
La Șantierul Naval din Brăila

INEGALABILA SATISFACȚIE
A LOCHULUI

Aceste zile din preajma lud 
1 Mai sînt și pentru munuiito- 
rii și tehnicienii de la Șantie
rul Naval din Brăila — peste 
5 000 — marcate de eforturi 
susținute pentru a realiza o- 
biectivele de producție la pa
rametrii oe: mai înalți, la cote 
calitative care să reflecte 
competență, dar și spirit anga- 
jant, prestigiul de cane se bu
cură navaliștii din acest mare 

■: port danubian.
Cînd face aceste reflecții, 

ing. Cezar Bărbulescu, șeful 
Secției Reparații, nu uită să a- 
mintească, din cind în cînd, și 
numele oelor mai harnici din
tre muncitori, al maiștrilor cu 
care colaborează direct în pro
cesul de producție, oameni mi
nunați. cum ne-am convins, 
văzîndu-i acolo. Ia danele sau 
în halele șantierului, trebă
luind cu migală de artizan, de 
multe ori peste grafic. „Lucrul 
cel mai important pentru noi 
este să facem un lucru bun, 
să nu existe rebuturi, oricît de 
neînsemnate!" ne atrăgea la
tenți a tehnicianul Nicu Butna
ru. după minutele în șir în ca
re admirasem cum gruipiui de 
muncitori repartizat la cargoul 
„Tg. Mureș" (4 500 tone) se o- 
cupa de fiecare detaliu teh
nic.

Nicu Butnaru este președin
tele asociației sportive a șan
tierului. Om de sport „de cînd 
mă știu.,." Vrea să spună de 
cînd a făcut cunoștință cu 
mingea de fotbal. Fotbalul de
finind (și aici ca în multe co
lective muncitorești) un re
cord de participare fără egal: 
48 de echipe intr-un campionat 
de miinifotbal (in 7) pe aso
ciație! Practic, ech’pe la nive
lul tuturor atelierelor și sec
țiilor. „Saturările" poartă o 
dispută aprigă cu „Tubulatura", 
dar nici „Sculăria" sau „Meca-

BIKE FAGOT...

Proletari din toate țările unitl-vă J
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Duminica

S-A DAT STARTUL IN ETAPA DE VARA

intr-o atmosfera sarbatoreasca, entuziasta

no-energeticul" nu vor să se 
lase mai prejos. „Faceți-vă 
drum, la Brăila după 5 mai, 
cînd organizăm primele între
ceri din etapa de vară a Da
ciadei, să vedeți cu cită ar
doare se joacă Ia noi!..." La 
noi? Adică pe baza sportivă a 
șantierului, a navaliștilor brăi- 
Ieni, creația lor, la dispoziția 
fotbaliștilor. dar și a amatori
lor de volei, tenis, handbal 
etc.

Nicu Butnaru. ca președinte 
al asociației sportive și ca 
om de fotbal ține să relev® 
amănunte din sportul 
și practicat în special, 
eași măsură frezorul 
Caplea dorește să ne 
că voleiul exercită o 
de mare atracție în ateliere și 
secții, după cum lăcătușul Fă- 
nel Cazacu laudă ambițiile ce
lor de la „Sculărie" de a-și

îndrăgiit 
In ace-

Viorel 
asigure 
tot atît

T. BRÂDEȚEANU

(Continuare in pag 2-3)

A COMPETIȚIEI SPORTIVE NAȚIONALE
Deschiderea- etapei estivale 

a celei de a Vl-a ediții a Dâ- 
ciadei pe Municipiul Bucu
rești a prilejuit, dumini. 
că dimineața, pe Stadionul 
Tineretului, o nouă și con
vingătoare demonstrație a 
dimensiunilor sportului de 

din primul oraș al 
Primitorul complex 
din vecinătatea Arcu- 

Trlumf a fost asaltat 
și mii de practicant! 

dornici

masă 
țării, 
sportiv 
lui* de 
de mii . 
ai exercițiului fizic, 
să-și măsoare calitățile și am
biția în întrecerile inaugurat? 
cu acest prilej.

în aplauzele tribunei, 
gazonul terenului central 
fac apariția reprezentanții 
ceului 32 din Sectorul 1, 
o reușită repriză de gimnas
tică de înviorare. 250 de fete 
și băieți din clasele V—VII

repetă, de fapt, exercițiile cu 
care încep fiecare zi de școa
lă, sub îndrumarea profeso
rilor de educație fizică (coor
donator, Gh. Predescu) și ai 
unor profesori-diriginti, prin
tre care Maria Luca. Alexan
drina Stoica șl Ion Călin. A- 
plauze și pentru exponent ii
Liceului ind. 12, conduși 
profesorii Emanuel Lazăr 
Vasile Favel, prezenți, de 
semenea, cu un ansamblu 
gimnastică tematică. Sportul 
grației va reveni în program 
și prin intermediul altor co
lective, în principal prin ace
la al C.S.S. Triumf și al ta
lentatelor minisportive

de
Și 
a- 
de

gătite de profesorii-antrenori 
de aici, printre care 
Marilena și Benonc 
țeanu.

Antractele 
gimnastică, atît 
spectatori, au 
de pasionante 
cros dotate c'J 
Printre fruntașii 
Mariana Manole — Școala 132 
(Sectorul 5), Sorin Mă’ai — 
Școala 171 (Sect. 1) și Maria
na Tase — Școala 310 (Sect.

soții
Pere-

dereprizelor
de gustate de 

fost asigurate 
concursuri de 

„Cupa 1 Mai", 
întrecerilor,

Tiberiu STAMA

DUBLAINTÎLNIRE DE FOTBAL GRECIA - ROMÂNI A
Primele reprezentative, a treia 

ia preliminariile C.M.
oara ciuda aparențelor 

calificării, 
care pot 
„accidente" 
a doua ar

într-o 
interveni 
de par- 
fi miza

(prin telefon de 
nostru special), 
cu Grecia pen- 
la C.M. în 1957, 

ichipa României a

ATENA, 24 
Ia trimisul 
Un nou meci 
trU calificarea 
la Atena, 
cîștigat cu 2—1 — eram în gru
pă și cu Iugoslavia — dar nu 
a fost suficient, deoarece, în 
pofida faptului că iugoslavii 
au reușit la Atena doar o re
miză, ei au fost cei care 
veau să plece la 
’58 din Suedia, 
piui fapt că 
Franz " 
„tricolor", 
„23 August", 
1—1..

grecești este destul de 
zbuciumată și contradictorie.

Avem convingerea, de alt
fel, că „tricolorii" — care sînt 
o echipă de „500 de tricouri", 
cum se spune pentru a sublinia 
maturitatea ei, știe foarte 
bine că fotbaliștii greci au și 
ei o dublă miză. Prima ar fi

— în 
speranța 
cursă în 
destule 
curs, iar
prestigiului, care nu poate fi 
neglijată mereu, după un se
zon cu 
ții, dar 
gerează 
balului 
umbră.

foarte puține satisfac- 
a cărui densitate su- 
dorința aprigă a fot- 

grec de a nu intra in

(Continuare in pag. 2—3)

loan CHIR1LÂ

(Continuare In pag 2—J)

Paralel cu întrecerile de pe „Tineretului", pe aleile Complexului 
studențesc de la Grozăvești a avut loc — fot sub însemnele etapei 
de vară a Daciadei — o amplă competiție de cros organizată de 
C.U. București Foto: Aurel D. NEAGU

a-
Mundialul 

pentru sim. 
arbitrul austriac 

Grill a anulat un gol 
pe stadionul 

și a rămas doar 
... Un 1—1 care nu a mai 

fost bun în revanșa pierdută 
la Belgrad... A doua oară, tot 
la Atena remiza (2—2, în a- 
prilie 1969) s-a dovedit mai 
prețioasă de astă-dată deoare
ce ea ne.a purtat în Mexicul 
Mundialului ’70.

Am amintit aceste 
„întîmplări" pentru a 
că echipa noastră, deși în ge
neral superioară cu aproape 
o clasă cam tuturor selec
ționatelor elene pe care le-a 
întîlnit de-a lungul anilor, nu 

' are dreptul să-și subestimeze 
adversarul, chiar dacă ultima 
perioadă din viața naționalei

două 
arăta

Revelația actualului sezon Cris
tina Bontaș, a confirmat și la 

Ploiești
Foto : Aurel D. NEAGU

Astăzi, partida echipelor de tineret
ATENA, 24 (prin telefon de 

Ia trimesul nostru special). La 
ora acestei transmisă, lotul de 
tineret al țării noastre se află 
la antrenament pe cunoscutul 
stadion Karaiskakis pe care 
mîine seară (n.r. azi), cu în
cepere de la ora 20, va sus
ține meciul din cadrul C.E. 
cu echipa similară a Greciei. 
Un meci dificil nu numai pen
tru că tinerii fotbaliști eleni 
sînt îndeajuns recomandați d« 
cele trei victorii ale lor din 
acest an (1—0 cu Anglia, 2—1 
cu R. D. Germană și 2—0 cu 
Norvegia în meciuri amicale), 
ci și pentru că echipa noastră 
de tineret nu mai beneficiază 
de același lot cu care a cîști
gat, în toamnă, meciul tur cu 
2—0. Antrenorii M. Rădulescu

și D. Apolzan nu mai bene
ficiază, de exemplu, de servi
ciile lui Stelea, Dan Petrescu. 
Cristea, Lupescu și I. Dumi
trescu, toți promovați la lotul 
A, ca și de Stanici, Ursea, Cr. 
Sava și Bunaciu, indisponibili.

Prin urmare, o echipă aproa
pe cu totul nouă, care și-a 
dovedit, totuși, capacitatea, re
cent, la Alba Iulia, unde a 
învins cu 2—1 valoroasa echi
pă a Italiei, prin golurile lui 
Negrău și Timofte. Antrenorul 
Mircea Radulescu ne spunea 
azi (n.r. — ieri), în avionul cu 
care am călătorit și cu care 
am ajuns la ora prînzului, că

Radu URZICEANU

(Continuare In oag î-3)

REPREZENTANTELE NOASTRE AU CONFIRMAT
Din capul locului 

subliniată utilitatea 
zării concursului 
țional de sărituri 
Triumf", desfășurat (in 
diții organizatorice 
bile) în Bazinul „23 
din Capitală. într-adevăr, 
nerii noștri săritori (au 
parte juniori născuți în 
Si mai mici) au avut nu 
prilejul de a-și încerca 
bilitățile în compania 
parteneri de întreceri 
loroși (sportivi din U.R.S.S., 
R.D. Germană, Cehoslovacia, 
Bulgaria și Polonia), deci de 
a-și spori experiența compe- 
tițională, ci și de a-și verifica

trebuie 
organi- 
interna- 

„Cupa 
con- 

ireproșa- 
August" 

ti- 
luat 
1972 
doar 
posi- 
unor 

va-

potențialul in perspectiva 
principalelor concursuri ofi
ciale ale sezonului : Campio
natele Europene de juniori și 
Concursul Prietenia.

Prin această prismă. îm
bucurătoare apare evoluția 
fetelor noastre, ocupante ale 
locurilor fruntașe la ambele 
probe. La trambulină 3 m. 
Ionica Tudor (antrenor : 
Rogge) a Impresionat 
constanța salturilor la 
înalt. Bine a sărit și 
Ciufuligă (antrenoare: 
lania Treistaru), dar parcă in
suficient de convinsă în posi
bilitățile evident mai mari pe 
care te 
Daniela Popa (pregătită 
ultima vreme de P. Decusea-

G. 
prin 

nivel 
Luana 

Me

are. La platformă, 
în

Marginalii la ■ „internaționalele" de gimnastica

S-A CONTURAT OARE TRIO-UL PENTRU „EUROPENE"?
• Notele mari acordate și inimoasele execuții nu trebuie
să acopere unele dintre

Victoriile repurtate de Da
niela Silivaș și Marius Gher
man la cea de a 32-a ediție a 
Campionatelor internaționale 
de gimnastică ale României, 
atit la Individual compus, rit 
și în finale pe aparate victo
rii pe deplin meritate si re
flect înd buna pregătire a aces
tor doi sportivi în momentul 
de fată, ne-au sugerat ideea 
de a urmări rezultatele obți
nute de ei la anterioarele edi
ții ale acestei traditionale 
competiții a gimnasticii româ
nești. Și am constatat că da 
nu sînt deloc lipsite de inte-

ininusurilc manifestate
nes. Dimpotrivă, am spune 
chiar oă oferă semnificative 
repere în privința valorii și 
afirmării acestor doi talentat! 
reprezentanți ai gimnasticii 
noastre. Astfel, ambii au de
butat la „internaționalele" din 
anul 1985, disputate tot la 
Ploiești, cu surprinzătoare (pe 
atunci) și spectaculoase victo
rii. tn oe-o privește oe Danie
la. prezentă la toate edițiile 
următoare, ea s-a aflat de fie
care dată pe prima treaptă a 
podiumului cu cinci succese — 
un adevărat record. Marius 
Gherman a obținut în acest

timp patru victoria la indivi
dual compus, iar o dată s-a 
situat pe locul al treilea.

Evident, clasarea Danielei 
Silivaș pe prima treaptă a po
diumului la ediția cu nr. 32 a 
„internaționalelor" noastre n-a 
constituit pentru nimeni un re- 
zultat-surpriză. Dimpotrivă, 
sucesul el este logic si firesc 
fie și pentru faptul că fusese 
„anunțat" de victoria repurtată 
cu numai o săptămînă în ur
mă. la Paris, printre învinsele 
sale numărîndu-se atunci cea 
mai bună gimnastă sovietică 
a momentului. Svetlana Bo- 
ghinskaia. tn Sala .Victoria" 
din Ploiești, gazdă extrem de

Constantin MACOVEI

ră) și Ioana Voicu (antre
noare : Melania Treistaru) 
au susținut un „duel" capti
vant, încheiat la diferență in
fimă în favoarea primei. Ambele 
au dovedit nu numai că sînt 
bine pregătite, ci și că au mari 
posibilități de a se afirma pa 
plan internațional. Impre
sionantă a fost maniera în 
care au debutat la o aseme
nea întrecere micuțele Oana 
Dinu (antrenor : N. Sparlos) 
și Cdara Ciocan (P. Decusea- 
ră), în vîrstă de 10 și respec
tiv 11 ani. ambele executînd 
(remarcabil) și unele sărituri 
cu coeficient de dificultate 
ridicat, specifice... senioarelor.

La juniori. Bogdan Cibu 
(antrenor : D. Popoaie) a ob
ținut locul 2 la platformă 
(după cîteva zile de întreru
pere a antrenamentelor. din 
cauza unei furunculoze), do- 
vedindu-se din nou un verita-

Dumitru STANCULESCU

(Conlinturt In oao. s (Continuare ta pag- • 4-«>



In Raliul Deltei Turneele nr. 2 ale , F. R. Baschet"

ECHIPAJUL I. BALINT-C. ZĂRNESCU
A DOUA VICTORIE

PUNCTAJUL MAXIM DINA

0 Participare numeroasă • Succes al formației Dacia Pitești 
• 30 de abondonuri • Timp excelent, organizare bună

După ce in primul concurs al 
anului (Raliul Brașovului) auto- 
mobiliștii au cochetat cu... Bu- 
cegii și brazii, iată. în cel de-al 
doilea întrecerea s-a desfășurat 
în preajma Dunării, a Deltei șj 
pe munții roși de timp ai Do- 
brogei. Este vorba, firește, des
pre Raliul Deltei (al doilea din 
cele șase ale Campionatului Re 
publican), ajuns la cea de e 
X-a ediție și desfășurat in jude
țul Tulcea. Este de consemnat de 
la început că s-a prezentat 
din nou un număr mare de au
tovehicule^ 93, dintre ca^e 7 au
tocamioane steagul Roșu, „a- 
duse“. efectiv, din toate colțurile 
țării din București, precum și 
din județele Brașov, Ar;es, Ga
lați, Cluj, Satu Mare, Maramu
reș, Iași și Timiș, pasiunea au
tomobilistică fiind după cum se 
vede. în continuă creștere.
■ Traseul raliului a măsurat 127 
km, a avut 20 probe de clasa
ment, 21 controale orare 
circuit (să-i spunem așa» 
bătut de mai multe ori, 
In care s-a trecut prin 
țile Cataloi — Poșta — 
Luncavița — isaccea — 
— Tulcea. Plecarea s-a __
fața Casei de Cultură a Sindi
catelor, la ora 10,01 ; deci 
lîngâ debarcaderul Na/rom
De Dunăre, zgomotul motoarelor 
nervoase îmbinîndu-se, original, 
cu cel ... mai calm al sirenelor 
ambarcațiunilor din preajmă. În
trecerea a luat sfîrșit în jurul 
orei 21 - — - - ’ ---• -A
decît se _ t__  . _  ____
perturbată de faptul că mașina 
lui D. Ochea — M. Ciupală, de 
la Rutierul Brașov, a a -s ca c 
torță (carburator rupt), fără ex
plozie, fără ca cei doi să fi pă
țit ceva. în rest, cursa s-a des
fășurat normal, avînd la «tan 
divizionari A, între care echipa
jele socotite cele mai bane din 
țară. A fost, după cum afirmau 
în final majoritatea partieipanțl- 
lor, un raliu dificil, în principal 
datorită unor drumuri nemoder
nizate. special alese, cu multe 
denivelări, ba chiar și gropi (ca- 
în proba de la Telița — de 20 
km — străbătută de trei ori). 
Au fost și șosele asfaltate, pe

- un 
$tr&- 

răstimp 
îocalită- 
Nifcn - 
Somova 
dat din

de 
de

cu o oră mai tirziu 
aștepta —. ea fiind

serpentinele cărora, în probele 
de clasament (cu „circulație în
chisă**) s-a atins șl 120—130 km/h 
în viraje. De astă dată timpul 
(spre deosebire de Brașov) a 
fost excelent, cu soare la care 
te puteai... bronza. In lupta osn- 
tru victorie s-au înregistrat a- 
bandonuri „de marcă**: frații E. 
și Șt. Gaj do (Brașov), M. Bucur
— A. Moldovan (Pitești), F. 
Nuță — R. Dumitriu (București)., 
soții Violeta și Florin Cordan 
(Brașov), dar mai ales I. Mălăuț
— D. lonescu. pretendenți la lo
cul I, „ieșlți în decor*’ (e greu 
să stăpînești pe drum rău o ma
șină de circa 100 C.P.). A învins 
din nou, ca și în Raliul Brașo
vului, experimentatul cuplu L. 
Balint — c. Zărnescu (îmbina
re fericită între un pilot cu un 
stil de conducere în forță, te
merar și un navigator inteli
gent). Principalul rival, echipa
jul St.. Vasile — O. Scobai, a ve
nit pe locul 11 datorită unei... 
greșeli de citire a orei în care 
trebuia să se ajungă la un .con
trol orar** (ce importantă este 
munca navigatorului!) — de ne
crezut la un echipaj cu expe
riența acestuia.

Amintim de evoluția foarte 
bună a tînărului echipaj, care con
firmă: ” ‘ - - *
acesta 
probe de clasament doar 
minut 17 _____ 7_ ___ 2 .
decît învingătorii. Precizînd 
au abandonat 30 de echipaje 
(unul la camioane), iată și re
zultatele finale: gruoa „ -V* (pînu 
la 1300 cmc) — 1. C. Duval — Gh. 
Nemeș, 2. P. Cojocaru — E. Pop, 
3. C. Bușulescu — 1. Dicoi (toți 
Oltcit); gr. „C** — oeste 1300 
cmc (se confundă cu .clasamen
tul general**) — 1. L. Bali’nt —
C. Zărnescu, 2. N. Andrei — N 
Voican (ambele Dacia Pitești)
D. și R. Nirișteanu (I.P.A. 
biu); camioane: V. Oprea — 
Lupșan — M. Lungu.
(din 19—17 clasate!) — 
Pitești, 
Craiova, 
teștl, 5. 
rești.

După eelr două turnee desfă
șurate pînă acum în cadrul 
„Cupei F.R. Baschet" competiție 
rezervată divizionarelor mascu
line A (fără jucătorii din lotul 
national), doar echipa Dinamo 
I.M.P.S. Oradea a Izbutit șase 
victorii în tot . atîtea meciuri 
susținute acumulînd astfel pun- 
ctaju’ maxim. Rezultate și amă
nunte de la turneul nr. 2 :

SERIA B, IN CAPITALA
BUCURESTl 
(53—43). Re- 
o surpriză, 

ar sta în 
N. Prrșu și

SERIA A, LA SIBIU

N. Andrei — N. 
înregistrînd în cele

și 15 secunde mai

Voîcan,
20 

un 
mult 

că

Si- 
St. 

Echipe 
1. Dacia 

2. I.P.A. Sibiu. 3 Oltcit 
4. I.A.T.S.A. Dacia Pi- 
Unirea Tricolor Bu>cu-

Modesto FERRARINI

BALANȚA C.S.U. SIBIU — DI
NAMO BUCUREȘTI 91—84 (42—
52) A lost cea mai spectaculoa
să partidă a turneului. Sibienli. 
jucînd fără D&ian (accidentat), 
au avut un început slab. Profi- 
tînd de greșelile lor .echipa Di
namo a condus cu 22—10 (min. 
7) și 50—35 (min. 18). Muștrulu- 
iti la pauză de antrenorul 
Stoica gazdele au evoluat 
repriza secundă din ce în 
mai bine, mai organizați șl In 
apărare și în atac. Au 
(min. 38) si 
cîștigînd pe 
Herbert 24.
(acest tlnăr 
contribuție _______ _______ .
zarea succesului) Anostu 9 Pel- 
ger 7. Corul 7. 
hu 3. respectiv 
19 Bărbulescu 
Hălmăgeanu 12.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — ME- 
TALOTEHNTCA TG. MUREȘ 
90—84 (45—42). Cu Miulescu și
Panaitescu realizatori excelenți, 
bucurestenii au renetat victoria 
obținută îh turul I al competi
ției. Au marcat : Miulescu 28. 
Panaitescu 25 Bîrsan 20. Fru
moșii 8. Hurmuz 4. Marinescu 3. 
Nicolae 2 Scarlat 1. respectiv 
Debreczeni 37. V. Pascu 17. Zop- 
pelt 12. K. Takacs 10. Lucaks 6. 
Szabo 1. Szilveszter 1.

BALANȚA — ACADEMIA 
LITARA 96—79 BALANȚA 
METALOTEHNICA 118—79, DINA
MO 
DINAMO — ACADEMIA 
TARA 100—77.

Fl. 
în 
ce

egalat 
au luat conducerea, 
merit. Au marcat : 

Bretz 22. Tenter 15 
iucător a avut o 

importantă la reali-

Palhegy 4 
Iacob 22.
17 Ivanov

Blea-
Uglai 

14

MI-

M ETA LO TEHNICA 90—69.
MILL

n n,Clasament : 1. Balanța
2 Dinamo 10 p. 3. Academia 
Militară 9 p, 4. Metalotehnica 6 p.

Ilie IONESCU-coresp.

3.

Concursul Republican de lupte libere pe echipe

MUREȘUL TG. MUREȘ A PIERDUT AMBELE PARTIDE!
Cu cîteva excepții, etapa a 

n-a a Campionatului Republican 
de lupte libere pe echipe a fost 
dominată de gazde. Iată rezul
tatele și cîteva amănunte.

mai bun 
C.A.L. dar.

BUCUREȘTI. In sala din Ca
lea Plevnei, în timp ce pe o 
saltea își disputau întîietatea e- 
chipe de .greco-romane“ pe o 
alta se întreceau formații din 
competiția de lupte libere : 
Steaua, Dunărea Galați si Glo
ria Pandurii Tg, Jiu, Pentru e- 
chipa gazdă — chiar și fără ti
tulari aceștia urmînd progra
mul de oregătire al lotului na
țional în vederea Campionatelor 
Europene programate la începu
tul lunii viitoare — nu se punea 
problema victoriilor în fața ce
lor două adversare ci eventual 
proporția scorurilor. Pentru că 
la acest stil Steaua dispune la 
fiecare categorie de rezerve ca
pabile să-i înlocuiască cu succes 
•pe titulari. Așa se și explică, de 
fapt, rezultatele finale : 37—3 cu 
Gloria Pandurii și 31—9 cu Du
nărea. In meciurile cu luptăto
rii din Tg. Jiu steliștii au obți
nut nu mai puțin de 9 victorii 

realizate deN.

scorurilor. Pentru că

Înainte de limită
D. Drăghici. Gh. Neagoe. N. 
Hincu. Fl. Szarcu, E. Stanciu. T. 
Vlad, O. Mioc. S. Mitache și D. 
Andrei. A Dierdut la ouncte 
doar C. Radu.

In intilnlrea cu Dunărea ste- 
hsti! au cedat numai la ultime
le două categorii : c. Radu p. 
tus J. Berea si D. Andrei p.p. 
V. Drăsrus. tn rest 6 victorii 
prin țus si două la puncte.

Sub semnul echilibrului de la 
prima oînă la ultima categorie 
s-a desfășurat intilnlrea dintre 
cele două echipe oaspete Gloria 
Pandurii — Dunărea. Evoluția 
scorului ni se oare relevantă : 
48 kg — M. Constantin b.t. D. 
Lupașcu. 52 kg — R. Biblia p.t. 
M. Trașcă, 57 kg — p. Safta b.t. 
M. Cantaragiu. 62 kg — P. Cră
ciun b.o. C. Chirilă. 68 kg — 
O. șteangă p.p. 1. Nisip. 74 kg 
— V. Dumitrașcu b.t. F. Pricop, 82 
kg — C. Andrei p.t. D. Buiean- 
dră. 90 kg — N. Dinu b.t. D. 
Zaharia. 100 kg — Gh. Nedelea 
p.p. J. Bercea si 130 kg — V. O- 
laru p.t. V. Drăgus. Gălătenfi au 
refăcut, la ultimele două cate
gorii. terenul pierdut, dar nu 
suficient si astfel Gloria Pandu
rii a cîstigat Întrecerea cu 21—19.

An arbitrat : Dumitru Pîrvu- 
lescu (Bucureștii. Nicolae Burli- 
bașa flash si Marin Enculeseu 
(Craiova).

în confruntarea cu 
. ___ în cele din urmă, a

fost nevoită să se încline : 15— 
23. S-au remarcat G. Alai, c. 
Vrabie T. Apostu și Gh. Donose 
(Steagul Roșu). I. Stanciu și E. 
Livezear.u (C.A.L.). V. Băzănes- 
cu șl C. Pamfil (URBIS). Au ar
bitrat V. Popovici (București), 
A. Șandragan (Galați) și I. Lun
gu (Brăila). (Nicolae ” 
coresp.).

municipiul gh. 
GHiu-DEj. înaintea 
C.S. Onești pornea favorită în 
triunghiularul cu Electra Bucu
rești și Hidrotehnica Constanța. 
La finele reuniunii -însă. sur
prinzător. echipa constănțeană 
nu numai că s-a impus, dar a 
și înregistrat scoruri categorice : 
31—9 cu Electra și 28—16 cu C.S. 
Onești. Suporterii formației lo
cale au avut - - -
de a 
22—14
(Gh. GRUNZU

TÎRGOVIȘTE. Cum era de aș
teptat triunghiularul C.F.R. Cra
iova — Danubiana București — 
C.S. Tîrgoviște a fost dominat 
autoritar de formația gazdă, una 
dintre cele mai bune echipe din 
seria respectivă C.S. Tîrgoviște 
a dispus de C.F.R. și de Danu
biana cu același scor : 32—8. în 
cea de a treia partidă C.F.R. a 
întrecut De Danubiana cu 22—16. 
S-au evidențiat : V.
A. Cuculea 
V Marinescu 
(C.F.R.) 
coresp )

ȘTEFAN —

GHEOR-
startului.

i în

totuși, satisfacția 
aplauda victoria acesteia, 
în întîlnirea cu Electra. 

"* coresp.).

(C.S. 
si 

(Mișu

Bunghete și
Tîrgoviște). 

C. Popescu 
AVANU -

ZALAU 
terenului, 
tate s a detașat în partidele cu 
Voința Lugoj. 38—2 și cu Voința 
Cluj-Napoca. 26—13. După aceste 
rezultate si. mai ,7,..?...
buna- pregătire a celor 10 lup
tători din Zalău, putem antici
pa că Armătura are șanse reale 
de a se califica pentru turneul 
final. Scor categoric și în ‘ 
tîinirea Voința Cluj-Napoca Voința - - • _. _ _
DONCIU

Cu sau ___  ______
Armătura din iocali-

V.

Costin CHIRIAC
In Sala URBIS. meciurile tri

unghiularului Steagul Roșu Bra
șov — C.A.L. Tr. Jiu — URBIS 
București au fost dominate sur
prinzător de formația brașo- 
veană Învingătoare în ambele 
partide susținute : 28—11 eu
C.A.L. șl 32—8 cu URBIS For
mația bucureșteană a luptat din 
răsputeri pentru un rezultat cit

fără avantajul

ales, văzînd

Lugoj : 34,5—3.
— coresp.).

în-

(N.

ARAD, 
na dintre 
potrivă 
competiția republicană, a pier
dut ambele meciuri : 17—23 cu 
Jiul Petrila și 14—22 cu Vagonul 
Arad ! Deosebit de echilibrată 
confruntarea Vagonul — Jiul, 
încheiată cu victoria la limită a 
formației locale : 19—17. (O.
BERBECARU — coresp.).

Mureșul Tg. Mureș, 
cele mai vechi și. deo- 
apreciate echipe în

u-

TIMIȘOARA. Din triunghiula
rul Comerțul Tg. Mureș — Con
structorul Hunedoara — U.M. 
Timișoara a rămas, după cînta- 
rul oficial doar întîlnirea bila
terală U.M. Timișoara 
merțul încheiată cu 
formației timișorene : 27—13. 
naintea acestei etape. Construc
torul se situa pe locul 4 în cla-

— Co- 
victoria

I-

samentul seriei. De astă dată — 
aspect rar oetrecut în primul 
eșalon — trei hunedoreni nu 
s-au încadrat în limitele catego
riilor lor de greutate iar un 
altul nu avea carnetul de legiti
mare și astfel Constructorul a 
bătut drumul degeaba pierzînd 
ambele partide cu 0—40 !! Cine 
plătește.. excursia ? (Șt. MAR 
TON — coresp.).

ORADEA, tina dintre echipele 
pretendente la -turneul final este 
Viitorul Glieorgheni, așa cum 
s-a văzut la capătul triunghiu
larului 
A.S.A.
curs a 
gheni.
tehnică ____ _____ _
văzut la fiecare dintre ei chiar 
și atunci cînd n-au reușit să 
cîștige. Iată rezultatele : Viitorul 
eu Metalul 24—12 și cu- A.S.A. 
21—14 ; A.S.A. — Metalul 38—1. 
S-au remarcat : E. Portic, St. 
Butunoi și C. Balint (Viitorul), 
Au arbitrat : V. Toth (Bucu
rești) Gh. Marton și I. Micloș 
(Cluj-Napoca). (Ilie GHIȘA — 
coresp.).

cu Metalul Bocșa și 
Oradea. Maniera de con- 
luptătorilor din Gheor- 

bazată îndeosebi, pe o 
bine pusă la punct; s-a

BRAILA. Redutabila echipă 
bucureșteană Vulcan a fost. și 
de astă-dată. „vioara întîi“, im- 
nunîndti-se într-o manieră care 
face aproape inutile amănuntele : 
34—6 cu Progresul Brăila și 35—5 
cu C.S.M. Viitorul Vaslui. 
Brăilenii i-au întrecut pe luptă
torii de la Viitorul cu 31—9. 
(N. COSTIN — coresp.).

LC.E.D. C.S.Ș. 4 
— STEAUA 108—88 
zultatul constituie 
Desigur explicația 
faptul că antrenorii 
C. Cernat au prezentat, o forma
ție fără sportivii din lotul națio
nal. Dar trebuie să spunem că 
cei rămași la echioă nu au a- 
bordat cu ..." _
competiția, care are tocmai me
nirea de a-i menține mai multă 
vreme într-o activitate competi- 
țională, I.C.E.D. și-a luat rolul 
în serios și Drofit.înd de ..rela
xarea*4 adversarilor. a obținut o 
frumoasă victorie : pe de altă 
parte înfrîngerea ar trebui să 
dea de gîndit unor baschetbalist! 
ca V. Căpușan, A. Netolițchi și 
V. loan ale căror „cărți de vi
zită** nu mai au nevoie de pre
zentare. De la învingători o re
marcă _spec!ală pentru V. Pogo- 
naru, 
S. Lazăr. 
serios pe 
meci. Au ______ . _ _____
Grădișteanu 25 Lazăr 18. Mihal* 

C. loan 10. Logofătu 4
3 pentru I.C.E.D.. res- 
Vasilică 19 Toader 18 
16, Săftescu 14, Netoliț- 
V. Ion 8 Căpușan 6.

UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA — FARUL 
C.S.Ș. 1 CONSTANTA 80—74 
(44—35). Studenții au luat din 
start conducerea, pe care nu au 
mai cedat-o nînă 
meciului 
sportivii de pe Litoral s-au a- 
propiat 
scris : Crăciun 21 Pintea 15. Se- 
bestyen 8 
Olpetrean 
4 pentru 
veanu 29 
16, ilucă 8. Covoamă 2.

Celelalte rezultate : I.C.E.D. — 
105—82 . STEAUA — FARUL 

98—76; I.C.E.D. '
96 : STEAUA —

Clasament : 1. I.C.E.D. 
rești 11 p, 2. Steaua 10 
Universitatea Cluj-Napoca 
4. Farul Constanța 6 p.

Paul IOVAN

FARUL 111— 
,U« 94—106. -

Bucu-
P, 3.
9 P-

toată seriozitatea SERIA C, LA BAIA MARE

p.

cea 15 
Iacob 
nectiv 
Cerbu 
chi 9

Grădișteanu și tînărul 
care au jucat bine și 
parcursul întregului 
marcat : Pogonaru 33,

cedat o nînă la sfîrșitul 
deși în cîteva rîndurl

RAMIRA BAIA MARE •- RA
PID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 73—79 
(35—40). Meci echilibrat De la 
scorul de 56—56 rapidiștii au 
fo«t mal preciși în aruncările la 
coș și au cîstigat ne merit. Au 
marcat : Natter 18. Ciocian 18. 
A. Popescu 16 M. Cociș 8, Sze- 
kely 6 Florea 3. M. Dumitru 2, 
D. Dumitru 2 respectiv Șerbă- 
nescu 19 Mihai 18. Popa 15, M. 
Dumitru 14. Șipoș 8. Tudor 5.

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
ELBA TIMISOARA 97—70 (44—
46). După 27 de minute de joc 
echilibrat 
prins net. Au marcat : Șarlă 24. 
Antochi 21 Răduleșcu 19 Cris- 
tea 14. Fodor. 10 
Bocuț 2 resnectiv 
19 Vorvoreanu 9. 
Fried 6 Scalețchi 
schi 4.

RAPID — ELBA 
PID — DINAMO 76—97. RAMIRA 
— DINAMO 62—66 RAMIRA — 
ELBA 110—85.

Clasament :
12 p 2. 
8 n. 4.

orădenli s-au des-

Gh. Pascu 7.
Die 21. David 

lonescu 6,
5. Bobrov-

amenințător. Au în-

6Rotaru 17. Cercel
5, Geomolean 4. Rusu 
,.U“ respectiv Moldo-
Mihăilescu 19. Florea

1. Dinamo Oradea 
R AMIRA 8 p, 3. Rapid 

ELBA 7 o.
Andrei CRISAN-eoresp.,

Ultimele turnee preliminare 
vor avea loc între 4—6 mai. la 
Tg. Mureș 
(seria B) * 
C). Primele 
care serie 
tru turneul 
lorice 1—6.

(seria A). Constanța 
si în Caoitală (seria 

1 două echipe din fie- 
se vor califica pen- 

I final al grupei va-

Rugby, Divizia A (seria a ll-a):

UN DERBY NEONORAT
noi partide și în 
a doua serii va- 

A la rugby, 
amănunte : 

GRELE 
C.S.M.—I.M.U.

Au avut loc 
cadrul celei de 
lorice din Divizia 
Rezultate si unele

GRUPA I : MAȘINI 
BUCUREȘTI 
SUCEAVA 12—12 (9—6). Un der
by care s-a situat sub nivelul 
pretins de la două aspirante 
la calificarea în primul eșalon : 
multe greșeli tehnice. echipele 
neaplicînd concepția privind li
nia modernă a jocului, impusă 
de F.R.R. Au marcat : Neacșn 
4 l.p. pentru gazde. Stroia 2 

Livadaru drop. A 
“ (C. CRISTA-

HIDROTEHNICA 
CONSTAN-

BRAȘOV 20-12 (4—0). Obreja, 
Iuhas, Jurcuță, Asmarandei — 
eseuri ultimul transformînd do
uă pentru gazde. Soare 
Tropote! l.p. drop, transf. 
bltru : Gh. Căldăraru. din Iași. 
(O BERBECARU coresp.).

ORADEA — 
STUDENȚESC 

(13—3). Gudea, 
Sepetiuc l.p..

drop pentru

eseu, 
Ar-

STEA
GALA7

P 
C 
b 

ciștigat 
altfel. 
I. Ghe 
rulat t 
foaie, f 
bun ro 
cu S. C 
nii au 
singura 
aceea 
imacu.,: 
min. 8. 
Mohore 
Dimach 
ucă, Di 
respect: 
Zaharia 
(accidei 
a fost 
Dan Ti 
timii d< 
lej în

SPOR 
CIUC -

Ieri, 
din 
ția

JOCUÎ
După 

etape .• 
întrebai 
fruntea 
au înc< 
în tota 
registra

drop + l.p. 
arbitrat Fi. Dudu. 
CHESCU).
FOCSANI — C.F.R.
TA 12—9 (9—0). Deși favorită — 
după victoria obținută șl în tur 
in deplasare — echipa locală 
s-a desprins cu dificultate în 
învingătoare (min. 76 !). Forma
ția gazdă a condus cu 9—0. prin 
Văcaru — l.p. și Drăgan — e- 
seu transformat de Văcaru ; ul
timul este și cel care a adus 
v-ctoria. tot prin l.p. Pentru 
oaspeți au înscris: Spinoche — 
2 l.p. șl Florea — drop. Fiecare 
echioă a ratat-cite 4 l.p. A ar
bitrat Viorel Popescu — Bucu
rești. un meci eomnlfcat datorită 
aerului blazat al gazdelor. 
fT. ST.).

CONSTRUCTORUL CONSTAN
TA — RAPID METROU BUCU
REȘTI 13—18 (13—3). Joc foarte 
disputat, fiecare formație domi- 
nînd cite o repriză, cu 
multă consistentă din partea 
oaspeților în partea a doua. Au 
înscris Popiniuc — eseu. Piu 2 
t.p. Mardare l.p. (C), Stanciu 5 
l.p. Ranga drop. Arbitru : 
Toană (C. POPA 
frunte C.S.M. 27 p.
26 p Rapid Metrou

GRUPA a Îl-a : 
GISTUL CUGIR — 
MISTUL PITEȘTI i 
Marcatori : Buncut. Seuca, 
nea — eseuri 
transf. (M). Popa, Ralcu — l.p. 
A condus E. Stoica. (M. VlL- 
CEANU. coreso.). PETROLUL 
OLIMPIA P.T.T. ARAD — C.F.R.

BERBECARU.
I.A.M.T.—C.S.U.
SPORTUL
T.M.U.C.B. 16—12
Solomie — eseuri 
transf. Csornai

•gazde. Cojocarii drop. Năstase 2 
drop 4- l.p. A arbitrat I. Davî- 
doiu. (I. GHIȘA. coresp.). UNI
VERSITATEA 16 FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA
BUCUREȘTI 8—3 (4—0). 
Leoacă
A condus Gh. 
zău. (O. LAZAR 
duce Sportul 
T.M.U.C.B. 26 o 
tiolul Olimpia 24

energia 
Budai, 

eseuri (U). Gordin l.p. 
Vo’nea, din Bu- 

coresn.). Con- 
Studen(esc 

urmată de Pe- 
D.

O VO 
TA BU 
Angajat 
tă peni 

. ment, c 
norat c 
seriei S 
multor 
te de t 
cam în 
le au ] 
sub poc 
ria Pop 
riana M 
mătater 
na Bi 
și resp. 
înapoi, 
riei nut 
ta Szoc» 
rajul fo 
niți să 
schimb, 
nă Lb 
Andree's 
423 și 1 
partea • 
lăuda ci 
pă a st 
balanța 
și cu ac 
lor. Prii 
învingăt- 
ta Cons 
Mihăllă 
ra s-au 
— 423, 
Maria IV 
ambele 
ke din 1 
resp.) O

LA ȘANTIERUL NAVAL
(Urmare din nao 1)

mai

___ : c.
coresp.). în 
Mașini Grele 

1 24 p.
metalur- 
PETRO.CHI- 

20—6 (13—3).
Oa-

Radu 2 l.p. +

crea prozeliți în tenisul de ma
să, sport în care maistrul Va* 
sile Ochîrașî de la ..Tubulatu- 
ră“ îi este 
manent.

La drept 
fotbalul, ar 
mit un clasament al priorități
lor sportive. Amatori de exer
cițiu fizic organizat eînt 
teie. „chiar și în șah**, 
ne asigură sub:.nginerul 
ge Borș, după ce ne-a 
la clilbul întreprinderii.
cial amenajat undeva, chiar în 
centrul mun.«icipiu!u:. Coi drept, 
amatorii de șah au pe undeva 
un atu: acela de a fi lansat 
din mijlocul lor, un viitor per-

un sprijinitor per-

vorbind. ex cep tînd 
f’ dificil de întcc-

cu su- 
cum 

Geor- 
invitat

6TX?-

S-A DAT STARTUL ÎN ETAPA DE VARĂ A DACIADEI
(Vr.flM't im nig 1)

6), precum și o viitoare atle
tă de perf irmanță. 
Marin, de la 
care 
care 
oana 
cînd 
satul 
fondistă la fel de ambițioasă...

Și tot în antractele gimnas- 
ticii, 
rire) susținute de sportivi de 
la Olimpia, Voința.
Clubul Sportiv Școlar 1, de
monstrații de
Rapid. Olimpia. Voința 
și—primite cu un mare interes 
— apariții1 e inedite ale 
parașutjști îndrumați de neo
bositul animator care 
maestruj sportului 
Sebe. în program, o probă de 
parașutism ascensional în

Gabriela
Școala 279 în 

prof. V. Zamfirescu, cel 
a desooperit-o pe campi. 
olimpică Paula Ivan, pe 
era elevă la școala din 
Herăști „vede“ o demi-

curse de ciclism (urmă-

box (Steaua, 
etc.)

unor

este
Vasile

reușită 
trei 

Ghiță,

care m-eritele pentru 
revin nu numai celor 
protagoniști Petre 
Cristian Vasile și Puiu Piep- 
tenaru, ci și pilotului de trac- 
tare Petrică Iancu.

Consemnind în cadrul 
chiderii" și 
meciuri de 
și volei 
1 Mai“, să 
asupra 
fotbal, care a angajat 4 echi
pe de valori și... ambiții foar
te apropiate, cele ale școlilor 
nr. 110 (prof. N. Olaru), 
(prof. Tr. Chițu). 178 
P. Popescu) și 180 (prof. 
Virgil), toate din Sectorul 
care, de altfel, a 
startul în etapa de 
Daciadei, tot cu aoest prilej.

încheiem aceste scurte nota, 
ții. prin a sublinia masiva 
participare a șahiștilor la im
portantul eveniment sportiv —

„des- 
foarte disputate 

baschet, handbal 
dotate cu „Cupa 
ne oprim puțin și 

competiției de mini-

175 
(praf. 

Șt.
1, 

efectuat 
vară a

peste 200 elevi de la școlile 
59, 117, 154, 155, 166, 191, 279, 
de la Liceul ind. I.T.B., care 
doresc să se consacre sportu
lui 
cei 
tila 
De 
printr-un 
de elevi 
și atleți 
telimon.
Felicia Istrate.
să facă parte din secțiile Clu
bului Sportiv Sătesc, folosind 
în sprijinul acestei 
orice prilej. orice 
ne spunea prof. C. Lihu, pre
ședintele 
tive.

Startul 
Daciadei 
acum o participare la fel 
entuziastă Și în întrecerile la 
nivelul tuturor asociațiilor 
sportive bucureștene.

minții. Și, alături de ei, 
de la Școala 185 — Chi-
(SectorJl Agricol 

fapt,
Ilfov). 

S.A.I. a fost prezent 
număr impresionant 

și tineri, printre care 
de la Școala 65 Pan- 
îndrumați de prof, 

„care doresc

tentative, 
concurs**,

a ce st ei unități spor-

în etana de vară a 
fiind dat, așteptăm 

de

form-er. 
nu, fiul 
santie’’
10. a 
tul Mv... 
Timi-șoai 
o aseme 
zență, v 
alții de 
minții...*'

Multă 
tă munc 
valiști l 
unor sp 
ve. ca < 
riistică, « 
afiliat 1 
amatori 
tematice 
nii Vasi 
Chiburțf 
deșt iei J 
re’eva s 
tiler, în 
Stoian ț 
gă» crea 
reprezer 
trecut, 
tr-ttn cc 
obținut 
pentru 
treceri 
ale celo 
zări de 
din alte

La 
care 
asocia t.k 
invitați? 
un cam 
bră:leni 
sibiil. m 
tului". 
cui veri 
în care 
rului va 
mare, e 
în între 
acțiuni 
astfel o 
Daciadă 
Cin tarea 
așa cun 
nică trs



il eșalon valoric la hochei

OU „EGAL
DUNAREA 

, 7—2, 4—1). 
„23 August" 

la discre- 
care au 

forțeze. De 
campioanei, 

Crișan, au 
înscriși pe 

prilej ca un 
rtida de azi, 
iuc. Gălățe- 
ără vlagă, 
nanță fiind 
ia mențină 
jor pînă în 
. Zaharia 3, 
2, Daia 2, 
eseu, Hălă-

S. Antal, 
erdilă, Șt. 
?1. Gubernu 
za a doua, 
n. Both) —
Becze (ul— 

x acest pri- 
'alorică).
IIERCUREA 

(0-1, 1-2,

SI ÎN ZIUA A DOUAî
2—0). Derby ui zilei 
blieului spectator 
spectacol sportiv, cu faze- elec
trizante la cele două porți și cu 
o evoluție palpitantă a scorului. 
Astfel, în prima repriză, după 
o suita de ratări ale ambelor 
echipe. Dinamo reușește să des
chidă scorul prin Bacso 
18,03 — cu un puternic 
la linia albastră). In al 
„sfert", bucureștenii își măresc 
avantajul la trei puncte, prin 

golurile marcate de Pogăceanu 
(min. 31.13) și Jumătate (min. 
34,52). $i cînd se părea că 
partida este jucată, iată că Sp. 
Club âre o frumoasă revenire și 
reușește să marcheze de trei ori 
prin Cs. Antal 
Gerczuly (min. _____
obținînd in extremis o nesperată 
„remiză". Arbitri : s
Trandafir — Em. Both,

Azi, de la ora 15 ; 
Dunărea ; de la ' 
Steaua — Sport Club.

Marian NEGOIȚĂ

u

a oferit pu- 
un agreabil

(min. șut de doilea

(min. 38,09) și
49,14 .............și 59,11),

Dumitru 
, Gh. Mîcu. 

Dinamo — 
ora 17,30 :

etapă a Diviziei A (popice)

oenvltime* 
semnele ne 
urile din 
sa Rentelor 
•ă, dar nu 
zu Ratele în-

VOIN- 
(5—’/• 
dispu- 
clasa- 
au c- 

aerby-uJ 
tennicc ale 
1 aplauda
re (un 3ori 
cureștence- 
ă evoluției 
loarei Ala
melor Ma- 
uită la iu- 

Marile 
lor. S33 

us** ec?rpa 
ț-ele victo- 
oarea Cris- 
din antu 

xpitală ve- 
îcere. In 
c*L? depli- 
' A Elena 

a Pană — 
— 419. De 
e se pot 
geiă e:.hi- 

fiout ca 
.< e meii ne 

i favoarea 
Vonre ale 

Constan
ți Min el a 
area căro- 
aela Nrttâ 
ită — 419, 
an.i Roșea 
lil't’u Be- 

1NA — CO
CA BRA-

I - 
-2513 
>asă 

în 
nțe“

ȘOV - VOINȚA SANATATEA O- 
DORHEI 2318—2371 ! (2—4). O nouă 
înfrîngere (a 4-a) a orașoven- 
celor, care nu s-au acomodat 
nici pînă acum cu parti Kilarită 
țile arenei Rulmentul. Cele mai 
bune au fost : Maria Sebok 410 
de la învingătoare. respectiv 
Maricia Radu 414 (Carol GRU
IA — coresp.) ® C.S.M. REȘIȚA 
— VOINȚA ORADEA 2434—238S 
(5—1). Partidă de un angajament 
total, jucată tranșat — la vic
torie. în final, aceasta a surîs 
reșițencelor, care au avut în 
Eugenia Holesch — 469 și Ma
ria Zsizsik — 445 două realiza
toare de exceoție. De la orăden- 
ce Ecaterina Eagdi — 418 a avut 
col mai mare rezultat. (Petru 
FUCHS — coresp.) • VOINȚA 
CRAIOVA — VOINȚA TIMIȘOA
RA 2390—2333 (4—2) Q CON
STRUCTORUL GHERLA — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
2518—2510! (3—3) VOINȚA GA
LATI — MUCAVA MOLID 2536— 
2406 (4—2) A VOINȚA TG. MU- ------ ----- -------- 2 561—24f.5

BAICOI - 
nti s-a 

____  ______ _ oaspetele 
anms la arenă după o oră 

de startul oficial al narti-

REȘ 
(5— n 
GLORIA 
disputat

: au
fa*ă 
dei.

- U.T. ARAD 
« PETROLUL

BUCUREȘTI
deoarece

MASCULIN
MINERUL VULCAN® ___

LIMPIA BUCUREȘTI 512’.
(2—3). Chiar dacă au avut în C. 
Cristea și S. Belivacă — ambii 
835 cei mai buni realizatori ai 
reuniunii. , echina bucureșteană a 
trebuit să nărăsească învinsă si
rena, gazdele dovedi.ndu-se mult 
mai omogene. Liderul minerilor 
din Vulcan a fost I. Scorțea — 
891 (Pomniliu COMSA — coresp? _ T/o 

5) l?—5065 
snfr.:ngere

o- 
-50'31

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

AILA
Munlea- 

tor din 
primii 
oiona- 

',-riii d<e la 
ti e ceva 
e și pre- 

pentru 
sportuln

mani fes- 
cienr na- 
domeniul 
>-apl’.cati- 
tanea tu-
i u.n cerc 
pasionalii 
îi excursii 
tehnicie-

ii Adrian 
fida mo- 
voia de a 
omodelis- 
ng. Gh. 
Tarălun-

• ai cărui 
enți anul 
oară. în- 
■an — au 
■omiis'vne 
«arele în- 
deliștilor. 
ilele așe- 
ri. dar si 
i.
inbuleseu 

,wte al 
’înnoiește 
zenti la 
îvaliștilor 
e^te oo- 
Nava'is-

-e mijlo- 
intrecere 

șantie- 
■u mic cu 
j familie, 
dar și in 
asigurînd 
lină între 
Național 

De fapt, 
o stator-

RULMENTUL BRAȘOV — 
INTA BUCUREȘTI ----
(3—3). Cu această ..................
Rulmentul este deia retrograda
tă, iar Voința, cîștigînd două 
puncte ma»*’. luntă in continuare 
pentru podiumul seriei. Princi
palii realizatori au fost N. Lupu 
și C. Rădulescu — ambii 861 dr 
la oaspeți, de la gazde I. Tis- 

— 889 și FI. Ghiță — 870 
(C. GRUIA — coresp.) • C.F.R. 

CLUJ-NAPOCA — OHIMIJA 
TÎRNAVENT 5157—5108 (2—4).
Ponicarii gazdă, bine conduși de 
antrenorul jucător I. Bice, au 
evoluat cu ambiție nentrj a cîs- 
tiga această disoută, care le dă 
sneranțe la un loc în turneul fi
nal pentru desemnarea campioa
nei tării. Ca nou promovată in 
Divizia A. aceasta ar fi o per
formanță lăudabilă. în ionul de 
sîmbătă au punctat eficace l. 
Bice — 9f)9. S. Deak — 900 pen
tru feroviari, respectiv A. Szasz 
— 905 și C. Bandl — 877. (loan 
LESPUC — coresp.) « TEHLO- 
UTILAJ ODORHEI — UNIO SA
TU MARE 4981—4925 (3—T) • 
METALUL HUNEDOARA - 
CONSTRUCTORUL TG. MURES 
5252—4964 (5—1) « METALUL
ROMAN — CARPAȚI SINAI.a 
5142—5012 (4—2) • AURUL BAIA 
MARE — ------- ---- -----------
5478—5101 
RES TG.
REȘIȚA 5363—5145 (6—0). Rezulta
tele au fost transmise de V. Po- 
povici, D. Vatau, S. Nicolescu, I. 
Păus, D. Răducanu, A. Pialoga 
N. Popa, C. Chiriac, Or. Nemeș,

C.F.R. TG. MURES 
(5—1) » ELECTROMU- 

MURES — OLIMPIA

O NOUA

AUTOTURISME .DACIA 1300 
ș» numeroase clștiguri în bani

LOZUL 
PRIMĂVERII

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DUBLA ÎNTÎLNIRE

GRECIA ROMANIA
Primele reprezentative, în preliminariile C.M

rUrmare din pag 1)
...Fotbaliștii noștri și-au în-' 

cheiat duminică pregătirile la 
Constanța, o dată cu meciul 
disputat în compania echipei 
F.C. Farul. Lotul e aproape 
complet. (Excepții — 
reanu — accidentat, și 
riu —. două cartonașe galbe
ne). Antrenorul Em. 
la încheierea pregătirilor. își 
păstrează moderația : „Orice 
punct în meciul cu Grecia ne 
apropie de... Italia. Bineînțe
les că victoria ne.ar apropia 
și mai mult. Sper să jucăm 
bine — există toate condițiile, 
„joncțiunea44 după Izmir s-a 
realizat în condiții perfecte. 
Rămîne ca previziunile noas
tre să primească și girul... 
gazonului de pe stadionul O- 
limpic4*

Echipa României a sosit la 
Atena, după un zbor în „tri
unghi", care a pornit de la 
București, a cuprins o escală 
la Constanța, pentru îmbarca
rea seniorilor, și apoi și-a con
tinuat drumul, timp de o oră 
și jumătate, comandantul na
vei neomițînd să atragă aten
ția fotbaliștilor noștri că în 
dreapta „se află Olimpul înză
pezit44.

Pe aeroport, un adevărat a- 
tac al fotoreporterilor, cu zeci

Ungu- 
Rota-

Jenei,

de guri de.. . tun, care fulge
rau neîntrerupt, cel mai vizat 
a fost, desigur, Hagi, care a 
fost nevoit să se lanseze în- 
tr.o veritabilă cursă de aripă 
rugbystică, cu schimbări de 
picioare caracteristice pentru 
a scăpa de încercuirea 
loasă a fotoreporterilor. De alt. 
fel, așa cum aveam să consta, 
tăm la numai o oră de la so
sire, echipa României se 
bucură de o stimă cu totul de
osebită în capitala Greciei. 
Ziarul „Athlitikicho" publică 
o fotografie mare a echipei 
României, în culori deosebit de 
atractive. în jurul formației 
noastre se manifestă un deo- 
sebit interes, suporterii fot
baliștilor eleni fiind convinși 
că tricolorii noștri au depășit 
de mult ștacheta fotbalistică a 
Balcanilor.

Echipa, condusă 
Gheorghiadis —

ciei se conturează totuși, ca o 
combinație Olimpiakos — Pa. 
nathinaikos. pe lingă care vor 
mai putea fi cooptați — se 
pare — doi jucători de Ia 
A.E.K. și de unul de la O.F.I.' 
In avancronica meciului de ti
neret se menționează, de alt
fel, promovarea lui Savidis, 
probabil ca o contrapondere la 
posibila promovare a lui Ilie

Dumitrescu in ,.ll“-le tricolor.
Lotul nostru se antrenează 

azi pe stadionul olimpic. . Lă
cătuș este în continuare 
cert, dar se fac eforturi 
țru recuperarea lui. 
tarea partidei care 
decide drumul spre ___ ____
menționăm incă o dată exce. 
lenta stare de spirit din tabă
ra tricolorilor.

in- 
pen- 

în aștep- 
ar putea 

Roma, să

nemi-

de cuplul 
Sofianidis, se 

pregătește în condiții speciale, 
avînd sprijinul clubului Pa- 
nathinaikos, al cărui președin. 
te, Iorgos Vardinoianis, a pus 
la dispoziția naționalei 
cești complexul sportiv al clu
bului său. Și a făcut asta, deși 
nu este ae acord întru totul 
cu soluțiile preconizate de 
Gheorghiadis. care se află în 
tabăra clubului rival, Olimpia
kos. în orice caz, echipa Gre-

gre-

Astăzi, partida echipelor de tineret
(Urmare din pag 1)

are încredere în actuala 
pă care a arătat o formă, 
în „verificarea" _ _____
la Brașov, 2—1 cu F.C.M,,

Pentru jocul de marți seara 
cu Grecia, echipa probabilă 
este următoarea : Prunea — 
Ciocan, Adr. Popescu, Lucaci, 
M. Papă — Timofte, I. Stan, 
Neagoe, Hanganu — Râducioiu, 
Negrău. Rezervele care vor fi 
înscrise pe foaia de arbitraj, 

portar..

echi- 
bucă 

de vineri de

sînt : R. Lucescu ____ ,
Bucur, Panait, Fulga și Bu- 
ferelii — jucători de cîmp. Să 
reținem că, totuși, față de 
recentul meci cu Italia, echi
pei de 
ceastă 
Stelea.
Ursea.

Echipa de tineret a Greciei, 
după cum reiese din declara
țiile publicate în ziarele de azi 
(n.r. — ieri), dorește să-și con
firme și într un joc oficial ex-

tineret îi lipsesc de a- 
dată, I. Dumitrescu, 
Stănici, Cr. Sava și

celenteie rezultate din meciu
rile amicale de care vorbeam. 
Să reamintim cititorilor noștri 

. că pînă acum, în grupa preli
minară, gazdele noastre n-au 
reușit încă' să cîștige, termi- 
nînd la egalitate, acasă, cu Da
nemarca (2—2) și 
București Sint de 
declarațiile aprinse 
ale antrenorului 
care consideră că _ _
linia o formație mai bună de- 
cît cea de la București, chiar 
dacă cel mai valoros jucător al 
său, Savidis, a fost. între timp, 
inclus în lotul reprezentativei A 
Formația probabilă a Greciei: 
Karkamahis — Marinakis, 
Papoulidis, Uzunidis. Haginico- 
lau — Fainclis, lukudis, Ale- 
xandris. Mustakidis — Văitzis, 
Tarasfizidis, o formație în car® 
predomină jucători din 
ionic.

Meciul va fi condus de ar
bitru! Klaus Petze) din R. 
Germană.

pierzînd la 
înțeles deci 
si optimiste 
Stamatîadis 

va putea a-

Sa-

D.

CAMPIONATUL DIVIZIEI C REZULTATELE ETAPEI A 21-a
SERIA I

Minerul Gura Humorului — A- 
vîntul Frasin 3—0 (1—0), Con
structorul Iași — Carpați Gălâ- 

nești 1—0 (0—0), C.S.M. Bucecea 
— FORTUS Iași 1—0 (1—0). Au
rora Tg. Frumos — Metalul Ră
dăuți 4—0 (2—0). Steaua Minerul 
Vatra Dornei — Metalul Roman 
5—i (2—0), zimbrul Șiret. — Fo
resta Fălticeni 3—1 (2—0), Lami
norul Roman — Cetatea Tg. 
Neamț 2—o (0—0), Metalul Boto
șani — I.T.A. Celuloza Piatra 
Neamț 3—2 (1—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 21-a: 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 34 p (39— 
12), 2. Foresta Fălticeni 31 p
(48—17), 3. Minerul Vatra Dornei 
23 p (34—22), 4. Metalul Rădăuți 
23 p (32—24)... pe ultimele locuri: 

Avîntul Frasin 15 p (34—43?.— -- o15.
16. Celuloza P. 
(21—42) .

SERIA
Gloria C.F.R. 

rul Vaslui 1—2 
Buhuși 
3—1
C.S.M. Borzeștl 2—1 
MECON Mun. Gh. Gheorgniu- 
Dej — Petrolul Molnaști 1—0 
(0—0). Partizanul Bacău — Mi
nerul Comănesti 2—0 (1—0). Me- 
cano Snort Galati — Șantierul 
Naval Galați 3—0 (0—0), Meca
nica Vaslui — Stlinta NAVROM 
Galati 5—0 (3—0). steaua Mecanica — ■ . . .
5—0

Pe 
RUL 
Gloria 
11), 3. 
26) ... 
S.N. Galati 15 p (23—29), 
Victoria Tecuci 15 d (32—49), 16. 
Proletarul Bacău 15 p (21—40).

SERIA A IlI-a
Victoria Țăndărei — Olimpia 

Rm. Sărat 1—1 (0—1), Petrolul 
Brăila lanca — Chimia Buzău 
3—0 (1—0), Foresta Gugești 
Arrubium Măcin 3—0 (2—0), Hi
drotehnica Buzău — Laminorul 
Brăila 2—0 (0—0), C.S. Progresul 
Brăila — Granitul Babadag 1 -2 
(0—1), Autobuzul Voința Odo- 
beștl — Progresul Isaccea 1—0 
(1—0). A.S.A. Buzău — S.N.- 
C.S.ș. Tuleea 4—0 (1—0), Petrolul 
Berea — Celuloza Adjud 3—C
(1—0).

Pe primele >ocurl: 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 35 p (41—6), 2. Hi
drotehnica BUZău 26 p (50—28;,

Neamț 12

A Ii-a
Galati — Viito- 

(0—0), Textila 
Victoria C.F.R. Tecuci 

(1—0), Unirea Negreșd — 
Borzeș-ti 2—1 (1—0),

Mun. ~
Petrolul

Huși — 
(5-0).
primele 
VASLUI

C.F.R.

Proletarul Bacău
locuri : 1. VIITO-
33 p (60—22), 2. 
Galați 31 p (56 -

Mecanica Huși 24 p
pe ultimele locuri:

OCAZIE
PENTRU

VALORIFICAREA

ȘANSELOR !
0 La toate agenfiile 

vinzătorii volanți ;

3. C.S. Progresul Brăila 26 D
(10—24) ... pe ultimele locuri : 15.

16.

<41—
14.
15.

Surprize dintre cele mai
plăcute : cîștiguri de
50.000 lei, 20.000 lei,
10.000 lei, 5.000 lei
altele.

S Nu uitați câ emisiunea 
este LIMITATA I

1

A.S.A. Buzău 16 p (27—37). 
Laminorul Brăila 15 o (23—38).

SERIA A IV-a
Ș.N. Oltenița — Unirea Slobozia 

0—1 (0—1). Montana Sinaia —
Victoria Munteni Buzău 3—0 — 
neprezenta re, ISCIP UI meni 
Unirea Urzieeni 4—1 (2—0>, Pe
trolul Băicoi — Unirea Chnpina 
1—0 (1—0). Victoria Lenlia — 
Portul Constanta 1—0 (0—0», Vo
ința T.C.S. Medgidia — Victoria 
Florești 1—0 (0—0). Olimpia Slo
bozia — Progresul C.S.S. Med’ 
gidia 1—2 (1—0). CONPREF Con
stanța — Viitorul Chirnogi 3 -1 
(0-1).

Pe nrimele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 33 p (49—13), 2. Mon
tana Sinaia 31 p (51—17). 3. Pro
gresul Medgidia 31 p (3.)—20» ... 
pe ultimele locuri: IZ 
Chirnogi 16 p (27—54). 
toria Munteni 
<12—78).

SERIA
C.S.M. Unirea 

A.S. Dunăreană 
6—0 (2—0). RO VA 
C.F.R.-B.T.A. București 2—0 
(1—0), Metalul București — Au
tobuzul București 0—2 fO—l). 
MECON București — Chimia Tr. 
Măgurele 1—0 (0—0), Pe-roltil
Roata de Jos — Viscofil Bucu
rești 3—0 (2—0), Danubiana
București — Petrolul Poieni 5—0 
(2—0), F.C.M. Victoria Giirgigu
— A.S.T.C. București 2—0 <1—0). 
Automatica București — I.M.G. 
București 0—2 (0—1).

Pe nrimele locuri: 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 32 p (47—13), 2. 
Autobuzul București 31 p (45—13), 
3. I.M.G. București 28 p <36—17)... 
ne ultimele locuri: 15. Viscolii 
București 16 p (33-361, 16 Pe
trolul Poieni 1 p (8—95».

SERIA A VI-a
Forestierul Băbeni — Mecanica 

Fină’ București 2—1 (1—1), Mine
rul Sotînga — Minerul Pripești 
5—0 (3—0). Electrica Tltu — 
Muscelul Cîmnulung 3—0 (1—0),
Metalul Filinesti — Unirea Pi
tești 2—1 (0—n. Electrica Fieni
— TUPS Chttila 2—0 (2—0), Avi
cola Crevedia — A.S.A. Chimia 
Brazi Ploiești 3—0 (1—0), 
greșul Energia București 
lectronistul Curtea de 
3—0 (2—0.)., Tehnometal ___
resti — Cimentul Fieni 3—0.

Pe primele locuri : 1. MECA- 
NTCA FINA BUCUREȘTI 32 p 
(37—13). 2. Progresul București
24 n (36—21) — penalizată cu 3 p
3. Metalul Filinesti 23 p (36—39),
4. Muscelul Cîmnulung 22 p (26— 
25)... pe ultimele locuri : 14. A- 
vicola Crevedia 18 p (38—41), 15.

) ...
15. Viitorul

Vie- 
0

16.
Buzău 2

A v-a
Alexandria — 
GINAV Giurgiu 

Roșiori 
București

Pro- 
— E- 
Argeș 
Sucu-

Forestierul Băbeni 18 p (26—43). 
16. Electrica Fieni 17 p (24—31).

SERIA A Vil-a
Viitorul C.S.Ș. Drăgășa.oi — 

Constructorul T.C.I. Craiova 
1—1 (1—0), Mecanizatorul Simian
— Recolta Stoicănești 1—0 (1—G),
Termoconstructorul Drobeta Tr. 
Severin — I.O.B. Balș i—1 *.0 -0(*. 
Dierna Orșova — Petrolul stoina 
3—1 (2—1), Progresul **
Minerul Mătăsari 
Constructorul Șoimii 
Sportul Muncitoresc 
Olt 5—0 (3—0). Dacia 
mănești — Progresul 
3—0 (2—0), Petrolul Țiclcni — 
Metalurgistul Satu 5—0 (3—0).
• Meciul Progresul Corabia — 

Sportul Muncitoresc Drăgânești 
Olt, din etapa a Xl-a. s-a repro- 
gramat și s-a încheiat cu vic
toria (3—1) echipei Progresul Co
rabia.

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRMOVA 
28 p (45—12), 2. Progresul Cora
bia 27 p (41—18). 3. Dacia Căli- 
mănești 26 p (36—20)... pe ulti
mele locuri : 14. Progresul 341- 
lești 17 p (22—34). 15. Metalurgis
tul Sadu 17 p (20—41), 16. Ter- 
moconstructorul Drobeta Tr. Sev 
11 p (18—51).

SERIA A
C.S.M. Vagonul 

rea Sînnicolau 
C.S.M. Lugoj — 1 
va Nouă 5—0 (2—0), U.M. 
mișoara — Energia Auto Timi
șoara 6—3 (4—0). Petrolul Arad
— Minerul Oravița 1—0 {1—C)
Automecanica Reșița A.S. Sln- 
martinul Sîrbesc 3—0 (2—0),
C.F.R. Caransebeș — Motorul 
Arad 1—0 (1—0). Minerul Anina
— C.S.M. Caransebeș 6—0 (2—0). 
Strungul Chișineu Criș — Unirea 
Tomnatic 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 
NUL ARAD 34 p 
C.S.M. Lugoj 28 p 
U.M. Timișoara 24 
pe ultimele locuri : 
Caransebeș 15 p (16—55). 16. MS 
ner-ul Oravita 12 p (28—46).

SERIA A IX-a
C.F.R. Simeria — Mureșul Ex

plorări Deva 0—1 (0—0). Textila 
Cisnădie — Minerul Lupeni 3—0 
(1—0), Minerul Știința 'Vulcan — 
Metalul Aiud 3—0 (2—0), Ener
gia Săsciori — Carpați Agnita 
0—0. Retezatul Hațeg — C.S.U. 
Mecanica Sibiu 1—0 (1—0), Șoi
mii Lipova — Carpați Mirșa 2—1 
(1—0), I.P.A. Sibiu — Automeca
nica Medias 2—2 (1—0). Aurul 
Brad — Metalurgistul Cugir 3—* 
(3—1).

Pe primele locuri: 1. MUREȘUl» 
DEVA 35 p (44—9), 2. Metalur
gistul Cugir 30 p (37—18). 3. Au-

Corabia — 
3—0 (2—0).
Craiova — 
DrăglneștJ 

Cozi a Căli- 
Bâiloști

. VIII-a
, Arad — Uni- .

5—0 (2—0),
Minerul Moldo- 

Ti-

A.S.

1. win- 
(71-31), 2.
(51—31), 3.
p (40—29)...

!5. C.F.R.

rul Brad 25 p (51—24) .. pe ul
timele locuri : 14. Carpați Mîrșa 
17 p (32—33), 15. Textila Cisnă- 
die 17 p (38—47), 16. Automeca- 
nica Mediaș 15 p (21—42*

SERIA A X-a
Cimentul Hoghiz — IMASA St. 

Gheorghe 2—4 (1—3), Rapid
Miercurea duc — Progresul O- 
dorhei 3—1 (1—0), Minerul Bălan
— Precizia Săcele 3—0 (0—0). E-
lectro Sf. Gheorghe — Rele nul 
Săvinești 4—1 (1—1). Metalul Ig. 
Secuiesc — Minerul Baraolt 5—2 
(4—1), Carpați Brașov — Unirea 
Cristur 2—1 (1—0), Metalul Si
ghișoara — Viitorul Gneorgnenl
2— 1 (0—0). Nitramonia Făgăraș
— Carpați Covasna 4—0 d—0).

Pe primele locuri: „ 2 ,2 * “ * 
SF. GHEORGHE 35 p (50—15). 
Electro Sf. Gheorghe 30 
15). 3. Rapid Miercurea 
p (35—20)...* pe ultimele
15. Carpați Covasna 16 p
16. Cimentul Hoghiz 8 p

SERIA A Xl-a
Laminorul Victoria Zalău — 

Steaua C.F.R. Clu.j-Napoca 0—3 
(0—0), Mureșul Luduș — Indus
tria Sîrmei C. Turzii 2—3 (0—0), 
C.U.G. Cluj-Napoca — Lamino
rul Beclean 1—0 (0—0), Otelul 
Reghin — Chimia Nă^ăud 0—1 
(0—0). IZOMAT Simicul Silva- 
niei — Sticla Arieșul' Turin 0--3 
(0—1), Minerul Sărmășig — La
cul Ursu Sovata 3—1 (1—0). Me
canica Bistrița — Metaiot?hnlca 
Tg. Mureș 3—0 (1—0). Olimpia
Gherla — Metalul Reghin 0—0

Pe primele locuri: 1 C.F.R.
CLUJ-NAPOCA 27 p (41—17). 2. 
Mureșul Luduș 26 p (29—18). 3. 
Minerul Sărmășâg 25 p (31—19) 
4. Mecanica Bistrița 25 p (29—25) 
... pe ultimele ocuvi: 14. Olimpia 
Gherla 17 p (15—25), 15. Lacul 
Ursu Sovata 17 p (20—51'. 18.
Laminorul Beclean 16 p (23—40).

SERIA A XlI-a
Someșul Satu Mare — 

Sighet 0—0, Oțelul Or. dr. 
Groza — Voința Oradea 
(0—0). Minerul Băița _____
Borșa 4—3 (4—1). Oașul Negrești
— Chimia Tășnad 4—0 (1—0).
Bradul Vișeu — Gloria Beiuș
3— 1 (1—1), Minerul Șuncuiuș —
Minerul .Turț 1—0 (1—0) înfră
țirea Oradea — Minerul Baia 
Sprie 0—0. Victoria C-irei — 
CUPROM Baia Mare 4—2 (2—0).

Pe primele locuri: 
ȘUL SATU MARE "
2. Oașul Negrești
3. Otelul Or. dr.
24 p (33—31) ... 
locuri : 
(20—28). 15. Chimia Tășnad 13 p 
(19—34). 16. Minerul ’ "
16 p (21—38).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri din 
localitățile respective.

1. IMASA

P <27—
C.'UC Î6 
locuri : 
(16—48). 
(16—70).

C.I.L. 
Petru 1—0 

Minerul

14.

t. soire-
27 p '44—23),
25 p (48—40), 
Petru Groza 

pe ultimele 
Minerul Tu/ț 18 o

Ș meuiu?

ADMINISTRAȚIA DE
CtȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 19 APRILIE 1989
Categoria 1 : 2 variante 25% a 

23.689 lei ; cat. 2 : 3 variante 25% 
a 15 793 lei ; cat. 
riante a 4 211 lei ; 
riante a 667 lei ; 
variante a 391 lei ; 
variante a 296 

33035,75 variante a

3 î 
cat. 
cat. 
cat. 
lei :
100

11.25 va-
4 : 71 va-
5 : 121,25
X : 160.25 

cat. z :
Iei.

• „Capul de afiș" al acestei 
săotămîni îl constituie TRAGE
REA MULTIPLA LOTO, progra
mată să aibă loc duminică 30 
aprilie. Iată prin urmare. încă 
c ocazie de a obține cîstiguri în 
bani 3i autoturisme, precum șl 
numeroase excursii în R.S. Ce
hoslovacă. Așa cum arată șl

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
numele său. o TRAGERE MUL
TIPLA LOTO, atît de îndrăgită 
de participant!. înseamnă. de 
fapt, mai multe trageri LOTO 
obișnuite (mai exact 4) cuprin-

Pbani___
într-una singură, cu oosibili-se ...... ....... —„----- — .—

tatea de a se obține ciștigur! și 
pentru 3 numere din 18 extra
se. De notat că biletele in va
loare de 25 de le! au acces la

toate cele 8 extrageri (cu 72 de 
numere în total) însă nu' uitați 
că ultima zi pentru a vă expri
ma opțiunile în ceea ce privește 
numerele favorite este sîmbătă, 
29 aprilie. De altfel. agențiile 
Loto-Pronosport vă stau la dis
poziție cu toate informațiile, in
clusiv cu prospectele tragerii 
respective ce pot fi obținute în 
mod gratuit 1

ma!
o- 
nu 
zi

• In această săntămînă 
sint. nrogramate : Tragerea 
bisnuită Pronoexcres. (deci, 
uitati că astăzi este ultima 
pentru iucarea numerelor favo
rite) tragerea obișnuită LOTO 
de vineri. 28 anrilie, precum si 
concursul PRONOSPORT de du
minică. 30 aprilie.



MARELE PREMIU F. I DE LA IMOLA

SUBMARINUL"

Cupa Dunării" la haltere-juniori
ARUNCA ANCORA

SPORTIVI ROMÂNI PE PODIUM
PRAGA, 24 (Agerpres). — 

La competiția de haltere pen
tru juniori „Cupa Dunării*1 ce 
se desfășoară la Cheb, la 
60 kg Dan Morar s-a clasat 
pe locul al doilea cu 255 kg la 
totalul celor două stiluri

(115 kg plus 140 kg). Primul 
loc a revenit bulgarului Te- 
nev Cu 257,5 kg. La categoria 
67,500 kg Florin Șpetcu a o- 
cupat locul 3 cu 245 kg (110 kg 
plus 135 kg).

M. ȘOAITA A C1ȘT1GAT PRIMUL CONCURS 
Dl DIRT-TRACK

Manele Premiu automobi
listic de la Imola (Italia), con- 
tind 
dial 
gat 
ion 
da“) 
km . ...
(medie orară 201,939). Pe locu
rile următoare s-au clasat fran
cezul Alain Prost și italianul 
Alessandro Nannini.

La al 4-lea tur, la o viteză 
de 300 km, după un viraj,

pentru Campionatul Mon- 
formula I, a fost cîști- 

de pilotul brazilian Ayr- 
Senna („Mc Laren Hon- 

înregistrat pe 292,320 
cu timpul de lh 26 :51,275,

INTERNATIONAL C M. DE HOCHEI PE

Gerhard 
luat foc 

să aban- 
fost stima

mașina pilotului 
Berger (Austria) a 
acesta fiind nevoit 
doneze. Incendiul a 
în numai 22 de secunde ! Con
curentul s-a ales cu citeva 
arsuri pe față și la braț dar 
viața sa este în afară de orice 
pericol — au constatat medi
cii dintr-o clinică din Inns
bruck unde sportivul austriac 
a fost transportat cu un eli
copter.

GHEAJÂ (Gr. A)
Așa cum se anticipa, a doua 

reuniune a concursului in
ternațional de dirt-track, care 
a înoepat vineri la Brăila cu 
participarea celor mai buni 
seniori ai noștri și a unor a- 
lergători din prima ligă a 
R.D. Germane (de la Moto 
Club Post din Leipzig), des
fășurată pe cocheta arenă din 
comuna Ianca, a avut un plus 
de atractivitate, deoarece 
pista de aici, amenajată la 
cotele limită ale regulamen
tului, i-a supus pe concurenți 
la un dificil examen, 
gîndu-i să meargă mal 
în derapaj.

în aoeste condiții, tehnica 
în luarea startului a fost de
cisivă, fiind foarte greu să-ți 
depășești adversarul pornit 
in față- Cu toate acestea, am 
asistat șl la „țîșniri" la intra
rea în turnante, mult gustate 
de public. Autorul celor mai 
multe faze de acest fel a fost 
petrolistul N. Puraveț, 
după o îndelungată 
din arena 
dovedit că are 
nuite. în vervă deosebită, 
l-a 
pe 
M.

obli- 
mult

care, 
absență 

competițională. a 
resurse nebă- 

el 
învins în întrecere directă 
favoritul nr. 1, siblanul 
Șoaită, în continuare a

REZULTATE SCONTATE
IN CAMPIONATELE

DE MOTOCROS
de

ciștigat toate manșele pînă la 
ultimele două evoluții, cînd 
din postură de învingător al 
reuniunii a coborit, în final, 
pe poziția a treia, din cauza 
unor erori în luareâ startului. 
Bucureșteanul 
a ratat startul iii 
manșă și a fost ______
iar liderul motocicliștilor 
R.D. Germană, F. Opitz, 
toate eforturile depuse 
s-a simțit în largul lui pe 
pistă atît de pretențioasă, 
în acest joc al șanselor a 
vut în final ciștig de
M. Șoaită (I.P.A. Sibiu).
a acumulat 14 puncte, în dau
na coechipierului său D. 
Stoica, tot cu 14 puncte (în
vins în manșă directă de 
Șoaită). urmați, în ordine, de
N. Puraveț 
cu 13 p, D.
Sibiu) 12 p, 3. A. Hack (Vo
ința Sibiu) 12 p și F. Opitz 
(M.C. Leipzig) 9 p.

în clasamentul general al 
celor două reuniuni ale pri
mului concurs internațional 
al anului, organizat excelent 
de A.S. Petrolul Ianca prime
le locuri au fost ocupate 
M. Șoaită cu 28 p. N. 
veț 24 p, D. Stoica 24 
Hack 22 p. D. Bogdan 
F. Opitz 20 p.

Tn prima reuniune, 
de oficiali a fost condus 
FI. Carp (Brăila), iar în,run
da" a doua, de la Ianca, W. 
Jochen (R.D.G.) și starterul 
secund M. Boriceanu (Erăi- 
la) au asigurat un arbitraj 
impecabil.

Traian IOANIȚESCU

C.M. de hochei pe 
a continuat în Suedia, 
nou meci, în care s-a 
gistrat o surpriză. 
Poloniei (nou promovată
grupa Â) a dispus cu 
(2—3, 3—0, 0—0) de cea a 
R.F. Germania. După 6 etape,

gheață, 
cu un 

inre- 
Echipa 

în 
5—3

M. Gheorghe, 
prima lui 
descalificat, 

din 
cu 
nu 

O 
Si 
a- 

cauză 
cane

(Petrolul Ianca) 
Bogdan (I.P.A.

de
Pura- 

p. A. 
20 p și

corpul 
de

pe primele locuri se află re
prezentativa U.R.S.S. cu 12 p, 
•armată de Suedia cu 10 p. 
Canada și Cehoslovacia cu 
cite 8 p. Pe ultimele poziții 
(7, respectiv 8) sînt situate 
echipele Poloniei și R.F.G. cu 
cite 2 p.

I
MARGINALII IA „INTERNAȚIONALELE" DE GIMNASTICA

(Urmare din pag. 1)

și caldă. Daniela 
cele 
fost 
du
sa 

sa-

I

în fața a peste 10 000 
spectatori și pe o vreme exce
lentă au început duminică 
Campionatele Republicane
individuale de motocros în 
organizarea (bună) a asocia, 
ției sportive I.R.A. din Tg. 
Mureș. La capătul unor curse 
spectaculoase, desfășurate pe 
traseul de la Valea Rece, fa
vorit» s-au impus, obținîn- 
du-se, în general, rezultate 
scontate : 50 cmc (29 con
curenți) «— 1. M. Dinescu (Po
iana Cimpina) 40 p, 2. A. Du- 
mitrache (Poiana) 30 p. 3. 
St. Radu (Locomotiva Plo
iești) 30 p ; 80 cmc (12 con
curenți) — 1. F. Szilaghi (E- 
lectro St. Gheorghe) 34 p, 

(Torpedo I 
3.

p:

. 2. 
Zăr- 

A. Roman 
cmc 
c. 
E 

Csaba (E- 
cmc (13 

________ _ FI. Pop 
(Steaua) 40 p, 2. D. Titilencu 
(Torpedo) 34 p, 3. M. Butuza 
(Torpedo) 24 p (C. ALBU — 
coresp.).

Z. Ferenczi 
nești) 33 p, 
(Steaua) 31 
concurenți) 
(Steaua) 35 . 
(Steaua) 34 p, 3. T. 
lectro) 33 p ; 250
concurenți) — 1.

P.

125
1.
2.

(20 
Duțâ 
Ddrr

„CUPA FEDERAȚIEI- 
A INAUGURAT SEZOAIUl

în 
de 

pentru 
inau-

Pe traseul din Bistrița, 
prezența a peste 15 000 
spectatori, întrecerile 
„Cupa Federației" au 
garat sezonul de motociclism
viteză pe șosea. Bine organi
zate de asociația sportivă Vo
ința Bistrița, acestea 
încheiat cu 
vingători : 
(I.M.G. Buc.), 
cescu (I.M.G. 
50 cmc sport.
(I.T. Buc.) la _ ___ __
țională. T. Troia (I.M.G. Buc.) 
la 125 și 250 cmc, frații A. și 
F. Toth (I.R.A. Tg. Mureș) la 
ataș pînă la 500 cmc. (Fi. 
STOMA — coresp.).

s-au 
în- 

Panca 
Mezim-

următorii
Otilia

M.
Buc.) la 

I. Scărl&tescu 
50 cmc na-

ospitalieră 
și-a etalat din nou, in 
două reuniuni în care a 
prezentă — sîmbătă și 
minică — binecunoscuia 
clasă internațională. Noile 
le exerciții, pregătite cu rigu
rozitatea impusă de actualele 
prevederi ale Codului interna 
țional de punctaj, sint intr-a
devăr competitive la cel mai 
înalt nivel și au fost prezen
tate în concurs la un nivel ca
re a evidențiat cu prisosință 
talentul multiplei noastre cam
pioane. Daniela Silivas a ma
nifestat virtuozitate în mișcări, 
stăpinire de sine, multă sigu
ranță. precizie. In același timp, 
ea a evaluat. în ansamblu, la 
un nivel care sugerează că, în 
timpul care a mai rămas pînă la 
Campionatele Europene de la 
Bruxelles, pot (și trebuie) să 
fie conectate și unele dintre 
imperfecțiunile manifestate. 
Firește, publicul a salutat cu 
entuziasm cele patru note ma
xime obținute de Daniela, două 
in concursul pentru individual 
compus si două în finalele pe 
aparate (de fiecare dată la 
paralele și sol). După cum am 
mai avut prilejul să mențio-

.CUPA TRIUMF" LA SĂRITURI ÎN APĂ
(Urmare tin nag. 1)

bil șef de promoție al tineri
lor săritori români. La a- 
ceeași probă. „minisăritorul" 
Gabriel Ghcrechcș (antre
nor : P. Decuseară). în vîrstă 
de 12 ani, a fost răsplătit cu 
aplauze pentru curajul și 
acuratețea cu care a executat 
unele salturi, precum 
tru ocuparea locului 
platformă, sovieticul 
Șogol a prezentat, la 
un program de înaltă 
executat la același 
printre săriturile aplaudate 
de public fiind și un salt și 
jumătate răsturnat cu trei șu
ruburi și jumătate (coeficient 
3,3 !), pentru care a fost răs
plătit cu 87,45 puncte ! Dintre 
sportivii români, doar Vale-
riu Dumitru (antrenor : N. 
Sparios) a demonstrat talent
și perspective, care pot 
împlinite însă doar prin 
plină seriozitate și de 
înainte.

Referitor la evoluțiile 
tivilor români, a ieșit în evi
dență preocuparea antrenori
lor de a include în progra
mul elevilor lor sărituri cu 
coeficient de dificultate ridi
cat, competitive pe plan in
ternațional, majoritatea lor 
însușite și aplicate cu prile
jul „Capei Triumf". Dar. dacă 
în ceea ce privește pregătirea 
în bazin ea poate fi conside-

și pen- 
3. La 

Igor 
libere, 
clasă, 
nivel.

fi 
de- 

acum

spor-

rată satisfăcătoare (și facili
tată prin folosirea, la Sibiu și 
în Capitală, a instalației de 
„apă moale"), cea pe uscat 
— specifică — a rămas un de
ziderat. Or. făcînd o compa
rație între concurenții ro
mâni și unii dintre oaspeți 
(cei mai buni, firește), ca
rențele provocate de lipsa 
pregătirii pe uscat au devenit 
un handicap pentru 
noștri.

Clasamente — fete.
3 m: 1. Ionica Tudor 
461,85 p, 2. Luana 
(România) 439,05 p, 
Stroeva (U.R.S.S.) 435.35
Natalia Kulik (U.R.S.S.) 436,15 
5. Katja Gorelkina (U.ll.S.S.)
424.15 p, 6. Anca Udveșcu (Româ
nia) 403.15 p. 7. Cristl.ia Loloiu 
(România) 379,70 p, 8. Cosmina 
Voinea (România) 373,10 p ; plat
formă: 1. Daniela Popa Româ
nia) 449,60 p. 2. Ioana ~ ‘ 
(România) 443,45 p, 3. 1
Mate (România) 423,05 p,
nia Stroeva (U.R.S.S.) 42: ..
Oana Dinu (România) 382,15 p, 6. 
Clara Ciocan (România) 363,60 p, 
7. Iskra Ghikenska 'Bulgaria! 
345,70 p. 8. Cristina Loloiu 242,70 
p. 9. Sonia Pîntece 'România:
333.15 p, 10. Anca Udvescu 316,05
p; băieți, trambulină 3 m: 1. I. 
Șogol (U.R.S.S.) 687 D, 2. V. Pod- 
voloski (U.R.S.S.) 630,20 o,
S. Hanulkin (U.R.S.S.) 596.30 p, 
4. AI. Gorski (R.D.G.) 591 p. Z.
F. Toralf (R.D.G.) 559,70 p, 6. S. 
Baca (România) 549,90 p,... 9. V. 
Dumitru (România) 487,90 n . >0.
G. Dumitru (România) 443.80 p; 
platformă: 1. .1. Stockel 'R.D.G.) 
485.35 p. ' 2. B. Cibu (România) 
477.50 o. 3. G. Cherecheș (Româ
nia) 429,25 p, 4. S. Baca' 411,70 p.

năm, și exercițiul la bimă al 
Danielei Silivaș a fost prezen
tat la nivel foarte ridicat, evi
dent de nota maximă, dar este 
de neînțeles cum o asemenea 
mare sportivă a putut ca la 
ambele execuții să rateze ate
rizarea. Și nu putem omite nici 
ușurința cu care a cedat în- 
tiietatea la sărituri. victoria 
tinerei gimnaste bulgare Veli
na Ivanceva fiind practic faci
litată de Daniela, care a ratat 
una dintre cele două încercări 
prevăzute de regulament în a- 
ceastă probă.

Cristina Bontaș a confirmat 
frumoasele aprecieri culese în 
evoluțiile sale anterioare din 

• acest sezon. Ni se pare că ea 
reprezintă cel mai serios dștig 
din ultimele luni pentru lotul 
reprezentativ al țării. Ea im
presionează printr-o mare ușu
rință în mișcare (chiar și 
tunici cînd execută 
acrobatice dintre cele 
le), prin plasticitatea 
lor. prin siguranță. 
Gheorghe, situată pe 
treia la individual compus, și-a 
îneîntat admiratorii ploieșteni 
cu multe și aplaudate reușite, 
în fond, acesta ar putea fi și 
trio-ul pentru „europene".

Iată rezultatele tehnice ale 
finalelor feminine : sărituri : 
Velina Ivanoeva (Bulgaria) 
9,662 p> Dantela Silivaș 9,643 
p. Cristina Bontaș 9.600 ; pa
ralele : Silivas 10 p. Bontaș 
9,837 p, Homma Leah (Cana
da) 
9,925 
9,850 , .
Bontaș 9,950 p. Marina 
dratova (U.R.S.S.) 9,837 p.

a- 
elemente 
mai gre- 
execuții- 
Gabriela 

poziția a

9,775 p ; birna : Silivaș 
p, Oka Koyuki (Canada) 
p ; sol : Silivaș 10 p.

Kon-

săritorii
trambulină 
(România)

Citii uliga
9. Tania 

p. 4.
P,

Volcu 
Monica 

4. Ta
ri p, 5.

3.

5.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Kenyanul Dou

glas Wakiihuri a cîștlgat mara
tonul de la Londra cronometrat 
oe 42.195 km în 2h09:03. Pe locu
rile următoare : australianul
Steve Monghetti 2h09:06 și Ah
med Salah (Diibouti) 21109:09. La 
feminin cel mai bun timo 
2h25:36 I-a realizat Veronlque 
Marot (Anglia). a> în concursul 
de la Walnut (S.U.A.) jamaica- 
nul Raymond Stewart a cîștlgat

100 m in 9.91. urmat de ameri
canul Joe Deloach

HANDBAL • La 
ma manșă a finalei 
pionilor Europeni 
feminin echioa austriacă Hvoo- 
bank Sudstadt a întrecut cu sco
rul de 16—14 (10—8) formația, lo
cală Spartak.

ȘAH * .Memorialul Paul Ke- 
res“. de la Tallin s-a încheiat

9,97.
Kiev. în pri- 

Cupei Cam- 
la handbal

i
i

i

$

I se zice, „submarinul", iar 
explicația e simplă : David 
Berkoff a pus la punct cu a- 
jutorul antrenorului 3o Ber
nal) o tehnică de înot care 
i-a permis, premieri absolu
tă in Istoria notației, să stră
bată pe sub apă o mare 
parte din traseul probelor 
de spate și, totodată, să co
boare in 3 rindun recordul 
mondial (pe 100 m), fixln- 
du-l ca 54.31.

Aflăm insă că, deși in pli
nă glorie la 22 de ani, „sub
marinul" a decis si arunce 
ancora, renunțina la activita
tea competițională. după ce 
a cișligat, deunăzi, ultima sa 
cursă la „naționalele" univer
sitare ale Statelor Unite de 
la Indianapolis (47.02 pe 100 
yarzi spate). Ce să-l fi de
terminat să ia o asemenea 
surprinzătoare hotărlre ? La 
această întrebare, comentato
rii răspund in fel si chip, 
dar citeva repere ni se par 
de reținut.

Mai întîi că. eminent stu
dent in antropologie, Berkoff 
a ajuns la capătul studiilor 
de la Harvard, pregătirea li
cenței necesitind. firește, 
timp. Apoi pentru că. între
cut la 3.0. 1988 (la 100 m s) 
de japonezul Suzuki. care 
l-a învins cu „tehnica Ber
koff", cel mai rapid spatist 
al lumii, medaliat totuși cu 
aur la Seul in ștafeta de 
4X100 m liber, începe să în
țeleagă că. la gabaritul său 
mai degrabă mediu (1.78 m, 
70 kg), șansele de a-și păs
tra supremația riscă să se 
împuțineze.

Dar mai 
faptul, ba 
acesta 
țională __
(F.I.N.A.) s-a dezis, ....... 
de metoda folosită de Ber
koff, statutnd că „lntr-o pro
bă de 100 m spate, maximum 
10 metri pot fi parcurși de 
sub apă" ! or. in mod obiș- 
----- -................... la

se

că

e ceva, legat de 
chiar inspirat de 
federația interna- 
de specialitate 

. _ „—recent,

nuit, Berkoff înota pe 
fund. „în apnee", cum 
mai spune, in jur de 30 de 
metri într-un bazin de 50 si 
în jur de 20 de yarzi într-u- 
nul (ca la Indianapolis) de 
25. drept pentru care, logic, 
el a recepționat hotărîrea a- 
doptată de F.I.N.A. ca o lo
vitură sub centură ! „Deci
zia, a declarat Berkoff, e to
tal absurdă ! Ba chiar ruși
noasă tn condițiile în care, 
după cum se știe, o sumede
nie de tineri dintre cei mai 
talentat! și-au însușit stilul 
meu de start, căutând chiar 
să-l perfecționeze, tn ceea ce 
mă privește, oricum m-aș 
fi retras, dar îmi pare rău. 
extrem de rău. pentru viito
rul probelor de spate, al 
înotului, în general".

Dezamăgit sau nu, sperind 
încă în demersul federației 
americane de a convinge 
F.I.N.A. să mărească distan
ța „în apnee" pînă la 25 de 
metri, David Berkoff pune 
capăt unei cariere fulminan
te, despre care se va 
vorbi mult timp.

Ovidiu IOĂNIȚOAIA

mal

î

I

I
1

I

I

ROMA, 24 (Agerpres). — In- 
tr-un comentariu despre meciul 
amical Italia —■ Uruguay, cores
pondentul agenției E.F.E. notea
ză între altele : „Squadra azzur- 
ra care îșl continuă pregătirile 
pentru Campionatul Mondial 
conform unui grafic riguros al
cătuit, n-a reușit decît un re
zultat de egalitate 1—1, la Ve
rona, cu formația Uruguayului, 
aflată in turneu in Europa. Du
pă un 1—0 cu Austria și un 0—1 
cu România, echipa Italiei ar fi 
dorit să joace mai bine, dar a 
avut în față o formație solidă 
și bine organizată tehnic. Nu 
s-ar putea spune că italienii au 
decepționat total, dar tehnicienii 
așteaptă un joc mai limpezit $i 
mai ales goluri. Or. formația 
antrenată de Azeglio Vicini a a- 
fișat cunoscutele sale carențe, 
un joc confuz șl neeficient al 
liniei de mijloc și un atac pre
cipitat în jurul unui Vialli me
reu în căutarea unei zile faste". 
De altfel. în mîn. 43 Vialli. a 
părăsit terenul fiind accidentat 
și înlocuit cu Carnevalle,

SCOȚIA (et. 33). Celtic Glas
gow — Dundee 2—1. Dundee U- 
nlted — Motherwell 1—1. Hamil
ton — Hibernian 0—3. Midlothi-

SCURT • PE SCURT
eu trei cîștigătorl : Elvest. Oil, 
Timoșenko (toți U.R.S.S.) cu 1 
p fiecare din 10 posibile. Mihail 
Marin (România), care în ulti
ma rund* a remizat cu Borges, 
s-a clasat pe locul 9. cu 2.5 p.

TENIS DE MASA « Cupa 
Campionilor Europeni (mascu
lin) a revenit echipei vest-ger- 
mane Borussia Ddsseldorf, în
vingătoare cu 5—3 în finala cu 
formația suedeză Falkenberg.

an — Aberdeen I—0. St. M'rren
— Glasgow Rangers 0—2. Clasa
ment : 1. Glasgow Rangers 50 p ; 
2. Aberdeen 46 p : 3. Celtic 
Glasgow 41 p.

anglia. în etapa, de sîmbătă, 
derbyul dintre F.C. Liverpool șl 
Arsenal a fost amînat. Alte re
zultate : Charlton — Manchester 
United 1—0. Coventry — Q.P. 
Rangers 0—3 Derby — Sheffield 
Wednesday 1—0. Middlesbrough
— Nottingham Forest 3—4 New
castle — Luton 0—0 Norwich — 
Aston Villa 2—2 Southampton
— Wimbledon 0—0 Tottenham
— Everton 3—1. West Ham — 
Millwall 3—0. în clasament con
duce Arsenal cu 66 n (33 j). ur
mată de Liverpool 63 p (32 j), 
Norwich 58 p (34 1) Nottingham 
Forest 57 p (33 j) etc.

U.R.S.S. (et. 7 și 8). La Kiev, 
derbyul dintre Dinamo și Spar
tak Moscova s-a încheiat cu o 
surprinzătoare victorie, cu sco
rul de 4—1 (1—0) în favoarea 
oaspeților 1 Celelalte rezultate 
ale etapei a 7-a : Lokomotiv
Moscova — Ararat Erevan 1—0. 
Dinamo Minsk — Sahtior Donetk 
1—' -Zenit Leningrad — Pamir 
Dușanbe 1—0. Metalist Harkov
— Cernomoreț Odesa 2—1. Jal- 
ghirls Vilnius — Dinamo Tbilisi 
1—0 Rotor Volgograd — Dinamo 
Moscova 2—0. Torpedo Moscova
— Dnepr 2—2. In etapa a 8-a I 
Spartak Moscova — Lokomotiv 
Moscova 1—1. Harkov — Dusan- 
be 1—1. Dinamo Kiev — Donetk 
1—0 Zenit — Cernomoreț 0—1. 
Volgograd — Dnepr 0—0. Dinamo 
Minsk — Dinamo Tbilisi 1—0. 
Vilnius — Erevan 3—2 Torpedo 
Moscova — Dinamo Moscova 
3—2. Lideră a clasamentului se 
menține echipa Spartak Moscova 
cu 13 p. urmată de Dnepr cu 
10 o.
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