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f Eveniment de însemnătate deosebită în viața și activitatea între
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Animație deosebita pe terenurile de volei

i

STEAUA VIRTUALA CAMPIOANA

FINALELE 
„CUPEI CONGRESULUI"

Duminică au avut loc pe 
stadionul Tineretului din Capi
tală finalele „Cupei Congresu
lui educației politice și culturii 
socialiste", competiție ce a 
angrenat în etapele anterioare 
peste 200.000 de sportivi și 
sportive din școli, facultăți și 
întreprinderi, care s-a bucurat 
de un binemeritat succes.

Ieri, stadionul de la șosea a 
fost luat cu asalt de cei ce 
aveau să-și dispute finalele la 
diverse ramuri sportive. Nu
meroșii spectatori prezenți în 
tribune au urmărit cu interes 
evoluțiile sportivilor, demon
strațiile ce au avut loc, din
tre care lansatorii de rache
te și maestrul sportului Gh. 
Craioveanu, cu minusculul său 
avion dirijat de la sol, au cu
les aplauze la scenă deschisă. 
De același succes s-au bucurat 
și micuțele gimnaste de la șco
lile sportive 1 și 2, Energia, 
Școlarul ș.a. care au prezentat 
frumoase ansambluri de gim
nastică ritmică modernă.

Dispute interesante au avi(: 
Ioc și pe terenurile de bas-

chet, volei, handbal și fotbal, 
precum și la atletism, tir, polo, 
canotaj și altele, în care ma
joritatea sportivilor au făcut 
multă risipă de energie pentru 
a se clasa pe un loc cît mai 
bun. '

Finalele de box au fost ex
trem de dîrze, Cupa revenind 
clubului Metalul, care a avut 
cei mai mulți finaliști, iar 
trofeul pentru cel mai bun 
boxer al competiției a fost a- 
tribuit metalurgistului Grigore 
Iliescu.

Dar rezultatele întrecerilor 
contează mai puțin. Important 
pentru toți cei prezenți la sta
dion a fost faptul că au pe
trecut o frumoasă zi pe tere
nul de sport.

Paul IOVAN

„IN DRUM SPRE 
COMUNISTE ZĂRI"

Sub acest generic, la Giur
giu a avut loc o reușită dumi
nică cultural-sportivă, organi
zată de Consiliul munioioal al 
F.U.S. La diversele întreceri

(Continuare in pag. 2-3)
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Elementul cel mal impor

tant al etapei de ieri ră
mîne cîștigarea. cu 270 de 
minute înainte de în
cheierea competiției de
către Steaua a locu
lui întîi șl, deci, a ti
tlului de campioană. Avînd 
opt puncte avan® față de 
Dinamo, cu trei etane îna
inte de final, stcliștii au a- 
cumulat totalul necesar 
victoriei ; un succes 
deplin meritat pentru 
treaga lor evoluție din 
tuala ediție.

Acum, momentele de con
centrare ale luptei din 
clasament se plasează in 
direcția obținerii locurilor 
2—3—4 și, eventual, 5 care 
dau dreptul de participare 
la clasicele competiții in
ternaționale (Cuna U E.F.A., 
în primul rînd). Și mai 
aprinsă va fi întrecerea din 
subsolul clasamentului, 
unde ascensiunea ferovia
rilor clujeni a făcut ca 
variantele și candidatele 
retrogradării să se mă
rească în mod considerabil 
și conferă fiecărui rezul
tat din ultimele trei etape 
efecte, implicații surprin
zătoare.
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REUNIREA
Miine, pe stadionul 
August", joc cu 

Viena

LOTULUI
„23 

Admira

Aseară s-a reunit la 
lotul reprezentativ de 
vederea meciului de sîmbătă. de 
la Milano, cu echipa Italiei. Com
ponența lotului este următoarea: 
IOBDACHE. ȘTEFAN (portari), 
CHERAN, G. SANDU. DOBRAU, 
HAJNAI,. SATMAREANU II, TA- 
NASESCU (funda’il- DUMITRU, 
IOIțDANESCU, BDLONI, MUL- 
ȚESCU (mijlocași). FAZEKAȘ, 
M. SANDU. LUCESC'!, D. GEOR
GESCU, c: ZAMFIR (atacanti).

Pentru astăzi este prevăzut un 
prim antrenament iar mîine, în- 
cepînd de la ora 19. lotul re
prezentativ va intilni pe stadio
nul „23 August", într-un meci 
de verificare, cunoscuta forma
ție din prima ligă a campiona
tului austriac, ADMIRA VIENA.

București 
fotbal în

SPADASINUL I. POPA Șl SABRERUL C. MARIN
AMBII DE LA STEAUA, CAMPIONI NAȚIONALI
' 49 de spadasini și tot atîția
sabreri și-au disputat’ sîmbătă 
și, respectiv, duminică. în sala 
•Floreasca II din Capitală, ti
tlurile de campioni naționali 
în probele individuale.

Prezențe inedite printre spa
dasini : floretiștii Kuki și Ni- 
culescu, pentatloniștii Spîrlea 
și Călina. In turneul final 
s-au calificat direct Szabo (a 
trecut de 
A. Istrate 
torii cu 
a0—7 la 
(în dauna 
și a lui Zidaru cu 10—7), Ke- 
rekeș (a trecut de Iorgu, 10—8 
și de Domjanșitz, 10—7). Au 
ajuns, apoi, în finală prin re
calificări. Bărăgan (care a tre
cut cil 10—9 de Doboș și 10—5 
de Zidaru) și Duțu (16—6 cu 
A. Istrate și 10—9 cu Iorgu, 
acesta din urmă conducîndu-1 
cu 9—8...). Astfel, surprinză
toare absențele din finală ale 
fostului campion, Zidaru, pre
cum și a lui Pongraț și Ior
gu, componenți 
Jimpic. 

ț Ultimul act 
spadă nu s-a 
nivel deosebit, 
sîndu-se, în zadar, așteptat, 
afara trăgătorului militar Po- 

jpa — care a și dobindit ti
tlul — nici un 
avut „apetit" ofensiv, 

majoritate a asalturilor tre- 
nînd, așteptîndu-se greșeala 
adversarului. Iată clasamentul 
final : 1. Ion Popa (Steaua)
4 v — campion național pe a- 
nul 1976, 2. P. Szabo (Steaua) 
3 v, 3. C. Duțu (I.E.F.S.) 3 v,

Duțu cu 10—6 și de 
cu 10—8), Popa (vic- 
10—5 la Doboș și 
Bărăgan), Angelescu 
lui Pongraț cu 10—8

4. C. Bărăgan (Steaua) 2 v, 5. 
L. Angelescu (Farul) 1 v, ti. 
E. Kerekeș (C. S. Satu Mare) 
1 v,

întrecerea sabrerilor a fost 
mult mai animată, mai „explo
zivă". în afara dinamovistu- 
lui Frunză, care s-a calificat 
din grupe cu dificultate pen
tru eliminările directe, ceilalți 
componenți ai lotului reprezen
tativ au ajuns în această fază 
fără piedici. Iată, însă, că eli
minările directe i-au pus față 
în față și necruțătoarea „si
tă" i-a obligat pe C. Marin,

Frunză, Pop și Nllca să intre 
în recalificări pentru a-si dis
puta ultima șansă. Calificați 
direct în finală au fost : Cul- 
cea (10—7 cu Ilief. 10—9 cu 
Nilca), Pantelimonescu (Moca- 
nu 10—5, C. Marin 10—9), Oan- 
cea (Michîre 10—6, Frunză 
10—9) și Irimiciuc (Merga 10-3, 
Pop 16—3). Deci, multe asal
turi pe muchie de cuțit, doar

Paul SLĂVESCU

ai lotului

al probei 
ridicat la 
spectacolul
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finalist n-a 
marea

Campionatul de rugby a in
trat în linia dreaptă, odată cu 
începerea turneelor finale. în 
grupa fruntașelor două semi- 
surprize : victoriile Stelei și 
Farului ambele în deplasa
re ; în timp ce în grupa în 
care luptă pentru „supravie
țuire", Vulcan a obținut un 
prețios succes asupra TC Ind. 
din Constanța, iar Minerul o 
nesperată egalitate cu Olim
pia. Dar iată cîteva amănunte.

• Dinamo ne obișnuise, în 
ultimii ani, cu un joc studiat, 
economic, dar și spectaculos, 
cu multă gîndire tactică, ceea 
ce a făcut din acest XV 0 e- 
chipă ce obținea rezultate de 
multe ori superioare posibili
tăților unui lot insuficient. 
Ieri, însă, împotriva Farului, 
într-o partidă cu implicații a-

• Universitatea Craiova, Rapid și U.T.A. performerele 
„rundei" de ieri @ Se întețește lupta pentru „locurile 
U.E.F.A." • C.F.R. a părăsit, după 12 etape, locul 17 I 
® Soarta a două locuri retrogradante rămîne pe seama 

ultimelor „lungimi" ale campionatului

REZULTATE TEHNICE

F. C. Constanța
F. C. Olimpia Satu Mare
F. C. M. Reșița
Jiul
Steaua
C. F. R. Cluj-Napoca
Dinamo
A. S. A. Tg. Mureț
F. C. Argeș

— Sportul studențesc
— „Poli" Timișoara
— Rapid
— „U“ Cluj-Napoca
— F. C. Bihor
— S. C. Bacău
— U. T. A.
— Politehnica lași
— Uni». Craiova

CLASAMENTUL
1. STEAUA
2. Dinamo
3. A.S.A. Tg. Mureș
4. „Poli" Timișoara
5. Sportul studențesc 

Bacău 
Craiova 
M. Reșița

6. S. C.
7. Univ.
8- F, C.
9. F. C. Constanța

10. F. C. Bihor
11. Jiul
12. Rapid
13. F. C. Argeș
14. F. C. Olimpia
15. Politehnica lași
16. C.F.R. Cj.-Napoca
17. U. T. A.
18. „U“ Cluj-Napoca

ETAPA VIITOARE
Polit. Iași
S.C. Bacău
U.T.A.
Rapid
„U" Cluj-Napoca 
Univ. Craiova
F.C. Bihor
F.C. Argeș
Sportul studențesc

31 19 9 3 75—31 47
31 16 7 8 59—33 39
31 16 4 11 44—35 36
31 13 9 9 49—44 35
31 12 9 10 44—38 33
31 14 5 12 36—33 33
31 11 9 11 36—32 31
31 13 5 13 36—51 31
31 12 6 13 33—33 30
31 13 4 14 39—43 30
31 11 8 12 40—45 30
31 12 5 14 39—45 29
31 10 8 13 27—39 28
31 11 6 14 33—53 23
31 11 5 15 42—46 27
31 9 9 13 29—36 27
31 11 5 15 40—52 27
31 7 3 21 29—41 17

(miereuri 9 iun ie)
C.F .R. (1--1)

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

GOLGETERJ)
29 goluri: d. 

Georgescu (Dinamo)
— 4 din 11 m. 23
GOLURI: Iordănes- 
cu (Steaua) — 6 din 
11 m. 18 GOLURI: 
M. Sandu (Sportul 
studențesc). 16 GO
LURI: Radu II (F. 
C. Argeș) — 2 din 
11 m, M. Răducanu 
(Steaua) — 1 din 
11 m. 13 GOLURI! 
Roznai (Jiul), Bro* 
șovschi (U.T.A.) — 
4 din 11 m. 12 GO
LURI: Cotec („Poli» 
Timișoara), PenlU 
(F.C. Constanța). IO 
GOLURI: Costea
(Politehnica Iași), 
Plslaru (A.S.A. Tg. 
Mureș), Colnic
(U.T.A.), Manea 
(Rapid), Mulțesci» 
(Jiul) — 3 din 11 m, 
Dembrovschi (UTA)
— 7 din 11 m.

— Dinamo (0—2)
— „Poli" Timișoara (0—3) CITIȚI IN PAGI»
— r.C. Constanța (0—0) NILE 2 -3 RELA-
— F.C.M. Reșița (0—1) TARI DE LA
— Steaua (0—1) JOCURILE CELEI
— F.C. Olimpia (0-1) DE A XXXI-a E»
— Jiul (1—4) TAPE A DIVI-
— A.S.A. (0-2) ZIEI A

(Continuare in pag. 2—3)
O fază acrobatică din meciul Steaua — F. C. Bihor. Iordănescuj 
intre Naghi (in stingă) și M. Marian. Foto : S. BAKCSY.

PRIMELE TREI ECHIPE LA EGALITATE
supra clasamentului, dinamo- 
viștii au evoluat foarte slab, 
fiind total lipsiți de inspira
ție. Situație de care au profi
tat prompt constănțenii care 
— și ei fără autoritatea de a- 
cum un an — au cules victo
ria ce mai mult le-a fost ofe
rită. Bucos, acest jucător atît 
de controversat, a punctat de 
3 ori cînd i s-a ivit ocazia 
(1. p. — min. 11 ; 1. p.c. — 
min. 18 și min. 50) față de nu
mai 2 l.p. reușite de gazde 
prin Constantin (min. 34) și 
Nica (min. 40). Scor final, deci, 
fi—9. Cam puțin pentru pre
tențiile care s-ar fi cuvenit 
asociate unui derby ! E drept 
că în final, după ce dinamo- 
viștii dăduseră impresia că 
pot cîștiga (dar intrările pe 
lingă grămadă ale lui Paras-

chiv au rămas fă-ă ecou prin
tre coechipieri). Farul a fost 
pe punctul de a-și rotunji suc
cesul printr-o încercare, la

35 Bidirel) — Marghescu, Pa» 
raschiv — Roman, Borș, Ma
rin — I. Aurel, C. Gheorghe— 
Baciu, Caraiman, Țurlea. FA

REZULTATE TEHNICE : 1—1 : Dinamo—Farul 6—9 (6—6); 
„U“ Timișoara—Steaua 13—21 (9—12) ; 5—8 : Știința Petro
șani—Sportul studențesc 6—1 (6—0) ; Grivița Roșie—C.S.M. 
Sibiu —7 (0—3) ; 9—12 : Rulmentul Bîrlad—Agronomia 
Cluj—Napoca 3—S (3—0) ; Gloria—„Poli" Iași 27-10 (14—0) ; 
13—IC : Vulcan—T.C. Ind. Constanța 9—7 (6—3) ; Olimpia— 
Minerul Gura Humorului 0—0.

care, poate, ar fi avut drep
tul, dacă Ia: 'sevici și Varga 
ar fi avut mai multă șansă. 
Cornel Cristăclicscu a condus 
bine formațiile : DIN-AMO :
Dăiciulescu — Constantin, Dra- 
gomirescu, Nica, Aldeă (min.

RUL : St. Cristea — Ianusc- 
vici, Motrescu, Varga. Holban —■ 
Bucos, Olteanu — A. Cristea,

(Continuare in pag. 2—3) i



în Divizia A, la popice 

S-au încheiat jocurile 
in seriile campionatului

Tn campionatul Diviziei A la 
popice s-au disputat ultimele 
meciuri în cele patru serii.

FEMININ : Voința București 
— Rapid București 2559—2493 
p d, Voința Oradea — C.S.M. 
Reșița 2611 — 2498. Frigul
București — Cetatea Giurgiu 
2183—2416, Voința Constanța — 
Metrom Brașov 2190—2384, Vo
ința Galați — Gloria București 
2393—2449, Petrolul Băicoi — 
Laromet București 2544—2546!, 
Dermagant Tg. Mureș — Voința 
Timisoara 2481—2350, Voința 
Cluj-Napoca — Hidromecanica 
Brașov 2489—2431 (Voința Tg. 
Mures — U.T. Arad amînat).

MASCULIN : C.F.R. Timișoa
ra — Metalul Hunedoara 5182— 
4833 p d, Petrolul Teleajen 
Ploiești — Constructorul Galați 
4970—5268, Gloria București — 
Rulmentul Brașov 5053—4739 
(fruntașa seriei Sud a fost în
trecută la un scor deosebit de 
sever!), Aurul Baia Mare — 
Jiul Petrila 5048—4915, Voința 
București — Olimpia București 
5152—5170!, Electromureș Tg. 
Mures — Olimpia Reșița 5375— 
5188. Flacăra Cîmpina — Meta
lul Roman 5115—5141 (prima 
victorie în deplasare a echipei 
din Roman). Gaz metan Mediaș 
_  Progresul Oradea 4833—4923, 
Electrica Sibiu — Voința Cluj- 
Naooca 5213—5136, Rafinorul 
Ploiești — Hidromecanica Bra
șov 5202—4935.

Pentru turneul final al cam
pionatului s-au calificat: Voin
ța București, Gloria Bucureșii. 
Laromet București (seria Sud), 
Voința Tg. Mureș, C.S.M. Re
șița și Voința Cluj-Napoca (se
ria Nord) — la femei; Rulmen
tul Brașov, Constructorul Re
șița , Voința București (seria 
Sud), Voința Cluj-Napoca. Elec
tromureș Tg. Mures și Metalul 
Hunedoara (seria Nord) •— la 
bărbați.

TURNEELE FINALE DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Dărăban, Podaru — Mușat, 
Celea (min. 45 Borsaru) — 
Băcioiu Crăciun. loniță.

D. CALLIMACHI

• TIMIȘOARA, 30 (prin te
lefon). Intr-adevăr, orgoliul de 
fostă campioană al Universi
tății și veleitățile de moment 
ale Stelei au condus la un 
meci dinamic, jucat cu mult 
nerv. Două faze se cer în spe
cial reținute ; prima (min. 13) 
— Marin Ionescu se ridică cu 
balonul din grămadă, la 35 m 
de butul gazdelor, o fentă, o 
deschidere, Zafiescu „croșetea
ză", pasă lui Enache, din nou 
fentă și... minge de încercare 
pentru Braga ; cealaltă, în fi
nal, cînd studenții au creat 
un atac prelung încununat prin 
încercarea lui Matei după o 
superbă încrucișare cu Peter 
Steaua pleacă din orașul de 
pe Bega cu o victorie pen
tru că, fără a străluci, a gre-

Spadasinul I. Popa 
și sabrerul C. Marin 
campioni naționali

(Urmare din pag. 1)

trăgătorul ieșean izbutind vic
torii nete. C. Marin și Pop au 
reușit să prindă „ultimul 
tren" pentru finală, Pop tre- 
cînd de coechipierul său Nil- 
ca : 10—9, după ce fusese con
dus cu 8—4 !

Finala sabrerifor a fost de
osebit de echilibrată, fapt do
vedit și de necesitatea unui 
asalt de baraj pentru stabili
rea titlului de campion. După 
ce Irimiciuc a lăsat să se în
trevadă. prin victorii nete a- 
supra lui Culcea și Oancea, 
că este principalul candidat la 

‘cîștigarea trofeului, în partea 
a doua a ultimului act el n-a 
mai avut tăria necesară să ru
pă plasa trăgătorilor clubului 
Steaua. Și după ce Culcea nu 
s-a întrebuințat deloc în asal
tul cu Oancea,. dîndu-i astfel 
fostului său coechipier posibi
litatea de a lupta în baraj cu 
C. Marin, Irimiciuc a trebuit 
să se mulțumească cu locul 3. 
Iată clasamentul final : 1.
Corneiiu Marin (Steaua) 4 v 
d.b.-campion național pe anul 
1976, 2. E. Oancea (Steaua) 4 v 
d.b., 3. D. Irimiciuc (Politeh
nica Iași) 3 v„ 4. I. Pop (Stea
ua) 3 v., 5. Gh. Culcea (Trac
torul Brașov) 1 v., 6. I. Pan- 
telimonescu (Dinamo) 0 v.

Atît I. Popa cît și C. Marin 
dobîndesc pentru prima dată 
aceste prestigioase titluri.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BOX 
PENTRU

Timp de anroape o săptămî- 
nă, peste 100 de pugiliști juni
ori s;-au disoutat întîietaiea la 
Bacău în cadrul turneului final 
al campionatului republican de 
box. întrecerile au scos In evi
dență cîteva elemente de va
loare, care nu peste multă vre
me vor bate, probabil, la nor- 
țim consacrării. IATĂ REZUL
TATELE finalelor, în ordinea 
celor 12 categorii, de la 45 'a 
+ 81 k». JUNIORI MICI: D. 
Radu IBuc.'i h.p.A. Șfercea (Za
lău), M. Chișmăneanu (Buc.) 
b.n. T. Cucu (Iași). M. Chemai 
(Cta.l b.n St. I'On (Clui-Nann- 
ca), P. Stoiu (Craiova) b.p.T. 
Cereri (Bun.). I. Caraculea (Si
biu) b.n. FI. Stan (Buc.), I Ște
fan IBrătla' b.p. P. Bot (Timi
șoara). I Gruescu (Buc.)_ b.p. 
Al. Dumitru (Reșița). V. Gînffa- 
vu (C.ă’ărasi) b.k.o. 2 O. Serfta- 
ru (Bistrița), A. Ismail (Cta) 
b.ab.2 I. Joița (Craiova), M. 
Pascal (Craiova) b.ab.2 M. Mi- 
troi (Craiova), M. Grigoraș 

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

au luat parte circa 1 000 de 
sportivi din asociațiile Textila, 
Unirea, Dunărea. Olimpia, Ce
tatea, precum și din școlile pro
fesionale și liceele municipiului. 
Programul sportiv al acestei 
manifestări a cuprins competi
ții de atletism, ciclism, orien
tare turistică, tenis de masă, 
volei, minibaschet. judo, popice, 
rugby și fotbal. Seara, în par
cul Aloi, artiștii amatori și spor
tivii localnici au susținut un 

șit mai puțin, treisferturile 
sale fiind de astă-dată sigure, 
iar Durbac și Alexandru bă- 
tînd cu piciorul ireproșabil. 
Bănățenii au jucat fără nerv. 
Au mai marcat: Durbac (2 l.p.,
1. D.c., 2 tr.) și Braga (în
cerc.), respectiv, Peter (1. p.c.) 
și Duță (2 l.p.). C. Udrea a 
arbitrat bine. „U“ : Duță — 
Bogheanu, Chiriță, Matei, Su- 
ciu — Peter, Fiorescu — Tă- 
tucu, Dumitru, Panainte (min. 
61 dbjocaru) — Malancu, Voll- 
marfn (min. 48 Rășcanu) — 
Florea, Popovici, loniță. 
STEAUA : Durbac — Braga, 
Enache, Zafiescu, R. Ionescu— 
D. Alexandru, Suciu — Achim, 
M. Ionescu, Murariu — Pin- 
tea, Postolachi — Corneiiu, 
Munteanu, Cioaree.

Geo RAEȚCHI

• Gloria a cîștigat partida 
cu „Poli" Iași după un meci 
spectaculos. Au realizat : A- 
lecu (2 încerc.), Bidirel, Pă- 
durariu, Catană (cîte o încerc.), 
Lazăr (1 tr., 1 l.p.c.), Curea 
(1 tr.), respectiv, Verideș, Bu
tan (cîte o încerc.), Cihodaru 
(1 tr.). A condus corect I. Bă
nică. (N. TOKACEK, coresp.)

4. Meci de mare luptă pe Vul
can, în care gazdele au do
minat și au fost mai coerente 
în atac. Au marcat : Stefiuc 
(l.p.) si Bodescu (2 l.p.c.) pen
tru Vulcan, respectiv Grosu 
(1 p.) si loniță (încerc.) pentru 
T.C. IND. Constanța (G. ROS
NER, coresp.).

în fruntea clasamentului . se 
află la egalitate de puncte trei 
echipe. Steaua, Dinamo și Fa
rul, cu cîte 67 puncte fiecare, 
departajate deocamdată de 
punctaveraj.

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 6 IUNIE 1976, O NOUA TRA

GERE LOTO 2 !
Se cîștigă cu 2 numere din 4 

și eu 3 numere din 12 extrase. 
Cîștigurile minime sînt de 100 și 
200 lei.

I9UPH Q FORmUin TEHIIKR 
_ _ _ _ _ _ _ RTRH(Tivn 

3 din 75

JUNIORI
(Focșani) b.k.o. 2 V. Moldovan 
(Cluj-Napoca), B. Ccpor (Satu 
Mare' b.p. I. Luican (Buc.); 
JUNIORI MARI: P. Fieraru 
(Iași) b.p. M. Constantin (Tîr- 
gn-viștri. T. Boboc. (Buc.) b. ab. 2 
Gh. Gălbineș (Cța), I. Mircea 
(Galați) b.n. M Ivanciu (Brăi
la). C. Chîsmănaru (Borzesti) 
b.p. M. Chirică (Buc.), Șt. Ște
fana (Arad) b.p. M. Gîndac 
(Măc'n), T. Dragomir (Bur.) 
b.n. C. A'bu (Bacău), Gh. Si- 
mion (Btm.) b.p. AI. Giurgiu 
tBrăila). Fl. Grecescu (Craiova) 
b o. S. Postolache (Mangalia', 
N. Rădan (Brăila) b.k.o. 1 M. 
Sebe (Craiova), D. Del°anu 
(Cîmnuluny Muscel) b.k.o. 2 V. 
Silaghi (Clui-Napoca). N Gri- 
rore teta.) b.ab. 1 1 S. Candor 
(Clui-Napocnț, G Donicî (Ga
lați) b.ab. 2 D. Gherasim (Timi
șoara).

Tntreoeri’e s-au bucurat de 
arbitraje de calitate, iar orga
nizarea a fnri la înălțime.
Die IANCU, coresp. județean 

frumos spectacol. (Tr. BARBĂ- 
LATA ■— coresp. județean).

DUPĂ-AMÎAZÂ 
CULTURAL-SPORTtVĂ 

LA IREMOAS
în întîmpinarea importantu

lui eveniment politic al aces
tei săptămîni, asociația spor
tivă IREMOAS a organizat o 
după-amiază cultural-sportivă. 
Programul manifestațiilor a 
cuprins un interesant simpo
zion sub genericul „Cîntare o- 
mului", organizat în sala clu
bului întreprinderii, în fața a 
peste 400 de tineri. Simpozio
nul a fost urmat de un reușit 
spectacol muzical. Tot la Club 
au avut loc demonstrații de 
box, lupte și haltere, susținute 
de sportivii de la IREMOAS, 
iar pe baza sportivă a asocia
ției s-au desfășurat întreceri 
de fotbal, baschet, volei și te
nis.

SERBARE CÎMPENEASCÂ
La Gorgana, județul Săi"’ 

locuitorii comunelor situate pe 
văile Almașului și Agnijului 
și-au dat întilnire la o frumoasă 
serbare cîmpenească. Cu acest 
nrilej, au avut loc interesante 
comnetiții sportive la fotbal, 
handbal, volei și oină.,

MANIFESTĂRI COMPLEXE
în organizarea C.J.E.F.S., Co

mitetului județean al U.T.C. și 
Consiliului județean sindical, la 
Timișoara au avut loc ample 
acțiuni în întîmpinarea Congre
sului educației politice și cultu
rii socialiste. între aceste mani
festări, menționăm ștafeta com
binată a atieților, cicliștilor și 
motocicliștilor din cluburile și 
asociațiile sportive timișorene, 
care a parcurs bulevardele Re
publicii, 30 Decembrie și Mihai 
Viteazul. ajungînd, pe Aleea 
sportivilor. la sala „Olimpia". 
Au mai fost organizate o gală 
de box între reprezentanții 
Școlii sportive „Viitorul" și ai 
asociației C.F.R., un concurs de 
haltere la Electromotor, unul 
de popice la arena Voința, com
petiții de tenis, pe terenurile 
de la „Electrica", si de handbal, 
la Tehnometal și Constructorul. 
De asemenea, în pauza meciu
lui de fotbal susținut de divi
zionara A locală. Politehnica, 
pe stadionul „1 Mai" s-a desfă
șurat o foarte atractivă demon
strație de gimnastică acroba
tică. (P. ARCAN — coresp. ju
dețean).

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 30 MAI 1976

I. F.C. Constanța—Sp. stud. 1
II. F.C. Olimpia—Poli. Tim. 1

III. F.C.M. Reșița—Rapid x
IV. Jiul—,,U“ Cluj-Napoca 1
V. Steaua—F.C. Bihor 1

VI. C.F.R. Cj.-Napoca—S.C. Be. 1 
vn. Dinamo—U.T. Arad x

VIII. A.S.A. Tg. Mureș—Poli. Iași 1
IX. F.C. Argeș—Univ. Craiova 2
X. S.C. Tulcea—F.C.M. Galați 2

XI. Metrom Bv.—C.S. Tîrgovlște 1
XII. Metalul Mija—Prog. Buc. 2

XIII. Sticla Turda—C orvinul 1

Fond de cîștiguri 459.347 lei din 
care report categ. 1 : 28.536 lei.

Plata cîștigurilor de la acest 
concurs se va face astfel: în mu
nicipiul București de la 4 iunie 
pînă la 30 iulie 1976, în țară de 
la 8 iunie pînă la 30 iulie 1976. 
Prin mandate poștale începînd de 
la 8 iunie 1976.
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I o poluat îh începutul partidei :

I crai
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JIUL

pauză, oaspeții dau 
de slăbiciune. Blocul 

min. 
insi- 

său

Avantaj asigurat

LA LIMITĂ...

F. C. BIHOR : ALBU — P. 
Nicolae, E. Naghi, Lucaci, 
Popovici) — Naom, M. MARIAN 
(min. 60 Bisoc), Mureșan 
(min. 46 Bigan) — Ghergheli, 
Fiorescu, GEORGESCU.

A arbitrat : Ion Ciolan 
(lași) ; la linie : Nicolae 
Raab (Cîmpia Turzii) și Ti- 
beriu Gaboș (Cluj-Napoca).

TrcTeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3—0

(2-0).

Stadion Jiul ; teren bun ; timp : a poluat la începutul partidei ; 
spectatori, aproximativ 4 000. A marcat : STOICHIȚÂ (min. 33). Raport 
de cornere : 8—7. Raportul șuturilor ia poartâ : 15—4 (pe spațul
porții : 6—1).

JIUL : Homan — RUSU, Tonca, Stocker, Nițu — G. Stan, Mravușca 
— Sălăjan, MULȚESCU, Roznai, STOlCHIȚA (min. 72 Stoica, min. 
89 Leca).

„U" CLUJ-NAPOCA : LAZAREANU - Porațchi, Pexa, Vasiliu (min. 
17 Dumitrescu), Ciocan — Anca, COZAREC (min 75 Mu’eșan), BATA- 
CLIU — Bichescu, Coca, Vesa.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) I la linie : C. lonițâ I și M. Slon 
(ambii din București).

Cartonașe flalbene : STOCKER. PORAȚCHI. BATACLIU, G. STAN. 
Trofeul Petschovschi : 9, La tineret-speranțe : 2-1 (2-0).

mă repriză în care a manifes
tat o inexplicabilă nervozita
te, dar după un iureș caracte
ristic spre final, cînd mișcarea 
permanentă a jucătorilor săi 
(accentuată după introducerea 
lui Florea) a pus în dificultate 
o echipă care reușise, în pri-

Stadion Steaua ; teren bun; 
timp călduros ; spectatori, a- 
proximativ 20 000. Au marcat : 
RADUCANU (min. 52), VIGU 
(min. 65), GHERGHELI (min. 
77), IORDANESCU (min. 79). 
Raport de cornere : 14—1. Ra
portul șuturilor la poartă : 
19—12 (pe spațiul porții : 
10—3).

STEAUA : Moraru — Anghe- 
lini, Agiu, Someș, VIGU 
Ion Ion (min. 78 Dumitriu IV), 
STOICA, IORDANESCU 
Troi, RADUCANU. 
(min. 60 FLOREA).

" C. BIHOR : ALBU

mele 45 de minute, să „taie" 
toate „un-doi"-urile înaintași
lor steliști și să închidă bine 
culoarul de viteză al lui Troi. 
în această primă parte, deși 
gazdele au avut o superioritate 
teritorială netă, cu un mare 
număr de acțiuni inițiate, oca
ziile au lipsit, exceptînd-o pe 
aceea din min,. 34, cînd Iordă-

Bun

i 
i
I
I

TG. MUREȘ, 30 (prin tele
fon).

Cu gîndul la Cupa U.E.F.A., 
echipa locală a făcut un joc 
foarte bun în primele 45 de 
minute, perioadă în care și-a 
asigurat un avantaj de două 
goluri necesar victoriei. Mu
reșenii, cu Fazekaș și Boloni 
în excelentă formă, secondați 
îndeaproape de Hajnal (care se 
resimte, însă, în urma unei în
tinderi) și Both II, au forțat 
de la începutul partidei în a- 
tac, punînd la grea încercare 
defensiva ieșeană, slăbită ul
terior și prin accidentarea fun
dașului Ciocîrlan. După ce, în 
min. 12. la o splendidă centra
re a lui Fazekaș, Hajnal a re
luat cu capul spectaculos 
mingea în bară, gazdele au

1 (1)
jJTCLUJ-NAPOCA 0 (O)

PETROȘANI, 30 (prin tele
fon).

„U“ Cluj-Napoca „retrogradată" 
a dat Iarăși (ca și la Constanta, ca 
șl la București împotriva Rapi
dului) o replică forte, pe terenul 
unor echipe cărora, în cadrul 
ratării victoriei, le-ar fi dat 
tîrcoale retrogradarea. A reali
zat în ofensivă două ocazii clare 
(min. 66 Vesa șut peste poartă, 
după un contraatac colectiv de 
mare percuție ; min. 72 tot Vesa 
lovitură violentă în bară), s-a 
apărat supranumeric șl cu înver
șunare, a avut resurse să termi
ne în forță partida, presînd, o- 
bligind Jiul să joace cu „ochii 
la ceas" pentru a-și menține fra-

IUREȘUL DI
nescu a ratat introducerea ba
lonului. cu capul, în poartă. în 
restul timpului, steliștii au fost 
mereu în contratimp. în a- 
ceastă primă parte, orădenii 
au avut cea mai mare ocazie 
(min. 30), cînd Georgescu a 
scăpat singur, dar a fost pla
cat de Anghclini, în fața ca
reului.

După 
semne 
defensiv se deschide în 
52, cînd RADUCANU se 
nuează frumos, în stilul 
personal, deschizînd scorul, 
care se majorează în min. 65, 
cînd arbitrul acordă penalty,

la o d< 
Răduca 
Albu r 
gol. în
nu mai 
reduc i 
minge 
rul mu 
lor, GI 
stinghe 
in min 
cută i 
beră 
victori; 
putut : 
aparțin

REȘIȚA, 30 (prin telefon).
Partida a avut un debut furtu

nos, în sensul că ambele echipe 
s-au angajat într-un joc deschis, 
acțiunile ofensive succedîndu-se 
cu rapiditate de la o poartă la 
alta. Totuși, fazele spectaculoase 
s-au lăsat așteptate, înaintașii ma- 
nifestînd o oarecare indecizie în 
momentele de finalizare. După 
ratările lui Manea (min. 8 — scă
pat singur spre poarta lui Filip — 
accidentat — a fost deposedat ..in 
extremis"), Bojin (min. 16) și Ga
bel (min. 18 — șut în bară), în 
min. 22 gazdele au reușit să des
chidă scorul. La o lovitură de 
colț executată de Atodircsei, Olo- 
geanu, urcat în atac, a șutat în 
>iră, mingea a revenit la TANA- 
SE care, de Ia 8 m, a înscris. 
Acest gol a schimbat radical ra
portul forțelor de pe teren în fa
voarea reșițenilor, care au izbutit 
multe faze fierbinți în careul ra- 
pidist.

La numai șapte minute de la 
reluape echipa F.C.M. și-a mărit 
avantajul: Atodiresei a centrat în 
careu, din duelul aerian Roșea — 
Beldeanu, mingea a ajuns la FI-

Ain
deschis scorul trei minute mai 
tîrziu, în urma unei frumoase 
combinații Boloni — Hajnal — 
PÎSLARU, care l-a pus pe ul
timul în situație de gol ; șu
tul acestuia a fost parabil, dar 
portarul Costaș a scăpat balo
nul pe sub el in plasă. în min. 
33, mureșenii au înscris cel de-al 
doilea gol prin BOLONI, care a 
șutat năpraznic din afara careu
lui de 16 m.

După pauză, mulțumiți de re
zultat, localnicii nu au mai in
sistat suficient în atac, ceea ce 
a dus la o echilibrare vizibilă 
a jocului și chiar la momente 
de superioritate teritorială a 
oaspeților. Ieșenii și-au creat 
astfel mari ocazii de gol, pe 
care însă — fiind și lipsiți de . 
șansă — nu le-au putut fructifi
ca : în min. 57 (Solyom blo
chează la picioarele lui Dănilă), 
min. 69 (Kiss salvează în cor-

ner) ș 
mite 
Cele 
gazdei 
consu 
Fazek 
precis

gilul avans luat în prima 
repriză.

Dominînd majoritatea timpului, 
gazdele ar fi putut aspira la o 
victorie mai lejeră. Ele au fi
nalizat defectuos însă (prin Roz- 
nai si Sălăianl incursiunile pur
tate în trombă, la care, nu o 
dată, fundașii au pus umărul 
voinicește. Mijlocașii lor însă au 
jucat rigid, precipitat, fără răb
dare, pierzînd duelul cu cores
pondenții lor din echipa adversă, 
în condițiile acestea Mulțescu 
s-a erijat într-un fel de „fac
totum", jucind efectiv pe tot 
terenul, reparînd din fugă greșe
lile altora și construind, în van, 
fără sprijinul coechipierilor.

Singurul gol l-a marcat (min. 
33) STOICHITA, reluînd din a- 
propiere o minge aruncată în 
careu, la unul din acele dese a- 
tacuri încărcate mai mult cu e- 
nergie decît cu clarviziune.

Dum 
form 
prest 
nat 
adve 
conf 
torii
ce d 
unei 
lor. 
mai
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AL
a aceluiași 

I Iordănescu, 
ffGU reia în 
pnt Steaua 

și orădenii 
p trimite o 

prin culoa- 
al stoperi- 

ătrunde ne- 
r. în sfîrșit, 
KESCU exc- 
Iovitură li- 

consfințind 
f, care ar fi 
letă, finalul 
prului.

CHIRILĂ

Poziția precara în. clasament 
a arădenilor ne făcea să între
vedem un meci viu disputat, 
în care oaspeții să fie obligați 
a lupta din toate puterile pen
tru cucerirea unui punct. Aș
teptările noastre n-au fost insă 
confirmate, U.T.A. obținind a- 
cest prețios draw după un meei 
destul de liniștit, aproape anost, 
în repriza secundă.

Chiar din primele minute, 
oaspeții au lăsat să se ghicească 
intențiile lor defensive, practi
cing o apărare aglomerată, 
care atacul dinamovist n-a 
șit s-o străpungă decît o 
gură dată, în min. 25 
DUDU GEORGESCU (după ce 
în min. 12, tot el reluase cu 
capul. în bară) a primit o cen
trare de Ia NunweUIer și a 
marcat <lin apropiere. Pînă la 
pauză, dominare a gazdelor, dar 
o dominare decurgînd mai mult 
din acceptarea ei de către oas
peți decît dintr-o proprie armă
tură cu efort și energie.

pe 
reu- 
sin- 
cind

ECTACULOASA A OASPEȚILOR
Imanului ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori. 
Au- marcat : TÂNASE (min. 24), FILIPESCU (min. 
169 și 85). Raport de cornere : 12—6. Raportul șu- 
[26—22 (pe spațiul porții : 15—12).
In. 9 CONSTANTIN) — Ologeanu, Kiss, Hergane, 
tmin. 81 Jacotă), Beldeanu — ATODIRESEI, Tănase,

Pop, GRIGORAȘ, Nîță, A. Dumitru — Angelescu, 
i), M. Stelian — Leșeanu, Rontea (min. 56 Neagu),

iescu (Rm. Vîlcea) ; la linie : V. Tătar (Hunedoara)

: NIȚA. Trofeul Petschovschi : 8. La tineret-spe-

Stadion Dinamo ; teren 
15 000. Au marcat > l UDU 
58). Raport de cornere : 
(pe spațiul porții : 8—4).

DINAMO : Ștefan — Cheran, Dobrău, G. Sandu, Lucuță — Sotmă- 
reanu II, Nunweiller, Custov — Lucescu, D. Georgescu, VRÎNCEANU 
(min. 46 Zamfir).

U.T.A. : lorgulescu (min. 27 Marincan) — Birău, 
—DOMIDE, Schepp (min. 61 Bedea), Broșovschi — 
giu.

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) ; 
nariu (Bocșa) și I. Haidu (Caransebeș).

■ •• La tineret-speranțe : 3—1 (2—0).

bun ; timp călduros ; spectatori aproximativ 
GEORGESCU (min. 25), BROȘOVSCHI (min. 

14—4. Raportul șuturilor la poartă : 20—13

Trofeul Petschovschi : 10.

La reluare, U.T.A. (bine 
dusă în teren de Domide) 
o perioadă de joc bun de 
un sfert de oră și egalează prin 
BROȘOVSCHI (min. 58), care 
a reluat, jos, la colț, un balon 
centrat de pe dreapta, de Domi
de. Din acest moment, arădenii 
revin la jocul prudent din pri
mele 45 de minute și nu le este 
greu să mențină scorul pentru 
că Dinamo, deși are mingea a-

Pojoni, Kukla, Gali 
Cura, Colnic, Giur-

la linie : A. Isver-

POLI țlMiȘOARX

oon- 
are 

circa

proape permanent, irosește atac 
după atac, jucătorii săi acțio- 
nînd fără nerv și ncarătîndu-se, 
parcă, dispuși să facă acel ul
tim efort necesar finalizării...

în ansamblu, pentru Dinamo 
un joc 
pentru 
tire și 
care o

de vacanță anticipată, 
U.T.A. un joc de progă- 
calculare a eforturilor 
mai așteaptă.

Radu URZICEANU

SATU MARE, 30 (prin tele
fon).

Gazdele s-au temut de a- 
cest joc. Și temerea lor era 
justificată, mai ales după ul
timele 
clasament ale 
rene. Dar pe 
fost cu totul 
arătat la Satu 
mație care se 
pa U.E.F.A., Anghel, Dembrov- 
schi, Floareș și Istrătescu fi
ind în roluri de... figuranți. 
Doar apărarea a făcut efor
turi ; totuși, ea a cedat, 
ind surprinsă de cîteva 
acțiunile de atac adverse. O-, 
limpia s-a aftat azi in bună

evoluții și poziția 
echipei timișo- 

teren situația a 
alta. „Poli“ n-a 
Mare ca o for- 
gîndește la Cu-

în

fi- 
din

F:C. CONSTANT A 2^t)
c: 1W

MULT Pt REMIZA

14 m, a trl- 
I goală. Mul- 
pucătorii re- 
[1, permițînd 
Inițiativa si 
o spectacu- 
bor. In min. 
I Kiss, MA- 
in careu și 
continuare, 

ba remarcat 
(min. 79) și 

I dar nu a 
min. 85 cind 
poartă, Fili- 
I mingea s-a

Tovit de 
intrat în

pieptul lui MANEA si a 
plasă.

Adrian VASILESCU

CONSTANȚA, 30 (prin tele
fon). —

Din marea dorință a gazdelor 
de a se salva din zona pericu
loasă, și aceea a oaspeților de 
a juca în „Cupa U.E.F.A.", a 
rezultat un meci îndîrjit cum 
puține au văzut, în ultima vre
me, spectatorii de pe litoral. 
Avidă de gol și vrînd să scape 
din strînsoarea emoțiilor, echi
pa locală a dat semnalul ofensi
vei, avansînd cu fundașii la 
centru. Forcingul constănțcan 
a adus, rapid (min. 4) și deschi
derea scorului, realizată de

MÂRCULESCU, care a reluat 
lîngă bară, sub privirile apără
torilor bucureșteni, prinși pe 
picior greșit, mingea venită 
din centrarea lui Peniu. Forma
ția oaspete resimte șocul, nu 
are răbdare să construiască 
(căutînd omul de gol, pe Mir
cea Sandu, cu mingi lungi, înal
te), dar marile emoții le prile
juiește mai puțin atacul gazde
lor și mai mult Răducanu, care, 
în cîteva rînduri, iese neinspi
rat, departe de poartă. Treptat 
însă, formația oaspete iese la 
joc mai grupată, pregătește mai 
atent mingi pentru MIRCEA 
SANDU, care, spre finalul re
prizei (min. 41), Ia o centrare 
a lui Petreanu, trimite în plasă.

A fost golul care i-a determi-

nat pe bucureșteni să mizeze 
de aci înainte aproape total pe 
o remiză. Numai așa ne expli
căm rezolvările distructive ale 
apărătorilor oaspeți, soldate cu 
numeroase cornere, 13 la nu
măr. Abia după ce MARCU- 
LESCU a înscris golul formației 
sale (min. 75, ’ ' ____ '
combinații cu Petcu și Moldo
van) studenții au ieșit dar la
joc creîndu-și două faze
gol : în min. 73, cînd la șutul 
lui Mircea Sandu, Popa a scos 
de la păianjen, și min. 81 cînd 
Popa a apărat formidabil, la un 
voleu al lui Marica. Era însă 
prea tîrzdu...

la capătul unei

de

Gheorghe NICOLAESCU

teren bun, timp frumos, spectatori, aproximativ : 
MÂRCULESCU (min. 4 și 75), respectiv MIRCEA 

Raport de cornere : 17—5, raportul șuturilor la

uză
ațeanu tri
ll în bară), 
ti clare ale 
spniză s-au

88, cînd 
șutat im-

NESCU

“ ; teren 
pectatori, 
Au mar
ii 5), BO- 
iport de 
Lui șulu-
(pe spa-

Stadion C.F R. ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ ’4 030. A marcat : 
ȚEGEAN (min. 52). Raport 
de cornere r 7—3. Raportul 
șuturilor la poartă : 24—6 (pe 
spațiul sporții 7—2).

C. F. R. : BUDUȘAN -
L. MIHAI, Szo'te (min. 37 
Moga), Ciocan, Lupu — Boca,
M. BRETAN, Vișan - Adam 
(min. 74 Popa), Gostilean, 
ȚEGEAN

S. C. BACAU : Coman — 
Lunca, VOLMER, Cata’giu, 
Margasoiu — ȘOȘ’J, Sinăucea- 
nu. DUȚAN - Chita u, Bălută, 
Aelenei (nun 46 Pruteanu).

A arb’trat • C. Ghiță (Bra
șov) : la linie P. Căpriță 
și cu greșeli T. Poda/u (ambii 
din Brăila).

Cartonașe galbene : SiNÂU- 
CEANU, VIȘAN.

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe : 

(4-0).

CF.R CLUJ-NAPOCA 1(0)
S. C. BACĂU 0(0)

».
6-1

Gligore,
Plilatu, 

[min. 53 
Naghi,

sta? — 
Unchiaș, 
Coste a ; 

pMILÂ II, 
L- D. lo
ft nu.
tan (C>-a- 
Oancu și 
n Bucu-

•• 5-
1-3

telefon).
lui Dobrin, 
t Radu II, 
la avut o 
I. a acțio- 
I fata unui 
lis. Modul 
lluat jucă- 
putea adu- 
satisfacția

I necesară 
mentul cel 
comportat

[cînd gre- 
oate min- 

I în careu, 
ii centrali 
k Constan- 
poate due-

kriză jocul 
ilibrat, cu 
loartă (am 
i mai cla- 
și min. 44 
auză, cra- 
partenerii 

eează pro-

(prin te-

a demonstrat 
în 
în

CLUJ-NAPOCA, 30 
lefon).

Prima repriză 
nervozitate și destul haos 
rîndul gazdelor, joc calm
apărare, susținut de contra
atacuri, din partea echipei bă
căuane. Și în primele 45 de 
minute formația periculoasă a 
fost cea oaspe, ea aflîndu-se 
de două ori (min. 27 și 36) în 
fața deschiderii scorului dar 
Soșu și Aelenei s-au grăbit 
permițîndu-i lui Budușan să 
salveze spectaculos.

Tot băcăuanii vor fi la un 
pas de gol și imediat după 
pauză, în min. 48, cînd Pru- 
teanu s-a aflat singur în careu 
dar, ezitînd, a pierdut o ma
re șansă de gol. Scăpat și din 
acest moment greu, C.F.R.-ul 
se va năpusti însă în atac, ho
tă rît să forțeze cu alte mijloa
ce victoria, adică cu un joc 
mai simplu, mai activ, mai vi
guros. Iar succesul se contu
rează în min. 52, 
un atac lung al 
ca respinge, 
la ȚEGEAN și acesta înscrie 
spectaculos, cu
14 ni. Cu moralul acestei pri
me reușite, feroviarii prind 
cele mai bune minute ale lor, 
au o bară (min. 56 Țegean) și 
foarte multe ocazii irosite însă 
de Moga și Popa, total ne
inspirați în momentele decisi
ve. Echipa băcăuană nu a mai 
putut echilibra balanța și pen
tru faptul că ambiția gazdelor 
care văd „țărmul salvării" de 
la retrogradare a purtat forma
ția C.F.R. într-un frumos iu
reș după pauză. O victorie pen
tru care jucătorii clujeni au 
muncit foarte mult în repriza 
a doua.

Stadion „1 Mai", 
15.000. Au marcat : 
SANDU (min. 41). .
poartă : 21—9 (pe spațiul porții : 9—5).

F. C. CONSTANȚA : POPA — Mustafa, Antonescu, Nistor, GATEJ — 
Hoffmeister (min. 46 MOLDOVAN), Constantinescu, Sălceanu (min. 65 
PETCU) — PENIU, MÂRCULESCU, Turcu.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu - -------- -------- ----------------
GORE, Manea — Rădulescu, Cazan, 
Marica) M. SANDU, Petreanu.

A arbitrat : O. Anderco ; la linie :
V. Catană (Cărei).

Cartonașe galbene : SĂLCEANU.
neret speranțe : 6—0 (3—0).

— TĂNASESCU. CIUGARIN, GRI- 
O. IONESCU — Grosu

I. Taar (ambii din Satu

Trofeul Petschovschi :

(min.

Mare)

8. La

60

ti-

nu

cînd, după 
gazdelor Lun« 
prea inspirat,

un șut de la

Mircea M. IONESCU

SUCCES CRAIOVEAN IN DEPLASARE
Stadionul ,,1 Mai* ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori, 

aproximativ 8 000. A marcat: CAMATARU (min. 56). Raport de cor
nere : 12—3. Raportul șuturilor la poartă : 11—11 (pe spațiul porții : 
3-5).

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN — Bărbulescu, Olteanu, Stan, Ivan — Mus- 
tățea, lovănescu, Simion (min. 69 Zamfir) — ROȘU (min. 69 Radu III), 
Doru Popescu, Jercan.

UNIVERSITATEA : Purcaru — Negrilă, CONSTANTINESCU, DESELNICU, 
Purima — Ciupitu, Bălăci (min. 74 Donose), Ștefănescu — CRIȘAN, 
Oblemenco, Dașcu (min. 46 CAMATARU).

A arbitrat : Fr. Coloși ; la linie : D. Isâccscu (ambii din București) 
și V. Dumitru (Oltenița).

Cartonașe galbene : ROȘU, 
ranțe : 0—1 (0—0).

Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-spe-

la 
Și 

lui Că- 
atacul 

meritul 
(primul 

A !), un

bleme, au ieșit mai convinși 
atac, reușind de altfel, să 
puncteze. Introducerea 
mătaru a revitalizat 
oaspeților. EI a avut 
inscricrii unicului gol 
punct al său in Divizia 
gol de toată frumusețea : tînă- 
rul craiovean a luat o acțiune 
pe cont propriu, a pătruns pe 
latura stingă a terenului, a 
centrat inapoi, pe jos. Oble- 
menco a reluat în Cristian,

mingea revine Ia CĂMĂTARU 
care intră cu ea în poartă. 
Din acest moment, F.C. Argeș, 
complet debusolată, n-a mai 
avut resursele fizice și psihice 
să restabilească echilibrul pe 
tabelă. Pînă în finalul partidei, 
tot studenții sînt cei care, în 
urma unor reușite contraatacuri 
inițiate de Orișan, s-au aflat 
la un pas de majorarea scoru
lui.

Gheo’fihtr NERTEA

DIVIZIA
SERIA I

CA- 
fost

C.S.M. SUCEAVA — CELULOZA 
LĂRAȘI 1—0 (0—0). Unicul gol a 
realizat de Corondan (min. 75).

C.S.U. GALAȚI — F.C. PETROLUL 
PLOIEȘTI 1-1 (0-1). Au marcat : Ma
rinescu (min. 66) pentru C.S.U., Pi
sau (min. 2) pentru F.C. Petrolul.

PRAHOVA PLOIEȘTI — F.C. BRĂ
ILA 2—0 (1—0). Au înscris : Nistor 
(min. 10) și Moldoveanu (min. 62).

C. S. BOTOȘANI - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 4—0 (2—0). Autorii golurilor: 
Tohănel (min. 7), Straț (min. 40 și 
79) și Dinu (min. 89 din 11 m).

VICTORIA TECUCI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 2—0 (0—0). Au marcat : 
Toma (min. 52 din 11 m) și Gîdoiu 
(min. 79).

C.F.R. PAȘCANI - GLORIA BUZĂU 
0—0.

C.S.M. BORZEȘTI — UNIREA FOC
ȘANI 0-2 (0—1). A • 
(min. 26 și 75).

S. C. TULCEA — 
2—3 (1—1). Autorii
(min. 35), Costache , _ __ _ _
11 m), respectiv lamandi (min. 44),
Bezman (min. 49), Morohai (min. 75 
din 11 m).

VIITORUL VASLUI - METALUL PLO
PENI 1—0 (0—0). A marcat : Beleaua 
(min. 78).

(Relatări de la corespondenții : I. 
Mindrescu, V. Ștefănescu, I. Tânăsescu, 
Th. Ungureanu, C. Filiță, C. Enea, 
Gh. Grunzu, N. ~ 
Moga).

înscris : Păi,

F.C.M. GALAȚI 
golurilor :
(min. 65

Ene 
din

. Filiță, C. 
Topolschi și M.

F.C.M. GALAȚI
- — Brăila

30
30
30
30
30

1.
2. F.C.
3. C.S.U. Galați
4. F.C. Petrolul
5. C.F.R. Pașcani
6. C.S.M. Borzești 30
7. Prahova PI.
8. C.S.M. Suceava
9. Gloria Buzău

10. Celuloza Căi.
11. Met. Plopeni
12. Ceahlăul P. N.
13. Unirea Focșani
14. Vict. Tecuci
15. C.S. Botoșani
16. Viitorul Vaslui
17. Cimentul Med.
18. S.C. Tulcea

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19
15 
11
12
14
12
11
13
11
12
12 
11
12
9
9

10
9
5

6
1 

13 
10
6
7
9
4
7
5
4
6
4
9
9
6
7
7

5
8
6
8

10
11
10
13
12
13
14
13
14
12
12
14
14
18

58-19
50-22
37-25
49-30
49-32
29- 26
31-28
30- 34
37-31
34- 52
35- 35
28-36
26-36
25-31
23-35
30-49
28-44
20-54

44
37
35
34
34
31
31
30
29
29
28
28
28
27
27
26
25
17

ETAPA
SERIA A Il-a

METALUL MIJA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1—3 (1—1). Au marcat : 
Georgescu (min. 43), respectiv Dra- 
gu (min. 25 și 50) și latan (min. 80).

METROM BRAȘOV — C.S. TlRGO- 
VIȘTE 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Bălan (min. 6).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — VO
INȚA BUCUREȘTI 5—1 (2-1). Au în
scris : Paraschivescu (min. 11, 40, 51 
și 53), Șutea (min. 88 din 11 m), res
pectiv Diaconeasa (min. 45).

METALUL BUCUREȘTI - MINERUL 
MOTRU 2—0 (0-0). Au marcat : Ne- 
delcu (min. 73) și Prodan (min. 81).

UNIREA ALEXANDRIA - ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 2-1 (2—0). Autorii 
golurilor : Potîng (min. 30), Voicilă 
(min. 43), respectiv Tiuș (min. 70, 
autogol).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — F.C.M. 
GIURGIU 0—1 (0—0). Unicul gol a
fost înscris de Ciocan (min. 83).

Ș. N. OLTENIȚA — CHIMIA ““ 
VÎLCEA 1—1 (1-0). Au ma cot : 
(min. 5) pen’ru Ș.N.O., litode 
75) pentru Chimia.

CHIMIA TR. MĂGURELE - 
TORUL BRAȘOV 0—0.

DINAMO SLATINA - NITRAMONIA 
FAGÂRAȘ 3—0 (0—0). Autorii goluri
lor : Țarălungă (min. 53), Frățilă II 
(min. 59) și Mincioagă (min. 62).

(Relatări de la corespondenții : 
C. Cosma, V. Secăreanu, C. Gruia, 
N. Ștefan, M. Bizon, P. Ion, V. Țu
gui, D. Gruia și D. Mihail).

RM 
Rateu 
(min.

TRAC-

dispoziție (mai puțin Both I) 
și putea conduce la pauză 
chiar cu 2—3 goluri diferență, 
numai că Popa (min. 4), Iancu 
(min. 14 și 15), Hațeganu (min. 
41). au ratat incredibil chiar 
și de la 4 m, iar în min. 5 și 
36 Jivan a scos goluri gata 
făcute. La pauză o întrebare 
persista pe stadionul local : 
cine e pe locul 3, 
Olimpia ?

Cu mici excepții, 
jocului avea

„Poli" sau

să se
fizionomia 

păstreze și

Stadionul 
bun ; timp 
tori. aproximativ 8 000. 
marcat : |ANCU (min. 47) și ItArr^.s,., , . ?0) Ra

11-3. Ra- 
șuturilor la pocită : 
(pe șpațiul porții :

Olimpia 
frumos ;

teren 
specla- 

Au

HAȚEGANU (min.’ 
port de cornere : 
portul 
14-6. 
6-1).

F.
Filîp, 
Bocșa 
Both I (m’n. 
Hațeganu, ANCU. 
75 Bathori I*).

C.
COLÎDRUC, POPFSl 
- MURESAN, Ini;

‘ ‘ ’ 46

OLIMPIA : P.jsztai -
POgfSCU, 

7-aizer, 
Lucaci) — 
Fopa (min.

POLITEHNICA :
Mioc, Păltinișan, _____
Maier — De-nbrovschi, Cotec 
(min. 64 Cringașu), Roșea — 
Anghel, Isî'atescu (min. 55 
Petrescu), Floa-eș.

A arbitrat ■ C. Manusaride ; 
la linie : I. Urdea și E. Swit- 
lec (toți din București).

Cartonașe galbene : KA|ZER.

Trofeul Petschovschi 10.
La tineret-speianie 1-3 (0-0).

J’VAN - 
Mehedînțu,

1

după pauză. In min. 47 Mure- 
șan a fost faultat la marginea 
careului. Lucaci a executat lo- 1 
vitura liberă cu boltă și IAN-' 
CU. scăpat de sub paza „cen
tralilor** Păltinișan și Mehe- 
dințu, a încris cu capul. Pes
te 3 minute tot el a ratat, gre
șind la 6 m de poartă un stop 
ușor. In min. 60 Jivan a res
pins cu pumnul o minge cu 
traiectorie curioasă. Al doilea 
gol s-a marcat în min. 70 : de 
pe partea dreaptă, Mureșan a 
centrat precis și HAȚEGANU 
a reluat în plasă, 
al oaspeților spre 
delor 
notat 
nu ?

(Floares. cu 
în min. 87

Primul șut 
poarta gaz- 
capul), l-am 
! Edificator

Constantin ALEXE

A XXX-a
SERIA A ni-a
STICLA TURDA — F. C. CORVINUL 

HUNEDOARA 1—0 (1—0). Autorul go
lului ..............................

U.
5—1
13 și
31), ...
(min. 88).

VICTORIA CĂREI - IND. S1RMEI 
C. TURZII 1—0 (0—0). A marcat : Na
ghi (min. 68).

UNIREA TOMNATIC — RAPID ARAD 
0—2 (0—1). Au înscris : Tisa (min. 5) 
și Catona (min. 52).

METALURGISTUL CUGIR - MINE- 
RUL MOLDOVA NOUA 1-0 (0-0). 
Autorul golului : Soos (min. 58).

MUREȘUL DEVA — GLORIA BIS
TRIȚA 3—0 (0—0). Au marcat : Colda 
(min. 52 și 66) și Gherca (min. 56).

VICTORIA CĂLAN — C.F.R. TIMI
ȘOARA 0-0.

GAZ METAN MEDIAȘ — DACIA 
ORĂȘTIE 0-0.

F. C. ȘOIMII SIBIU - F. C. BAIA 
MARE 2—0 (0—0)...........................
Oprea (min. 
85).

(Relatări 
P. Lazăr, C. 
tre, M. Vîiceanu, 
ter, Z. Rișnoveanu

: Mîlnă (min. 11).
M. TIMIȘOARA — C.I.L. SIGHET 
(3—0). Au înscris : Guțuli (min. 
55), Pap (min. 14), Bostan (min. 
Mușat (min. 76), respectiv luga

74) și
Autorii golurilor : 
Trandafilon (min.

i corespondenții 7
E. Herman, I. Pe- 

I. Simion, A. Gus,

de la
Crețu,

și I. lonoscu).

iunie) : Trac-

1. PROGRESUL 30 20 5 5 50-23 45 1. F.C. CORVINUL 30 20 5 5 49-20 45
2. Steagul roșu Bv. 30 17 7 6 46-23 41 2. F.C. Șoimii Sb. 30 16 11 3 43-17 43
3. Dinamo Slatina 30 17 6 7 57-22 40 3. F.C. Baia Mare 30 15 5 10 38-26 35
4. C.S. Tîrgoviște 30 18 2 10 54-30 38 4. Gloria Bistrița 30 14 5 11 46-28 33
5. Electroputere 31 17 2 12 53-36 36 5. Sticla Turda 30 12 8 10 27-26 32
6. Chimia Tr. Măg. 30 13 6 11 33-39 32 6. C.F.R. Tim. 30 13 5 12 36-35 31
7. Chimia Rm. V. 30 11 7 12 45-39 29 7. U.M. Timisoara 30 11 8 11 38-33 30

8. Metalul Buc. 30 11 7 12 31-34 29 8—9. C.I.L. Sighet 30 12 5 13 37-41 29
9. Unirea Alex. 30 1Q 9 11 23-28 29 8—9. Vict. Călan 30 12 5 13 31-35 29

10. F.C.M. Giurgiu 30 12 5 13 30-43 29 10. Met. Cugir 30 13 3 14 28-38 29
11. Tractorul Bv. 30 10 8 12 32-28 28 11. Gaz metan 30 11 6 ’3 40-34 28
12. Nitramonia Făg. 30 11 6 13 33-40 28 12. Mureșul Deva 30 12 4 14 43-45 28
13. Ș.N. Oltenița 30 11 5 14 31-46 27 13. Minerul M. N. 30 12 4 14 38-43 28
14. Voința Buc. 30 9 8 13 35-47 26 14. Rapid Arad 30 12 4 14 28-45 28
15. Minerul Motru 30 9 6 15 27-34 24 15 Ind. sîrmei C.T. 30 11 5 14 36-37 27
16. Metalul Mija 30 9 6 15 35-49 24 16. Dacia Orăștie 30 10 6 14 25-30 26
17. Metrom Brașov 31 9 2 20 25-42 20 17. Vict. Cărei 30 9 6 15 25-39 24
18. Autobuzul Buc. 30 6 5 19 18-45 17 18. Unirea Tomn. 30 5 5 20 18-55 15

Chimia Rm.
(6ETAPA VIITOARE .

torul Brașov — Chimia Rm. Vîlcea 
(0—1), Voința București — Nitramonia 
Făgăraș (0—1), Minerul Motru — Au
tobuzul București (0—1), Unirea Ale
xandria — Ș. N. Oltenița (1—1), Pro
gresul București — Steagul roșu Bra
șov (1-3), F.C.M. Giurgiu — Chimia 
Tr. Măgurele (0—2), Electroputere 
Craiova — Metrom Brașov disputat, 
C. S. Tîrgoviște - Metalul București 
(0—1), Metalul Mija — Dinamo Sla
tina (0—3).

iunie) : F.ETAPA VIITOARE (6______  . C.
Șoimii Sibiu — Mureșul Deva (0—3), 
C.F.R. Timișoara — Gaz metan Me
diaș (2—3), Victoria Călan — Sticla 
Turdo (0—4), Unirea Tomnatic 
talurgistul ~ ‘
C. Turzii 
(1-5), F.
Corvinul 
Bistrifa — _. . .
Victoria Corei — Dacia Orăștie 
Rapid Arad — C.I.L. Sighet

VIITOARE (6
Neamț — Viitorul

iunie) : Cea-
Vaslui 

(0—0), F.C.M. Galați — Metalul Plo
peni (0—0), Unirea Focșani — — -
Botoșani (0—1), “
C.S.M. Borzești
— Victoria Tecuci
— C.S.U. Galați
lărași — C.F.R. 
mentul Medgidia . .
Ploiești (0—2), S. C. Tulcea — C.S.M. 
Suceava (0—1).

ETAPA 
hlăul P.

c. s. 
Prahova Ploiești — 
(0-0), Gloria Buzău 
(0—1), F. C. Brăila 
(1—2), Celuloza Că- 
Pașcani (0—9), Cî- 

F. C. Petrolul

Cugir (0—2), Ind. 
— Minerul Moldova

C. Baia Mare — 
Hunedoara (0—1), 

• U. M. Timișoara

— Me- 
sîrmeî 
Nouă 

F. C. 
Gloria 
(1-0).

> (0-1),
0-4).



Turneul internațional de la Constanța

SASE LOCURI I CUCLRIIL
DL LUPTĂTORII NOȘTRI LA GRLCO-ROMANt

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
-

- CONSTANTA, 30 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din lo
calitate, s-au încheiat dumini
că întrecerile Turneului inter
național de lupte greco-roma- 
ne al României.

Gh. Berceanu și-a asigurat 
primul loc încă de sîmbătă 
seara, cînd a susținut ultimul 
meci în cadrul acestui turneu, 
în compania sovieticului V. A- 
nekin. Grație succeselor cate
gorice obținute în primele pa
tru tururi, lui Berceanu i-ar fi 
fost suficientă și o înfrîngere 
la puncte pentru a cîștiga con
cursul ! Dar, reprezentantul 
țării noastre a ținut să-și ono
reze cartea de vizită și, deși 
și-a menajat forțele, a obținut 
victoria la puncte. Tot sîmbătă 
a încheiat concursul și M. Bo- 
țilă. Dufră ce într-un meci de 
mare luptă îl învinsese pe 
principalul său adve"sar I. Du- 
lică, sportivul român l-a în- 
tîlnit pe bulgarul Gh. Goțev, 
pe care l-a dominat cu autori
tate 5 minute (scor 9—1) cînd 
Goțev a primit avertismentul 
descalificării.

► Unul dintre, reprezentanții 
noștri care a avut la Constan
ța o comportare remarcabilă 
a fost I. Păun. în disputa de
cisivă pentru cîștigarea turneu
lui el l-a întîlnit duminică di
mineață pe I. Toth (Ungaria). 
Meciul a început furtunos : în 
primul minut al luptei amîn- 
doi au reușit cite un salt, acu- 
mulînd cîte 3 puncte. Disputa 
a fost echilibrată pînă la mij
locul reprizei secunde, cînd 
Păun a executat un tur de 
cap rapid, l-a fixat pe Toth în 
„pod“ și acesta a evitat cu 
greutate tușul. Cu acest proce
deu reușit. Păun a obținut vic
toria la puncte. Tînărul Șt. Ru- 
su, după ce își depășise toți 
adversarii l-a întîlnit în me
ciul decisiv pe C. Vîrtosu. A- 
cesta i-a opus o dîrză rezis
tență pînă la jumătatea repri
zei secunde cînd Șt. Rusu a 
început să se detașeze. în cele 
din urmă, Vîrtosu a fost des
calificat. Gh. Ciobotaru a fost 
supus, în ziua finalelor, unui 
adevărat tur de forță. în mai 
puțin de o oră el i-a întîlnit 
pe iugoslavul J. Majer și pe 
maghiarul Fr. Kocsis. în pri
mul meci, cu un salt la mar
ginea saltelei l-a surprins pe 
Majer și a luat un avantaj de 
3 puncte. în continuare l-a do
minat cu autoritate determi-

' ATLETISM • La Wichita (Kan
sas), Earl Bell (S.U.A.) a stabilit 
un nou record mondial la săritu
ra cu prăjina, cu 5,67 m (v.r. 
5,65 m Dave Roberts). Bell este 
primul atlet de culoare record
man al lumii la prăjină. Alte re
zultate: greutate — Woods 21,41 
m; 100 m — Jackson 10,1, 200 m
— Preston 20,14, lungime: Seay
8,03 m • La Karl Marx Stadt, 
Marianne Adam (R.D.G.) si-a co
rectat propriul record mondial la 
aruncarea greutății: 21,67 m (v.r. 
21,60 m). Echipa feminină de șta
fetă 4X100 m a R.D. Germane a 
stabilit un nou record mondial, 
cu 42,50. • La Bydgoszcz, polone
zii W. Kozakiewicz și T. Slusar- 
ski au corectat recordul euro
pean la săritura cu prăjina, să
rind 5,62 m (v.r. 5.60 m Kozakie
wicz). • La Quebec, în con
cursul de selecție pentru J.O. al 
atleților canadieni: 100 m — Fra
ser 10,1; 100 m (f) — Loverock 
11,2. • Roberto Schneider (R.F.G.) 
a stabilit un nou record european 
de juniori la 100 mg, cu 13,5 •

. Italianul Silvano Simeon a arun
cat discul la 65,10 m (record ita
lian) .

AUTO • Pilotul austriac Niki 
iLauda, pe ,,Ferrari“ a cîștigat du
minică cel de-al 34-lea „Mare 
premiu automobilistic de la Mo
naco" contînd pentru Campiona
tul mondial (formula 1). Pe locu
rile următoare s-au clasat Jody 
Scheckter (R.S.A.) și Patrick De- 
pailler (Franța).

CICLISM • In „Marele premiu 
al ziarului L’Humanitâ“, după 
două etape, conduce francezul 
J.P. Boulard. Etapa a 2-a, în
cheiată lâ St. Etienne de Rou- 
vray, a revenit sovieticului Valeri 
Lavruskin — 104 km în 2 h 26. 
Pe locul doi s-a clasat polonezul 
Stanek, o Turul Italiei a conti
nuat cu etapa a 8-a (Selva di Fe- 
rano — Lago Laceno, 236 km) 
cîștigată de Roger de Vlaeminck
— 7 h 46:5?. rare i-a întrecut la 
sprint pe Eddy Merckx. Eta
pa a 9-a (Bagnoli — Roccaraso, 
204 km) a revenit lui Fabrizio 
Fabbri, în 5 h 42:43. Lider al 
cursei se menține Felice Gimondi.

După 6 etape, în criteriul „Le 

TENISNAMI AUSTRALIENI
De cîteva zile se află la Pe

kin un lot de jucători de tenis 
din Australia avîndu-1 în frun
te pe fostul campion Neale 
Fraser. Tenlsmanii australieni 
urmează sâ susțină o serie de

nîndu-i pe arbitri să-l descali
fice pe luptătorul iugoslav. In 
cea de a două dispută, după o 
luptă de uzură, în care nici 
unul dintre concurenți n-a 
reușit să finalizeze vreo ac
țiune, au fost amîndoi descali
ficați. Datorită situației mai 
bune din partidele anterioare, 
Ciobotaru s-a clasat pe primul 
Joc. Multiplul nostru campion
l. Enache l-a învins prin des
calificare pe polonezul V. Gri- 
bowski în min. 7, atunci cînd 
îl conducea cu 5—1. La cate
goriile mari, reprezentanții 
noștri au avut comportări mai 
slabe. Singurul care a luptat 
în ziua finalelor a fost P. Dicu 
(cat. 90 kg), învins însă la, 
puncte de sovieticul V. Ivase- 
eikin si de polonezul V. Ro- 
manski. Mult așteptatul meci 
al „greilor" V. Doiipschi — K. 
Codreanu nu a avui loc deoa
rece primul s-a accidentat în 
confruntarea cu polonezul S. 
Andrewski și a fost nevoit să 
părăsească competiția. La rîn- 
du-i, Codreanu a fost învins 
cu destulă ușurință, prin tuș, 
de S. Morhiladze (U.R.S.S.). 
Surprinzător a fost întrecut 
prin tuș și N. Martinescu (cat. 
100 kg) de H. Tore (Norvegia) 
ți de D. Zadvirniak (U.R.S.S.)!

Iată sportivii clasați pe pri
mele trei locuri : cat. 48 kg :
1. Gheorghe Berceanu (Româ
nia), 2. C. Alexandru (Româ
nia), 3. V. Anekin (U.R.S.S.) ; 
52 kg: 1. Viktor Juk (U.R.S.S.),
2. N. Gingă (România), 3. N. 
florinceanu (România) ; 57 kg • 
1. Mihai Boțilă (România), 2. 
I. Dulică (România), 3. L. Las- 
kar (Maroc) ; 62 kg : 1. Ion 
Păun (România), 2. St. Miglaki 
(Grecia), 3. I. Toth (Ungaria) ; 
68 kg : 1. Ștefan Rusu (Româ
nia), 2. Al. Karlov (U.R.S.S.),
3. C. Vîrtosu (România) ; 74
kg : 1. Gheorghe Ciobotaru
(România). 2. Fr. Kocsis (Un
garia), 3. ,J. Majer (Iugoslavia), 
82 kg : 1. Ion Enache (Româ
nia), 2. I. Nagy (Ungaria), 3. V. 
Gribowski (Polonia) ; 90 kg :
1. VI. Ivasecikin (U.R.S.S.),
2. V. Romanski (Polonia),
3. P Dicu (România) ; 100
kg : 1, Dimitri Zadvirniak
(U.R.S.S.), 2. A. Savlovski (Ro
mânia), 3. H. Tore (Norvegia); 
4-100 kg : 1. Sota Morhiladze 
(U.R.S.S.), 2. R. Codreanu (Ro
mânia), 3. I. Nagy (Ungaria).

Mihai TRANCĂ

Dauphin Libere11 conduce france
zul B. Thevenet, urmat de spa
niolul Carril la 2 sec și francezul 
Delisle la 1:12. • A început Tu
rul Olandei rezervat amatorilor. 
Prima etapa (Rijswijk — Schijn- 
del, 170 km), a fost cîștigată de 
olandezul Van Houweningen, în 
4 h 12:38.

GIMNASTICA • Lotul olimpic 
feminin al S.U.A. a participat la 
Los Angeles la un concurs de ve
rificare, în vederea J.O. Pe pri
mul loc s-a clasat Kathy Howard 
(18 ani), cu 112,95 p, urmată de 
Kin Chace — 111,95 p și Kolleen 
Casey — 111,85 p.

PE SCURT
MOTO • „Cursa de 1 000 km" 

de la Le Mans a revenit france
zilor J.F. Balde si Gilles Husson 
(pe „Kawasaki" — 1 000 cmc), cu 
o medie orară de 135,466 km. • 
In C.M. de motocros, la Orehovo 
(Iugoslavia) o nouă probă pentru 
clasa 250 cmc, a fost cîștigată de 
finlandezul Heikki Mikkola (pe 
„Husqvarna"), secundat de sovie
ticul Ghenadi Moiseev (pe 
„K.T.M."). In clasamentul general 
conduce Mikkola, cu 124 p, urmat 
de Kavinov (U.R.S.S.) — 86 p.

NATAȚIE • I.a Greenville (Ca
rolina de Sud), în concursul lotu
lui olimpic al S.U.A., Jim Mont
gomery a înotat 100 m liber în 
52.42. Alte rezultate: 200 m spate 
— M. Nash 2:09,47 ; 1 500 m — M. 
Bruner 15:44,2.3; 200 m bras — Ch. 
Keating 2:25,17; 100 m liber (f) — 
Lee Ann Myers 58.84: 200 m spa
te (f) — Chris Breddy 2:24.65.

ȘAH • în „Memorialul Capa- 
blanca", după 8 runde. în frunte 
se află lslandezul Sigurjonsson cu 
51/2 P urmat de Razuvaiev 
(U.R.S.S.) 41/2 p. Beliavski 
(U.R.S.S.) si Peev (Bulgaria) — 
cîte 4 p.

TIR A Proba de nistol viteză 
din cadrul concursului de la 
Wiesbaden (R.F.G.) a fost cîști- 

ÎN R. P. CHINEZĂ
meciuri demonstra:ive în princi
palele orașe ale țării. In primele 
jocuri. Ia Pekin, s-an înregistrat 
rezultatele : Rosewall — Sun 
Ciun-li 6—1, 6—4 ; Mal Anderson 
— Cen Cin-sien 7—5, 6—2.

CAROL CORBU 
ÎNVINGĂTOR 

LA GATESHEAD

în. cadrul concursului interna
țional de atletism desfășurw la 
Gateshead, Carol Corbu a cîș
tigat proba de triplusalt cu 16,12 
m. Carol Raduli s-a clasat al 
treilea la aruncarea suliței cu 
72.38 m. Cel mai bun rezultat 
al concursului a fost obținut 
de atletul englez Geoff Capes, 
care a aruncat greutatea la 
21,55 m (record, cel mai bun re
zultat european al sezonului).

■fr
La Miinehen, Ilie Floroiu s-a 

clasat pe locul 8 în proba de 
10 000 m cu timpul de 28:44,8. 
Cursa a fost cîștigată de portu
ghezul Carlos Lopez, revelația 
sezonului, în 27:45,8 (nou record, 
cel mai bun rezultat mondial al 
anului). Rezultate din cadrul 
meciului R. F. Germania — 
U.R.S.S. : înălțime : Seniukov 
(U.R.S.S.) 2,24 m. 3 000 m ob : 
Frachmke (R.F.G.) 8:24,4, 400
m ; Honz (R.F.G.) 45,77, triplu
salt : SaneeV (U.R.S.S.) 16,90 ;
feminin : 1 500 m : Kraus
(R.F.G.) 4:06,4, disc : Melnic
(U.R.S.S.) 69,90 m.

COMPORTARE BUNĂ 
A VOLEIBALIȘTILOR 
IN R.D. GERMANĂ

în turneul internațional mas
culin de volei, care s-a desfă
șurat la Berlin și Potsdam, re
prezentativa României (condusă 
de antrenorii N. Sotir și Gh. 
Eremia) a avut o comportare 
bună, clasîndu-se pe locul al 
treilea, la egalitate de puncte cu 
cîștigătoarea, puternica forma
ție a U.R.S.S., din al cărui lot 
n-au lipsit cunoscuții internațio
nali Ciulak, Starunski, Borș, 
Kondra, Savin, Zaițev, Polis- 
ciuk, Selivanov și Ulanov — și 
cu reprezentativa R. D. Ger
mane. După ce în etapa a treia 
a competiției voleibaliștii româ
ni au suferit prima înfrîngere :
1—3 (—5. —15, 4, —9) cu echipa 
R.D. Germane, în etapa urmă
toare echipa noastră a realizat 
un frumos succes in fața reduta
bilei formații sovietice, una din
tre candidatele la medalia de 
aur a J.O. de la Montreal. Scor: 
3—2 (—15, 6. —4, 14. 14). după 
două ore și 19 minute de joc ! 
Antrenorii noștri au avut la 
dispoziție următorul lot (înti
nerit) : Oros, Dumănoiu, Tuto- 
van, Păușescu, Arbuzov, Măci- 
cășan, Pop, Balaș, Ioneseu, Bă
diță. Macavei, Coreheș, Ignișca

gată de vest-germanul T'neo Ro- 
nacher cu 593 p, urmat de italia
nul Roberto Ferraris — același 
punctaj. La armă liberă calibru 
redus, poziția culcat, pe primul 
loc s-a situat Ulrich Lind (R.F.G.), 
cu 598 p. * In concursul de tir 
de la Suhl (R.D.G.), Harold Wol- 
lmar a cîștigat proba de pistol 
precizie, cu 578 p.

TENIS a Turneul de la Dtissel- 
dorf a fost cîștigat de B. Borg : 
6—2. 6—2, 6—0 în finala cu M. 
Orantes. în ,,sferturi": Bcrg — 
Bertram 6—4, 6—4 ; Orantes — Jo
hansson 6—2, 6—3: Higueras —
Crealy 6—3, 7—6; Filiol — Fibak 
6—4. 7—5. • La Glasgow, tînărul 
jucător scoțian Andrew Jarrett a 
reușit să-l elimine cu 6—3, 6—3 pe 
excâmpionul spaniol Manuel San
tana. • Capii de serii ai turneu
lui de la Roland Garros: Borg, 
Vilas, Ashe, Orantes, Ramirez, 
Panatta, Dibbs, Solomon, Fillol, 
Kodes. La feminin, favorite slnt 
Sue Barker si Helga Masthoff.

VOLEI o A continuat turneul 
international masculin de la To
kio. Echipa Japoniei a învins cu 
3—0 (5, 2, 8) selecționata Italiei, 
iar Cuba a dispus cu 3—1 (6, —13, 
8, 11) de o reprezentativă a Ce
hoslovaciei. e Campionatul mas
culin al Ttaliei a fost cîștigat la 
actuala ediție de formația Panini 
Modena.

TURNFUL U.EFA. (juniori) 
a început în mai multe orașe 
din Ungaria. Iată rezultatele 
înregistrate : Ungaria — Italia
2—1 ; Țara Galilor — Iugosla
via 2—1 ; Spania — Turcia 
2—0 ; Islanda — Elveția 0—0 ; 
Franța — Cehoslovacia 2—1 ; 
R. F. Germania — Finlanda 
2—1 ; U.R.S.S. — Olanda 3—0 ; 
Danemarca — Irlanda de 
Nord 5—3 ; rezultatele de ieri : 
Ungaria — Țara Galilor 1—0 
(0—0), Italia — Iugoslavia 2—1 
(1—0), Turcia — Islanda 0—0, 
Spania — Elveția 0—0, Franța 
— R. F. Germania 3—0 (1—0) ; 
Cehoslovacia — Finlanda 1—0 
(0—0), Olanda — Irlanda de

în ultima zi de concurs echipa 
României a dispus, conform 
așteptărilor, de cea a Ungariei 
cu 3—1 (—12, 14, 5, 8). Iată și 
celelalte rezultate din ultimele 
3 etape : U.R.S.S.—Ungaria 3—0 
(4, 3, 4), Cehoslovacia—Cuba
3—0 (13, 10, 2), R.D. Germană— 
Cuba 3—2 (14, —5, 14, —4, 3), 
Cehoslovacia—Ungaria 3—2 (—9, 
8, 6, —11. 5). U.R.S.S.—Cuba
3—0 (7, 9, 9) R. D. Germană— 
Cehoslovacia 3—1 (9, —8, 15, 6) 
Clasament final : 1. U.R.S.S. 
9 p (setaveraj 14:4), 2. R. D. 
Germană 9 p (12:7), 3. România 
9 p (13:9), 4. Cehoslovacia 7 p,
5. Cuba 6 p, 6. Ungaria 5 p.

VIRGINIA RUZICI 
Șl MARIANA SIMIONESCU 

PE LOCUL DOI 
LA „FORO ITALICO"

ROMA, 30. — Pentru prima 
oară, în istoria campionatelor 
internaționale de tenis ale Ita
liei, jucătoarele românce au 
fost prezente în finala probei 
feminine de dublu. Virginia Ru- 
zici și Mariana Simionescu s-au 
calificat. în semifinale, printr-o 
victorie cu 7—6, 6—4 obținută 
asupra perechii americane 
Kathy Harter—Sharon Walsh, 
după ce eliminaseră, în „sfer
turi", pe Renata Tomanova — 
Regina Marsikova (Cehoslova
cia) cu 6—7, 6—2. 6—4. In fina
lă, jucătoarele noastre au pier
dut cu 1—6. 2—6 în fața puter
nicului cuplu Linky Boshoff — 
Ilona Kloss (R.S.A.).

La simplu feminin a cîștigat 
iugoslava Mima Jausovec, în
vingătoare cu 6—1, 6—3 asu
pra australiencei Lesley Hunt.

Finala probei de simplu mas
culin a revenit italianului A- 
driano Panatta, cîștigător cu 
2—6, 7—6, 6—2, 7—6 în fața 
argentinianului Guillermo Vilas. 
Panatta învinsese în semifinală 
pe australianul J. Newcombe 
(6—2, 6—4, 6—4), iar în sfer
turi pe americanul H. Solomon 
(2—6, 7—5, 5—4. abandon). în 
a doua simifinalâ : Vilas — 
Dibbs (S.U.A.) 6—1. 6—3, 6—2.

HANDBALISTELE, 
LOCUL III LA 

NEUBRANDENBURG
NEUBRANDENBURG. 30 (prin 

telefon). în ultimele două zile 
ale turneului internațional de 
handbal feminin, reprezenta
tiva României a evoluat în ca
drul turneului final, alături de 
celelalte trei formații califica
te : R. D. Germană I si TI și 
U.R.S.S. Sîmbătă, handbaliste
le românce au jucat cu echi
pa U.R.S.S. După ce n-au reu
șit să puncteze în prima re
priză decît prin două aruncări 
de la 7 m, scorul fiind 8—2 
în favoarea adversarelor, ju
cătoarele țării noastre au re
venit în repriza secundă, do- 
minînd-o în întregime. Handi
capul s-a dovedit a fi, însă, 
prea mare, partida închein- 
du-se cu victoria formației 
U.R.S.S. la scorul de 13—9. 
Golurile echipei române au 
fost realizate de Lutaș 4, Ar- 
ghir 2, Mikloș 2 și Furcoi 1.

Duminică. într-un joc deci
siv pentru ocuparea locului 
III. reprezentativa României a 
întîlnit echipa secundă a țării 
gazdă, în care evoluează și 
cîteva cunoscute handbaliste 
din prima reprezentativă. Pre- 
zentîndu-se de această dată 
mai bine și reușind să facă fa
ță jocului extrem de agresiv 
al adversarelor lor, jucătoarei? 
românce au obținut victoria cu 
13—12 (6—5). Golurile au fost 
înscrise de : Luțaș 4, Șoș 2 
Cojocaru 2. Arghir 2, Lăcustă, 
Maghiari și Sasu cîte 1. Alte 
rezultate : Cehoslovacia
Norvegia 13—12 (6—6). R. D. 
Germană I — R.D. Germană 
II 15—9 (10—4) și, în finală.

Nord 3—0 (1—0), U.R.S.S. —
Danemarca 3—0 (1—0).

ÎN CADRUL turneului, care 
se desfășoară în mai multe 
orașe americane au avut loc 
alte două partide. La Seattle, 
selecționata Brazi iei a învins 
cu 2—0 (1—0) reprezentativa 
S.U.A. prin golurile înscrise de 
Gil. Pe „Yankee Stadium" din 
New York, reprezentativa An
gliei a dispus cu 3—2 (2—0) de 
cea a Italiei, prin punctele 
marcate de Channon (2) și 
Thompson, respectiv Graziani.

DUPĂ 32 ETAPE, în campio
natul vest-german conduce e- 
chipa Borussia Mbnchenglad- 
bach cu 42 p, urmată de Ba-

R. D. Germană I — U.R.S.S. 
12—12 (5—6).

Clasamentul final : 1. URSS;
2. K. D. Germană I ; 3. ROMA
NIA ; 4. R. D. Germană II ; 5- 
Cehoslovacia; 6. Norvegia. De 
notat că în urma „egalului" 
din finală, echipa U.R.S.S. a 
ocupat locul I pe baza golave
rajului superior.

TURNEUL DE POLO DE 
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 30 (prin tele
fon). In cel de al 5-lea meci 
sus'.inut în cadrul „Cupei 
Tungsram" poloiștii români 
au fost Învinși de selecționata 
țării gazdă cu 7—2 (2—0, 2—0, 
1—1, 2—1). In acest meci echi
pa țării noastre a avut 6 situa
ții de superioritate numerică 
pe care le-a ratat (!). în două 
dintre acestea poloiștii din 
Ungaria reușind să înscrie. Au 
marcat: Farago 3, Horkay 2, 
Szivos 2 de la învingători si 
I. Slăvei 2 (din 4 m). Arbitru: 
Di Stefano (Italia).

In partida următoare echipa 
României a întîlnit Canada, pe 
care a învins-o greu, în ultima 
repriză, cu 6—3 (2—0, 0—2,
1— 1, 3—0). Realizatori : C. Ru
su 3, Slăvei 2 (din 4 m), Nas- 
tasiu (România) și Pottier 2. 
Csepregy (Canada). A condus 
Tsantas (Grecia).

Alte rezultate : S.U.A—Ca
nada 4—3 (0—1, 3—2, 1—0,
0—0), Cuba—Mexic 8—4 (1—0,
2— 0, 3—3, 2—1), Cuba—Unga
ria tineret 4—4 (3—1, 0—0,
1—2, 0—1), Ungaria—Olanda 
5—2 (0—1, 3—0, 1—1, 1—0),
S. U.A.—Mexic 4—2 (1—0, 2—2,
0—0, 1—0), Olanda—Ungaria
tineret 5—3. In urma acestor 
rezultate și înaintea ultimelor 
partide (România—Cuba, Unga
ria—S.U.A., Olanda—Canada) 
formația Ungariei (cu 10 p) 
este virtuală cîștigătoare a tro
feului. Ea este urmată în cla
sament de echipele Olandei, 
Cubei și României care au to
talizat cîte 6 o, S.U A. 5 p. 
Mexic 3 p și Canada 0 p.

S-A ÎNCHEIAT C. E. 
DE BASCHET FEMIN'N 

Selecționata țării noastre 
pe locul 9

Ediția a 15-a a campionatului 
european de baschet feminin s-a 
încheiat sîmbătă la Clermont-Fer
rand cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S. care cucerește pentru a 
13-a oară titlul. In partida deci
sivă. baschetbalistele sovietice au 
întrecut net formația Cehoslova
ciei cu 63—30 (19—71). In jocul
care a hotărît cîștigătoarea meda
liei de bronz, Bulgaria — Franța 
53—50 (26—28). Echipa României
a întîlnit selecționata Spaniei de 
care a dispus cu categoricul scor 
de 82—62 (41—31).

e Duminică a avut loc tradițio
nala întîlnire dintre campioana 
continentală si Selecționata Euro
pei din care a făcut parte și ju- 
cătoarea româncă Mariana An- 
dreescu. Reprezentativa U.R.S.S. 
a cîștigat cu 114—66 (50—34).

Celelalte rezultate: erupă 1—7:
iugoslavia — Italia 75—65, Italia —
Bulgaria 65—56 (!),, Cehoslovacia
Iugoslavia 64—59, Franța. — Polo-
niai 53—52; grupa 8—13: Olanda
R.F.G. 70—60, Ungaria — Spania
64--60, Olanda — Belgia 65—46.

Grupa 1—7:
1. U.R.S.S. 6 6 0 536—297 12
2. Cehoslovacia 6 5 1 374—339 11
3. Bulgaria 6 3 3 339—395 9
4. Franța 6 3 3 343—351 9
5. Iugoslavia 6 2 4 396—444 8
6. Polonia 6 15 380—456 7
7. Italia 6 1 5 327—413 7

Grupa 8—13
8. Ungaria 5 5 0 346—282 10
9. România 5 4 1 403—305 9

10. Spar, ia 5 2 3 293—303 7
11. Olanda 5 2 3 313—317 7
12. Belgia 5 1 4 287—405 6
13. R.F.G. 5 14 275—305 6

Coșgetera campionatului: Maria
Veger-Demșar (Iugoslavia) 143 ț3 ;
pe locul secund : Jacquie Chaza-
Ion (Franța) 98 p.

yern Miinehen — 38 p. Rezul
tate : Borussia — Schalke 0—2; 
Hanovra — Diisseldorf 1—2 ; 
Hamburg — Bremen 1—2 ; Ba
yern — Eintracht 1—1 ; Kbln 
— Offenbach 5— 1.

SELECȚIONATA OLIM PI
CA a Mexicului a terminat la 
egalitate : 2—2 (0—2) la Bad 
Neuenahr (R.F.G.), - meciul a- 
mical cu formația locală SC. 
Neuenahr O,1'.

LA MALMO, în meci amical 
echipa locală F.C. Malmo a 
dispus de formația engleză Co
ventry City cu 1—0, prin go
lul marcat în min. 24 <,e
Aaeksson.

CU DOUĂ ETAPE înainte de 
încheierea campionatului Ceho
slovaciei, pe primul loc al cla
samentului se află Slavia’Pra- 
ga cu 34 p urmată de echipe
le Slovan Bratislava și Banik 
Ostrava — cîte 33 p.
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