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EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
21 iunie 1975 a avut 
Comitetului Politic 

C.C. al P.C.R. pre- 
tovarășul Nicolae 

general al

In ziua dc 
loc ședința 
Executiv al 
zidată de
Ceaușescu, secretar 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste România, 
făcut o informare cu privire 
vizitele de prietenie în Republica 
Federativă a Braziliei și Statele 
Unite Mexicane, întilnirile și con
vorbirile avute cu președintele 
Republicii Venezuela, Carlos An
dres Peres, președintele Republicii 
Senegal, Leopold Senghor, pre
ședintele Statelor Unite ale Ame
rica, Gerald Ford, și premierul 
Marii Britanii, Harold Wilson.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, a prezentat, de 
asemenea, rezultatele vizitelor în 
România ale președintelui Portu
galiei, Francisco da Costa Gomes, 
și tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Tartidului Comunist Bulgar, pre-

Ceaușescu.
Partidului 

președintele 
a 

la

ședințele Consiliului de Stat 
Republicii Populare Bulgaria, 
fruntea unei delegații de partid și 
de stat a Republicii Populare Bul
garia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, infor- 
mind in legătură cu întilnirile și 
convorbirile avute, a relevat ca
racterul lor deosebit de fructuos 
care și-a găsit expresia în Decla
rațiile solemne. Tratatele de prie
tenie și comunicatele încheiate, 
acordurile, convențiile și înțelege
rile stabilite în 
borării economice, 
fice și culturale cu 
tive — importante 
pentru dezvoltarea 
prietenie cu popoarele 
țări, pentru promovarea și conso
lidarea unui nou curs pozitiv în 
viața internațională conform inte
reselor păcii, securității și înțele
gerii în lume.

In legătură cu rezultatele vizite
lor și convorbirilor la nivel înalt, 
Comitetul Politic Executiv a a- 
doptat în unanimitate o hotărîre.
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S-AU ÎNCHEIAT campionatele europene de tir

domcniile cola- 
tehnico-știînți- 
statcle respec- 
acte politice 
relațiilor de 

acestor

, TRĂGĂTORII ROMÂNI AO CUCERIT ȘAPTE MEDALII
| • Melania Petrescu fi

1
I
I
I

Corneliu Ion, meri-
tuoși învingători in
campionatele inter-
nafionale ale Ro-
mâniei

DUPĂ FURTUNOASA ETAPĂ A 33 a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

LOCURILE CHEIE (16,17 Șl... 3) SE VOR DECIDE
REZULTATE TEHNICE

U.T.A.
F. C. Argeș
C.F.R. Cluj-Napoca 
Sportul studențesc

C. Galați 4—1 (1—1)
2—0 (0—0)

Chimia Rm. Vikea 
Univ. Craiova 
Dinamo

— F.
— Steaua
— „Poli” Timișoara 1—0 (0—0)
— F.C. Constanța 

pentru azi. pe 
publici!, de la

— Steagul roșu
— F.C.M. Reșița
— „Poli" lași — 

min.

li ul 
Olimpia Satu Mare

— amînat 
stadionul Re- 
ora 17,30.

1_o (0—0)
3—1 (1—0) 

întrerupt în 
20 ; se reia azi, pe 

stadionul Dinamo, de la ora 
17,30, de la scorul de 0—0.

(1—0) 
(1-0)

ULTIMA

— A.S.A. 2—1
— „U“ Cj.-Napoca 1—2

ETAPA (29 IUNIE)
A.S.A.
„U" Cluj-Napoca 
Steaaul roșu 
„Poli" Timișoara 
F.C.M. Reșița 
„Poli" lași 
Steaua
F. C. 
F. C.

Constanța 
Galați

— F.C. Argeș
— Jiul
— Dinamo
— Olimpia Satu Mare
— Sportul studențesc
— Chimia Rm. Vîlcea
— U.T.A.
— C.F.R.
— Univ.

Cluj-Napoca 
Craiova —

(0—1) 
(0-1) 
(0—1) 
(0-2) 
(0-1) 
(1—4) 
(1—3) 
(0—0) 
(0-6)

MIERCURI, vor 
semifinalele „CUPEI

BUCUREȘTI: Steaua — Rapid (stadionul

avea Joc
ROMÂNIEI" :

„23 Au
gust", de la ora 19,30).

• PLOIEȘTI : Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mureș 
(stadionul Petrolul, de la ora 17).

fI.

• Chimia și Steagul roșu așteaptă cu înfri
gurare cele 70 de minute ale partidei Di
namo — Politehnica lași, nejucate din cauza 
ploii O Meciul Sportul studențesc — F. C. 
Constanța se joacă astăzi, din aceleași mo
tive • „U* Cluj-Napoca s-a salvat (practic) 

la Satu Mare in penultimul minut
CLASAMENTUL

32
33
33 
33 
33 
33
32
33
33 
33 
33
32
33 
33 
33 
33
32
33

Festivitate de premiere la pistol calibru mare. Se laminează medalia de 
bronz, tintașului nostru Lucian Giușcă.

Foto : D. NEAGU

1. DINAMO
2. A.S.A.
3. Univ. Craiova
4. Steaua
5. F. C. Argeș
6. F.C.M. Reșița
7. Sportul studențesc
8. Olimpia
9. Jiul

10. U.T.A.
11. C.F.R.
12. F. C. Constanța
13. „Poli” Timișoara
14. „U" Cluj-Napoca
15. Chimia
16. Steagul roșu 

„Poli” lași
F. C. Galați

17.
18.
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15
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12
11
11
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5
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9
5
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4
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7
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7
7
9
9
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8
12
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14
14
13
13
14
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13
14
13
13
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61—33 
45—38 
49—31 
59—43 
51—41 
53—47 
45—47 
37—41 
40—34 
43—39
26— 32
36— 43 
29—39
27— 37 
35—51
37— 29 
40—55 
26—59
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34
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32
31
31
31
31
29
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GOLGETERII
GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) 
GOLURI : Iordănescu (Steaua) — 
GOLURI : Oblemenco (Univ.

31
19
18 
din 11 m.

— 4 din 11 
4 din 11 m.

Craiova)

di.

Inaugurate prin splendida victo
rie a tînărului Mircea Ilca la proba 
olimpică de armă liberă calibru 
redus 60 f culcat, campionatele eu
ropene de tir, aflate la cea de a 
Vil-a ediție, s-au încheiat dumi
nică după-amiază, 
cel din urmă foc
nantul baraj pentru locul 
la pistol calibru mare j
probă a campionatelor) cînd, coinci
dență fericită, tot un român, Lu
cian Giușcă a reușit să cîștige un 
loc pe podiumul de premiere și 
medalia de bronz.

Făcînd un succint bilanț, vom 
menționa că trăgătorii sovietici au 
cucerit cele mai multe medalii de 
aur (9), cite una revenind și țin- 
tașilor din România (Mircea Ilca), 
Polonia (echipa la a. 1. calibru re
dus 60 f culcat) și Cehoslovacia, 
prin P. Kowarik (la 40 f poziția 
în genunchi). Reprezentanții țării 
noastre au obținut pe lingă meda
lia de aur a Iui Mircea 
două de argint (Eugen 
a. 1. calibru redus 60 f 
echipa la 40 f poziția în 
și patru medalii de bronz (două 
prin Ștefan Caban lă a. 1. calibru 
redus 3 X 40 f, armă standard

odată cu 
în pasio- 

trei 
(ultima

Ilca, încă 
Satala Ia 
culcat și 
genunchi)

Ieri, pe stadionul Tinerelului

MANIFESTARE CULTURAL-SPORTIVA
A ELEVILOR BUCURESTENI

3 X 20 f, Lucian Giușcă la pistol 
calibru mare și echipa la armă 
standard 3 X 20 f).

In mijlocul aceluiași interes ge
neral au avut loc și întrecerile ul-

Constantin COMARNISCHI 
T. RABȘAN

(Continuare tn pag. a
A\\\\\\\\\\\\\\
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Suita compel: 
ternationale 
desfășurate

4-a)

Ieri dimineață, stadionul Ti
neretului din Capitală a îm
brăcat haine de sărbătoare, pen
tru a găzdui manifestațiile spor
tive și culturale organizate cu 
ocazia închiderii anului 
școlar și de pregătire a 
tului pentru apărarea 
Defilarea pionierilor și 
din toate sectoarele 
reștiului a prilejuit o ______
în revistă a potențialului spor
tiv școlar, și a însemnat o re
vărsare de tinerețe și optimism, 
subliniată cu aplauze furtu
noase de un public numeros și 
entuziast. După cuvîntul de 
deschidere, rostit de tov. Ni
colae Mihalache, președintele 
Consiliului Municipal București 
pentru Educație Fizică si Sport, 
au început demonstrațiile și în
trecerile sportive la care au 
participat cîteva mii de pio
nieri și școlari. De o atentie 
deosebită s-au bucurat evolu-

sportiv 
tinere- 
patriel. 
elevilor 

Bucu- 
trecere

țiile tinerelor gimnaste din sec
țiile școlilor sportive. Deși 
multe dintre ele nu depășeau 
4—5 anișori, ele au îneîntat a- 
sistența prin dificultatea ele
mentelor prezentate pe covorul 
de iarbă al stadionului.

S-a înălțat, apoi, în văzduh 
aeromodelul cu motor de 10 
cm3 pilotat prin radio-comandă 
de maestrul sportului George 
Craioveanu. Atingînd șl viteze 
de 200 km la oră aeromodelul 
a executat figuri acrobatice de 
mare ținută. O rafală .L.L 
a făcut ca aterizarea să fie, 
insă, mai puțin sigură și avio
nul să rămînă fără pale la 
elice...

Pe terenurile de baschet, vo
lei, handbal s-au disputat zeci 
de meciuri, rugbyștii și fotba
liștii și-au arătat măiestria în 
aprige partide, iar atleții s-au 
întrecut în curse de viteză...

Prezentă cu elevii de la

de vînt
Școala generală 74, din secto
rul 4, profesoara Aurelia Szoko, 
maestră emerită a sportului, ne 
spunea : „A devenit o tradiție 
ca la încheierea anului de in- 
vățămint pionierii și elevii să 
participe la această mare ma
nifestare cultural-sportivă care, 
după cum s-a văzut, a însem
nat nn succes deplin și consti
tuie un stimulent evident pen
tru activitatea sportivă".

Paul IOVAN

COMPETIȚII

PENTRU PIONIERI
Simbătă și duminică, in toate 

județele tării s-au desfășurat 
numeroase competiții sportive 
încadrate in programul acțiu
nilor și manifestărilor dedicate 
zilei pionierilor.

La întreceri au participat zeci 
de mii de concurenți.

—' uita competițiilor 
'i de 

-— desfășurate timp
două săptămini 

frumosul și modernul 
gon de la Tunari, a 
sfirșit ieri după 
După întrecerile de 
din cadrul 
miu Carpati" .. _______
dei. au urmat apoi cea dc 
a Vll-a ediție a campiona
telor europene și a XVlII-a 
ediție a campionatelor In
ternationale ale României. 
Patru competiții, una mai 
reușită ca alta, cu rezultate 
de mare valoare, mai ales in 
ultimele două. Intr-un cuvint. 
un spectacol sportiv de 
mare anvergură, extrem de 
atractiv, beneficiind de un 
cadru organizatoric la înăl
țime. Chiar și 
de închidere a campionate
lor continentale care a avut 
loc pe o vreme potrivnică 
(ploaie torențială) s-a des
fășurat. totuși, conform pro
tocolului dinainte stabilit. 
Spre lauda lor. reprezentan
ții celor 24 de țări, oficiali 
și organizatori au înfruntat 
intemperiile, ducind în mod 
exemplar la capăt și ulti
mul act al campionatelor.

Festivitatea de închidere 
a campionatelor europene de 
tir s-a desfășurat in prezen
ta președintelui C.N.E.F.S.. 
general-lt. Marin Dragnca 
și a altor personalități spor
tive române și de peste ho
tare. După decernarea ti
tlurilor și medaliilor noilor 
campioni continentali, pre
ședintele C.N.E.F.S. a inmî- 
nat sportivului român Mir
cea Ilca. campion al Euro
pei. o frumoasă cupă de 
cristal, pentru performanța 
deosebită realizată.

în final, președintele Co
mitetului de organizare a 
campionatelor continentale. 
Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., a felicitat pe 
laureati. a mulțumit tuturor 
pentru aportul adus în or
ganizare, le-a urat noi suc
cese si a declarat închisă 
cea de a Vll-a ediție a 
CE.

in- 
tir, 
de 
pe 

poli- 
luat 

amiază, 
talere 

„Marelui gre
și al Balcania-

festivitatea

2 I
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Ediția a lll-a a campionatului internațional 
feroviar la baschet feminin

C.F.R SIBIU

ECHIPA ROMÂNIEI 
A CUCERIT LOCUL I

CIȘTIGĂTOARE
A „CUPEI

LA
87-72 intr-o spectaculoasă finală
cu selecționata R. P. D. Coreene

spectacol sportiv au 
sala Floreasca, selec-

Un excelent 
oferit ieri. în------
ționatele feminine feroviare ale Ro
mâniei și R. P. D. Coreene, finalis
tele ediției a in-a a Campionatului 
internațional U.S.I.C. Intr-adevăr, din 
primele secunde și pînă aproape de 
sfîrșitul meciului ritmul de joc de
osebit de rapid, frecvența și pre
cizia aruncărilor la coș, intercep
țiile și contraatacurile, precum și 
evoluția scorului au ținut încordată 
atenția publicului și i-au smuls de
secări acestuia aplauze la „scenă

A _________________

POPICARII ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI

In dubla întîlnire

CU SELECȚIONATELE
R. D GERMANE

j. Simba la și duminică s-au intîl- 
nit la Mangalia, in cadrul unui 
meci amical, selecționatele de po
pice ale Kumaaiei și R. D. Ger
mane. Atit la femei, cit și la băr
bați, victoria a revenit sportivilor 
români : 2 425—2 413 p d — la fe
mei și â 499—5 292 p d ia bărbați. 
Din echipele noastre cele mai bune 
rezultate le-au obținut : Margareta 
Cătincanu — 419, Ana Petrescu — 
415 și Mariana Constantin — 411, 
Gbcorghe Silvestru — 959, Iosif 
Tismănar — 937 și Inliu Bice — 
926. De la oaspeți s-au evidențiat 
Marion Schuster — 433 și, respec
tiv, Helmuth Brautigam — 935.
Turneul individual a fost cîștigat 
de români, lată primii trei clasați ;
1. Mariana Constantin 428 p d,
2. Florica Neguțoiu 423 p d, 3. 
Helga Lehmont (R.D.G.) 421 p d ;
1. Gh. Silvestru 934 p d, 2. I. Tis- 
mănar 924 p d, 3. K. Meismann 
(R.D.G.) 919 p.d. (Cornel POPA, 
coresp. județean).

deschisă4*. Baschetbalistele românce 
au luptat cu multă energie pentru 
a face față apărării foarte agre
sive și preciziei aruncărilor de 
la distanță (armele forte ale 
partenerelor de joc), iar în ul
timele minute au izbutit să se 
detașeze decisiv și să cîștige pe me
rit această frumoasă finală in care 
s-au evidențiat în mod special Ilea
na Gugiu, Rodica Goian și Gabriela 
Bosco. Din echipa R.P.D. Coreene : 
Kang Tschun Ha, Dzu Dzong Suk și 
Dzen Tschun Song. Scor final : ““ 
72 (40—3»). Au marcat : Gugiu
Goian 19. Andrecscu 13, Bosco 
Basarabia 4, Vasilescu 2 (a mai ju
cat Tall), respectiv Kang Tschun Ha 
38, Dzen Tschun Song 20, Dzu Dzong 
Suk 6, An He Sun 4, Kim Jeng Suk 
și Iii Suk Jeng cite 2. Au arbitrat 
A. Szamosi (Ungaria) și G. Chira- 
leu (România).

Celelalte rezultate : sîmbătă, serii 
preliminare : U.R.S.S. — R. P. D. 
Coreeană 60—58 (34—18), Cehoslova
cia — București (junioare) 48—47 (28
— 27). Bulgaria — Ungaria 70—40 
(37—26), România — Polonia 75—62 
(38—34) ; duminică ; Bulgaria — 
Cehoslovacia 72—67 (33—29), U.R.S.S.
— Polonia 63—61 (34—35), București
(junioare) — Ungaria 65—53 (32—25). 
Clasament final : 1. ROMANIA, 2.
R.P.D. Coreeană, 3. Bulgaria, 4. 
Cehoslovacia, 5. U.R.S.S., 6. Polonia, 
7. Ungaria. Coșgetere : 1. Kang Tschun 
Ha 106 p, 2. Ileana Gugiu 97 p. .3. 
Rodica Goian 72 p. Placheta acordată

jucătoare a 
Ilenei Gugiu. 
campionatelor 
în 1979, la

celei mai 
competiției 
Următoarea 
U.S.I.C. va 
Moscova.

tehnice 
a revenit 
ediție a 
avea loc

U. G.S.R.“
OINĂ

87—
38,
11,

D. STANCULESCU

1
I
I

(prin telefon de la 
nostru județean). în

SLATINA, 22 
corespondentul 
prezența a peste 2 500 de spectatori, 
pe stadionul „1 Mai“ din localitate 
s-au încheiat, duminică la prînz, în
trecerile celei de-a 8-a ediții a „Cu

la oină. Deși aproape 
disputat sub 

dina-

pei U.G.S.R.* 
toate meciurile s-au 
rafalele unor ploi torențiale, 
mismul întîlnirilor nu a avut de su
ferit.

Pentru stabilirea echipei cîștigă- 
toare a fost nevoie de 5 lovituri cu 
bastonul, astfel că pe primul loc s-a 
situat C.F.R. Sibiu care a reușit să 
se departajeze cu numai un punct 
de Celuloza Călărași. Antrenată de 
Simion Nistor, formația sibiană a 
excelat printr-un joc rapid, prin țin
tiri precise și printr-o tehnică in
dividuală bine pusă la punct. Iată 
lotul echipei C.F.R. : I. Pițigoi, I. 
Crăciun, F. Munteanu, V. Pîrvu, I. 
Simea, I. Anghel,. L. Șiclovan, V. 
Mujat, V. Simea, D. Daian, S. Șan- 
dru, I. Grigore și A. Astei.

Cu ocazia festivității de premiere, 
echipelor clasate pe primele 4 locuri 
lc-au fost oferite cupe, diplome și 
materiale sportive din 
U.G.S.R., Federației române 
Consiliului județean Olt al 
tclor și CJI.EJF.S. Olt.

întrecerea s-a bucurat de 
de organizare dintre cele mai bune, 
asigurate prin colaborarea tuturor 
factorilor cu atribuții în mișcarea 
sportivă din Slatina. Cîteva rezul
tate din turneul final : C.F.R. Sibiu 
— Celuloza Călărași 8—8 ; C.F.R. Si
biu — Oțelul Tîrgoviște 11—10 ; Celu
loza Călărași — Universitatea Bucu
rești 12—8 ; C.F.R. Sibiu — Universi
tatea București 12—9.

Clasamentul primelor 4 locuri : 1. 
C.F.R. Sibiu 8 p, 2. Celuloza Călărași 
8 p, 3. Universitatea București 5 p, 
4. Otelul Tîrgoviște 3 p.

partea 
de oină, 
sindica-

condiții

C. GHITESCU

TRAGERE LA SORTI IN CUPELE CONTINENTALE LA VOLEI
La Mamaia, cu prilejul reuniu

nii Confederației europene de vo- 
a avut loc tragerea la sorți 

euro- 
ediția

lei, 
pentru 
peni" 
1975—1976.

Iată primele adversare ale 
mațiilor noastre :

C.C.E., masculin (a 17-a

„Cupa campionilor 
și „Cupa cupelor*4,

for-

edi
ție, 20 echipe înscrise) : DINAMO 
— invingătoarea dintre campioa-

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

ncle Israeiuluî și Luxemburgului ; 
feminin (a 16-a ediție, 17 echipe) : 
DINAMO — campioana Israelului,

„CUPA CUPELOR", (a 4-a edi
ție), masculin (16 echipe); STEAUA 
— invingătoarea dintre reprezen
tantele Belgiei și Spaniei ; femi
nin (14 echipe) ; RAPID — invin- 
gâtoarea dintre reprezentantele 
Israelului și Franței.

ECHIPA R.D. GERMANE A CÎȘTIGAT TRIUNGHIULARUL DE LA DRESDA
G România a întrecut Marea Britauie • Natalia Andrei —nou record la 1500 m

DRESo.v, 22. Sîmbătă și dumi
nică s-a desfășurat in localitate 
întilnirea dintre echipele reprezen
tative feminine ale K. D. Germane, 
Marii Britanii și României. Con
form previziunilor, avind in ve
dere marea forță a echipei țării 
gazdă, cea mai puternică din lu
me, formația R. D. Germane și-a 
adjudecat victoria în ambele me
ciuri ; 91—44 cu M. Britanie și 
92—43 cu România. Echipa Româ
niei a inlrecut-o pe cea a Marii 
Britanii eu 70—65 p.

Dintre atletele noastre cele mai 
frumoase comportări le-au avut 
Natalia Andrei — cu un nou re
cord al țârii la 1500 m și Mariana 
Suman — de două ori pe locul 
secund la 400 m și la 800 m.

lată acum cifrele înscrise in foile 
de concurs ; 100 m; 1. Stecher

MIRCEA RAMAȘCANU 
(DINAMO,-ÎNVINGĂTOR

ÎN „CUPA CIBO"

(R.D.G.) 11,43, 2. Lynch (M.B.)
11,46, 3. Mayer (R.D.G.) 11,70, 4. 
Lannaman (M.B.) 11,73, 5. Enescu 
12,10, 6. M. loncscu 12,35 ; 100 m : 
1. Streidt (R.D.G.) 51,20, 2. Suman 
51,79, 3. Anton (R.D.G.) 51,89, 4. 
Murray (M. B.) 52,40, 5. Elder
(M. B.) 52,62, 6. Diaconiuc 53,61 ; 
800 m : 1. Klapezynski (R.D.G.)
2:00,5, 2. Suman 2:01,4, 3. Zinn 
(R.D.G.) 2:02,1, 4. Fița 2:04,8, 5. 
Kiernan (M.B.) 2 ; 05,5, 6. Coomber 
(M. B.) 2 : 05,5 ; 4 X 100 m ; 1.
H. D. Germană 42,90, 2. M. Britanie 
44,29, 3. România (Enescu, lonescu, 
Slavic, Mirza) 47,12 ; lungime : 1. 
Voght (R.D.G.) 6,52 m, 2. Nimmo 
(M.B.) 6,45 m, 3. Cătineanu 6,43 m, 
4. M. loncscu 6,42 m, 5. Bacrcns 
(R.D.G.) 6,40 m, 6. Reeve (M.B.) 
6,18 m ; greutate : 1. Adam (R.D.G.) 
30,11 m, 2. Droese (R.D.G.) 19,50 m,
3. Ciollan 18,12 m, 4. Loghin 
17,55 m, 5. Bedlord (M.B.) 14,99 m, 
6. Keer (M.B.) 13,65 m ; suliță : 1. 
Fuchs (R.D.G.) 61,48 m, 2. Todten 
(R.D.G.) 60,98 m, 3. Pecec 54,50 m,
4. Sanderson (M.B.) 50,08 m, 5. 
Loghin 49,44 m, 6. Corbett (M.B.) 
47,78 m.

în ziua a doua au fost inregis-

trate rezultatele : 200 m : 1. Ste
cher (R.D.G.) 22,75, 2. Maletzki
(R.D.G.) 23,43, 3. Golden (M. B.) 
23,49, 4. Lynch (M. B.) 23,84, 5.
Enescu 24,89, 6. Sălăgean 25,05 ;
1500 ni : 1. Strotzer (R.D.G.) 4:09,4, 
2. Andrei 4:09,5 — nou record, 3. 
Allison (M.B.) 4:11,2, 4. Fița 4:13,0,
5. Hermann (R.D.G.) 4:15,4 ; 4 X 400
m : 1. M. Britanie 3:27,8 — nou 
record, 2. R.D.G. 3:27,8, 3. Româ
nia 3:32,6 ; 10« mg : 1. Ehrhardt
(R.D.G.) 13,23, 2. Colyear (M.B.) 
13,51, 3. Fidlcr (R.D.G.) 13,53, 4.
Bothe (M. B.) 14,05, 5. Enescu 14,35,
6. Mirza 14,64 ; înălțime : 1. Acker
man (R.D.G.) 1,92 m, 2. Kirst
(R.D.G.) 1,85 m, 3. loan 1,81 m, 
4. Vulescu 1,81 m, 5. Harrison 
(M. B.) 1,78 ni, 6. Lawton (M.B.)
1.78 m ; disc : 1. Hinzmann (R.D.G.) 
64,14 m, 2. Schlaak (R.D.G.) 63,44 
m, 3. Menis 62,30 m, 4. FI. lonescu
54.78 m, 5. Thompson (M. B.) 52,38 
m, 6. Ritschie (M. B.) 50,14 m.

I
I
II

UNIV- CRAIOVA 3(1]
F.C.M. REȘIȚA 1(01

CRAIOVA, 22 (prin telefon)
Craio venii au lost cei care au 

menținut inițiativa, care au dominat 
(îndeosebi în repriza secundă) cu 
destulă autoritate, creindu-și nenu
mărate ocazii favorabile de gol, dar 
nu au reunit să fructifice decît o

Stadion Central ; teren bun ; 
vreme închisă, a plouat spre fi
nal; spectatori aproximativ 25 000. 
Au marcat : MARCU (min. 39), 
BOC (min. 52), OBLEMENCO 
(min. 72 din penalty) și PUȘCAȘ 
(min. 90). Raport de comete : 
12—5. Raportul șuturilor la poar
tă: 25-8 (pe spațiul porții : 
12-4). Raportul faulturilor: 1-&-19.

UNIV. CRAIOVA : Purcoru 7 - 
Niculescu 7, Boc 8, Deselnicu 7, 
Negrilă 7 — CiupîTu 6, Ștefănes- 
cu 8, Bălăci 6 (min. 46 Cămăta- 
ru 7) - Crișan 7, Oblemenco 6, 
Mereu 8 (min. 74 Strîmbeanu 7).

C.S.M. REȘIȚA : llieș 9 - Olo- 
gearru 5, Kiss 6, Hergane 7, H- 
lipescu 6 — Pușcaș 7, Bora 6 (min. 
74 Roșea 6), Beldeanu 7 — Atodi- 
resei 7, Nestorovici 6 (min. 74 
Căprioru 6), Florea 6.

Arbitrajul : BUN : la centru V. 
Topan, la linie I. Joldoș (ambii 
din Cluj-Napoca) și M. Rotaru 
(lași).

Cartonașe galbene : BĂLĂCI.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speronțe : 5-0 (4-0).

SCORUL PUTEA FI A
mică parte dintre ele. Ei ar fi pu
tut deschide scorul încă din cel 
de-al doilea minut de joc, cind, în 
urma unei splendide curse și cen
trări ale lui Bălăci, Oblemenco a 
ratat de puțin, trimițînd mingea cu 
capul pe Lingă portarul ieșit in în- 
tîmpinare dar și pe lingă poartă. 
Ceva mai târziu, în minutul 33. gaz
dele ar fi trebuit — după părerea 
noastră — să beneficieze de un pe
nalty, la un fault comis în careu 
de Hergane asupra lui Crișan, insă 
arbitrul a apreciat altfel faza. Lo
calnicii au izbutit, totuși, să termi
ne repriza in avantaj prin golul în
scris de MARCU (min. 39), care fu
sese bine găsit — intr-o poziție a- 
flală la limita ofsaidului — cu o 
pasă în adincime dc către Ștefănes- 
cu. Cu un minut înainte de pauză, 
la un corner, Deselnicu a trimis cu 
capul mingea în bară.

In cea de a doua jumătate a par
tidei, craiovenii joacă și mai bine 
sub aspect ofensiv, mărindu-și avan
tajul. In minutul 52, după un fault 
asupra lui lVlarcu, Crișan execută 
lovitura liberă din marginea careu
lui reșițenilor și BOC, venit inspirat 
in atac, înscrie spectaculos cu ca
pul. Urmează alte momente dificile 
la poarta oaspeților. Dar pe de o 
parte llieș are intervenții foarte 
bune, iar pe de alta înaintașii cra- 
ioveni (îndeosebi Oblemenco, mai 
neinspirat decît în alte partide) se 
întrec în ratări. Scorul va crește to
tuși i»i minutul 72, cînd OBLEMEN
CO transformă penalty-iU acordat 
pentru un fault în careu asupra lui 
Crișan, fault mai puțin clar decît 
cel trecut cu vederea in minutul 33. 
Reșițenii, care au jucat în general 
bine în cimp, mai ales in prima 
parte, dar fără forță și promptitu
dine în atac au reușit să reducă
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DIVIZIA B: ETAPA A
SERIA I

BRAȘOV, 22 (prin telefon). Cea 
de a 12-a ediție a competiției ci
cliste internaționale „Cupa CIBO“ 
.s-a Încheiat duminică la prînz, la 
Brașov, cu victoria dinamovistu- 
»ui Mircea Ramașcanu.

Ultimele două etape au fost 
deosebit de_ disputate. Sîmbătă 
după amiază, etapa pe circuit din 
.centrul Orașului Victoria a fost 
cîștigată de Vasile Teodor (Dina
mo) cu timpul de 1 h.10:05. Du
minică s-a desfășurat ultima eta- 
pâ i Orașul Victoria — Brașov 
Ș9 km). După o suită de încer
cări anihilate de Vasile Teodor, la 
Șercaia evadează polonezul Koz
lowski. Cînd se distanțează la 
500 m, contraatacă M. Ramașcanu. 
El îl prinde pe fugar și, apoi, pe 
dealul Perșani se detașează, con- 
tinuînd cursa într-un veritabil 
Contratimp individual. Trece pri- 
mul la Brașov (timp : 2 h.22:54,
In.o. 43,1 km), cîștigind etapa și 
țursa. Plutonul sosește cu o întîr- 
ziere de 1:45.

H Clasament general final : 1. M. 
Ramașcanu (Dinamo) 101158:03 ; 2. 
C. Cîrje (Dinamo) la 3:15 ; 3. J. 
Bald (Polonia) la 3:27 ; 4. T. Drăgan 
(Voința Buc.) la 3:27 ; 5. N. Ân- 
dronache (Met. Plopeni) la 3:42 ; 
Ș. ^Const. Cirstea (Steaua) la 3:51.

' loc în clasamentul sprin- 
revenit lui Valentin Iile 
întrecerea cățărătorilor

CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T.
Ediția jubiliară, a XXX-a, a tra

diționalei competiții de marș „Cir
cuitul P.T.T.“ s-a desfășurat du
minică in Capitală. întrecerile au 
constituit o frumoasă propagandă 
pentru acest sport și au răsplătit, 
prin reușita lor, strădaniile orga
nizatorilor, asociația sportivă P.T.T. 
în clasamentul celei mai impor
tante curse, 20 km (internațională) 
primele trei locuri au fost ocupate 
de mărșăluitorii români C. Staicu, 
Gh. Jugănaru și C. Stan.

CONCURS Dî: JUNIORI LA SOFIA
La sfîrșitul săptăminii trecute 

a avut loc la Sofia un concurs 
internațional de juniori. Au luat 
parte echipe din București, Buda
pesta, Moscova, Praga, Sofia și 
Varșovia. Timpul nefavorabil a in
fluențat desfășurarea întrecerilor 
și, evident, rezultatele tinerilor 
atleți.

O evoluție frumoasă au avut 
junioarele Elena Marinescu (1,70 m 
la înălțime), Elena Ivan (5,95 m 
la lungime) și Antoneta lacob 
(4 :39,8 pe 1 500 m) care s-au cla
sat pe primul loc în probele res
pective. Cu acest prilej atleții ro
mâni au mai obținut și alte locuri 
fruntașe în clasamentele diferitelor 
probe. Vom reveni cu amănunte de 
la această competiție.

DINAMO ÎNVINGĂTOARE ÎN „CUPA FEDERAȚIEI1* LA CĂLĂRIE

dronache

Primul 
terilor a 
(Dinamo), 
a fost cîștigată de Mircea Ramaș- 
canu (Din;,mo).

Carol GRUIA, coresp. județean

IAȘI, 22 (prin telefon). La baza 
hipică din localitate s-au dispu
tat întrecerile din cadrul tradi
ționalei competiții de călărie (ob
stacole), dotată cu „Cupa Fede
rației". Iată rezultatele înregis
trate :

Proba nr. 1:1. M. Aluneanu 
(Olimpia—Constructorul) cu Dru
meț 0 p, 2. G. Schneider (C.S.M. 
Sibiu) cu Duglas 4 p, 3. V. Rus 
(Dinamo) cu Beladena 4 p ; pro
ba nr. 2 : 1. Gioconda Pinzaru
(C.S.M. Iași) cu Lăcătuș 30 p, 2. 
V. Rus cu Beladena 30 p, 3. D. 
Loneanu (Steaua) cu Atlas 29 p ; 
proba nr. 3 : 1. G. Schneider cu

Saray 0 p (27,3 s), 2. M. Aluneanu 
cu Drumeț 0 p (27,5 s), 3. Monica 
Ringheanu cu Vals 0 p (28 s) ; 
proba nr. 4 : 1. Eug. lonescu (Di
namo) cu Pegas 0 p (67 s), 2. Gio
conda Pinzaru cu Lăcătuș 0 p 
(68,3 s), 3. V. Rus cu Beladena 0 p 
(71,8 s) ; echipe : 1. Dinamo 0 p, 
2. C.S.M. Iași 3 p, 3. Olimpia — 
Constructorul 4 p.

în urma rezultatelor înregis
trate, troleul a revenit echipei Di
namo cu 305 p, urmată de C.S.M. 
Iași 227 p, Olimpia — Constructo
rul 166 p, Steaua 160 p și C.S.M. 
Sibiu 132 p. (I. CARAIMAN- 
coresp.)
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S. C. BACAU — PROGRESUL BRA- 
ILa 5—o (~—0). Au marcat : notez 
(min. 13, 83), Chitaru (min. 75, 81), 
Băluță (min. 25). (I, lancu, coresp. 
județean).

PETROLUL PLOIEȘTI — ȘTIINȚA 
BAC AU 2—1 (0—1). Au înscris : Epa- 
ru (min. 52), Gabel (min. 70), respec
tiv Jelescu (min. 21). (I. Tanascscu, 
coresp.).

GLORIA BUZĂU — CELULOZA 
CALARAȘI 3—1 (1—0). Au marcat : 
Grozea (min. 25), Stan (min. 55 din 
11 m), Dumitrache (min. 75), respec
tiv Alexandru (min. 80). (I. Stanejcu, 
coresp.).

UNiREA FOCȘANI — C.F.R. PAȘ
CANI 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Dragu (min. 52). (V. Ma- 
noliu, coresp.).

C.S.U. GALAȚI — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 2—1 (1—0). Autorii goluri
lor : Georgescu (min. 44 din îl ni), 
Dobre (min. 87), respectiv Alecu 
(min. 88). In min. 51 Georgescu 
(C.S.U.) a fost eliminat pentru lovi
rea intenționată a adversarului. (D. 
Aldca, coresp.).

FOREST A FĂLTICENI — C. S. M. 
SUCEAVA 2—1 (1—0). Au înscris :
Avasilcăi (min. 35), Luncovschi (min. 
59), respectiv Mirâuță (min. 48). în 
min. 80 Pop (C.S.M.) a fost elimi
nat pentru injurii aduse arbitrului. 
(D. Crăciun, coresp.).

CHIMIA BRA1LA — OȚELUL GA
LAȚI 3—1 (1—1). Autorii golurilor : 
Chitu (min. 14, 47, 65), respectiv Ene 
(min. 35). (Tr. Enache, coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — CONS
TRUCTORUL GALAȚI 2—3 (1—1). Au 
marcat : Neacșu (min. 7), Dobrescu 
(min. 49 din 11 rn), respectiv Ghica 
(min. 19 din 11 m), Enache (min. 
56), loniță (min. 72). (R. Toma, co
resp.) .

METALUL PLOPENI — S.C. TUL- 
CEA 1—0 (1—0). Unicul gol a fost
înscris de Rădulescu (min. 30). (P. 
Păunescu, coresp.).

Tănase (min. 35), Economu (min. 
58, 75). (O. Untaru, coresp.).

DINAIV1O SLATINA — METALUL 
mija 2—1 (o—i). Autorii golurilor ; 
Aspricioiu (min. 65), Pana (min. 68), 
respectiv Georgescu (min. 30). (D.
Mihail, coresp.).

AUTOMATICA ALEXANDRIA — 
METROM BRAȘOV 4—0 (4—0). Au
marcat : Voicilâ (min. 2), Meiroșu 
(min. 9), Bâuăluță (min. 26, 31). (M. 
Bizon, coresp.).

rapid bucurești — metalul 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Neagu (miri. 16). 
(Aurel Păpădie).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.U. 
BRAȘOV 5—0 (0—0). Au înscris; lu- 
năsoiu (min. 48), Gergely (min. 54), 
Jiga (min. 55), Kusch (min. 71), Mo- 
raru (min. 88). (V. Popovici, coresp.)

METALUL DROBE1A TR. SEVE
RIN — FLACARAMOKENI 3—2 (0-0). 
Autorii golurilor : Bota (min. 49), A- 
nastisoaie (min. 62), Brihac (min. 
67), respectiv Stroie (min. 74, 89).
(Gh. Manafu, coresp.).

S.N. OLTENIȚA — ELECTR3PU- 
TERE CRAIOVA 3—1 (2—0). Au mar
cat : Enculescu (min. 5), Stamanichi 
(min. 15), Răducanu (min. 48), res
pectiv Cîrțu (min. 55). (V. Țugui,
coresp.).

TRACTOatTL BRAȘOV — OLTUL 
SF. GHEORGHE 3—2 (3—0). Au În
scris ; Vătav (min. 5), Chcrgne 
(min. 30), Chioreanu (min. 32), res
pectiv Antal (min. 65, 75). (V. Se- 
căreanu, coresp.).

1. S.C. BACAU 32 19 9 4 80-39 47
2. Progresul Brăila 32 17 6 9 67-41 40
3. Gloria Buzău 32 16 6 10 49-35 38
4. Ceahlăul P. N. 32 15 6 11 43-34 36
5. Petrolul Ploiești 32 14 6 12 42-40 34
6. Metalul Plopeni 32 13 8 11 35-34 34
7. C.S.U. Galați 32 14 5 13 55-39 33
8. Consîr. Galați 32 11 11 10 47-37 33
9. Celuloza Călărași 32 14 4 14 42-43 32

10. Unirea Focșani 32 12 8 12 36-45 32
11. C.F.R. Pașcani 32 14 3 15 42-37 31
12. S.C. Tulcea 32 11 9 12 32-34 31
13. C.S.M. Suceava 32 13 5 14 44-52 31
14. Foresta Fălt. 32 14 1 17 37-62 29
15. Știința Bacău 32 11 6 15 24-29 28
16. Chimia Brăila 32 10 8 14 30-45 28
17. Oțelul Galați 32 8 6 18 36-50 22
18. Relonul Săv. 32 8 1 23 31-76 17

1. RAPID BUC. 32 20 8 4 54-17 43
2. Progresul Buc. 32 16 10 6 43-25 42
3. C.S. Tirgovișie 32 16 6 10 47-34 38
4. Metalul Buc. 32 14 8 10 44-30 36
5. Electroputere 32 14 5 13 43-39 33
6. Gaz m. Mediaș 32 15 3 14 46-47 33
7. Dinamo Siatina 32 14 4 14 46-40 32
8. Autobuzul Buc. 32 12 8 12 36-35 32
9. Metrom Brașov 32 11 9 12 30-31 31

10. Voința Buc. 32 12 7 13 34-38 31
11. S-N. Oltenița 32 13 5 14 28-38 31
12. Tractorul Bv. 32 12 6 14 41-46 30
13. Metalul Mija 32 12 6 14 30-38 30
14. Flacăra Moreni 32 11 7 14 35-44 29
15. Automatica 32 10 8 14 26-32 28
16. Met. Drobeta T.S. 32 9 7 16 34-46 25
17. C.S.U. Brașov 32 8 8 16 35-46 24
18. Oltul Sf. Gh. 32 9 5 18 34-60 23

ETAPA VIITOARE (29 iunie) : C.S.U.
Brașov — Electroputere Craiova (în tur : 
3—3), Metalul Drobeta Tr. Severin — C.S. 
Tîrgoviște (0—3), S.N. Oltenița — Autobu
zul București (0—2), Voința București — 
Automatica Alexandria (0—3), Oltul Sf. 
Gheorghe — Flacăra Moreni (1—4), Meta
lul Mija — Rapid București (1—2), Me
talul București — Tractorul Brașov (1—2), 
Metrom Brașov — Gaz metan Mediaș 
(1—2), Progresul București — Dinamo Sla
tina (0—3).

GOLGETERII
ETAPA VIITOARE (29 iunie) : Oțelul 

Galați — Celuloza Călărași (în tur : 0-1), 
S.C. Bacău — Ceahlăul P. Neamț (0—0), 
Foresta Fălticeni — Petrolul Ploiești (0-1), 
Metalul Plopeni — C.S.U. Galați (0—3), 
Progresul Brăila — Știința Bacău (1—0), 
C.S.M. Suceava — C.F.R. Pașcani (0—4), 
Relonul Săvinești — Chimia Brăila (0—1), 
S.C. Tulcea — Unirea Focșani (0—2), Con
structorul Galați — Gloria Buzău (1-2).

GOLGETERII
• 24 GOLURI : Botez (S.C. Bacău) 

• 22 GOLURI : Ronțea (Progresul Bră
ila) • 16 GOLURI : Traian (Progresul 
Brăila) • 13 GOLURI : Marinescu
(C.S.U. Galați), Apostol (C.F.R. Pașcani), 
Avasilcăi (Foresta Fălticeni) • 12 GO
LURI : Pană (S.C. Bacău), Enache (Ce
luloza Călărași) • 11 GOLURI : Băluță 
(S.C. Bacău), Luncovschi (Foresta Fălti
ceni), Georgescu (C.S.U. Galați).

• 20 GOLURI : Moraru (Gaz metan 
Mediaș) • 17 GOLURI : Neagu (Rapid 
Buc.). • 15 GOLURI : Georgescu (Me
talul Buc.) • 13 GOLURI : Sava (C.S. 
Tîrgoviște) • 12 GOLURI : Cîrțu (Elec
troputere) • 11 GOLURI : Manea (Ra
pid).

SERIA A II-a
C.S. TÎRGOVIȘTE — 

BUCUREȘTI 3—0 (1—0).
PRUG.CESUL
Au înscris ;

SERIA A III-a
VULTURII TEXTILA LUGOJ — 

F. C. BIHOR 0—2 (0—1). Autorii go
lurilor : Kun II (min. 24), Szocs (min. 
79). (C. Olaru, coresp.).

ȘOIMII SIBIU — U. M. TIMIȘOARA 
4—1 (1—0). Au marcat : Popescu
(min. 15), Turlea (min. 60, 68, 82), 
respectiv Munteanu (min. 85). (Gh. 
Topîrccanu, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — MURE
ȘUL DEVA 4—1 (1—0). Au înscris : 
Miculaș (min. 17, 57), Kasony (min. 
65 din 11 m), Doboș (min. 71), res
pectiv Szilaghi (min. 86). (Al. Do- 
muta, coresp.).

C.F.R. TIMISOARA — METALUR
GISTUL CUG1R 2—0 (0—0). Au mar-

cat : Chii 
(înin. 80).

CORVIN 
TALUL Al 
lunlor : C 
D. Ene (rt 
71), Schid 
coresp.).
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SATU MARE, 22 (prin telefon)
„U" Cluj-Napoca a început parti

da cu multă prudență. Așezarea ei 
în teren, doar cu două vîrfuri — 
Coca și Uifăleanu — restul jucăto
rilor fiind dispuși în apropierea 
propriului careu, arăta că țelul for
mației oaspe nu depășește pretenți
ile unui rezultat de egalitate. Că în 
cele din urmă așteptările clujenilor 
au fost depășite, aceasta s-a dato
rat în cea mai nare măsură pre
stației sub orice critică a fotbaliști
lor de la Olimpia, cu deosebire în 
repriza a doua. în principal, 
aparține jucătorilor de la mijlocul 
terenului — Kaiser, Both și Naom 
— precum și fundașilor Bigan, Fi
lip, Ungureanu care s-au compor
tat foarte slab.

Olimpia a început destul de bine

vina

JOCUL SĂTMĂRENILOR A DEZAMĂGIT
parlida, a dominat teritorial, dar 
cel care s-au aflat mai aproa
pe de înscrierea golului. în primul 
sfert de oră, au fost clujenii, care 
prin Coca (min. 5) și Cimpeanu II 
(min. 7), la două contraatacuri bine 
concepute, s-au găsit In poziții fa
vorabile de gol ; însă Bathori, prin 
intervenții de ultim moment, a a- 
nulat aceste situații. In min. 20 are 
loc o combinație Filip — Kaiser — 
Both — ultimul șutează — mingea 
ricoșează din spatele unui fundaș 
clujean, Salomir încearcă să rețină, 
dar IANCU țîșnește și trimite in 
poartă. Acest gol părea să deschidă 
drumul victoriei Olimpiei, dar, spre 

............... gazdele e- 
ce mai puțin 

in distribuția 
ce in ce mai 
în continuare, 

cei care 
sint oas-

insatisfacția publicului, 
voluează din ce în 
convingător, greșelile 
balonului devin din 
frecvente și, astfel, 
pînă la finalul meciului, 
stăpînesc f rinele jocului 
petii. Cele două goluri ale lor apar

VICTORIE IN
și... surplusul numeric, ei au pier
dut partida în fața unei echipe 
care a alergat fără răgaz pînă in 
ultimle secunde, pentru izbîndă.*

Iureșul vilccan a ieșit, deci, în
vingător din disputa cu experiența 
superioară a formației brașovene. 
Este in primul rind un succes al 
forței morale a echipei-gazdă, care

Stadion „1 Mai* ; teren foarte 
greu ; timp rece, ploaie torenția
lă în repriza secundă ; specta
tori aproximativ 15 000. A marcat: 
LUNGU (min. 67). Raport de cor
ners : 2-6. Raportul șuturilor la 
poartă : 16—12 (pe spațiul porții: 
6-7). Raportul faulturilor comise: 
17-31.

CHIMIA : Oană 9
(min. 
Botz 7, 
Donose 
garu 6, 
gu 8),

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 
— Hirlab 7, Pescaru 8, Naghi 
Micloș 7 — Cadar 7, 
6, Niță 6 — Mateescu 6 (min. 70 
Papuc 6), Șerbănoiu 6, Gyorfi 8.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru : Fr. Coloși ; la linie : 
Niculescu (ambii din 
șiZ. Szecsei

Cartonașe 
MATEESCU,

Cartonașe
Trofeul Petschovschi :
La tîneret-speranțe : 3—1 (0—0).

Enache 6 
46 Haidu 8), Pintilie 7, 
Lepădatu 8 — Șutru 6, 

8 -> C. Nicolae 8, Goj- 
Orovitz 5 (min. 64 Lun- 

lordache 7.

7,
Ghergheli

la
C.

București) 
(Tg. Mureș), 
galbene : ȘUTRU,

NAGHI.
roșii : ȘUTRU.

9.

a dominat categoric după pauză, 
și a știut să reziste apoi, in final, 
cind brașovenii s-au „trezit" din. . 
visul remizei. Vîfcenii marcaseră 
un gol foarte frumos in min. 67, 
după ce Donose șutase de Ia mar
ginea careului, iar Adamache. nc- 
maiavind siguranța din min. 11 — 
cînd salvase incredibil o „bomba" 
a lui Lepădatu — n-a putut re
ține balonul greu .și vigurosul 
LUNGU, proaspăt intrat în teren, 
va proiecta cu toată setea de vic
torie a echipei sale balonul in 
plasă. Formația vilceană a relevat 
— în continuare — o dată in plus

I

10 OAMENI
marea sa capacitate de efort. Stea
gul roșu trece acum la timona jo
cului, il aruncă și pe experimen
tatul Pcscaru virf, domină, insă 
Șerbănoiu (min. 73) trimite pe lingă 
poartă, iar portarul Oană se do
vedește excelent in suita sa de 
intervenții din finalul partidei. A 

ca
a-

lipsit puțin insă, în min. 89. 
Lungu să majoreze scorul, el 
flindu-se singur în fața lui Ada
mache. Astfel Chimia obține o vic
torie pe deplin meritată, in fața 
unei echipe care a crezut prea 
mult in meciul nul.

Mircea M. IONESCU

U T A. 4(1)
F. C. GALAȚI 1(1)

ARAD, 22 (prin telefon}
Debut de joc foarte lent. Echi

pele par vlăguite. U.T.A. atacă 
mai mult, pentru că ea are nevoie 
de ambele puncte, .și expediază cî
teva șuturi periculoase spre poar
ta lui Hagioglu. După numai 13 
minute, arădenii deschid scorul, in 
urma celei mai spectaculoase faze 
a reprizei. Balonul circulă precis 
pe traseul Iorgulescu—Birău—Be- 
dea, mijlocașul arădean centrează 
cu boltă în careul de 16 m al oas
peților, la DOMIDE, care reia cu 
capul, din plonjon, lingă stîlpul 
din dreapta porții lui Hagioglu : 
1—0. Era de așteptat ca, desclii- 
zînd scorul, echipa arădeană sâ se 
dezlănțuie în ofensivă. Nu se in- 
tîmplă însă așa, deoarece mijlo
cașii evoluează șters, pasele lor 
gâsindu-și foarte rar adresa. In 
min. 18, gazdele au, totuși, o mare 
ocazie de a majora scorul, dar Be- 
dea șutează ca un începător, din- 
tr-o poziție excelentă. Egalarea — 
de care gălățenii s-au apropiat de 
mai multe ori, îndeosebi prin cx-

GOLUL SALVATOR
EȘUL 

Ghi-
I. 48), 
tiocan 
). In

POLI TIMIȘOARA 0(0)

1—50 25
1—65 19 
lictoria

0-3), 
(0-1). 
(0-1).
Nouă 

li ș oara 
textila 
llinerul 
l Ind. 
I Baia

lihor), 
I GO- 
i pre- 
LURI : 
i (Mi
ll Hu- 

(F.C.

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin telefon)
Ca să se poală considera defini

tiv „în afara oricărui pericol" am
bele echipe — și în special gaz
dele — au înțeles că pot realiza 
acest lucru luptînd numai pentru 
victorie. De aici a rezultat un 
meci, în general, deschis, disputat 
(în final chiar prea aspru), 
multe momente de echilibru, 
spectacol de valoare medie 
care au lipsit, poate și din cauza 
mizei, fazele de fotbal veritabil. 
In prima repriză, C.F.R.-ul a ata
cat mai mult și a creat cîteva si
tuații favorabile de a înscrie ; dar 
de fiecare dată Jivan a scăpat cu 
fața curată : în min. 20 portarul 
timișorean a scos în ultimă instan
ța balonul din picioarele lui Ba- 
coș ; 
pins, 
a lui 
Jivan 
Moga _
în această primă parte a întîlnirii, 
oaspeții au avut și ei două bune 
ocazii de a marca, dar Bojin (min. 
37) a reluat cu mult peste bară, 
din interiorul careului mic ; iar in

Cu 
ua 

din

Stadion C.F.R; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori aproxi
mativ : 10 000. A marcat : MOGA 
(min. 70). Raport de cornere : 
11-1, Raportul șuturilor ia poar
tă : 15—2 (pe spațiul porții 9—3). 
Raportul faulturilor : 15—19.

C.F.R. : Moldovan 7 — Lupu 7 
(min. 42 Soo 7), Szoke 8, Vișan 
8, Roman 7 — Mihai 5, Boca 7, 
M. Bretan 3 — Bacoș 6 (min. 57 
Adam 7), Țegean 8, Moga 8.

POLITEHNICA : Jivan 8 - Mioc 
6, Crîngașu 7, Mehedințu 7, Popa 
6 — Cotec 7, Dembrovschi 7, Ma
ier 6 — Anghel 6 (min. 79 Istrâ- 
tescu 4, eliminat în min. 88), Bo
jin 5, Covalcic 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru : 
C. Eărbulescu, ia linie V. Roșu 
și I. Urdea (toți din București).

Cartonașe ga'roene : BOJIN,
ISTRATESCU și MIHAI.

Cartonașe roșii : ISTRATESCU. 
Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-speranțe : 1-0 (1-0).

PORT
CU 

.A 
rAPA

1975 
tale

ca o consecință firească a unui ase
menea stări intervenită în teren. la
tă cum s-au marcat ele :
78, o fază la care apărarea

în mia.
Olimpiei

bun ;Stadion Olimpia ; teren 
timp foarte călduros ; spectatori, 
aproximativ 8 000. Au marcat : 
IANCU (min. 20), CIMPEANU II 
(min. 78), UIFALEANU (min. 89). 
Raport de cornere : 4-6. Rapor
tul șuturilor la poarta : 15-9 (pe 
spațiul porții : 6-6). Raportul
faulturilor comise : 4—9.

OLIMPIA : Bathori 8 — Berețchi 
7, Bigan 4, Aqiu 5 (min. 70 Un
gureanu 4), Filip 4 
Kaiser 4 
Gherine 
Both 4.

.,U- : 
Pexa 7, I 
mian 5 i____ ___ __________ _z,
Cimpeonu II 7, Anca 6 — Uifălea
nu 6, Coca 4 (min. 63 Mureșan 
5), Batacliu 6.

Arbitrajul : FOARTE 
centru A. Munich ; la 
Popescu și I. Roșoga 
București).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi : .„ 
La tineret-speranțe : 4-1

F.C. ARCE
STEAUA 0(0)

Naom
- Lucaci 5 (min. 

4), lancu 5, Hațiegan

5.
46
4.

6,Solomir 5 - Poroțchi 
Matei 6, Ciocan 6 — Do- 
(min^ 36 Bichescu 6),

CIOCAN. 
10.

(3-0).

s-a bîlbiit, CIMPEANU II_____...
balonul in careu, Bathori a încercat 
să acroșeze balonul, Cimpeanu II a 
fentat și a egalat ; in penultimul 
minut flancul sting al apărării O- 
limpiei, urcat în atac, este surprins 
de o incursiune a lui Cimpeanu II, 
el a centrat și UIFALEANU a mar
cat imparabi! cu capul.

Prin evoluția ei de astăzi. Olim
pia a dezamăgit, nearătind, in acest 
meci, combativitatea eu care ne o- 
biișnuise în acest campionat.

Stelian TRANDAFIRESCU

PAUZA

intră cu

UN
trema stingă I. Ionică, survine in 
finalul reprizei : autorul golului, 
juniorul POPESCU !. O repriză de 
slab nivel tehnic, pe parcursul că
reia U.T.A. a evoluat sub aștep
tări, iar F.C. Galați a jucat re
laxat.

După pauză, însă, de la vestiar 
revine in teren o cu totul altă 
echipa arădeană, ambițioasă, botâ- 
rîtă să se desprindă în cîștigătoa- 
re, cît mai repede cu putință. Și 
chiar in min. 47, SCHEPP șutează 
din marginea careului, puternic și 
precis, sub bară : 2—l. Din acest 
moment și pînă în final, 
atacă insistent, cînd pe 
cînd pe dreapta, încearcă 
„un-doi-uri“ spectaculoase . 
trul apărării adverse, mijlocașii 
devin tot mai activi, intercalîndu- 
se Ia rindul lor — oportun și e- 
ficace — în ofensivă. ■ In min. 55, 
Sima centrează din viteză, iar DO- 
MiDE, ca și la primul gol, plon
jează și înscrie imparabil : 
Ultimul gol al meciului este mar
cat de SCHEPP (un-doi cu Bro- 

după o suită de mari ra- 
lui Bedea (min. 56), Bro- 

(min. 57), Domide (min.

U.T.A. 
stînga, 

și cîteva 
prin cen-

3—1.

șovschi) 
țări ale 
șovschi
61), Schepp (min. 64). Victorie pe 
deplin meritată a echipei gazdă, 
în fața unei formații restructurate,

PETROȘANI, 22 (prin telefon)
Care ar fi pe scurt caracteristicile 

principale ale întîlnirii de la Petro
șani ? Joc desfășurat în condiții foar
te grele, datorită terenului desfun
dat ; o reținere a jucătorilor mure
șeni care, probabil, și-au menajat 
forțele pentru meciul de miercuri 
din semifinalele „Cupei României", 
fapt de care au profitat din plin 
localnicii ; și, bineînțeles, în aseme
nea condiții, spiritul de sportivitate 
(vezi raportul de faulturi) care a 
domnit pe întreaga durată a partidei.

Dar să • 
propriu-zisă 
aparținut în

trecem la desfășurarea 
a jocului. Inițiativa a 
cea mai mare parte din

Jiul ; teren foarte 
noros ; spectatori

în min. 23 Crîngașu a res
in extremis, acțiunea de gol 
Țegean : in min. 40 din nou 
i-a „sufiat" mingea lui 
înainte ca acesta să șuteze.

INFORMEAZĂ
inclusiv, iar prin mandate poș- 
aproximativ din 30 iunie 1975.

i 1
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fm. 1 
knulat
l r. 1
1 1 Lnulat
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1. 2
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hor 2 
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— Meciurile IV și VII nedisputîn- 
du-se din cauza timpului 
bil au fost anulate. Toate 
primesc pronostic exact 
meciuri.

nefavora- 
variantele 
la aceste

AZI ESTE ULTIMA ZI 
PROCURAREA BILETELOR 
TRAGEREA SPECIALĂ 

DIN 24 IUNIE 1975

PENTRU 
LA 

LOTO

In Ca
nă la 
Iroxi- 
LlipUSi,

Sc atribuie autoturisme, excursii 
peste hotare, ci.știguri în bani.

Rețineți ! Numai variantele de 
15 lei participă la toate extragerile.

Alte amănunte la agențiile Loto- 
Pronosport.

Mai multe bilete înseamnă mai 
multe șanse de ciștig.

min. 43 „bomba" lui Crîngașu de 
la 30 de metri a trecut de puțin 
peste transversala porții lui Mol
dovan.

Repriza a doua este, calitativ, 
mai bună decît prima. în această 
parte a meciului se va înscrie, de 
altfel și unicul gol al întîlnirii, 
golul victoriei ceferiste, decisiv 
pentru rămînerea formației gazdă 
în Divizia A. Acest lucru s-a pe
trecut în min. 70 în urma unui 
corner executat de Tegean, cînd 
MOGA a țîșnit pe lingă apărătorii 
timișoreni, trimițind mingea cu 
capul în plasă, sub bară. Pentru 
o singură dată, Jivan s-a recu
noscut învins. C.F.R.-ul va con
tinua să atace pentru a-și conso
lida succesul și va avea prilejul 
să-și mărească avantajul prin Țe- 
gean, Moga și Adam (ultima oară 
dintr-o flagrantă poziție de ofsaid) 
care vor rata însă din situații ex
celente. La rîndul lor, timișorenii, 
mult mai activi după primirea go
lului, se vor arăta mai des în atac, 
punînd la încercare pe Moldovan 
așa cum au făcut-o în min. 74 
prin Cotec și, mai ales, în min. 
78, prin Dembrovschi, autorul unui 
șut splendid, respins cu multă di
ficultate în corner de portarul 
gazdelor.

Mihai IONESCU

moa- 
apro- 
ROZ- 

TONCA 
de 

șuturilor 
spațiul 

faulturilor

Stadion 
le .; timp 
ximativ 3 000. Au marcat : 
NAI (min. 7 și 64) și 
(min. 82 — autogol). Raport 
cornere : 6—8. Raportul 
la poartă : 16—14 (pe
porții : 8-5). Raportul 
comise : 3—4.

JIUL : I. Gabriel 7 
Homan 8) — Nițu 7, 
Stocker 7, Dodu- 7 — A. Naghi 
Mulțescu 7, Libardi 6 (min. 
Rusu 7) — G. Stan 6. Roznai 
Ologu 6.

A.S.A. : Nagel 7 — Grigore 
Kiss 6, Boloni 7, Onuțan 6 — Va
rodi 7, Pîslaru 6, Hajnal 6 — Fa- 
zekaș 6, Naghi 6 (min. 62 Both II 
6), Mureșan 6 (min. TI Popa).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : N. Rainea (Bîrlad) ; la 
linie : C. Dinulescu (București) 
și C. Săndulescu (Vaslui).

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

(min. 
Tonca

65
6,
7,
46
8,

6.

Icri la ora 17.30 cînd trebuia să în
ceapă meciul dintre formația studen
ților bucureșteni și cea constănțeană, 
ploaia puternică transformase gazo
nul stadionului Republicii într-o pîn- 
ză de apa iar norii negri aduseseră 
înoptarea mai devreme, ceea ce l-a 
făcut pe arbitrul piteștean Ion Chili- 
bar să nu poată începe înt.îlnirea la 
ora fixată. După un timp, arbitrul

PITEȘTI, 22 (prin telefon)
A meritat ieri, la Pitești, să suporți 

amenințarea norilor negri și a ful
gerelor. Pentru că meciul a fost ad
mirabil, deși jucat pe un gazon ca și 
un burete cu apă. A fost o ciocnire 
între două echipe ambițioase care au 
înțeles să etaleze tot ceea ce au mai 
valoros, amîndouă hotărite să învin
gă. Avantajul de gazdă nu a cîntărit 
mult în această partidă în care 
Steaua dorea cu ardoare să fie pe 
podiumul campionatului și în Cupa 
U.E.F.A. Adăugind orgoliul piteștean 
care voia neapărat o victorie, a re
zultat o partidă foarte spectaculoasă. 
Un ritm de ioc susținut, atacuri și 
contraatacuri repetate, șuturi la am
bele porți, nu mai 
„bare", și un final

Pînă în min. 78, 
soarta meciului, a 
egalitate în joc, în 
de așteptat ca oricare' din echipe să 
deschidă scorul. In acel minut do 
care Steaua îșj va aduce mult timp 
aminte, Dobrin a lansat in cursă pe 
extrema dreaptă pc Doru Popescu. 
Acesta a fugit pînă spre linia de 
fund a terenului și a centrat, puternic, 
cu efect, pe sus. SATMAREANU a 
sărit să respingă mingea cu capul, 
dar aceasta a prins efect și s-a dus 
ca un bolid în plasă. Au fost cîteva 
clipe de stupefacție în tribune și în

teren, ca apoi să izbucnească aplau
ze iar jucătorii pit^ștenl să se îmbră
țișeze în teren. Steaua a primit lovi
tura cu multă resemnare și demnita
te. Lui Sătmăreanu, rămas ca trăz- 
nit, nu i s-a adus nici un reproș.

De ce se intim plase pînă atunci ?
Steaua a pornit meciul cu mult a- 

plomb, în pofida apărării la ofsaid 
practicate de F.C. Argeș. In min. 10

BUN

puțin de patru 
Ieșit din comun.
care a hotărît 

fost echilibru, o 
așa fel îneît era

SFETNIC

6-3.

Stadion U.T.A. ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
aproximativ : 12 000. Au marcat : 
DOMIDE (min. 13 și 55). SCHEPP 
(min. 47 și 78), POPESCU (min. 
44). Raport de cornere :
Raportul șuturilor la poartă : 
24-15 (pe spațiul poiții : 11—7). 
Raportul faulturilor comise : 7—13.

U.T.A. : lorgulescu 7 — Birâu
6, Kukla 7, Pojoni 7 (min. 46 Pir-
vu 7), Purima 7 — Bedea 7,
Schepp 8, Broșovschi 7 — Axente
7, Domide 8, Sima 8 (min. 79 
Trandafilon).

F.C. GALAȚI : Hagioglu 7 —
Haiduc 6, M. Marian 7, Stoicescu 
6 (min. 77 Filip), I. Nicu 6 (min. 
60 Balaban 6) — Solceanu 7, Mo- 
rohai 6, Codreanu 6 — Popescu 
7, Nedelcu II 6, I. Ionică 7.

Arbitrajul : FOARTE uUN. La 
centru : Gh. Limona (București) ; 
la linie : T. Andrei (Sibiu) 
Molnar (Mediaș).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 7—0

și M.

(3-0).

al cărei singur scop a fost să 
joace simplu și sâ... „retrogra
deze" frumos, așa cum remarca un 
înfocat suporter al echipei ară- 
dene.

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion „1 Mai" ; teren îmbi
bat cu apă, alunecos ; timp no
ros, ploaie intermitentă ; specta
tori aproximativ 12 000. Au marcat: 
SATMAREANU, autogol (min. 78) 
ți RADU 1i (min. 89). Raport de 
cornere : 7-3. Raportul șuturilor 
1a poartă : 18—15 (pe spațiul 
porții : 9-8). Raportul faulturilor 
comise : 10-15.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 8 (min. 58 
Stan 7) — Zamfir 7, Dumitrescu 
8, Cirstea 7, Ivan 7 — Mustățea 
8, M. Popescu 7 — Troi 7, Radu II
7, Dobrin 9, Doru Popescu 8 
(min. 84 lorgaJ»

STEAUA : Moraru 9 — Sătmă- 
reanu 5, Smarandache 6,
8, Anghelini 7 — Dumitru 9, 
mitriu IV 7, lordânescu 7 — 
tea 8, Năstase 6 (min. 76 
Ion), M. Răducanu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru N. Cursaru ;
Glîgorescu (ambii din 
C. Ghițâ (Brașov).

Cartonașe galbene : 
DACHE.

Pon
ton

la 
V.la linie : 

Ploiești) și

SMARAN-

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe : 3—1 (2—0).

9.

Dumitru a pus pe Pantea în poziție 
excelentă de gol în careu, însă aces
ta a șutat peste bară. După numai 
un minut, Doru Popescu a șutat în 
bară. Se atacă și contraatacă foarte 
rapid. în min. 26 Smarandache faul
tează pe Dobrin. Acesta execută și 
Radu II ratează. După două minute 
Năstase trage în portar, iar in fina
lul reprizei Dobrin execută o „foar
fecă", puțin pe lingă bară.

După pauză Steaua atacă și Dumi
tru de la 30 m trage în bara de ț 
a porții adverse și Răducanu îl imită 
in aceeași fază. în min. 50 tot Dumitru, 
după un un-doi cu Năstase, ratează 
singur cu portarul, în genul lui Dobrin 
în partida cu Scoția. După aceste ra
tări jocul se echilibrează și în min. 
61 și Troi ratează. în min. 66 Dumi
tru și Năstase din nou combină și 
greșesc din poziție favorabilă, pentru 
ca în min. 77 Vigu să salveze în ex
tremis o mare ocazie a lui Troi. A 
urmat min. 78, autogolul, și apoi în
cercarea disperată a echipei Steaua 
să egaleze. în min. 82 Iordănescu, 
excepțional lansat în careu, ratează 
de la 6 m, singur cu portarul. Urma
rea, în penultimul minut de joc, fun
dașul argeșean Zamfir „urcă" în a- 
tac, centrează, mingea trece pe lingă 
apărătorii de la Steaua și ajunge la 
RADU II, care, liber, de la 10 m șu- 
tează sec : 2—0. Și ca încheiere ^ncă o 
„bară" a lui Dumitru, de la 16 m.

Aurel NEAGU

DOMINARE AUTORITARA A GAZDELOR
timp petroșenenilor, care, chiar din 
start, au atacat furibund, punind la 
grea încercare poarta lui Nagel. 
Multe din acțiunile ofensive ale Ji
ului au fost finalizate cu șuturi la 
poartă. După ce G. Stan (min. 2) a 
pătruns solitar în careu și a șutat pe 
jos, dar Nagel a reținut, în min. 7 
gazdele deschid scorul : Mulțescu a 
trimis o pasă in diagonală, spre ROZ- 
NAI, apărarea oaspeților a ezitat să 
intervină și virful de atac al mine
rilor a șutat de la 14 m fulgerător, 
mingea oprindu-se în plasă. In con
tinuare, deși oaspeții s-au remarcat 
printr-un excelent joc la mijlocul 
terenului, trioul Naghi — Varodi — 
Hajnal funcționînd foarte bine, în 
apropierea „zonei periculoase", aceș
tia au pierdut mult prea ușor ba
lonul. Și localnicii nu se pot plînge 
de ocazii ; Roznai (min. 13), Mul-

țescu (min. 18) și Naghi (min. 27) au 
fost beneficiarii unor excelente si
tuații de a majora scorul. în pri
mele 45 de minute oaspeții s-au 
arătat o singură dată periculoși, în 
min. 25, cînd Mureșan a trimis cu 
boltă spre poarta părăsită de I. Ga
briel, dar Stoker a salvat cu capul.

La reluare, aspectul jocului nu se 
schimbă. Aceeași dominare catego
rică a gazdelor, de care însă ata- 
canții Jiului nu au știut să profite. 
Totuși, în min. 64, o minge purtată 
pe filiera Tonca — Mulțescu — ROZ
NAI a fost trimisă de ultimul plasat 
în poartă. Cu 8 minute înainte de 
final, TONCA, flancat de Both II» 
s-a pripit și a trimis, neinspirat, o 
minge „acasă*, care s-a oprit în 
plasa propriei porți.

Gheorghe NERTEA

MECIUL DINAMO-POLITEHNICA IAȘI
S-A ÎNTRERUPT IN MIN. 20

Ploaie torențială. Norii negri, 
foarte joși, au făcut ca, la ora 
meciului, să fie pur și simplu în
tuneric. Arbitrul V. Iacob a ho
tărît, totuși, ca partida să înceapă, 
considerînd terenul acceptabil. Dar 
ploaia n-a contenit. De fotbal nici 
nu putea fi vorba. Mingea nu mai 
sărea, se oprea în băltoacele care 
acopcriseră aproape toată suprafa
ța de joc. Două șuturi (Vrînceanu 
— min. 5 și Romilă II — min. 12) 
au fost tot ce se putea realiza în 
aceste condiții neașteptate. Era 
vorba mai mult de... polo decît de 
fotbal. In min. 20, arbitrul a ho-

tărit întreruperea partidei.
Conform regulamentului, meciul 

se va relua azi, din min. 20, la 
scorul de 0—0, pe același stadion, 
de la ora 17.30.

DINAMO - POLITEHNICA 
(întrerupt în min.

IAȘI 0-0
20)

imprac-

principal a încercat din notr terenul 
și a hotărit, conform regulamentului, 
âmînarea partidei din cauza lipsei 
de vizibilitate și a terenului impracti
cabil. Jocul va avea loc azi, tot de 
la ora 17.30 și tot pe stadionul Repu
blicii.

Meciul de tinerct-speranțe s-a dis
putat, totuși, și s-a încheiat la ega
litate : 2—2 (0—0).

Stadion Dinamo ; teren 
ticabil ; timp, ploaie torențială ; 
spectatori, aproximativ : 2 000.
Raport de cornere : 2-0. Rapor
tul șuturilor la poarta : 2—1 (pe 
spațiul porții : 1—1). Raportul
faulturilor comise : 2-3.

DINAMO : Cavai — Cheran, G. 
Sandu, Sătmăreanu II, Deleanu 
- Dinu, Dobrău, Custov — Luces- 
cu, D. Georgescu, Vrînceanu.

POLITEHNICA : Costaș - So- 
fian, Toacă, Dinu, Ciocîrlan - 
Romilă II, Simionov, Simionaș — 
D. lonescu, Dănilă, Ailoaiei.

Arbitrajul : V. Iacob (la cen
tru) ; T. Vass și O. Ujheli (toți 
din Oradea).

La tineret-speranțe: 3-2? (2-1).



CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
timelor două zile ale campionate
lor Europei și campionatelor in
ternaționale ale României.

Sîmbătă, valorosul trăgător so
vietic A. Mitrofanov a izbîndit 
din nou. El a adăugat celor două 
medalii de aur precedente pe cea 
de a treia, de data asta la armă 
standard 3 X 20 f. In același con
curs o comportare meritorie a fost 
punctată și de evoluția lui Ștefan 
Caban, locul al treilea și medalia 
de bronz. Pe aceeași poziție s-a 
clasat și selecționata României (Șt. 
Caban, R. Nicolescu, N. Rotaru, 
E. Satala).

în sfîrșit, 5n proba din finalul 
campionatelor, pistolul calibru 
mare, doi sportivi sovietici, Egris- 
cin și Torșin au ocupat primele 
locuri, iar Lucian Giușcă, după o 
luptă palpitantă, a intrat în pose
sia medaliei de bronz. El a dispu
tat un baraj dramatic care a ne
cesitat trei serii a cite patru se
cunde. Giușcă a realizat un total 
de 146 p (48—49—49), iar austriacul 
Garschall 143 p (49—49—45).

Deținătorul titlului suprem Dan 
Inga. căruia i s-a defectat pisto
lul înaintea intrării pe stand la 
cea de a doua manșă (de pistol 
viteză), n-a obținut decît 575 p 
și locul 19 !

In antepenuliima și penultima 
probă a campionatelor internațio
nale ale României, sînt de subli
niat două performanțe românești : 
cea a Melanie! Petrescu la armă 
standard 60 f și a tînărului și va
lorosului specialist la pistol viteză 
Corneliu Ion. Pentru a ieși învin
gător, Corneliu Ion, aflindu-se la 
egalitate cu M. Zubko (U.R.S.S.) 
a tras un baraj din nouă serii la 
patru secunde. Rezultat : Corneliu

* *

Rezultate tehnice, campionatele euro- 
pene : armă standard 3x20 f : 1. Alek
sandr Mitrofanov (U.R.S.S.) 578 p (la 
culcat 196, în picioare 187, în qenunchi 
195), 2. V. Parhimovicl (U.R.S.S.) 577
(197—184—196), 3. Ștefan Caban (Româ* 
nia) 577 p (198-184-195), 4. B. Kling- 
ner (R.F.G.) 574 p, 5. S. Marucha (Po
lonia) 572 p, 6. S. Pejovicî (Iugoslavia) 
572 p... 15. R. Nicolescu 567 p... 21. N. 
Rotaru 566 p... 55. E. Satala 555 p : 
echipe : 1. U.R.S.S. 2297 p, 2. R.F. Ger
mania 2271 p, 3. România 2265 p, 4. 
Polonia 2261 p, 5. Cehoslovacia 2261 p, 6. 
luaoslavia 2260 p ; pistol calibru mare 
30+30 f : 1. Anatoli Egriscin (U.R.S.S.) 
590 o. 2. V. Torșin (U.R.S.S.) 589 p, 3. 
L. Giușcâ (România) 587 p (după baraj: 
146 p), 4. H. Garschall (Austria) 587 p 
(dunâ barai *. 143 p), 5. G. Zapolskih 
(U.R.S.S.) 586 p, 6. O. Gunnarsson (Sue
dia) 585 p... 16. M. Roșea (România) 
579 d... 18. M. Stan (România) 576 p, 
19. D. lupa (România) 575 p ; echipe î 
1. U.R.S.S. 2 347 p, 2. Cehoslovacia 2 324 
p (ultima decada : 392 p), 3. Austria
2 324 p (388 p), 4. România 2 317 p, 5. 
Franța 2 306 p, 6. Italia 2 301 p.

Campionatele Internaționale ale Româ
niei : armâ standard 3x20 f — senioare : 
1. Melania Petrescu (România) 571 p 
(196—184—191), 2. Veronica Stroe (Româ
nia) 568 o (194-179—195), 3. Mariana
Feodot (România) 564 (195-178-191), 4. 
Maria Harisova (Cehoslovacia) 564 p, 
5. Ilona Machulda (R.D.G.) 562 p., 6. De- 
sanka Pesut (Iugoslavia) 562 p... 9.

Trăgătorul Ștefan Caban, medaliat cu bronz la două probe individuale 
ale C.E.

Ion — 142—143—146, M. Zubko — 
142—143—145. Scorul strîns în fa
voarea trăgătorului român vorbește 
de la sine despre tensiunea și e- 
moțiile pe care le-au trăit atît cei 
doi concurenți cît și numerosul pu
blic martor la un spectacol rar 
întîlnit. Terminînd învingător, Cor
neliu Ion confirmă clasa sa recu
noscută și îndreptățește speranțele 
puse în el pentru viitoarele mari 
confruntări internaționale, campio
natele europene de pistoale olim
pice din septembrie (în Spania) 
și mai ales Jocurile Olimpice de la 
Montreal, în 1976.

încheind cronica acestor compe
tiții de mare amploare, vom subli
nia reușita lor totală, datorită re-

¥
Dumitra Matei 561 p... 12. Ma
rina Tomescu 554 p ; juniori : 1. Ja
roslav Mraz (Cehoslovacia) 567 p (195- 
176-196), 2. I. Medoev (U.R.S.S.) 567 p,
3. Huberta Jelinek (Austria) 566 p, 4. 
Al. Sâvulescu (România) 560 p, 5. J. 
Chmalnik (Cehoslovacia) 559 p, 6. I. Viren 
(Norvegia) 558 p... 10. D. Pantazi 555 p, 
11. S. Grosaru 554, 12. D. Calalb 552, 
13. M. Ilca 552 p. Pistol vitezâ 60 f - se
niori : 1. Ion Corneliu (România) 595 p 
(manșa I — 298, manșa a ll-a 297) - ba
raj 142, 143, 146, 2. M. Zubko (U.R.S.S.)
595 p (298-297) - baraj 142, 143, 145, 3. 
VI. Hurt (Cehoslovacia) 594 p (296-298),
4. M. Stan (România) 591 p, 5. V. Tor- 
sin (U.R.S.S.) 590 p, 6. V. Atanasiu 
(România) 589 p... 13. A. Gered 587 p...
15. M. Roșea 585 p... 20. D. luga 581 p ; 
Juniori : 1. Lothar Kulka (R.D.G.) 591 p 
(295-296), 2. D. Jarczar (R.D.G.) 583 p 
(290-293), 3. VI. Ribanin (U.R.S.S.) 582 p 
(290—292), 4. J. Sahiev (U.R.S.S.) 581 p,
5. FI. Irimia (România) 578 p, 6. A. 
Macur (Polonia) 578 p... 8. St. Butucea 
574 p, 9. G. Calota 573 p... 13. G. Marin 
568 p. ; armâ standard 60 f culcat - se
nioare : 1. Desanka Pesut (Iugoslavia) 
597 p, 2. Maria Harisova (Cehoslovacia)
596 p, 3. Niculina losif (România) 593 p,
4. Georgeta Chiosac “(România) 592 p,
5. Mirjana Masic (Iugoslavia) 590 p, 6. 
Veronica Stroe (România) 590 p ; Ju
niori : 1. J. Chmelnik (Cehoslovacia) 594 
p, 2. J. J. Mraz (Cehoslovacia) 591 p, 
3. M. Ilca (România) 590 p, 4. Inge VI- 
ken (Norvegia) 590 p, 5. J. D.uus (Norve
gia) 590 p, 6. R. Tkadec (Cehoslovacia) 
590 p.

g o
AGENDA SĂPTĂMÎNII

23-27
23-29

23- 5.VII
24- 25

25- 26

POLO
CĂLĂRIE
TtR CU ARCUL 
TENIS 
ATLETISM

25-29 BASCHET 
AUTO

26-29 SLALOM 
NAUTIC

27-28 ATLETISM
27-29 NATAȚIE
27-20. VIII CICLISM
28 MOTO
26-29 ATLETISM

28- 6.VIII CĂLĂRIE
30 FOTBAL

Turneu Internațional, la Varna 
Concurs preolimpic, la Montreal 
Campionatele mondiale, la Interlaken
Turneul de la Wimbledon
Norvegia — Suedia — R.D. Germana (m, 0, 
la Oslo
Jocurile mondiale, la Helsinki ; Italia — Spa
nia — România — R.P. Chineza (m), la Ro
ma
Turneu Internațional 
Raliul Marocului

(f), Io Koszalln (Pol.)

C.M., Ya Skoplje 
Campionatele S.U.A. 
Concurs de sârituri, 
Turul Franței 
Marele Premiu a! Olandei (C.M.) 
Danemarca — Anglia — Olonda 
(decatlon |1 pentatlon feminin), 
baga.
Concurs Internațional, Ia Aachen 
Suedia - Norvegia (C.E., gr. 3), 
holm.

(f), la White 
la Bolzano

Plains

la

la

8

Spania 
Copen-

Stock-

SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

VICTORII ROMÂNEȘTI
în cadrul concursului internațio

nal de caiac-canoe, care s-a desfă
șurat ia Nottingham (Anglia), 
proba de canoe pe 1 000 m a fost 
cîștigată de reprezentantul Româ-

LA CAIAC-CANOE
niei L. Vorobiev, cu timpul de 
4:20,99. O a doua victorie a fost 
realizată de echipajul României* 
învingător în proba de caiac — 4 
(1000 m) cu rezultatul de 3:08,17.

ALINA GOREAC (ACCIDENTATĂ) RATEAZĂ PRIMUL LOC

zultatelor înregistrate ca și unei 
organizări excelente. De altfel, nu
meroasele personalități din lumea 
tirului mondial prezente la Tunari 
în aceste zile ca și sportivii, an
trenorii și conducătorii loturilor de 
peste hotare au fost unanimi în 
aprecierile lor privind ospitalita
tea românească și capacitatea or
ganizatorică a forurilor sportive 
din țara noastră.

La Antibes (Franța), au înce
put întrecerile celei de-a patra e- 
diții a competiției internaționale 
feminine de gimnastică, Ia care 
participă sportive din opt țări, 
printre care Polonia, România, Un
garia, S.U.A. și Franța.

Concursul individual compus s-a 
încheiat cu victoria sportivei ame
ricane Cathy Howards, care a to
talizat 37,30 puncte. Pc locul se
cund s-a clasat Anca Grigoraș 
(România) — 37,25 puncte, urmată

ÎNOTĂTORII NOȘTRI
în prima zi la concursul interna

țional de natație de la Bratislava, 
sportivul cehoslovac M. Grouda a

(N CUPA DAVIS

MECIUL FRANȚA - ITALIA 
S-A ÎNTRERUPT LA SCORUL DE 2-2

de Ovari (Ungaria) — 36,80 puncte, 
Seggiaro (Franța) — 36,50 puncte 
și Krawieczek (Polonia) — 36,45 
puncte.

Principala favorită a concursului, 
gimnasta româncă Alina Goreac, 
care obținuse cele mai mari note 
la primele trei aparate — 9,50 la 
paralele, 9,40 la sărituri, 9,30 la 
bîrnă — și care conducea în cla
sament, s-a accidentat în timpul 
exercițiului la sol, fiind nevoită 
să abandoneze.

LA BRATISLAVA
cîștigat proba de 100 m liber cu 
timpul de 54,4. Pe locul doi s-a 
clasat înotătorul român Marian 
Slavic — 55,0, urmat de Petriavi- 
cius (U.R.S.S.) — 55,5. Zeno Opri-' 
țescu (România) a ocupat locul 
patru, cu 55,7.

în proba masculină de 100 m 
fluture, în care victoria a revenit 
lui R. Pleschke (R. D. Germană) 
— 59,6, concurentul român Ion
Miclauș s-a situat pe locul secund, 
cu timpul de 1:00,9.

Prima semifinală a zonei euro
pene (grupa B) a „Cupei Davis“, 
disputată la Paris între reprezen
tativele Franței și Italiei, a pri
lejuit răsturnări- de scor specta
culoase. Italienii luaseră condu
cerea cu 2—1, după partida de 
dublu de sîmbătă, Panatta și Ber
tolucci dispunînd cu 6—1, 6—4, 
6—1 de cuplul francez Jauffret— 
Dominguez. Ieri, în penultima în-

tîlnire de simplu, Patrice Domin
guez egalează, învingînd surprin
zător pe campionul italian Adria
no Panatta • 6—3, 1—6, 7—5, 6—3

Ultima partidă, dintre Jauffret și 
C. Barazzutti, s-a întrerupt din 
cauza întunericului când tenisma- 
nul francez conducea cu 6—2, 4—6, 
6—3. Partida va fi reluată azi 
(scorul întîlnirii : Franța — Italia 
2—2).

TURNEUL DE POLO DE LA BUDVA
BELGRAD, 22 (Agerpres). Se

lecționata U.R.S.S. este virtuala 
cîștigătoare în turneul internațio
nal de polo, care se desfășoară în 
orașul iugoslav Budva. In cel 
de-al treilea joc susținut, echipa 
sovietică a învins cu 5—4 (2—1, 
1—2, 0—0, 2—1) formația Italiei. 
Meciul a fost condus de arbitrul 
român Cornel Mărculescu.

în continuare, partida-derby 
dintre reprezentativele U.R.S.S. și

RECORDURI MONDIALE 
ALE ÎNOTĂTORILOR AMERICANI

înotătorii americani au stabilit 
noi recorduri mondiale în cadrul 
concursului de selecție de la Long 
Beach (California).

în seriile probei de 100 m li
ber, James Montgomery (20 ani) a 
fost cronometrat cu 51,12, corec- 
tînd astfel cu zece sutimi de se
cundă vechiul record al lumii, 
stabilit la J.O. de la Miinchen, 
de Mark Spitz. Finala probei a 
fost cîștigată însă de Andy Coan 
(17 ani) cu 51,26, J. Montgomery 
clasîndu-se pe locul doi — 51,49.

Două noi recorduri au fost rea
lizate de Tim Shaw în proba de 
1 500 m — 15:20,91 și în „trecere" 
Ia 800 m — 8:13,68 (v.r. Stephen 
Holland — 15:27,79 și respectiv 
8:15,02). în proba feminină de 400 
m liber, Shirley Babashoff a sta
bilit un nou record mondial, cu 
timpul de 4:14,76. Vechiul record 
îi aparținea cu 4:15,77.

Iugoslaviei s-a încheiat cu victo
ria poloiștilor sovietici cu 8—7 
(2—3, 3—2, 0—1, 3—1). Din forma
ția învingătoare Barkalov a înscris 
trei goluri.

Celelalte meciuri s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Cuba — 
S.U.A. 7—6 (1—2, 2—0, 3—1, 1—3); 
Iugoslavia — Ungaria 10—6 (2—1,
2— 1, 2—2, 4—2) ; S.U.A. — Unga
ria 5—3 (1—1, 1—1, 3—1, 0—0) ; I- 
talia — Cuba 9—4 (3—0, 0—2, 3—0,
3— 2).

Clasamentul înaintea ultimei e- 
tapc : 1. U.R.S.S. 8 p; 2—4. Iugo
slavia, S.U.A., Cuba — 4 p ; 5—6, 
Italia, Ungaria — 2 p.

ANATOLI KARPOV 
învingător la Liubliana

BELGRAD, 22 (Agerpres). —- 
Turneul internațional de șah de 
la Liubliana s-a încheiat cu vic
toria campionului mondial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.), care a totali
zat 11 puncte din 15 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Gligorici (Iugoslavia) — 10 p, 
Hort (Cehoslovacia), Ribly (Un
garia), Furman (U.R.S.S.) — 9>/, p, 
Portisch (Ungaria), Parma (Iu
goslavia) — 8i/, p, Llubojevici, Ve- 
limirovici (ambii Iugoslavia) — 
8 p, Barle (Iugoslavia) — 7>/, p, 
Pianinei (Iugoslavia) — 6>/, p, 
Mariotti (Italia), Garcia (Cuba) — 
6 p, Mușii (Iugoslavia) — 4*/a p, 
Osterman (Iugoslavia) — 4 p și 
Karnar (Iugoslavia) — 3 p.

în ultima rundă, Garcia l-a în
vins pe Pianinei, Portisch pe Liu- 
bojevici,' Ribly pe Mușii, iar Vell- 
mirovici a cîștigat la Mariotti. A 
fost consemnată remiza în parti
dele Karnar—Karpov, Gligorici— 
Hort, Osterman—Barle și Parma— 
Furman.

1 FOTBAL meni
FINALE DE CUPE IN 

R.F.G. Șl GRECIA

„Cupa R. F. Germania" a fost 
cîștigată de Eintracht Frankfurt pe 
Main, care cucerește pentru a 
doua oară consecutiv trofeul. în 
finala disputată la Hanovra, in 
prezența a circa 50 000 de specta
tori, Eintracht a învins cu 1—0 
(0—0) pe M.S.V. Duisburg, prin go
lul înscris, în min. 57, de Korbel.

La viitoarea ediție a Cupelor 
europene, fotbalul vest-german va 
participa cu un număr record de 
șapte echipe. în „Cupa campioni
lor europeni" vor juca Bayern 
Miinchen — deținătoarea trofeului 
— și Borussia Mbnchengladbach, 
cîștigătoarea campionatului ; în

„Cupa Cupelor" vor evolua Ein
tracht Frankfurt pe Main, iar în 
„Cupa U.E.F.A." : S. V. Hamburg, 
Hertha B.S.C., F. C. Koln și M.S.V. 
Duisburg. Bayern Miinchen va be
neficia, în sezonul viitor, de servv“ 
șiile noilor achiziții Ludwig 
Schuster și Kjeld Seneca, un jucă
tor de origine daneză. Antrenorul 
echipei bavareze rămîne Dettmar 
Cramer.

*
Pe stadionul „Karaiskakis" din 

Atena s-a disputat finala „Cupei 
Greciei" între Olympiakos Pireu și 
Panathinaikos. Fotbaliștii din Pi
reu au cucerit trofeul, cîștigînd cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
înscris în minutul 32 de Damvour- 
lis. După cum se știe, echipa Olym
piakos Pireu a cîștigat și actuala 
ediție a campionatului.

ATLETISM • La Eugene (Oregon) 
nu început campionatele atletice ale 
S.U.A. Tom Woods a obținut la să
ritura în înălțime 2,27 m (a 4-a 
performanță mondială din toate 
timpurile), întrecînd pe R. Kotinek 
și recordmanul mondial D. Stones, 
ambii cu 2,23 m. Alte rezultate : 
lungime — Robinson 8,05 m; 5000 
m — Liquori 13:29,0; disc — Powell 
63,66 m ; ciocan — Djerassl 67,92 m; 
110 mg — Wilson 13,38; 10.000 m — 
Shorter 28:02,17 ; 400 m — Mann
48,74; 800 m — Enyeart 1 :44,87; su
liță — George 83,18 m; 3000 m obst 
— Smith 8:28,16. • In cadrul cam
pionatelor Moscovei, a doua perfor
manță mondială a sezonului la a- 
runcarea greutății (f) a fost stabi- 
i’tă tie Svetlana Kratcevskaia — 
fft,43 în. g îtfezultate din întîlnlrea 
<îe juniori și junioare : U.R.S.S. — 
R.D. Germană (162—196), desfășura- 
11 la Harkov : înălțime — Andreiev 
(U.R.S.S.) 2,20 m; ciocan — Gersten- 
birg (R.D.G.) 68,40 m; prăjină -
Vostrikov (U.R.S.S.) 5,22 m ; 100 m 
(D — Petra Konpetsch (R.D.G.) 11,4. 
• Polonezul Wladlslaw Kozakiewicz 
r. stabilit un nou record european 
la prăjină, în cadrul „Memorialului

Kusocinski44 de la Varșovia, cu o 
săritură de 5,60 m (v.r. K. Isaksson 
5,59 m). Record polonez la lungi
me : G. Gybulski 8,27 m.

AUTO • Marele Premiu ai Olan
dei (formula 1), disputat la Zand- 
voort, s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a englezului Hunt, ur-

țlei maghiare de specialitate. • 
Pugilistul mexican Ruben Olivares 
este noul campion mondial la cat. 
pană (versiunea WBC). El l-a în
vins prin k.o. tehnic, în repriza a 
doua, pe deținătorul titlului, ame
ricanul Bobby Chacon, într-un meci 
desfășurat la Los Angeles.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
mat de austriacul Lauda și elveția
nul Regazzoni. • Pe circuitul de la 
Salzburg cea de-a șaptea probă a 
campionatului european (formula 2), 
victoria a revenit francezului Jean- 
Pierre Jabouiiie.

BASCHET • La Havana, in tur
neul masculin : Canada — Cuba 
(B) 88—47; Cuba (A) — Iugoslavia 
(tineret) 82—69. • Reprezentativa
masculină a Spaniei șl-a început 
turneul în R.P. Chineză dispunînd 
la Pekin de o selecționată locală 
CU 100—73.

BOX < La 5 și 6 iulie se va des
fășura la Budapesta un mare turneu 
organizat cu prilejul sărbătoririi a 
50 de ani de la înființarea federa-

CICLISM • Turul Elveției s-a în
cheiat cu victoria rutierului belgian 
Roger de Vlaeminck, urmat de com
patriotul său Eddy Merckx la 55 
sec. și elvețianul Louis Pfenninger 
la 1 ;28,0. • înaintea ultimei etape 
a Turului Italiei (amatori), liderul 
clasamentului general este italianul 
R. Gialdini.

MOTO • „Marele Premiu “ al 
Franței la motocros (clasa 500 
cmc) a fost cîștigat de belgianul 
Roger de Coster pe ,,Suzuki*4.

NATAȚIE • Proba feminină din 
concursul de sărituri desfășurat în 
localitatea suedeză Ronneby a fost 
cîștigată de campioana olimpică Ul- 
ricka Knape (Suedia) — 465,35 p, ur

mată de americanca Christine Lock 
— 447,27 p. La masculin, victoria a 
revenit italianului Klaus Dibiasi — 
608,50 p, urmat de americanul Phil 
Boggs — 598,95 p.

RUGBY • La Wellington (Noua 
Zeelandă), în C.M. 13 : Anglia —- 
Noua Zeelandă : 17—17 (7—10) ; Aus
tralia — Franța 26—6 (18—4).

TENIS • Olandezul Tom Okker a 
cîștigat turneul de la Nottingham, 
învingînd în finală pe australianul 
Tony Roche cu 6—1, 3—6, 6—3. La 
dublu, a terminat victorioasă pere
chea R. Tanner — Ch. Pasarell 
(S.U.A.). • Turneul feminin d$ la 
Eastbourne s-a încheiat cu victoria, 
surprinzătoare a jucătoarei engleze. 
Virginia Wade : 7—5, 4—6, 6—4 cu
Billie Jean King, în finală. Wade o 
învinsese, în semifinale, pe Rose
mary Casals cu 4—6, 6—3, 6—4. La 
dublu, au cîștigat Olga Morozova 
(U.R.S.S.) și Julie Anthony (S.U.A.).

VOLEI • în prima zi a turneului 
masculin de la Tokio : Bulgaria — 
R.D.G. 3—0; Japonia — Japonia (ti
neret) 3—0. • în turneul feminin de 
la Praga, Cehoslovacia a întrecut 
Ungaria cu 3—2.

WACKER INNSBRUCK - 
CAMPIOANA AUSTRIEI

Campionatul Austriei a fost cîști
gat de Wacker Innsbruck, care a 
totalizat 51 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Voest 
I.inz — 42 p și Rapid Viena
— 41 p.

Rezultate înregistrate în ultima 
etapă : Rapid — Eisenstadt 3—3 ; 
Austria Salzburg — Austria Kla
genfurt 4—0 ; Voest — Admira 
Wacker 2—1 ; Wacker Innsbruck — 
LASK 3—2.

TURNEUL JUNIORILOR 
AMERICANI

Selecționata de juniori a S.U.A: 
a plecat la Varșovia. Timp de 10 
zile, tinerii fotbaliști americani se 
vor antrena în comun cu juniorii 
polonezi și vor susține citeva me
ciuri amicale.
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