (anin. 18), respectiv Borcea 
(min. 30).

F.CJW. PROGRESUL BRAlLA — 
C.S.M. SUCEAVA 
TitirișeA (mân.
(min. 48).

C.F.R. PAȘCANI 
*74 B1RLAD 3—0 
(min. 33), Ionescu 
gri («mim 56).

C. S. BOTOȘANI 
FĂLTICENI 3—1 ‘
(min. 23), Luca 
mitru (min. 
(min. Oii).

OLIMPIA 
CEAHLĂUL 
(1—1) : s. 
Dumifcresou 
(min. 70), 
(min. 17).

A.S. MIZIL

Chirită

45)

C2—0) 
(min.

F^LP.A. 
: Ir’mia 
42), Ne-
CHTMTA

(3—O) : Șofran 
(anin. 24), Du- 
respectdv Radu

SABAT 
NEAMȚ

(min.
60), "

RM.
P.

Ionescu 
(anin.
respectiv

3—1
38), 

Profir 
Roșea

METALUL MAN-
GALIA 0—1 (0—0) : Carastoian 
(mnn. 78).

Relatări de la V. Frîncu, T. Si- 
riopol, S. Nace, I. Tănăsescu, N. 
Costln. C. Enea, Th. Ungureanu, 
Th. Budescu, R. Aiexandrescu.

ETAPA VIITOARE (duminică,
12 mai) : C.F.R. Pașcani — F.C. 
Constanța (1—4), C.S.M. Suceava 
— Metalul Mangalia (0—2), Chi
mia Fălticeni — Metalul Plopeni 
(0—2), Ceahlăul P. Neamț — 
F.CJJd. Progresul Brăila (1—5). 
Unirea Dinamo Focșani — A.S. 
Mlzil (0—2), Prahova Ploiești — 
Olimpia Rm. Sărat (1—1), Parti
zanul Bacău — C.S. Botoșani 
(0—1), Dunărea C.S.U. Galati — 
Petrolul Ploiești (0—1), FEPA *74
Birlad — Oțelul Galați (8-3)
1. DUNĂREA 25 20 2 3 48-14 42
2. Petrolul PI. 25 18 5 2 55-18 41
3. Oțelul Galați 25 10 7 8 43-21 27
4. Met. Fio peni 25 12 3 10 38-36 27
L F.C. C-ța. 25 16 6 9 40-30 26
8. F.CJW. Br. 25 13 0 12 36-36 26
7. CJSJW. Sv. 25 10 4 11 40-38 24
8. Ol imp. Rm. S. 25 11 2 12 30-36 24
3. C.F.B. Pașc. 25 11 2 12 31-39 24

10. Met. Klang. 25 10 3 12 27-35 23
11. CJ5. Botoșani 25 9 5 11 28-36 23
12, Chim. Făltic. 25 10 3 12 28-37 23
IX A.S. Mizfl 25 10 3 12 33-50 23
14. Partiz. Bc. 25 10 1 14 27-34 21
15. Prahova PI. 25 8 4 13 24-32 20
16. F.E.P.A. *74 25 9 2 14 24-40 20
17. Ceahl. P.N. 25 7 5 13 31-43 19
18. Un. D. Focș. 25 8 5 14 27-41 17

Seria a II»a
DINAMO VICTORIA BUCU

REȘTI — ȘOIMII UP. A. SIEIU 
3—-2 (2—0) : Iordaehe (min. 6 și 
311), Glonț (min. 66 din 11 m), 
respectiv Ștefan (mdn. 4S), Be
leaua (min. 90).

MINERUL MOTRU — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
3—1 (1—1) : Bălan (min. 17), Ca- 
țan (min. 62), Ga.șpar (min. 75

------------------------- ----------------------------

DIVIZIEI „B“
din’ 11 m), respectiv Beldie 
(mm. 31).

CARPAȚI MIRȘA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—0 (0—•) : Llv-
<xuc (min. 51 din U m). Fătan 
(min. 69).

IJ>. ALUMINIU SLATINA — 
LHASA Sf. GHEORGHE >-2 
fl—1) : Ionașcu (min. 23), Vlad 
(min. 56), Stanciu (min. K? din 
11 m), respectiv Stanciu (min. 39 
— autogol), Andrași (min. 89).

UNIREA ALEXANDRIA — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 2—0 
(0—0) : Voicilă (min. 61 din lfl m 
și 65).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — CHIMICA TIR- 
NAVENI 4—1 pi—0) : Dragne
Cmin. 4), Naca (min. 47), Iulius 
(amdn. 56 și 83), respectiv Vitan 
(mân. 58).

C. S. T1RGOVIȘTE — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—0 (C—0) :
Baicea (min. 80), Gbeoacă (min, 
83 și 39).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
C.SAI. DROBETA Tr. SEVERIN 
1—0 (0—0) : Cursaru (min. 52).

FLACARA automecanica 
MORENI — METALUL BUCU
REȘTI 3—0 (1—0) : Mihăescu
(min. 30), Torni (min. 55), Ște- 
fănescu (min. 72 din 11 m).

Relatări de la N. Tokacek, Gr. 
Jugănaru, M. Vorzescu, D. Mi
hail, Al. Bizon, A. Soare, M. A- 
vanu, G. Octavian, Gh. ninca.

ETAPA VIITOARE (duminică 
12 mai) : Metalul București — 
Dinamo Victoria București (T*~—2), 
Tractorul Brașov — Flacăra 
A ut om. M-oreni (0—0), Gaz Metan 
Mediaș — Minerul Motru (0—1), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Carpa-ți- Mîrșa (0—2), Unirea Ale
xandria — Chimica Timăveni

P—4), Autobuzul București — 
Mec. fină Steaua București (0—2), 
IMASA Sf. Gheorghe — C.S. Tir- 
govi^te (0—2), Șoimii IPA Sibiu 
— IJP. Aluminiu Slatina (T—1), 
Automatica București — Progre
sul Vulcan București (2—1).
L DIN. VICT. 25 16 7 2 50-23 39
2. Șoimii Sibiu 25 14 3 8 44-23 31
X Au tom. Buc. 25 11 5 9 26-23 27
4. Mec. f. Buc. 25 12 3 10 37-35 27
5. C.S. T-viște • 25 12 5 8 38-26 26
6. Tract. Bv. 25 10 5 10 33-23 25
7. Aluminiu SI. 25 10 5 10 33-31 25
8. Prog. Vulcan 25 10 5 10 34-36 25
9. LM.A-S.A. 25 s 9 9 26-28 25

10. Chim. Tlrn. 25 n 3 11 35-40 25
11. Carpați M. 25 ii 2 12 38-34 24
12. FI. Moreni 25 9 5 11 30-31 23
IX Gaz Metan 25 9 5 11 25-34 23
14. Metalul Buc. 25 1 8 10 29-45 22
15. Autob. Buc. 25 î 7 U 30-35 21
16. Unirea Alex. 25 6 9 10 27-38 21
17. CJ3JH. Drob. 25 9 3 14 26-38 19
18. Min. Motru 25 C 7 12 17-29 19

•)Echipă penalizată cu 3 puncte

Seria a IlI-a
GLORIA BISTRIȚA — „U"

CLUJ-NAPOCA 1—1 (0—0) : Cio
can (min. 53) pentru clujeni, 
respectiv Fierea «min. 68 —
din U m). ___

MINERUL CAVNIC — STRUN
GUL ARAD 2—0 (1—0) : Qatană
(min. 30), Hin Omin. 83).

AURUL BRAD — UNIREA 
ALBA IUL1A 3—0 (2—0) î Ucu
(min. 21 și 34), Badea (min. 51).

F.CM. U.T. ARAD — META
LURGISTUL CUGIR : 3—0 (0—0): 
Camenlță (min. 46), Labu (min. 
59), Țlrlea (min. 70).

C.S.M. REȘIȚA — AVÎNTUL 
reghin 1—1 (p—1) : Au marcat 
Hajnal pentru Avmtul (min. IE), 
respeeti-v Stănescu (min. 60).

OLIMPIA SATU MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2-0 (2—0) :

Borghidan (min. 5), Vancea 
(min. 15).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
GLORIA REȘIȚA 4—0 (2—0) :
Rus (min. 26), Vădana (min. 34), 
Bacoș (min. 67), Pașca (min. 69).

MINERUL LUPENI — IND. 
S1RMEI C. TURZH 3—1 (T—0) :
Voicu (min. 30), Nichinici (min. 
56), Pantelimon fmin. 81), res
pectiv Radu (min. 66 — din 
ia m).

ARMATURA ZALĂU — MU
REȘUL EXPLORĂRI DEVA 1—0 
(0—0) : L. Minai (min. 61).

Relatări de la : I. Toma, Z. 
Debrețcni, Al. Jurcă, N. Străjan, 
P. Fuchs, Z. Kovacs, Gh. Mun- 
teanu. I. Cotescu si I. Domuta.

ETAPA VHTOARE (duminică 
12 mai) : Olimpia Satu Mare — 
F.C.M. U.T. Arad (0—3), Sticla 
Arieșul Turda — Minerul Cavnic 
<t>—6), „U“ Cluj-Nlapoca — Uni
rea Aibă Iulia (*—1), Avîntul Re
ghin — Minerul Lupeni (1—3), 
GJoria Reșița — Armătura ZqJăU 
(0—l), Mureșul Deva — C.S.M. 
Reșița (0—1), Strungul Arad — 
Gloria Bistrița (1—3), Metalur
gistul Cugir — Ind. sirniei C. 
Târzii (0—0), C.F.R. Timișoara — 
Aurul Brad (0—2).
1. „U« CLUJ-N. 25 15 8 2 47-13 38
2. Gloria B-ța. 24 13 6 5 43-15 32
3. Armăt. Zal. 25 13 2 10 41-30 28
4. Aurul Brad 25 12 4 9 31-24 28
5. C4SJ». Reșița 25 11 5 9 26-25 27
6. Strung. Arad 25 12 2 11 30-33 26
7. Min. Lupeni 25 11 4 10 39-42 26
8. Mureș. Deva 25 9 7 9 34-29 25
9. Min. Cavnic 25 11 3 11 50-47 25

10. F.C.M. U.T.A. 25 11 3 11 33-31 25
11. CJ’.R. Tim. 25 9 5 11 30-27 23
12. Un. Alba I. 24 10 3 11 26-38 23
13. Olimpia SJW. 25 8 6 11 38-35 22
14. Av. Reghin 25 9 4 12 25-31 22
15. Met. Cugir 25 7 6 12 26-31 20
16. Gloria Reșița 25 9 2 14 23-53 20
17. Ind. sîrmei 25 7 5 13 24-38 19
18. Sticla Turda 25 7 5 13 18-42 19



Reprezerttativele de popice — 
juniori și junioare— ale Româ
niei. care se pregătesc pentru 
Campionatele mondiale de la 
Frankfurt 
1 iunie), 
pe atena 
o dublă 
verif» :are 
mils :e ale R. F. Germania, a- 
fiate și ele în pregătire pentru 
C.M. Fiind ultima întîlnire in
ternațională de verificare îna- 
intea „mondialelor", tinerii noș- 
tri popicari s-au străduit să 
joace cit mai bine, dar nu toți 
cei folosiți in aceste partide 
au reușit în ambele jocuri, a- 
tît la fete, cit si la. băieți, e- 
chipele noastre au clștigat, cu 
unele emoții la fete, unde după 
trei schimburi conduceau ju
cătoarele vest-germane cu 1199— 
1197 f. Pînă la urmă însă, 
datorită rezultatului foarte bun 
al jucătoarei Elena Anton — 
439 pd (cu nici o bilă in gol), 
victoria a revenit la un scor 
concludent formației noastre. 
La băieți, jucătorii români au 
condus tot timpul partidei, cîș- 
tigind destul de clar, după 
dispute echilibrate.

de
pe Main (26 mai^ 
au susținut sîmbătă. 
Voința din Capitală, 
întâlnire amicală de 
cu selecționatele si-

rezultatele : la fete — Româ
nia — R. F. Germania 2 411— 
2 313 p d ; la băieți — Româ
nia — R. F. Germania 5 067— 
4 988 p d. Cele mai bune re
zultate individuale le-au avut: 
Elena Anton 439, Mariana Bor
ta 431, Lenuța Cimplan 405, 
Marian Andrei 902, Iuiiu Fe- 
kete 862 ti Costică Frlgea 853. 
De la oaspeți s-au remarcat: 
Sabina Voss 405, Anita Walz 
399, respectiv S. Waeber 868 
șl J. Schwartz 864. (T.R.)

SPORTUL
SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

interzonal
6-a, Iusu- 
~ • r
Defirmian

TUNIS. Turneul 
de șah. In runda a 
pov a clștigat la Ermenkov, 
Cernin la Zapata, 
la Hort, iar partidele Moro- 
vld — Sosonko și Beliavski — 
Gavrilov s-au Încheiat remiză. 
Șubă a Întrerupt (In poziție 
mal slabă) cu Miles. La re-

ASISTENȚA RECORD LA C.M. Df HOCHEI
6 atacanțî!

(Urmare din pag 1)

BALCANICE

și Canadei, după finalăEchipele Cehoslovaciei

luarea partidelor întrerupte 
Mihai Șubă a clștigat intîlnirea 
cu bulgarul Ermenkov și a 
pierdut-o pe cea cu englezul 
Miles. Portlsch l-a Învins pe 
Afifi, iar Nikolici a remizat 
cu Dlugy, egalitatea fiind con
semnată si in partida Ermen
kov — Miles. In clasament, 
după 8 runde, se menține li
der Iusupov (U.R.S.S.) cu 5 p, 
urmat de Beiiavski (U.RJ5.S.) 
4,5 p, Șubă (România). Cernin 
(UJR.S.S.) cite 4 p, Defirmian 
(S.U.A.), Hort (Cehoslovacia), 
Portisch (Ungaria) 3,5 p. Miles 
(Anglia), Nikolici (Iugoslavia), 
Zapata (Columbia).
(U-R.S.S.), Moroviei 
Sosonko (Olanda), 
(S.U.A.) cite 3 p.
(Bulgaria) 2 p, Hamadi (Tuni
sia), 1,5 p. Afifi (Egipt) 1 p, 
Bouaziz (Tunisia) 0.5 p.

POZNAN. La tradiționalul 
turneu international de popice

Gavrilov 
(Chile), 

Dlugy 
Ermenkov

dotat cu -Cupa Poznania", a- 
flat la a 12-a ediție, la care 
au participat sportivi din șapte 
țări, reprezentanții tării noas
tre au avut o frumoasă com
portare, eiștigînd două din cele 
trei probe. La individual fete, 
victoria a revenit româncei Ni- 
neta Badea, cu 836 p (420—416), 
iar la perechi mixte, au cîști- 
gat Nineta Badea si Silviu Be- 
Uvacă, CU 1292 p (420—672). 
La individual seniori, Belivacâ 
s-a clasat pe locul secund 
(1705 p), primul loc revenin- 
du-i Iul P. Schandube (R.D.G.), 
cu 1727 p.

WROCLAW. în turneul in
ternațional feminin de baschet 
de la Wroclaw echipa Franței 
a întrecut cu scorul de 84—65 
formația Finlandei, iar selec
ționata Poloniei a clștigat cu 
93—83 meciul cu echipa Româ
niei.

TREI TITLURI
ACTUALITATEA ÎN ATLETISM

slab si o clasare De măsură 
(locul 3. dar speranțele _ erau 
mai mari !) 
Cărbunaru.
122/150 t.

In
factii la talerele aruncate din 
sânt. ----- . ‘ '
fost cea a lui Florin Baban 
(locul 7 cu 181 t). departe de 
ceea ce așteptam de la tră
gătorii noștri. Proba se află, 
de mai multă vreme, intr-un 
con de umbră (cam prea... 
deasă !). din care. oare, nimeni 
și nimic nu o poate scoate 7 
Un subiect de meditație pentru 
toti' cei care răspund, într-un 
fel sau altul, de soarta probei 
de talere aruncate din șanț : 
secții, antrenori. sDortivi. La 
individual, ne primul loc. iu
goslavul Nebriska. eu • 193 t. 
Iar la echipe : 1. Iugoslavia 
554 t. 2. Bulgaria 541 t. 3- 
România 540 t.

ale lui 
Rez *ltatul

Marian
său :

schimb, din nou insatis-

Cea mai bună clasare a

Cea de a 50-a ediție — ju
biliari — a C.M. de hochei, 
grupa „A", s-a încheiat, vineri 
după-amiază, la Praga, cu vic
toria Cehoslovaciei, care în 
partida finali a dispus de se
lecționata Canadei cu 5—3. A 
fost un meci palpitant, in care 
cehoslovacii au condus cu 1—0, 
2—1, 3—2, 4—2, 4—3, tinăra
formație canadiană avînd me
ritul de a fi luptat excelent, 
remonttnd uneori diferența. De 
notat ci la scorul de 4—3, ctnd 
mai erau de jucat 86 de se
cunde, antrenorul canadian 
Dough Carpenter a scos por
tarul si a atacat cu 6 jucători, 
in speranța de a egala. Dar 
lucrurile s-au petrecut invers 
fi Jiri Lata a înscris pentru 
Cehoslovacia cel de al 5-lea 
gol!

La meciurile acestei ediții a 
campionatului mondial au a- 
sistat aproape o jumătate de 
milion de spectatori (cifra e- 
xactă : 429 912 spectatori) ceea 
ce probează popularitatea a- 
cestui sport. In clasamentul 
golgeterilor: 1. Serghei Maka
rov (U.R.S.S.) 14 p (9+5), 2. 
Jiri Lala (Cehoslovacia) 13 p 
(8+5), 3. Viaceslav Fetisov
(U.R.S.S.) 13 p (6+7), 4. Niko
lai Drozdefki (U.R.S.S.) 12 p
(5+7), 5. Hannu Jarvenpăă
(Finlanda) 11 p (9+2) etc.

DES MOINES. Concursul „Dra
ke Relays": bărbați : 100 m 4
Calvin Smith 10,29, Chldl Imoh 
(Nigeria) 10,30 ; 200 m : smith
20,53 ; 400 m : Danny Harris
45,46, Willie Caldwell 45,56 ; HO 
mg : Wayne Robby 13,55 : înăl
țime : Thomas McCants 2,28 m ; 
femei : 1500 m : Cindy Bremser 
4:10,89 ; 5000 m : Kathy Branta 
15:31,18.

WALNUT. Cîteva rezultate va
loroase : bărbați : 200

. Baptiste 20,04 (vlnt 
2,45 m/s); 400 m : Ray 
45,33, Mark Rowe 45,67 
James Robinson 1:47,41 .
Al Joyner 13,60 ; 400 mg : Tra- 
bel Hawkins 49.39 ; triplu ; Wil
lie Banks 17,10 m (vînt -t-2,10 
m/s); prăjină s Mike Tully 
m, Brad Pursley 5,70 m ; 
gime : Larry Myricks 8,19 
greutate : Greg Tafralis 
m ; disc s Greg McSeveney 
m ; suliță : Tom Petranoff 
m ; ciocan : Declan Hegarty
(Irlanda) 77,80 tn, Juha Tihalnen 
(Finlanda) 77,42 m ; feme! : 100
m ; Marlene Ottey-Page (Jamai
ca) 10,92 — record al Common-

m :

m : Klrk 
favorabil 

Armstead 
: 800 m : 
; 110 mg:

5,76 
lun- 
m ; 

21.10 
66.24 
90,16

FOT B AL nvenidiane

A TREIA VICTORIE IN C. E. DE RUGBY
(Urmare din pag. 1) ROMANIA 

TUNISIA
30 (4)
3 (3)

400 m : Renee Ross 
mg : Lattanya Shel- 
snarrleffa Barksdale 
li Carol Lewis 

disc : Carol Cady 62,16 
Laaksalo

wealthului ;
52,24 ; 400
field 56,73, —
56,74 : lungime
6,92 m ; C1-- - 
m ; suliță : Tuula

' (Finlanda) 61,36 m.
RIO DE JANEIRO. — 

cursul Internațional ce 
desfășura în ziua de 12

La con- 
se va 

__ ______ ____ ___ A mai 
la Sao Paulo au fost Invitați 70 
de sportivi din 17 țări. PrinUe 
participant! se vor număra Doi
na Melinte (România), Valerie 
Brisco-Hooks, Chandra Chesse- 
borough, Calvin Smith, Edwin 
Moses (S.U.A.), Joaquim Crux 
(Brazilia), Ludmila Andonova 
(Bulgaria). Fernando Mamed. 
(Portugalia).

TOKIO. — Proba feminină de 
săritură in înălțime din cadrul 
concursului internațional de la 
Hiroshima s-a încheiat cu vic
toria sportivei chineze Yang 
Wehdih — cu rezultatul de 1,95 
rn — nou record al Asiei. Un 
nou record asiatic a obtinut, de 
asemenea, Huan Donghuo (R.P. 
Chineză), ciștlgătoare la săritura 
in lungime cu 6.65 m.

Dar iată cum s-a marcat: 
x.» min. 21, după o grămadă pe 
„22“-ul nostru, un ofsaid (O. 
Moraru) este sancționat și 
Bougalmi deschide scorul din 
lovitură de pedeapsă : 0—3.
Min. 29. Hodorcă reușește un 
eseu spectaculos, după o com
binație la care au participat 
Moraru, Murariu (cel mai bun 
de pe teren), Paraschiv, N5s- 
tase, Toader : 4—3. Min. 44 
Codoi șut înalt de urmărire, 
tunisienii n controlează balo
nul, Bucan șl Moraru aglome
rează, se deschide rapid pe 
„tresferturi". printre 
Murariu, intercalat — 
colț : 8—3. între două 
cS pedeapsă executate 
guranță de debutantul 
tase (min. 48 și 59) s-a

sare... 
eseu la 
lovituri 
cu si- 

Năs- 
- ____  _ .. —, _ a mai

înscris frumosul eseu al acelu
iași Murariu, în min. 50, după 
o intrare Giucăl — Moraru : 
18—3. Min. 70, un atac lung, 
pornit de Bucan (în vervă) și 
continuat de Dumitru și Lun
go, L, Constantin este ultimul 
în această „ștafetă" și mar
chează : eseu transformat de 
Năstase : 24—3. Cu două ml-

Stadlon Rulmentul; teren foar
te bun ; timp splendid ; specta
tori — aproximativ 10 000. Au 
marcat : Murariu eseu mia. 44 
și 50, Hodoircă eseu min 30, L. 
Constantin eseu min. 70, M. Toa
der eseu min. 78. Năstase Lp. 
min. 48 șl 59. transformare min. 
70, Codoi transformare min. 78 
pentru România, respectiv Bou- 
galml Lp. min. Zi.

ROMANIA t Hodorcă (min. 41 
Codoi) — PIloțscM., Intriga, Văr- 
zaru. M. Toader — Năstase, Pa- 
raschlv — Moraru, Giucăl, Mu
rariu — Caragea (mim. 3 L. Con
stantin). Dumitru — Dranga, Grl- 
gore, Bucan.

TUNISIA t Bloilzl — BouaH, 
Ben Chelk, Ben Magtoud, Hatour 
— BougalmL Ben Mansour — 
Mehouachl, Oualhl, Gabsi — Fa- 
raounl. KhaMahah — MUed, Had). 
Ferzani.

A arbitrat bine Dany Roelands 
iBelgia) ajutat de Gh. Căldăraru 
(România) Si T. - - -Frigoul.

nute înainte de 
nil greșesc pasa _ ____ __
vorabilă, M. Toader se lansea
ză eu abilitate și decizie pînă 
tn... but — eseu transformat 
de Codoi : 30—3, rezultat final.

final, tunisie- 
la o fază fa-

PRELIMINARIILE C.M.
In cadrul zonei asiatice gru

pa a 4-a, la Hong Kong a avut 
loo meciul dintre selecționata 
locală șl reprezentativa Macao. 
Rezultat 2—6 (2—0) pentru Hong 
Kong. In clasament : 1. Hong
Kong 9 p ; 2. R.P. Chineză 7 p; 
3. Macao 4 p; 4. Brunei e p. 
Mai slnt de jucat meciurile : 
R.P. Chineză — Macao șl R.P. 
Chineză — Hong Kong.

ARBITRII FINALELOR 
CUPELOR EUROPENE

tJ.E.F.A. a stabilit pe cel pa
tru „cavaleri ai fluierului* care 
vor conduce partidele finale ale 
cupelor europene. El stat : 
„C.C.E.* (29 mai. Bruxelles):
Juventus — Liverpool — Andrei 
Dalna (Elveția), „CUPA CUPE
LOR* (15 mal, Rotterdam) 
Everton — Rapid Vlena — Paolo 
Casarin (Italia); „CUPA UEFA" 
(turul, 8 mal, Szekesfehervar) : 
Videoton — Real Madrid = 
Michel Vautrot (Franța) ; (re
turul, 22 mal. Madrid): Real Ma
drid — Videoton — Alexis Ponei 
(Belgia).

CAMPIONATE, COMPETIȚII...
Italia (et. 28) ; Cremones* 

— Roma 0—5 ! Fiorentina — U- 
dtnese $—1, Lazio — Avellinc 
0—1, Milan — AscoM 2—1, Na
poli — Juventus 0—0, Sampdo- 
ria — Inter 1—2, Torino — A- 
talanta 0—0. Verona — Como 
0—0. în clasament : L Verona 
40 p, 2. Torino 26 p, 3. Inter 
36 p, 4. SampdorLa 34 p, 5. Ju
ventus >4 p_. 14. AscoLl 20 p,
15. Lazio 15 p, 16. Cremonese 
13 p.

R.F. Germania 
Bayern Mdnchen 
i

Moenchengladbach 4—0. Werder 
Bremen — Bayer Leverkusen 
2—4, Eintracht Braunschweig — F.C. 
Kaiserslautern 2—1, Bayer Uerdl- 
gen — VfL Bochum 3—1, FC 
K31n — Hamburg 2—1, Waldhot 
Mannheim — Eintracht Frank
furt 3—1, Borusla Dortmund —

rusia Dortmund 34 p ; 16. Ar
minia Bielefeld 22 p ; 17—18 SC 
Karlsruhe, Eintracht Braunsch
weig It P-

Anglia (et. 3») : Sheffield — 
Everton 0—1. Norwich — Man
chester United 0—1, Tottenham 
— Coventry 4—2, Liverpool — 
Chelsea 4—3. Luton — Arsenal 
3—1, Nottingham Forest — Wat
ford 1—1, Queen's Park — Lei
cester 4—3, Southampton — 
Ipswich 3—0, Stoke City — 
Newcastle 0—1, Sunderland —

Aspect din intîlnirea U.R.S.S. — 
tează cu toată opoziția

Elveția (4—0). Gozmanov ju- 
unui apărător helvet

Telefoto: AP-AGERPRE3

let. 29) :
— Borusla

Fortuna Dtlsseldorf 1—2, Armi
nia Bielefeld — SC Karlsruhe 
4—1, VfB Stuttgart — Schalke 04 
t—0 ; tn clasament : 1. Bayern 
Mdnchen 41 p ; 2. Werder Bre
men 39 ; 3. FC KSln 35 p...
14—15. Fortuna Ddsseldorf. Bo-

Brom- 
tn cla
pe j); 

P (39);
Liver- 

(39) 64
Sun- 

Stoke

TURUL CICLIST AL SPANIEI
ANDORA. Caravana Turului 

ciclist al Snaniei a mai lăsat 
in urmă două etaDe. Iată re
zultatele : etaDa a 10-a (Sabi- 
nanîgo — TremD. 209 km) — 
Sean Kelly (Irlanda) 5.31:31, 
același tiran cu sânte alergă
tori între care si sovieticul 
Ivan Ivanov ; etana a 11-a 
(Tremp — Andora. 124 km) — 
Francisco Rodriguez (Columbia) 
3.29:06, imnreună cu alti natru 
rutieri. In clasamentul general 
conduce enelezul Robert Millar 
60.52:09, urmat la 10 s de spa
niolul Cabestany si la 23 s de 
columbianul Rodrtguez.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX O TELEX • TELEX
ATLETISM • tata-un maraton 

la Port Elizabeth, Mark Plaatjies 
a fost înregistrat ia 2.08:58.

AUTOMOBILISM « Al 29-lea 
tur al Corslcei, eonttnd pentru 
C.M. de raliuri, a fost câștigat 
de cuplul francez Ragnotti — 
Thlmonler tn 12.54:15, urmat de 
cel al compatrloților lor, Saby — 
Fauchille la 12:32. • Ma
rele premiu al San Marino, 
la Imola, a ‘ ’
de Formula 
zulul Alaln 
TAG“) care 
W2,4 km a ______  _ _____ _
rară de 193,119 km. A fost ur
mat de Elio de Angelis (Italia) 
la 38,837 s șl Thierry Boutsen 
(Belgia), Patrik Tambay (Fran
ța) șt Nikl Lauda (Austria) la

ia 
premiu 

treia probă din C.M. 
L a revenit france- 

Prost
pe un 
realizat o medie o-

(..McLaren- 
traseu de

un tur a După cursă, procedin- 
du-se la cintărtrea vehiculelor, 
s-a constatat că mașina lui Prost 
era mai ușoară cu 2 kg (558 kg 
in loc de 549 kg 1) și pilotul 
francez a fost... descalificat, Ita
lianul Elio de Angelis fiind de
clarat. Învingător !

BASCHET ® Turneul capita
lelor, la Sofia : grupa A : Mos
cova — Budapesta 137—80. Pra
ga — Amsterdam 92—37 : grupa 
B : Belgrad — .Sofia, Paris — 
Varșovia 93—80 In turneul final: 
Varșovia — Budapesta 92—73 
Amsterdam — Paris 94—78, Mos
cova — Sofia 105—87. Belgrad — 
Praga 106—78.

BOX • Mexicanul Daniel Za
ragoza este noul campion mon-

dial la cat. cocoș (WBC). învin- 
gtndu-1 prin descalificare în rep. 
7 pe americanul Freddie Jackson 
• Indonezianul Ellyas 
devenit campionul lumii 
muscă (IBF) întrecîndu-1 
rep. 8 pe deținătorul 
srad-coreeanul Judo Chun.

POLO a Turneul 
națiuni la Marsilia : 
Cuba 6—5, Franța • 
7—4, U.R.S.S. 
Franța — Cuba 
Australia 10—10 
3—3). Spania —■

RUGBY « în 
B-

„Cupa
Suedia a pierdut meciul cu R. F. 
Germania, eu 6—13 (0—7).

Pica] a 
Ia s-uper- 
prin k.o. 
centurii

celor șase 
r.fx;. — 

• Australia 
— Spania 9—2. 
9—8, U.R.S.S. — 
(2—3. 2—3, 3—1. 
R.F.G. 0—6.

_ cadrul grupei
a campionatului european 

FJ.R.A.*, la Karlskror.a

Aston Villa 0—4, West 
wich — West Ham 5—1. 
sament : 1. Everton 81 p
2. Manchester United 70
3. Tottenham 68 (38); 4.
pool (36), Southampton 
p. 20—21 Coventry (36), 
derland (40) 40 p ; 22
City 17 p.

r.D. Germană (et. 23) : 
mo Berlin — Dynamo
1— 2, Stahl Riesa
Rostock 1—1, Wismut 
Magdeburg 2—0, Chemi e Leipzig
— Rot-Weiss Erfurt 2—2. Carl 
Zeiss Jena — Stahl Erandenbu-g
2— 0, Vorwaerts Frankfurt/Oder
— Lokomotive Leipzig 0—1, Mo
tor Suhl — Karl Marx Stadt 
1—5. în clasament : 1. Dynamo 
Berlin 38 p ; 2. Dynamo Dresda 
34 p ; 3. Lokomotive Leipzig 33

... 12—13 Stahl Brandenburg, 
Leipzig 16 p ; 14 Motor
P-(et. 35) : Hearts — 

0—3, Celtic Glasgow 
0—1, Dundee United 

_ ‘ , Morton —
1—2, Saint Mirren — 

1—0. în clasament 7 
57 p ; 2. Celtic 

; 3. Dundee Uni- 
9. Dumbarton 9 p :

P.
Chemi e 
Suhl 5

Scoția 
berdeen 
Dundee 
Glasgow Rangers_ 2—1, 
Hibernian 
Dumbarton 
1. Aberdeen 
Glasgow 50 p 
ted 47 p. ’ 
10. Morton 12 p.

Dyna-
Dresda 
Hansa 

Aue —

A-
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