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esfășurat în lumina Programului Partidului Comunist 
Român, a ideilor, aprecierilor și orientărilor cuprinse 
în magistrala Expunere a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, primul Congres al educației politice 

și al culturii socialiste s-a înscris ca un eveniment de în
semnătate istorică in viața politică și in existența spirituală 
a României.

într-o atmosferă de vibrant entuziasm, exprimînd uni
tatea deplină a întregului popor în jurul partidului și al 
secretarului său general, apreciind înalta valoare ideolo
gică. teoretică și practică a Expunerii tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, ~ ‘ ........................
noscut. 
Program 
lului, a 
nismelor 
hotărîrilor Congresului al XI-lea, a liniei politice generale 
a partidului de unire a eforturilor tuturor celor ce muncesc 
pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comunism.

înfățișînd cu admirabilă clarviziune problemele fundamen
tale ale politicii interne și externe ale partidului și Repu
blicii Socialiste România, și. prin aceasta, oferind o ima
gine clară, limpede și completă a direcțiilor și principiilor 
activității ideologice, educației politice și culturale a ma
selor. Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU s-a 
constituit astfel ca un minunat program unitar, concret și 
precis dc acțiune al politicii revoluționare și umaniste, ferme 
și generoase, care luminează drumul măreț de modelare a 
conștiințelor, de înnobilare a fizionomiei 
de azi și de miine.

Prin toate aceste virtuți. înaltul mesaj 
etape istorice în care intră în prezent 
socialistă, a produs o adincă și puternică rezonanță în 
cugetul întregii națiuni. Cu înflăcărate sentimente de mîn- 
dric și abnegație oamenii muncii din intreaga țară, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, și-au exprimat 
totala și entuziasta adeziune fața de conținutul acestei 
expuneri, voința unanimă de a îndeplini acest luminos 
program, toate hotărîrilc adoptate de Congresul educației 
politice și al culturii socialiste.

în acest imens fluviu al celor mai puternice gînduri și 
sentimente patriotice, de dragoste și recunoștință față de 
partid, de profundă angajare, se identifică, cu toată ființa 
lui. și tineretul sportiv al patriei noastre, sutele de mii de 
practicanți ai exercițiilor fizice, marii campioni ai Româ
niei. și împreună cu ei, activiștii mișcării sportive, antre
norii, profesorii de educație fizică. Conștienți că în înde
plinirea sarcinilor de mare răspundere stabilite de Congres 
educația fizică și sportul — activități de interes național, 
parte, componentă a procesului de educare comunistă a 
tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii — tre
buie să-și aducă. în viitor, o contribuție tot mai activă 
și mai eficientă, factorii cu atribuții în acest domeniu își 
vor spori eforturile, preocupările și inițiativele pentru sub
stanțiala îmbunătățire a muncii politico-ideologice și cul
tural-educative la toate nivelurile mișcării sportive. Fără 
îndoială, este, în primul rînd, necesară studierea aprofun
dată a tezelor de maximă importanță cuprinse în Expunerea 
secretarului general al partidului, înțelegerea deplină, cu 
responsabilitate comunistă, a îndatoririlor de onoare care 
revin fiecărui slujitor al mișcării sportive în înfăptuirea 
Programului ideologic al partidului 
plenară a normelor eticii și echității 
viață sportivă a țării. îndeplinirea 
obiective fundamentale cere tuturor 
traducerea in viață a uneia din cele ___ __ ,_____ _ ___
formulate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor marelui forum al educației 
și culturii : „Ceea ce se impune acum este să trecem cu 
toată hotărîrea la organizarea corespunzătoare a muncii prac
tice in toate sectoarele de activitate".

Pentru întregul activ al mișcării sportive aceste cuvinte 
transmit îndemnul mobilizator ca prin muncă și dăruire, 
prin îndeplinirea sarcinilor prezente și în perspectivă, să 
dovedească că și-a însușit pe deplin și temeinic spiritul șl 
hotărîrile Congresului educației politice și al culturii 
socialiste.

Congresul a adoptat, după cum este cu- 
acest document al marxismului creator drept 
al întregii activități viitoare a partidului și sta- 

tuturor organizațiilor de masă și obștești, a orga- 
cducalivc și cultural-artistice pentru înfăptuirea

morale a omului

al cerințelor noii 
societatea noastră

nostru, în afirmarea 
socialiste in intreaga 
exemplară a acestor 

factorilor cu atribuții 
mai nrețioase cerințe
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ll! meciul amical de fotbal disputat sîmbătâ la Milano

ITALIA
• După o repriză de 

tatonare, jucătorii noștri au 
evoluat mai curajos în 
partea a doua a meciului 
• Greșelile de apărare au 
dus, însă, la înfrîngere

MILANO, 6 (prin telefon). 
Simbătă după-amiază, pe „San 
Siro", echipa României a pier
dut jocul cu Italia la capătul 
a 90 de minute contradictorii. 
De fapt, am asistat, parcă, la 
două meciuri. Meciul primei re
prize, un meci închis, timid, 
pozițional, în care echipa Româ
niei nu a reușit să se con
vingă că selecționata Italiei 
este într-o zi slabă și că dru
mul spre poarta lui Zoff poate 
fi forțat cu mai multă dezin
voltură. cu atit mai mult cu 
cît în fața celebrului portar se 
afla „umbra" lui Facchetti. în 
repriza a doua aveam să asis
tăm la o cu totul altă partidă, 
care a înviorat tribunele, to
tul avînd ca punct de plecare 
golul lui GRAZIANI, " '
la capătul unei duble greșeli 
G. Sandu — Dobrău, intr-un mo
ment în care, la 4 minute de 
la reluare, totul se desfășura 
sub semnul echilibrului cenușiu 
al remizei, spre 0—9.

Sîmbătă seară, după joc, noul 
căpitan al echipei naționale, 
Iordănescu, a spus în fața 
coechipierilor săi : „La urma 
urmei, mie îmi place mai mult 
acest 2—4 dccît un 0—0, care 
ar fi părut mai interesant în 
palmaresul nostru, dar care 
ne-ar fi convins de faptul că 
in echipa națională nu se mai 
poate schimba nimic".

Care este explicația acestei 
duble desfășurări a meciului 2 
Echipa României a dorit mult 
să „înnobileze" un palmares 
româno-italian în care era cre
ditată doar cu un punct din 
cele zece posibile, prin inter
mediul acelui 3—3 de la Bucu
rești. Din această dorință s-a 
născut crisparea deosebită din 

minute, cînd 
au abundat,

realizat

primele 45 de 
greșelile tehnice
cînd E'azekaș a părut complet 
paralizat — e drept, în fața 
celui mai bun jucător italian, 
Rocca —. cînd M. Sandu a 
încercat, inutil, să intre ca „ber
becul roman" in zidul lui Roggi, 
cînd Bblbni, in ciuda marii

NICOLAE ROTARU (599 p)
LA INTERNAȚIONALELE"

ÎNVINGĂTOR
rr DE TIR

Lăsindu-l in urmă pe Antognoni (in dreapta fotografiei), Iordănes
cu va trece în dribling și de Facchetti, punind in pericol poarta 
echipei italiene

sale risipe de energie, și-a de
monstrat tracul de citeva ori în 
faze de tehnică banală, cînd, 
în sfîrșit, o repriză întreagă 
avea să strălucească doar prin 
cursa lui Iordănescu într-o diago
nală care a pus în derută trei a- 
părători de talie internațională,
pentru a sfirși cu o bară în
colțul scurt al lui Zoff și cu
un corner salvator acordat de
Roggi. în acest meci lipsit de
glorie din prima repriză. e-
chipa României a avut revela
ția propriilor sale posibilități în 
mia. 21 și 22, la marea ocazie 
a lui Iordănescu și, imediat, la 
„bomba" lui Biiloni, care avea 
să arate mesei presei că blon
dul mijlocaș știe să șuteze. în 
toată această repriză, echipa «

Telefoto : A.P.—AGERPRES

Italici a avut o singură mare 
ocazie — min. 35 —, cind Pu- 
lici, aflat la un pas de gol, s-a 
speriat de elanul lui G. Sandu, 
și-a reținut piciorul și' a tri
mis mingea peste bară.

Ce demonstrează abundența 
de goluri din a doua parte a 
jocului ? Despre greșeala lui G. 
Sandu, care avea să declanșeze 
cele șase goluri, am vorbit. A 
fost o greșeală cum rar se în- 
tîmplă, dar care reflectă, poate, 
lipsa de concentrare a unui a- 
părător prea puțin solicitat de-a 
lungul returului campionatului

loan CH1R1LA

(Continuare in pag. 2-3)

CUPA ROMÂNIEI - LA OINĂ
.Troicul Callatis" a revenit formației C.F.R. Sibiu

MANGALIA, 6 (prin
• S-a încheiat încă

• R. Dollinger ți J.
Pop a cițtigat aceeași probă la juniori * Astăzi incep probele 

feminine

Rodseth — 567 p la pistol liber • Laurențiu la 
a

Prima zi a Campionatelor in
ternaționale de tir ale României 
și a „Marelui premiu Carpați" la 
talere s-a desfășurat sub bune 
auspicii pentru sportivii noș-

tri. Ei au reușit să se. impună 
în două dintre probele dispu
tate (proba olimpică de pușcă 
liberă 60 f c și pistol liber 
juniori) și conduc după pri

ma manșă 
seniori. O 
tică îmbucurătoare a debutu
lui actualelor „internaționale" 
o constituie rezultatele de ri
dicată valoare înregistrate în 
cele două probe la arme cu 
glonț ale seniorilor. La pușcă 
liberă nu mai puțin de 14 țin- 
tasi s-au situat peste „cota" 
celor 595 puncte care atestă 
valoarea ridicată a unui puș-

Radu TIMOFTE

talere-șanț la 
doua caracteris-

(Continuare în pag. a 4-a)

telefon), 
o ediție, 

a IX-a, a „Cupei României" la 
oină. Dinamo București, care a 
câștigat trofeul reintră pe de
plin meritat în posesia lui. For
mația antrenată de maestrul 
emerit al sportului Costel Iancu 
prefigurase, de altfel, această 
performanță încă din etapa pe 
municipiul București, prilej cu 
care a învins redutabila forma
ție a Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii", deținătoarea 
trofeului.

In cele 3 zile de întreceri de 
pe stadionul din Mangalia di- 
namoviștii 
suferit nici o înfrîngere ; 
mult, 
dele 
ruri 
24—9 
man, 
loza Călărași și 20—17 și 18—8 
cu Viață Nouă din comuna Ol
teni. jud. Teleorman.

bucureșteni nu au 
mai 

ei și-au adjudecat parti- 
din turneul final la sco- 
mari : 29—13 în tur și
în retur cu Betonul Ro- 
28—10 și 25—8 cu Celu-

Duminică, înaintea festivității 
de închidere, s-a desfășurat și 
o altă competiție devenită tra
dițională : „Cupa Callatis". Au 
participat 4 echipe, trofeul ofe
rit de C.J.E.F.S. Constanța 
fiind cîștigat de formația C.F.R. 
Sibiu. Echipelor învingătoare, 
precum și unor jucători, le-au 
fost oferite cupe și diplome din 
partea C.N.E.F.S., C.J.E.F.S. 
Constanța, precum și din partea 
U.N.C.A.P., care, în ultima 
vreme, se preocupă cu foarte 
bune rezultate de dezvoltarea 
oinei în mediul sătesc.

CLASAMENTE FINALE : 
„Cupa României" — 1. Dinamo 
București 18 p, 2. Betonul Ro
man 11 p, 
teni 10 
9 p ; 
C.F.R. 
stanța, 
4. Dunărea 
Constanța).

3.
p, 4.
„Cupa 
Sibiu,

Dinamo Constanța, 
(com. Ciobanu, jud.

3.

Viață Nouă Ol- 
Celuloza Călărași 

Callatis" — 1.
2. A.S.A. Con-

Ion GAVRILESCU

AZI ÎNCEP CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI
în Cipitală cea de-a 

! a Campionatelor

Realizing 599 p in proba olimpică de armă liberă 60 f c, Nicolae 
Rotaru a făcut din nou dovada clasei sale internaționale.

Foto : I. MIHĂICĂ

Azi, începe i 
XXI-a ediție 
internaționale de pentatlon mo
dern ale României, întrecere de 
tradiție, care reunește în acesl 
an sportivi din U.R.S.S., Unga
ria, Franța, Polonia, Cehoslova
cia, Italia, Bulgaria și România. 
Concursul va fi inaugurat cu 
proba de călărie, programată de

la ora 9,30 la stadionul Olimpia, 
azi urmînd a evolua primele 
două serii. în legătură cu a- 
ccastă întrecere, cu semnifica
țiile ei pentru pentatlonul mo
dern românesc, am avut o dis
cuție cu IOAN MUREȘANU, 
vicepreședinte al Federației ro
mâne de călărie și pentatlon 
modern.

— Sub ce auspicii au Ion 
campionatele internaționale 
din acest an ?

— Fără îndoială, ele Se vor 
desfășura sub semnul apropia-

Constontin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)
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SĂRBĂTOAREA SPORTIVĂ A IMIU1UI ȘCOLAR DIN CAPITALĂ
în ambianta osnitalieră a sta

dionului Tineretului, a avut loc 
tradiționala manifestare spor
tivă de masă, prilejuită de în
chiderea anului sportiv școlar, 
o nouă ocazie pentru elevii Ca
pitalei de a demonstra că spor
tul se înscrie printre preferin
țele lor constante, ca excelent 
mijloc de fortificare și formare 
a personalității.

După cuvîntul rostit de tova
rășul Virgil Hampu, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
U.T.C., cei peste 6 000 de elevi 
și eleve au participat la diverse 
întreceri sportive, la concursuri 
aplicative. Au fost prezenți re
prezentanți ai școlilor sportive, 
ai tuturor cluburilor sportive 
cu secții de juniori, ai asocia
țiilor de cartier „Voinicelul1* și 
..Titanii1*, ai școlilor generale cu 
clase cu program special de 
gimnastică, care au oferit un 
spectacol sportiv deosebit de 
atractiv.

Am urmărit, astfel, frumoase 
demonstrații de judo, box, 
lupte, haltere, scrimă, gimnas
tică. răsplătite cu aplauze de 
numeroșii spectatori, colegi și 
părinți ai tinerilor sportivi. Un 
loc central în cadrul acțiunii 
l-au ocupat și întrecerile de 
cros, cu care prilej s-au evi
dențiat Nicoleta Vornicii (Șc. 
gen. 190), Corina Cătălinoiu 
(Lie. electrotehnic nr. 4), Cor
nel Vlad (Șc. gen. 82) și Petre 
Iordache (Lie. mecanic 16). Pe 
terenurile de volei, am urmărit 
dîrze dispute, la care au luat 
parte, printre altele,. echipele 
Dinamo, școlilor sportive 1 și 2, 
în timp ce pe terenurile de

O secvență din cadrul festivității. Foto : Ion MIHAICA

baschet au evoluat cu multă 
ambiție reprezentanții Școlii ge
nerale 196, ai Liceului 36 etc. 
Partide viu disputate au oferit 
și echipele de handbal de la 
școlile generale 109 și 148, de 
la Steaua și Școala sportivă 2 
ș.a. N-a lipsit din acest spec
tacol nici rugbyul, protagoniste 
fiind reprezentantele Lie. me
canic 16 și C.S.Ș. De aseme
nea, și-au disputat întîietatea 
micii înotători, iar pasionalii ti
rului au „vînat“ decarii la po
ligon.

Notăm, totodată, și disputele 
prilejuite de „Cupa centenaru

lui Crucii Roșii" la atletism, 
care au reținut atenția prin 
echilibrul existent între con- 
curenți la fiecare probă.

A fost, așadar, o duminică 
„plină" pentru școlarii bucu- 
reșteni, ale căror întreceri s-au 
desfășurat într-o organizare ex
celentă.

Emanuel FANTÂNEANU

C. ClRJE (Dinamo)
In campionatul de rugby

DINAMO Șl FARUL, ÎNVINGĂTOARE IERI,
ÎN FRUNTEA TURNEULUI 1-4

Turneele finale ale campionatu
lui de rugby continuă sub semnul 
echilibrului, chiar dacă, din pă
cate, calitatea jocului se situează 
pe planul secund. Dar, ce se în
tâmplă în frunte, acolo unde se 
va decide cea de a 59-a campioa
nă a României ?

Ieri, pe Dinamo, gazdele au re
lansat campionatul, care la un 
moment dat părea a surîde Ste
lei, și prin victoria, e drept, ob
ținută la un scor minim 12—li 
(9—7), se mențin, ex-aequo cu 
Farul, pe prima treaptă a clasa
mentului. Dar atît Dinamo, cît 
mai ales Steaua, au decepționat, 
prestînd un joc de o factură modes
tă. Alb-roșii s-au prezentat, totuși, 
mai bine decît acum o săptămînă, 
cînd au cedat XV-lui de pe Li
toral. Ei au cîștigat pe merit, do
vedind o admirabilă dorință de a 
învinge și, pe alocuri, unele vir
tuți tehnice. Am reținut jocul bun 
al celor doi pilieri, al liniei a 
treia, cu o mențiune în plus pen
tru Borș. Linia mijlocașilor și cea 
a treisferturilor au evoluat la un 
nivel acceptabil. Steaua nu a con
firmat ascensiunea din ultimele 
partide, fiind, surprinzător, domi
nată pe înaintare (de obicei punc
tul ei forte). S-o stăpînească un 
„complex Din^mo" ? Doar Mun- 
teanu, combativ ca întotdeauna, 
Murariu, Pintea șl Cioarec au ie
șit în evidență. Punctele s-au 
marcat astfel : pentru Dinamo : 
Constantin 1. p. (min. 12) ; Marin 
•— încerc. (min. 40) ; Constantin
— tr. ; Nica i. p. c. (min. 44) ; 
pentru Steaua : R. Ionescu — 
încerc, (min. 5) ; Durbac — 1. p. 
(min. 31) ; Murariu — încerc, 
(min. 65).

Th. Witting a condus corect for
mațiile : DINAMO : Dăiciuiescu
— Constantin, Nica, Dragomires- 
cu, Bidirel — Marghescu, Para- 
schiv — Roman, Borș, Marin
— I. Aurel, C. Gheorghe — Ba
ciu, Caraiman (Garonfil), Țurlea. 
STEAUA : Durbac — R. Ionescu. 
Enache, Zafiescu, Braga — D. 
Alexandru, Suciu (Ța-+a) — Mu
rariu, M. Ionescu, Achim — Pin
tea, Postolachi — Corneliu (Po
jar), Munteanu, Cioarec.

D. CALLIMACHi
CONSTANȚA, 6 (prin telefon). 

Deși a învins Universitatea cu 
16—6 (7—3), Farul nu i-a satisfă
cut pe cei 3 500 de spectatori ve-

niți pe terenul de rugby „1 Mai“. 
Oaspeții au avut inițial primul cu- 
vînt, au și deschis scorul (Flo- 
rescu min. 13 1. p.) și numai 
unele scăderi în jocul lor, cauza
te de alinierea unei formații in
complete, fără Duță, Comănici și 
Popovici, piese de bază, au adus 
echilibrul. Abia în ultimele 15 mi
nute ale reprizei întîi gazdele, 
mai regrupate, se impun, iar la- 
nusevici mareînd o încercare în-

Etapele a IlI-a și a IV-a ale 
competiției cicliste dotată cu 
„Cupa București“ au avut ca 
numitor comun timpul răcoros 
și o perdea densă de nori sub 
a căror amenințare au avut loc 
ambele întreceri. Trebuie subli
niat dinamismul excepțional care 
a caracterizat alergările, de sîm- 
bătă după-amiază și de dumi
nică dimineață.

După patru etape. în clasa
mentul general al „Cupei" con
duce Costel Cîrje (Dinamo) care 
a preluat tricoul de lider după 
etapa a treia, de la Al. Sofro- 
nie (Voința). în etapa a IV-a, 
Costel Cîrje a luptat și a reu-

Bucos 
7—3. 
mai

toarce rezultatul, pe care 
îl ridică, printr-o 1. p., la 
La reluare, joc mai bun, 
cursiv, din partea Farului. Se re
simte, totuși, absența din forma
ție a lui Dărăban, ceea ce face 
ca tușa să fie dominată de „U“, 
mai ales prin Dumitru. Bucos a 
ratat multe lovituri de picior, 
dar tot el a reușit transformarea a 
trei dintre ele. Oricum, pentru a 
rămîne în cursa pentru titlu, Fa
rul trebuie să revină, în etapele 
următoare, la jocul ferm, lucid, 
care i-a adus atîtea simpatii anul 
trecut. „U“ a manifestat muită 
ambiție, dar evoluția din min. 39 
în 14 jucători (Tătucu a fost eli
minat pentru lovirea unui ad
versar) și-a pus amprenta pe jo
cul echipei. A redus scorul Flo- 
rescu prin 1. p. Arbitrul P. Io
nescu, decis si ferm, a condus e- 
chipele : FARUL : șt. Cristea — 
Holban, Varga, Motrescu, Ianuse- 
vici —- Bucos, Olteanu — Podaru, 
Borșaru, A. Cristea — Mușat, Ce- 
lea (Frangu) — FI. Toniță (Pe
tre), Crăciun, Băcioiu. ,.U“ : Ma
tei — M. Suciu, Chiriță, Boghea- 
nu, V. Suciu — Peter, Florescu — 
Panainte, Dumitru, 
(Cojocaru) — Tătucu, 
(Vollmann) — Florea, 
Al. Ioniță.

Melniciuc 
Malancu 
Rășcanu.

T. STAMA
Alte rezultate : Grivița Roșie - 

Sportul studențesc 8—6 (8—3) ;
C.S.M. Sibiu — știința Petroșani 
6—9 (0—3) ; „Poli“ Iași — Rulmen
tul Bîrlad 13—3 (3—3) ; Minerul 
Gura Humorului — Vulcan 6—0 
(3—0) ; T.C. Ind. Constanța — 
Olimpia 10—6 (6—3).

In grupa 1—4 clasamentul arată 
astfel : 1—2. Dinamo 10 p 
(punctaveraj 44—27); 1—2. Farul 
10 p. (46—50) î 3. Steaua 8 p 
(70—46) 4. „U“ 4 p. (26—63).

In etapa următoare (13 iunie) : 
Steaua — „U* Timișoara si Fa
rul — Dinamo.

Marin Ionescu încearcă un atac pe lingă grămadă cu mijlocașul 
sau Suciu. (Fază din derbyul zilei : Dinamo — steaua 12—11)

Foto : Dragos NEAGU

CAMPIONATUL DE CONCURS COMPLET
LA CĂLĂRIE [etapa I]

In turneul 
țărilor socialiste 

ROMÂNIA (FLORETĂ BĂIEȚI)

PE LOCUL 3
Tn Turneul țărilor socialiste la 

scrimă, care ,se desfășoară la Bu
dapesta, echipa de floretă băieți 
a țării noastre a reușit să se si
tueze pe locul 3, după formațiile 
U.R.S.S. și Ungariei și înaintea 
celor ale Poloniei, Cubei si Ceho
slovaciei. Tot la echipe, în proba 
de sabie, „4“-ul României, fără 
Irimiciuc. s-a clasat pe locul 5.

In probele individuale de flo
retă fete si sabie, Marcela Mol
dovan, Viorica Draga-Țurcanti, 
Cornel Marin si Alexandru Nilca 
au ajuns pînă în eliminări di
recte, fără a reuși intrarea în 
finală.

Luni, are loc nroba individuals 
de spadă, iar marți, în ultima zl 
a competiției, se dispută probele 
pe echipe la floretă fete și spadă.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA (f) 
Șl ȘTIINȚA BACĂU (ffl) 

AU CiȘTIGAT „CUPA
DE PRIMĂVARĂ" LA HANDBAL

HUNEDOARA, 6 (prin tele
fon). — în prezența a peste 
2 500 de spectatori, complexul 
sportiv Constructorul din loca
litate a găzduit duminică fina
lele „Cupei de Primăvară** la 
handbal. Trofeele puse în joc 
au reveniț formațiilor Construc
torul Timișoara (antrenor Vasile 
Fărcaș) — la feminin și Știința 
Bacău (antrenor Mihai Pintea) 
— la masculin.

Finala feminină a opus for
mațiile Constructorul Timișoara 
și Textila Buhuși. Cu toate că 
textilistele au avut inițiativa la 
începutul partidei ele au tre
buit să se recunoască învinse 
de mult mai ambițioasa și mai 
matura formație timișoreană. 
Scor final: 12—10 (7—6) în fa
voarea Constructorului. Pentru 
învingătoare au marcat : . Ciș- 
maș (4). Gheorghiu (3). Kaspari 
(2), Vezelici, Hrivnak și Gavri
lov.

în meciul masculin, Știinfa 
Bacău, deși condusă la pauză 
de H. C. Minaur Baia Mare 
cu 7—5, a reușit să se detașeze, 
intr-un final palpitant, de pu
ternica sa adversară, obținînd 
victoria cu 14—12. Pentru cîști- 
gători au marcat : Voinea (8), 
Boroș (3). Deacu C» și Cervenca 

Ion VLAD — coresp.

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele
fon) — Pe baza hipică^ din lo
calitate s-a desfășurat prima 
etapă a campionatului republi
can de concurs complet la că
lărie, cu participarea echipelor 
Steaua, Dinamo I și II, Venus 
Mangalia și A.S.A. Cluj-Napoca 
I și II.

La categoria ușoară lupta a 
fost deosebit de dîrză. abia du
pă ultima probă fiind desemnat 
învingătorul. După desfășura
rea probelor de dresaj și fond 
pe primul loc se afla dinamo- 
vistul Eug. Ionescu cu Pirande
llo, care la obstacole a acumu
lat 20 p penalizare, coborînd 
în final pe locul IV, în timp, 
ce pe prima poziție a urcat 
V. Demian (Dinamo I) cu Cim
bru 42 p„ fiind urmat de Gh. 
Teohari (Venus) cu Satrap 49,5 
p și I. Szeky (A.S.A.) cu Ghiaur 
55 p. Pe echipe, campionatul 
a fost dominat de formația Di
namo I (V. Demian cu Cimbru, 
M. Simion_cu Bel Ami, Eug. Io
nescu cu 
mată de 
117,5 p„ 
A.S.A. I 
251,8 p

La categoria mijlocie, după 
desfășurarea celor trei probe 
victoria a revenit stelistului 
I. Popa cu Epigon, care a acu
mulat 24,5 p. Pe locurile urma

toate s-au clasat Gh. Moișeanu 
(Dinamo) cu Banchet 33 p și 
M. Simion (Dinamo) cu Valchir 
40 p.

în afară de concurs s-a dis
putat o probă de obstacole cîș- 
tigată de I. Popa cu Fudul, ur
mat de V. Rosenczweig (A.S.A.) 
cu Angelica și M. Simion cu 
Vienez.

Subliniem foarte buna orga
nizare asigurată de C.J.E.F.S. 
Cluj-Napoca și de A.S. Armata, 
în colaborare cu federația de 
specialitate.

I. LESPUC — coresp.

FLORIN GHEORGHIU
LA INTERZONALUL
DE LA MANILA

ITA
(U

I

Pirandello) 
Steaua 114 
Dinamo II 
199,2 p și

99 p„ ur- 
p„ Venus 
124,3 p„ 
A.S.A. II

După cum se știe, la 13 
nie va începe la -- -
dintre 
contînd pentru campionatul mon
dial masculin de șah, la care vor 
participa 20 de mari maeștri si 
maeștri internaționali din 13 
țări. Printre aceștia se numără 
și marele maestru român Florin 
Gheorghiu, aflat la a doua sa pre
zență la „interzonale" (prima oară 
la Petropolis, în 1973).

lu-
Manlla unul 

turneele interzonale

LIDER IN !»

șit să-și consolideze poziția 
fruntașă, obținînd la sprint o 
spectaculoasă victorie de etapă. 
Dar să vă relatăm cîteva as
pecte din desfășurarea acestor 
curse.

Etapa a IlI-a a avut loc pe 
șoseaua București—Oltenița, pe 
o distanță de 81 km. Dintre ac
țiunile mai importante o vom 
semnala pe aceea survenită cu 
15 km înainte de sosire, cînd 
dintr-un pluton de 20 de rutieri 
au reușit să se desprindă patru, 
iar dintre ei, arbitrii l-au con
semnat pe cîștigătorul etapei. 
Acesta a fost Vasile Teodor (Di
namo) care l-a depășit la sprin
tul final pe colegul său de club 
C. Cîrje. Teodor a realizat tim
pul de lh 54:30 (media orară 
42,445 km). După C. Cîrje și 
același timp cu V. Teodor 
sosit Gh. Tudor (Olimpia) 
G. Negoescu (Steaua).

Etapa a IV-a desfășurată 
șoseaua București—Ploiești, va
rianta Buftea, pe distanța de
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100 km, și ea foarte animată, 
a adus pe primul plan al în
trecerii, către jumătatea cursei, 
un pluton de 
V. Marin, V. 
N. Savu și C. 
P. Dolofan, C.
goescu, C. Bonciu și I. Cojocaru 
(Steaua). Aceștia au pedalat îm
preună, dezlănțuiti. La sprint, 
C. Cîrje s-a detașat reușind 
să-și ia o spectaculoasă revanșă 
în fața lui V. Teodor. Deci 
1. C. Cîrje 2h 24:33 (medie 
orară 41,500 km), 2. N. Savu 
3. I. Cojocaru, 4. V. Ilie, 5. 
G. Negoescu, 6. P. Dolofan, 7. 
V. Teodor, 8. V. Marin — toți 
același timp cu Cîrje. A urmat 
un pluton de 16 alergători, în 
frunte cu I. Cosma, sosit după 
39 de secunde. în clasamentul 
general al „Cupei" conduce 
C. Cîrje (Dinamo) cu 7h 55:55 
urmat de Al. Sofronie (Voința) 
7h 57:17, 3. V. Teodor (Dinamo) 
7h 58:28.

Gheorghe ȘTEFANESCU

I

în 
au 
gi

pe

zece alergători : 
Teodor. V. Ilie, 
Cîrje (Dinamo), 
Cîrstea, G. Ne-
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CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE PENTATLON MODERN

(Urmare din pag. 1)

telor Jocuri Olimpice și vor fi, 
pentru noi în primul rînd, un 
criteriu de verificare și selec
ție. Deoarece la concursul nos
tru vor participa sportivi valo
roși și din alte țări europene, 
consider că pentru mai multe 
echipe reprezentative această 
competiție prezintă un interes 
deosebit. Este de la sine înțeles, 
sportivii români s-au pregătit 
intens in vederea acestui sevei 
examen, concursurile anterioare 
arătîndu-ne că ei sînt hotărîți 
să-și realizeze obiectivele de 
instruire și performanță propu
se pentru acest an. în bună 
parte, au si reușit. La unele 
probe rezultatele au fost mai 
bune, la altele mai sînt încă 
de făcut serioase retușuri.

— Ce șanse acordați spor
tivilor noștri în cea de-a 
XXI-a ediție a Campionate
lor internaționale ale Româ
niei ?

— Ultimele concursuri inter
naționale au arătat că ștacheta 
rezultatelor a crescut conside
rabil, înregistrîndu-se frecvent 
performante individuale în jur 
de 5 000—5 300 puncte, după cum 
pe echipe punctaje de 14 700 — 
15 300 se obțin, de asemenea, 
tot mai des. Aceasta ne arată

că, pentru a menține contactul 
cu plutonul fruntaș al pentatlo
nului modern mondial, este ne
voie ca sportivii noștri sâ se 
mobilizeze serios, să-și valorifi
ce la maximum potențialul de 
care dispun, pentru că numai 
astfel vor putea obține rezul
tate bune la competiția care 
începe luni și vor putea spera 
să se claseze pe locuri fruntașe 
și la viitoarele Jocuri Olimpice.

— Cum se conturează pri
ma noastră echipă ?

— Dumitru Spîrlea și Con
stantin Călina și-au revenit la 
forma bună care i-a consacrat 
și ei sînt, la ora actuală, oame
nii de bază ai echipei. Pentru 
cel de-al treilea loc concurează 
Alexandru Naghi și Iuliu Galo- 
vici. fiecare dintre ei avînd și 
probe bune și probe mai slabe. 
Bineînțeles, ca țară organiza
toare vom alinia mai multe e- 
chine și vom avea astfel posi
bilitatea să-i verificăm și pe 
tinerii care bat la porțile con
sacrării : Tamaș Halaș. Ștefan 
Cosma, Tiberiu Novac. Sorin 
Crăciuneanu. Vasile Nemțeanu. 
Liviu Pătrașcu. Marius Mihalaș- 
cu. Eugen Pop. în orice caz. 
sînt convins că toți sportivii 
noștri vor lupta din răsputeri 
pentru o comportare cît mai 
bună.
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LOTO — PRONOSPORT INFORMEA
Tn curînd Administrația de 

Stat Loto—Pronosport, la ce
rerea participanților, lansează 
o nouă emisiune specială de 
lozuri în plic — limitată — de
numită LOZUL VACANȚEI.

Lozul vacantei oferă partici
panților cîștiguri în autoturis
me de mărci diferite, sume 
variate în bani si ca o nouta
te : excursii cu autocarul pe 
diferite trasee în regiunile 
țării. Tn mod suplimentar Ad
ministrația de Stat Loto—Pro
nosport acordă din fond spe
cial 1.756.000 lei.

Nu uitați ! Tn curînd lozul 
în plic al vacanței ’

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 6 
IUNIE 1976. FOND GENERAL 
DE CÎȘTIGURI : 459 532 lei din 
care 7.462 lei report. Extrage
rea I : 49 61 62 8 ; extragerea 
a Il-a : 9 13 60 28 : extrage
rea a IlI-a : 3 72 75 63. Plata 
cîștigurilor se va face în Capi
tală începînd din 19 iunie 
pînă la 16 august, în tară a- 
proximativ din 23 iunie Dină la 
16 august 1976 inclusiv. Iar 
prin mandate poștale aproxi
mativ din 23 iunie 1976.

AȘA ARATA 
REZULTATE EN 
PRONOSPORT, 
1976

I. Ceahlăul P 
II. F.C. Brăila,

III. Cimentul £
IV. S.C Tulcea 
V. Tractorul B

VI. Progresul | 
VII. C.S, Tîrgod 

VIII. Metalul Mi] 
IX. F.C. Șoimi 
X. F.C. Baia

XI. Gloria Bist 
xn.. Victor ia Cd 

XIII. Rapid Arad
FOND DE Cî



IN DIVIZIA B (ETAPA A XXXI a)

F. C M. GALAJI VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE A SERIEI I
® Progresul București a întrecut pe Steagul roșu ® F.C. Corvinul învingătoare la Baia Mare

ROMÂNIA 4-2 (0 0)
7<7. 7)
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s-au lărgit, astfel că am putut 
Asista cu uimire la situații în 
care Intre mijlocașul de acope
rire, Boloni. si fundașii centrali 
era o distanță de aproape 70 
de metri, revenirile fiind deose
bit de greoaie, fie că e vorba 
de o cursă a lui Cheran sau 
Tănăsescu. fie că e vorba de 
Boloni sau de Mulțescu, ale 
cărui calități tehnice au nevoie 
de o cu totul altă armătură 
fizică. Cît privește cele două 
vîrfuri, ele au jucat Ia limita 
inferioară a așteptărilor. Fa- 
zekaș a fost un simplu figu
rant, egalînd prin absentă în 
joc „recordul" lui Țarălungă la 
Leipzig. M. Sandu a presat în 
permanență, fără să reușească 
măcar o singură preluare utilă. 
Nu e mai puțin adevărat că 
acest vîrf de tip WM nu a pri
mit nici un ajutor din partea 
„interilor" Mulțescu și chiar 
Iordănescu, evidențierea aces
tuia din urmă fiind mai ales 
individuală. Această așezare 
prea puțin colectivă a jucăto
rilor noștri în teren, această 
lipsă de grupare, uneori ener
vantă, face ca stadionul „San 
Siro“ să rămînă doar cu amin
tirea slalomului lui Iordănescu, 
a cursei lui Zamfir, și cu fru
moasa detentă a lui D. Geor
gescu. Cu alte cuvinte, echipa 
României se „înregistrează" ne 
„San Siro" cu trei acțiuni indi
viduale, după o repriză în
treagă de tatonare, care a în
semnat foarte mult în economia 
jocului și care a invitat, efec
tiv echipa Italiei Ia joc. Deo
camdată atît despre un meci 
asunra căruia vom mai re
veni, analizînd evoluția fiecă
rui jucător în parte.

Arbitrul Paul Schiller (Aus
tria) a condus slab formațiile :

ITALIA : Zoff — Tardelli. 
Rozgi, Facchetti, Rocca — Be- 
netti (min. 46 Zaccarelli). Pecci. 
Antognoni — Causio. Graziani. 
Pulici (min. 46 Betega).

ROMANIA : Iordache — Che
ran. G. Sandu, Dobrău, Hainei 
(min. 19 Tănăsescu) — Mnl- 
tescu, Boloni, Iordănescu — Fn- 
zeka.ș (min. 50 Zamfir), M. 
Sandu (min, 65 D. Georgescu), 
Luces cu.

ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MIERCURI 

A DIVIZIEI A

POLITEHNICA IAȘI -
C. F.R. CLUJ-NAPOCA : M. Bu
ze» — C. Diinulescu și I. Urdea 
(toți din București).

SPORT CLUB BACAU — 
.DINAMO BUCUREȘTI : O. An- 
derco (Satu Mare) — T. Bala- 
novici și P. Mărășescu (ambii 
din Iași).

U.T.A. — POLITEHNICA TI
MIȘOARA : N. Petriceanu —
D. Isăcescu și V. Roșu (toți din 
București).

RAPID — F. C. CON
STANȚA : A. Ene — V. Cio- 
cîlteu și Gh. Victor (toti din 
Craiova).

„U“ CLUJ-NAPOCA — F.C.M 
REȘIȚA : Gh. Popoviei — I 
Puia și T. Istrate (toți din 
București).

universitatea cp a iov a 
— STEAUA : S. Drăgu'ici — A. 
Boceanu si T. Moisescu (toți din 
Drobeta Tr. Severin).

F. C. BIHOR — OLIMPIA 
SATU MARE : C. Ghită — G. 
Racz (ambii din Brașov) și C 

,GhenoiuIescu (Tîrgoviște).

F. C. ARGEȘ — JIUL PE
TROȘANI : G. Retczan — S. 
Stăncescu și D. Gheorghe (toți 
din București).

U 13 
kjrisi”.

IUNIE

SPORTUL STUDENȚESC — 
A.S.A. TG. MUREȘ : N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea) — N. Moro- 
ianu și A. Avramescu (ambii 
din Ploiești).

^slui X
1

* X 
[va X
L vi. î 
bșu 1 
uc. 2 
ina 1 
h 1

2 
bara 1 
Itie X 
I 1

POLITEHNICA IAȘI — NISTRU 
CHISTNĂU fU.R.S.S.) 2—2 (1—1). 
2 000 de spectatori au urmărit, 
ieri, la Iași, acest meci amical 
international. A fost un ioc 
frumos. încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (1—1). Pentru 
echipa eazdă. care în repriza 
secundă a schimbat nu mai puțin 
de zece jucători, golurile au fost 
marcate de Simionaș si Bondoc, 
iar pentru oasneti, a înscris Na- 
dein și Piunovschi. (D. Diaco- 
nescu — coresp. iud.) n

SERIA I
UNIREA FOCȘANI — C.S. 

BOTOȘANI 2—0 (0—0)

FOCȘANI, 6 (prin telefon). Meci 
specific de zona retrogradării, 
deschis, îndîrjit, multă vreme e- 
chilibrat. Oaspeții au sfărîmat ba
riera psihologică a ,.meciului în 
deplasare", atacînd cu aplomb. 
Jocul lor viguros, combinativ, i-a 
și adus la un moment dat foarte 
aproape de gol (min. 43), dar Du
mitru a ratat o excelentă ocazie. 
Gazdele, care au ratat, la rîndu- 
le, ocaziile lor de a marca, și-au 
pus la respect adversarii de abia 
în finalul întîlnirii, după ce Mol
dovan a dat semnalul ofensivei 
totale prin ,,bara“ sa din min. 60.

Scorul s-a deschis — totuși —- 
tîrziu, în min. 86, Unirea benefi
ciind de un ,,H m“ acordat pentru 
henț în careu. Penalty-ul odată 
transformat de Dragu, focșenenii 
insistă în atac, nedînd răgaz par
tenerilor să-si organizeze replica. 
Cade. în consecință, si golul al 
doilea (min. 90), înscris de Fanici, 
după o abilă combinație cu extre
mul Manta.

Arbitrul I. Pop (București) a 
condus formațiile :

UNIREA : Nedea — Zaiț, Opri- 
șan. Costea. Bor.s — Păiș, Dragu 
— Nica (min. 43 Lupu ; min. 46 
Ghica), Moldovan, Fanici, Manta.

C.S. BOTOȘANI : Bordeianu 
(min. 46 Ciobanu) — Andreies, 
Dudea, Secoșan (min. 30 Dumi
tru). Luca — Dinu, Socratis — 
Trohănel. Mînăstire. Dărăban, 
Strat.

V. IORDACHE — coresp.

GLORIA BUZĂU — VICTORIA 
TECUCI 3—0 (1—0)

BUZĂU, 6 (prin telefon). Avide 
de puncte pentru a se îndepărta 
de zona periculoasă a clasamen
tului. cele două combatante s-au 
angajat într-o dispută aprigă 
pentru victorie, luptînd fără me
najamente. dar corect. Gazdele au 
abordat partida cu mult aplomb, 
au desfășurat un joc simplu, în 
viteză, cu schimbări de direcție și 
de ritm — ceea ce a surprins de
seori descoperită ariergarda oas
peților — sl au reușit să puncte
ze de trei ori : prin Dumitrache 
(min. 42), Stan (min. 53 — care a 
transformat o lovitură de nedean- 
să. just acordată la un bent în 
careu comis de Adamache) si B. 
lonescu (min. 76). Oasne+ii au 
luptat mult pentru rezultat, dar 
au cedat în cele din urmă în fața 
unui adversar evident mai bun.

Arbitrul Fl. Cenea (Caracal) a 
condus următoarele format*! : 
GLORIA : Stelian — Muresan. Ni- 
colae, Simion. Nan — Vlad (min. 
62 Grozea), Tulpan — Onrisan, 
(min. 60, R. lonescu), Dumitrache, 
stan. S lonescu : VICTORIA : 
Serbănoiu — Ioniță Adamache, 
Adam. Tr. lonescu — Pavel, Pas- 
tia. Ponoiu — Toma. Strat. Hol
bau (min. 54 Gheorghiu ; min. 56 
Stoica)

Aurel PĂPĂDIE — coresp.
CELULOZA CĂLĂRAȘI — 

C.F.R. PAȘCANI 2—0 (1—0). Au 
marcat : Mitroi (min. 37, autogol) 
si Gh. Alexandru (min. 66).

S. C. TULCEA — C.S.M. SU
CEAVA 0-0

F.C M. GALAȚI — METALUL 
PLOPENI 3—1 (1—0). Au înscris î 
Bezman (min. 32). Aret (min. 76 
si 88), respectiv Georgescu (min. 
81)

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S.M. 
BORZEȘTI 0—1 (0—1). Unicul gol 
a fost realizat de Boișteanu (min 
30).

F C. BRĂILA — C.S.U. GALA
TI 1—o (n—0). Autorul golului : I. 
Constantin (min. 78).

CIMENTUL MEDGIDIA — F. C. 
PETROLUL PLODEȘTI 2—2 (1—2). 
Au marcat ? Nedelcu (min. 23 si 
77> ner>tru C'montul. Sima^’u 
(min. 19) «d Tinerea (min. 31) 
pentru F. C. Petrolul.

CE A HI.A UT. P. NEAMȚ — VII
TORUL VASLUI 0—0.

CPelntSrt de la core^nond^nții : 
M S^n. Gh. Vorovonei. T. Sirio- 
nol. I. Tă^'-esen. Gr. Rizu, R. 
Avmm <si R. Toma).
1. F.C.M. Galati 31 20 6 5 61-20 46
2. F C Brailo 31 16 7 8 51-22 39
3. F. C Petrolul 31 12 11 8 51-32 35
4. CS.U Galați 31 11 13 7 37-26 35
5. C.F R Pașcani 31 14 6 11 49-34 34
6. C.S M. Borzești 31 13 7 11 30-26 33
7. Gloria Buzău 31 12 7 12 40-31 31
8. Prahova P|. 31 11 9 11 31-29 31
9. C.S.M. Suceava 31 13 5 13 30-34 31

10. Celuloza C. și 31 13 5 13 36-52 31
11. Unirea Focșani 31 13 4 14 28-36 30
12. Ceahlăul P. N 31 11 7 13 28-’6 '’O
13. Metalul Plopeni 31 12 4 15 36-38 28
14 Victoria Tecuci 31 9 9 13 2^-34 27
15. C.S. Botoșani 31 9 9 13 2^ ^7 27
16 Viitorul Vaslui 31 10 7 14 30.49 27
17 Cimentul Med. 31 9 8 14 30-46 26
18. S.C. Tulcea 31 5 8 18 20-54 18

MECIURI AMICALE
CERAMICA JIMBOLIA — PO

LITEHNICA TIMISOARA 1—2 
(0—1). Meciul a avut loc sîm- 
bătă. Pentru echipa studențească 
au marcat Cotec (min. 3) si 
(Merjou) (min 50. autogol), iar 
pentru gazde Constantinescu 
(min. 70). (N. Monenciu, coresp.)

A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 4—3 (3—2). Joc

ETAPA VIITOARE (13 iunie) : 
Cimentul Medgidia — Gloria Bu
zău (1—8), C.S.U. Galați — Cea
hlăul P. Neamț (2—3), Viitorul
Vaslui — S. C. Tulcea (0—1). Me
talul Plopeni — Unirea Focșani 
(0—1), C.F.R. Pașcani — C.S.M 
Borzești (0—3), F. C. Petrolul 
Ploiești - F C.M. Galați (2—3). 
C. S. Botoșani — F. C. Brăila 
(0—2), C.S.M. Suceava — Prahova 
Ploiești (0—2). Victoria Tecuci — 
Celuloza Călărași- (0—2).

SERIA A II-a
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 

3—1 (1—1)

Pretendentele la un loc în Di
vizia A au oferit miilor de spec
tatori o dispută frumoasă, ter
minată cu victoria meritată a 
bucureștenilor. Jucătorii Progre
sului au avut mai mult, timp ini
țiativa uneori au dominat cate
goric (edificator raportul de cor- 
nere : 19—2 în favoarea Progresu
lui), au creat faze care au pus în 
derută pe apărătorii Steagului 
roșu. In primele 45 de minute, 

Din apropierea porții .Steagului roșu. bucureșteanul I.Sandu (în 
tricou alb) înscrie cel de al doilea gol al echipei sale (Fază din 

meciul Progresul București — Steagul roșu Brașov 3—1).
Foto : S. BAKCSY

însă, bucureștenii, deși au supus 
la o îndelungată presiune poarta 
apărată de Clipa, nu au reușit 
decît să restabilească egalitatea pe 
tabelă (în min. 33 Țevi a trans
format penaltvul acordat la hen- 
țul în careu al lui Pescaru), de
oarece oaspeții s-au apărat bine 
și au contraatacat periculos, ei 
deschizînd scorul prin Gyorfi 
(min. 5). După ce au luat condu
cerea (prin I. Sandu, în min. 52), 
bucureștenii au mai avut prilejul 
să fructifice (Nignea — min. 61. 
I. Sandu — mih. 80 bară 1), însă 
nu au făcut-o decît o singură 
dată prin Țevi (min. 79). Stegarii 
au irosit si ei două ocazii, prin 
Pană (min. 74) si Papuc (min. 
80).

A arbitrat Otto Anderco (Satu 
Mare).

PROGRESUL : Giron — Plos- 
caru, Badea, D. ștefan, Grama — 
Dragu, Nignea (min. 75 Dumitriu 
II), Fl. Mihai (min. 67 Turbatu) — 
I. Sandu, Țevi, Apostol.

STEAGUL ROȘU î Clipa — Șu- 
lea, Cadar, Pescaru, Micloș (min. 
56 Hîrlab) — Popescu (min. 29 
Papuc). Bucur, Pană — M. Ma
rian, Paraschivescu, Gyorfi.

P. VINTILA

METALUL MIJA — DINAMO 
SLATINA 2—0 (0—0)

MIJA, 6 (prin telefon). Dorin
ța de rămînere în eșalonul se
cund i-a făcut pe fotbaliștii de 
la Metalul să joace cu multă 
ambiție și dăruire în fata unui 
adversar recunoscut pentru va
loarea pe care o are. Și ei au 
reușit să se impună, obținînd în 
final o victorie pe deplin meri
tată. Nu este, însă, mai puțin a- 
devărat că si oaspeții au pre
zentat un cuplu de fundași cen
trali nesiguri, depășiți cu ușu
rință de înaintașii formației lo
cale. Gazdele au început furtu
nos. dar Dinamo Slatina a echi
librat disputa. în min. 35 ratînd 
o mare ocazie prin Martinescu. 
Acesta, dună o cursă solitară de 
50 de metri, a șutat din margi
nea carelui mic pe lîngă poar
tă ! Dună pauză. Metalul a do
minat cu autoritate si a reunit 
să de=:rbîdă scorul în min. 53, 
cînd Ciobanu. care. venit în 
fața porții lui Onrea, a reluat, 
cu capul, o excelentă centrare a

de bun nivel, cu multe goluri 
spectaculoase. Clujenii au rulat 
întregul lot de jucători, în timp 
ce gazdele au evoluat fără Bo
loni. Fazekas și Hajnal — ple
cați cu echipa națională la Mi
lano — Varodi și Szolloszi — 
accidentați. Golurile au fost mar
cate ■ de isnlr (min. 12). Gligore 
(min 26). Stingă (min. 44), Mathe 
(min. 86). respectiv L. Mihai 
(min 15). Coloji (min. 17) si 
Țegean (min. 51). (C. Albu —
coresp.). 

lui Iuhasz. Opt minute mai tîr
ziu, Nicolae l-a driblat pe Cotoș
man si, din interiorul careului, 
l-a învins pe portarul oaspeți
lor. Localnicii au insistat pînă 
în final, dar n-au mai reușit să 
înscrie.

Arbitrul Sever Drăguliei (Dro
beta Tr. Severin) a condus ur
mătoarele formații : METALUL : 
Anghel—Prunoiu. Ciobanu, Mihal- 
cea, Florea—Iuhasz, Stan, Nico- 
lae—Rotaru (min. 30 Petre), Geor
gescu, Drăghici ; DINAMO : Oprea 
(min. 67 Eftimescu) — Cotoșman, 
Miuțu, Neculce, Nucu—Manea, 
Răutu (min. 65 Frățilă III), Țară- 
lungă—Mincioagă, Frătilă II. Mar- 
tinescu.

Pavel PEANA, coresp.

F.C.M. GIURGIU — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 2—0 (0—0). Au 
înscris • Spoială (min. 65) și 
Ciocan (min. 75).

UNIREA ALEXANDRIA — Ș. N. 
OLTENIȚA 2—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Manciu (min. 21) și Voi- 
cilă (min. 33).

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MIA RM. VÎLCEA 2—0 (0—0). Go

lurile au fost marcate de Gherghe 
(min. 85 si 90).

MINERUL MOTRU — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 4—1 (2—1). Au
torii golurilor : Țurcanu (min. 5 
și 77), Săvulea (min. 44), Rădoi 
(min. 85), respectiv Bujor 
(min. 19).

C.S. TÎRGOVIȘTE — METALUL 
BUCUREȘTI 0—2 (0—0). Ar. mar
cat : Georgescu (min. 65) șl 
Lungu (min. 67).

VOINȚA BUCUREȘTI — NITRA- 
MONIA FĂGĂRAȘ 2—1 (1—0).
Au înscris : Moldoveanu (min. 2 
si 55). respectiv Chirie (min. 89).

Meciul ELECTROPUTERE CRA- 
IOVA — METROM BRAȘOV 6—2 
(4—0), s-a disputat în ziua de 19 
mai.

(Relatări de la corespondenții : 
Tr. Barbălată, M. Bizon, C. Gruia, 
Gr. Jugănaru, M. Avanu și D. 
Moraru-SIivna).

1. Progresul Buc. 31 21 5 5 53-24 47
2 Steagul roșu 31 17 7 7 47-26 41
3. Dinamo Slatina 31 17 6 8 57-24 40
4. C.S. Tîrgoviște 31 18 2 11 54-32 38
5. Electroputere 31 17 2 12 53-36 36
6. Chimia Tr. M 31 13 6 12 33-41 32
7. Metalul Buc 31 12 7 12 33-34 31
8. Unirea Alex. 31 11 9 11 25-28 31
9. F.C.M Giurgiu 31 13 5 13 32-43- 31

10. Tractorul Bv. 31 11 8 12 34-38 30
11. Chimia Rm. VI. 31 11 7 13 45-41 29
12. Nitramonia 31 11 6 14 34-42 28
13. Voința Buc. 31 10 8 13 37-48 28
14. S.N. Oltenița 31 11 5 15 31-48 27
15. Minerul Motru 31 10 6 15 31-35 26
16. Metalul Mija 31 10 6 15 37-49 26
17 Metrom Bv 31 9 2 20 25-42 20
18. Autobuzul Buc. 31 6 5 20 19-49 17

ETAPA VIITOARE (13 iunie) :
Metrom Brasov — Chimia Tr. 
Măgurele (1—2). Metalul București
— Unirea Alexandria (0—2). 
Chimia Rm. Vîlcea — Steagul 
roșu Brașov (1—2). F.C.M. Giurgiu
— Electroputere Craiova (0—8). 
Autobuzul București — Dinamo 
Slatina (0—2). Nitramonia Făgăraș
— C.S Tîrgoviște (2-5). S N. 
Oltenița — Voitita București 
f0—1). Minerul Mnt.ru — Metalul 
Mila (1—3). Tractorul Brașov — 
Progresul București (1—8).

SERIA A IlI-a
FC RAIA MARE — F.C. 

CORVINUL HUNEDOARA 
1—2 (1—0)

BAIA MARE, 6 (prin telefon). 
Peste 10 000 de spectatori au ținut 
să asiste la această importantă în- 
tîlnire. Jocul începe prudent, cu 
acțiuni mai mult la mijlocul tere
nului. In min. 11. totuși, Geor
gescu. care recuperează un balon 
la linia de centru, pătrunde im
petuos printre apărători, sutează 
pe sub Gadjea. ieșit din poartă, 
dar mingea trece puțin pe lîngă 

bară. Din acest minut, băimărenii 
preiau inițiativa, combină mai 
bine în cîmp, creează cîteva faze 
bune de atac, dar apărarea hune- 
doreană se află la post. în min. 
44, Nea.gu găsește o breșă în linia 
de fund a oaspeților, șutează pu
ternic de la 18 m, sus în colțul 
drept al porții, șj înscrie un gol 
spectaculos.

După pauză, aspectul meciului 
se schimbă, acum hunedorenil 
fiind cei care dau tonul. în min. 
48, la un corner executat de pe 
partea stingă, Georgescu, înscrie 
nestingherit si egalează : 1—1. în 
continuare, jocul se echilibrează, 
dar oaspeții atacă totuși ceva 
mai mult. Ei au un reușit con
traatac în min. 69 si Georgescu 
trimite o pasă spre Ologu, care 
țîsneste spre poartă, printre apă
rătorii adverși, si înscrie cel de-al 
doilea gol al echinei Corvinul. 
Băimărenii au un final mai bun, 
atacă insistent, dar suturile lut 
Mânu (min. 72), Coman (min. 75) 
si Chivescu (min. 82) nu nimeresc 
ținta.

A arbitrat R. Stîncan (Bucu
rești) .

F.C. BATA MARE : Gadjea — 
Sleam, Neagu, Necula, Koller — 
Mânu (min. 75 Toth), Radu — 
Vlaicu, Moldovan, Chivescu, Co
man (min. 80 Conea).

F.C. CORVINUL : Bologan *- 
Stan, Ghiță, Vlad, Pintilie — La- 
7,ăr, șumulanschi (min. 62 Bucur), 
Savu — surenghin, Dina (min. 46 
Ologu), Georgescu.

Florin SANDU — coresp.

INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA 
TURZII — MINERUL MOLDOVA 

NOUA 2—0 (2—0)
CÎMPIA TURZn, 6 (prin tele

fon). un meci frumos, urmărit 
cu plăcere de cei peste 1 500 spec
tatori. care au aplaudat victoria 
meritată a echipei locale. încă de 
la^ începutul partidei, gazdele pun 
stăpînire pe joc si deschid scorul 
în minutul 7, prin Pripici, după o 
combinație reușită a întregii îna
intări. în continuare, aceeași do
minare din partea localnicilor, dar 
Lorenț si Libra ratează bune oca
zii de gol. în min. 36, formația 
gazdă reușește să mărească sco
rul prin Lorenț, care șutează pu
ternic de la aproximativ 20 de 
metri. în repriza a doua meciul 
s-a echilibrat, echina locală nil 
mai insistă si astfel oaspeții au 
cîteva perioade de dominare, dar 
acțiunile lor ofensive sînt destră
mate de către apărarea imediată 
a gazdelor.

Arbitrul Gh. Avram (P. Neamț) 
a condus următoarele formalii • 
INDUSTRIA SÎRMET : Haralambie 
— Olteanu, Szdcs. Coneațchi, Co- 
jocaru (min. 66 Bakos) — Voro- 
neanu, Radu (min. 80 Manole) — 
Lorenț. Pripici. Libra, Muresan ; 
MINERUL : Tentu — Sîntion, 
Georgevici, M. Sturza — Stănică* 
F. Sturza. Costina — Frîncu (min. 
85 Brăila). Tismănaru, Nestoro- 
vici, David (min. 46 Negreanu).

Ștefan GIURGIU — coresp.
F.C. ȘOIMII SIBIU — MURE

ȘUL deva l-o (1—0). A înscris : 
Iancu (min. 15. autogol).

VTCTORIA CĂLAN — STICLA 
TURDA 7—0 (4—0). Autorii golu
rilor : Rizescu (min. 22, 28). Tă- 
tîrcă (min 35), Bujor (min. 40), 
Goea (min. 51, 75) și Schmidt 
(min. 80).

GLORIA BISTRIȚA — U. M. 
TIMIȘOARA 3—1 (2—0). Au mar
cat : Ciocan (min. 23), Ciban 
(min. 34), Bucur (min. 61), res
pectiv Batch! min. 88).

RAPID ARAD — C.I.L. SIGHET 
2—0 (1—0). Au înscris : Bermoser 
(min. 20) și Casai (min. 59).

C.F.R TIMIȘOARA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 0—0.

VICTORIA CĂREI — DACIA' 
ORĂSTIE 1—1 (0—1). Autorii go
lurilor • Nnn-hi (min. 62) pentru 
Victoria, Silahi (min. 18) pentru 
Dacia.

UNIREA TOMNATIC — META
LURGISTUL CUGTR 2—0 (1—0).’
Au marcat : Iatan (min. 6) șl 
Chitaru (min. 70).

(Relatări de la corespondenții 1
I. Botocan, A. Gunther, I. Toma<
R. Hărduț. C. Crefu, L . Herman
și L. Petre).

1. F.C. Corvinul 31 21 5 5 51-21 47
2. F.C. Șoimii S. 31 17 11 3 44-17 45
3. Gloria Bistrița 31 15 5 11 49-29 35
4. F.C. Baia M. 31 15 5 11 39-28 35
5. C.F.R. Timiș 31 13 6 12 36-35 32
6. Sticla Turda 31 12 8 11 27-33 32
7. Victoria Călan 31 13 5 13 38-35 31
8. U M Timiș. 31 11 8 12 39-36 30
9 Rapid Arad 31 13 4 14 30-45 30

10. Gaz metan M. 31 11 7 13 40-34 29
11. Ind. sîrmeî C.T. 31 12 5 14 38-37 29
12. CIL. Slahet 31 12 5 14 37-43 29
13. Metalur Cuair 31 13 3 15 28-40 29
14 Mureșul Deva 31 12 4 15 43-46 28
15 Mi ierul M N 31 1? 4 15 38-44 28
16. Dacia Orăștie 31 10 7 14 26-31 27
17 Victoria Caiei 31 9 7 15 26-40 25
18. Unirea Tomn. 31 6 5 20 20-55 17

ETAPA VIITOARE (13 Iunie) î 
U. M. Timișoara — Victoria Că- 
lan (0—1), Dacia Orăștie — Ind. 
sîrmei C Turzii (0—1) C.T.L. Sl- 
ghet - Gloria Bistrița (0—1). F.C. 
Corvinul Hunedoara — Victoria 
Cărei (1—1) Metalurgistul Cugir 
— Gaz metan Medias (0—4). Sticla 
Turda — Unirea Tomnatic (0—0). 
Mureșul Deva — Rapid Arad 
(0-1) F C Raia Mare - C.F.R. 
Timișoara (1—1). Minerul Moldova 
Nouă — F. C. Șoimii Sibiu (0—3).

Mnt.ru


TREI BOXERI ROMÂNI - CAMPIONI BALCANICI: 
NIȚĂ ROBU, PAUL DOBRESCU SI SANDU TÎRÎLĂ

ZAGREB, 6 (prin telefon). — 
Finalele Balcaniadei de box — 
disputate la Casa sporturilor 
din localitate, duminică după 
amiază — s-au transformat a- 
proape într-un meci româno- 
jugoslav, întrucît în 8 din cele 
11 partide aveau să se înfrunte 
boxeri din România și Iugo
slavia. Pentru selecționata se
cundă a țării noastre, faptul 
de a fi calificat 9 pugiliști în 
ultima faza a competiției este 
meritoriu, întrucît toți sportivii 
români s-au înapoiat de la 
Balcaniadă medaliați 1 Bilanțul 
arată pentru boxerii români i 
3 locuri iutii, 6 locuri secun
de și două locuri 3 (prin co
coșul Ion Lungu și mijlociul 
Ion Răducu — învinși în se
mifinale).

lală ■ pe scurt desfășurarea 
finalelor. Cat. SEMIMUSCA : 
Teofil Ghinea, prea lent, par
că crispat, nu a putut face 
față unui adversar mai insis
tent. Sretan Dondici (Iugo
slavia) b.p. (4—1) Teofil Ghi
nea (România). Cat. MUSCA : 
Niță Robu a făcut o partidă 
de zile mari în fața fostului 
campion balcanic Krumov, cu- 
legînd ropote de aplauze pen
tru boxul său activ, în conti
nuă mișcare. Robu Niță b.p. 
(5—0) Boris Krumov (Bulga
ria). Cat. COCOȘ : Kemal So- 
nonur (Turcia) b.p. (4—1) Zu- 
ran Dedici (Iugoslavia). Cat. 
PANA: Marian Lazăr a în
ceput meciul în ritm susți
nut, pe care l-a păstrat, apli- 
cînd serii eficace împotriva lo
viturilor izolate ale adversaru
lui, care a găsit totuși mai 
multă înțelegere Ia judecători. 
Ilratislav Ristici (Iugoslavia) 
b.p. (4—1) Marian Lazăr 
(România). Cat. SEMIUȘOA- 
RA : campionul român și ma
rea speranță a Iugoslavilor 
pentru turneul olimpic au ofe
rit un frumos spectacof, pre
sărat cu lovituri dure. Cu o 
mai mare frecvență a lovitu
rilor, Rusevski s-a impus, se
riile sale determinînd chiar 
de două ori, în ultimele două 
reprize, numărarea în picioare 
a lui Livadaru. Ațe Rusevski

(Iugoslavia) b.p. (5—0) Florian 
Livadaru (România). Cat. U- 
ȘOARA : de la început, Paul 
Dobrescu atacă în stilul său 
caracteristic, punînd în difi
cultate pe Rubelj. Rănit în re
priza secundă la arcadă, iugo
slavul este abandonat, el scă- 
pînd astfel de o corecție mai 
severă. Paul Dobrescu (Româ
nia) b.ab. 2 Miljenko Rubelj 
(Iugoslavia). Cat. SEMIMIJLO- 
CIE : Vasile Cicu a rezistat 
nesperat de bine în fața vesti
tului Beneș, făcîndu-i adesea 
chiar clipe grele. După o evo
luție bună, tînărul boxer ro
mân a trebuit să se încline în 
fața tăriei fostului campion 
european. Marijan Beneș (Iu
goslavia) b.p. (5—0) Vasile Ci
cu (România). Cat. MIJLOCIE 
MICA : după un meci fără is
toric, datorită scurtimii sale 
și a intervenției arbitrului 
care a vrut să protejeze arca
da rănită a sportivului iugo
slav : Sandu Tîrîlă (România)

b.ab. 1 Tadija Kacear (Iugo
slavia). Cat MIJLOCIE : Dra
gan Vujkovici (Iugoslavia) b.p. 
(5—0) Aleksandar Ianakiev 
(Bulgaria). Cat. SEMIGREA i 
campionul balcanic de anul 
trecut, iugoslavul Popovici, și 
cu reșițeanul Văran au prestat 
un meci urît, plin de neregu- 
larități, în care a prevalat lu
ciditatea boxerului gazdă. Mi- 
kan Popovici (Iugoslavia) b.p. 
(5—0) Constantin Văran (Româ
nia). Cat. GREA : garda inver
să a lui Bășici nu l-a incomo
dat pe tînărul Giurcă ; el 
punctează frumos în cursul 
primelor schimburi, dar o di
rectă de stînga îl surprinde 
și-1 expediază la podea ; vrea 
să reia lupta, dar cu mai mul
tă înțelepciune antrenorul 
Serbu Neacșu aruncă prosopul. 
Fadil Bășici (Iugoslavia) b.ab. I 
Ion Giurcă (România).

Petre HENȚ

DUBLĂ VICTORIE
A ROMÂNIEI IN

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN „TROFEUL IUGOSLAVIA" 

în derbyu1 competiției: România — Iugoslavia 20-19
NIȘ, 6 (prin telefon), tn lo

calitate au continuat întrece
rile turneului internațional de 
handbal masculin dotate cu 
„Trofeul Iugoslavia".

în runda a 4-a, echipa 
României a întîlnit reprezen
tativa de tineret a Iugoslaviei. 
Dîrz disputat în prima repriză, 
meciul a fost la discreția re
prezentativei noastre în partea 
a doua. România — Iugoslavia 
tineret 27—16 (9—7). Golurile 
formației învingătoare au fost 
înscrise de Grabovschi 7, Dră- 
găniță 6, Licu 4, Birtalan 3, 
Tudosie 2, Kicsid 2, Voina 1, 
Folker 1 și Palko 1. în cele
lalte meciuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Iugo
slavia — U.R.S.S. 27—27 și 
Polonia — Norvegia 25—23.

Duminică, în ultima zi a 
competiției, s-a disputat der- 
byul întrecerilor, meciul din
tre campioana olimpică — 
Iugoslavia și campioana mon
dială — România. întîlni-

NOI RECORDURI MONDIALE
Cu prilejul unui concurs desfă

șurat la Philadelphia, atletul a- 
merican Dwight Stones a stabi
lit un nou record mondial la sări
tura în înălțime cu 2.31 m. Ve
chiul record era de 2,30 m.

In cadrul campionatelor de na- 
tație ale R.D. Germane, Ia Ber
lin, Rosemarie Gabriel a obținut 
pe 200 m delfin 2:12,84 — nou 
record mondial, iar Roger Pyttel 
a realizat la 100 m delfin 55,22 — 
nou record european. DOINA SP1NU

„INTERNAȚIONALELE" DE TIR
(Urmare din pag. 1)

cas la „culcaț“, în timp ce pri
mii doi clasați în proba de 
pistol liber au înregistrat 567 p. 
Avem astfel o primă confir
mare a valorii generale a tră
gătorilor care au tinut să se 
prezinte la Tunari în acest 
început de iunie.

Dar să revenim la întrece
rile propriu-zise. Nicolae Ro
taru și-a demonstrat din nou 
clasa internațională, impunîn- 
du-se net (a cîștigat la două 
puncte diferență față de al 
doilea clasat, fapt destul de rar 
întîlnit la această probă) în 
întrecerea olimpică de pușcă 
îiberă. 60 f culcat. Mai mult, 
această victorie clară trebuie 
corelată și cu cifra superioară 
realizată — 599 p 1 Ea vine să 
completeze unele bune evo
luții pe care campionul nostru 
le-a avut în prima jumătate 
a lui 1976. De asemenea îm
bucurătoare’ este și cifra re
alizată de Gh. Vasilescu — 
596, locul V — confirmare a 
formei bune în care se află 
în ultimele două luni. Un tră
gător de peste Ocean, mexica
nul O. Vasquez și polonezul 
E. Trajda au avut, la rîndul 
lor. evoluții soldate cu o per
formanță egală, 597 p. Ei au 
ocupat, in această ordine locu-

PROGRAMUL ZILEI DE 
ASTĂZI

Ora 9,00 : talere-șanț (se
niori și juniori) manșa a ll-a; 
pușcă standard, 60 fc, femei; 
pistol standard femei.

Ora 11,30 : pușcă standard, 
60 f c, juniori

rile, 2 și 3, fiind departajați, 
la baraj, de ultimele decade, 
favorabile lui Vasquez.

O pasionantă luptă sportivă 
au oferit, în delicata probă de 
pistol liber, doi oaspeți, nor
vegianul Rodseth și austriacul 
Dollinger. Ultimul a cîștigat la 
baraj. O notă bună pentru 
juniorul Laurențiu Pop, care s-a 
detașat de colegii săi de gene
rație cîștigînd lejer pistolul 
liber al categoriei, cu 549 p 
adică cu aceeași cifră cu care, 
în clasamentul seniorilor, Șt. 
Nedelcu și Li viu Stan s-au 
clasat pe locurile 10 și, res
pectiv, 11.

După prima manșă a probei 
de talere-șanț, conduc la se
niori, St. Popovici (România), 
cu 93'100 t. iar la juniori. Zol- 
tan Bodo (Ungaria) cu 68'75 t.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă, G0 f c, seniori (60 con- 
curenți) : 1. NICOLAE ROTARU 
(România) 599 p — campion in
ternational al României ; 2. O. 
Vasquez (Mexic) 597 p ; 3. E.
Trajda (Polonia) 597 p ; 4. Șt- 
Kristev (Bulgaria) 597 p ; 5. Gh. 
Vasilescu (România) 596 p ; 6.
W. Weibel (Austria) 596 p ; 7. 
J. Duus (Norvegia) 596 p ; 8. K. 
Skyba (Cehoslovacia) 596 p ; 
pistol liber, 60 f, seniori (40 de 
concurenți) : 1. R. DOLLINGER
(Austria) 567 p — campion in
ternațional al României, 2. J.
Rodseth (Norvegia) 567 p. 3. L. 
Diakov (Bulgaria) 562 p. 4. I. 
Chehaion (Bulgaria) 556 p, 5. 
R. Stachursky (Polonia) 553 p, 6. 
Horst Krasser (Austria) 552 p,
7. . Z. Tedyczak (Polonia) 552 p,
8. Ș. Milos (Cehoslovacia) 551 p, 
... 10 Șt. Nedelcu (România) 549 
p. 11. L. Stan (România) 549 p ; 
juniori (12 concurenți) : 1. LAU
RENȚIU POP (România) 549 P, 
— campion internațional al 
României : 2. J. Kubas (Ceho
slovacia) 529 p, 3. D. Vinț (Româ
nia) 527 p.

A ECHIPEI FEMININE DE ATLETISM 
MECIURILE CU POLONIA Șl ITALIA

Doina Spinu — 6,60 m la lungime

rea, urmărită de un numeros 
public și transmisă de televi
ziunea iugoslavă, a fost de-a 
dreptul dramatică. După ce 
prima repriză s-a încheiat cu 
un avantaj de două goluri pen
tru gazde (10—8). pe care și 
l-au mărit la începutul părții 
a doua a meciului (12—9), 
handbaliștii români s-au impus 
categoric printr-un joc fără 
greșeală, atît în atac cît și în 
apărare. Ei au egalat și au 
luat conducerea (16—15), ma- 
rîndu-și spre final avantajul 
la două goluri (19—17 si 
20—18). în ultimele secunde, 
handbaliștii iugoslavi au redus 
din handicap. ROMÂNIA — 
IUGOSLAVIA 20—19 (8—10). 
Au marcat : Cosma 5, Kicsid 
4, Birtalan 3, Stock] 2, Gra
bovschi 2, Lieu 1, Drâgăniță 1. 
Voina 1, Tudosie 1 — pentru 
România ; Miljak 6, Pavicevici 
4, Krivokapici 3, Karalici 2, 
Horvath 2 și Pokrajak 2 — 
pentru Iugoslavia. Au arbitrat 
foarte bine : Liuben Kostov si 
Evgheni Kabadelor (Bulgaria). 
Grație acestei victorii ECHI
PA REPREZENTATIVA MAS
CULINA DE HANDBAL A 
ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT 
„TROFEUL IUGOSLAVIA**.

În celelalte meciuri : U.K.S.S. 
— Norvegia 37—10 (18—6) si
Iugoslavia tin. — Polonia 
22—21 (10—13) !

Pe stadionul municipal din 
Pescara s-a desfășurat duminică 
întilnirea triunghiulară de atle
tism dintre reprezentativele femi
nine ale italiei. Poloniei si Româ
niei. Condițiile de concurs au 
fost foarte dificile datorită unei 
ploi torențiale care a căzut tot 
timpul concursului, vîntului pu
ternic și temperaturii scăzute. In 
aceste condiții, în mod firesc, a 
fost greu să se obțină performan
țe de înaltă valoare. Și totuși 
acestea n-au lipsit, ele fiind rea
lizate în principal de atletele 
românce. Este vorba de săritura 
de 6,60 m a tinerei Doina Spînu, 
de performanțele de la 1500 m ale 
Nataliei Mărășescu (4:08.4) și 
Maricicăi Puică (4:08,8), de a- 
runcarea de 64,54 m a Argentinei 
Menis și de săritura de 1,86 m a 
Virginiei Ioan etc.

Atletele noastre s-au prezentat 
Ia înălțime. Ele au cîștigat opt 
din cele treisprezece probe ale 
concursului si au obținut victorii 
confortabile în meciurile bilatera
le : ROMANIA — POLONIA 
72—63 p si ROMANIA — ITALIA 
84—51 p.

Cîteva dintre rezultatele înregis
trate : 100 m : 1. Molinari (I) 11,4, 
2. Flisnik (P) 11,5, 3. Bolognesi

(I) 11,6, 4. Enescu (R) 11,7, ...6.
Buia (R) 11,9 ; 200 m : 1. Botiglie- 
ri (I) 23,1, 2. Nappi (I) 23,8, 3.
Filip (P) 24,2, 4. Szubert (P) 24.2, 
5. Buia 24,2, 6. Marin (R) 24,7 :
400 m : 1. Diaconiuc (R) 54,6, 2. 
Nowaczyk (P) 54,9, 3. Zwolinska 
(P) 55,0, 4. Slavic (R) 55,6 ;
8Oo ni : 1. Suman (R) 2:03,6, 2.
Katolik (P) 2:03,6, 3. Silai (R) 
2:03,8 ; 1500 m : 1. Mărășescu (R) 
4:08.4, 2. Puică (R) 4 :08,8, 3. Do
rio (I) 4:13,0, 4. Ludwichowska
(P) 4:16,1 ; 100 mg : 1. Ștefănescu 
(R) 13,2, 2. Ongar (I) 13,3, 3.
Nowak (P) 13,6, 4. Enescu (R) 
13,6 ; 4X100 m : 1. Polonia, 2. Ita
lia, 3. România ; 4X400 m : 1. Po
lonia 3:40,0, 2. România (Slavic, 
Marin, Diaconiuc, Suman) 3:42,5, 
3. Italia 3:50.4 ; lungime : 1. Spînu 
(R) 6,60 m, 2. Vintilă (R) 6,29 m,
3. Dlugosielska (P) 6,18 m. 4.
WIodarczyk (P) 6,04 m ; înălțime: 
1. Ioan (R) 1.86 m, 2. Popa (R)
l, 83 m, 3. Simeoni (I) 1.80 m ; 
greutate : 1. Chewisnka fP) 19,09
m, 2. Cioltan (R) 18,53 m, 3.
Loghin (R) 18,15 m ; disc : 1.
Menis (R) 64,54 ni, 2. Rosani (P) 
59.44 m, 3. Nadolna (P) 56,86 m,
4. Fl. Ionescu (R) 53,50 m ; suliță:
l. Zorgo (R) 57,48 m. 2. Blechzak 
(P) 57.38 m, 3. Jaworska (P) 56.02
m, 4. Pecec (R) 53,92 m.

Fhrența Mihai in sferturi 
de finală la Roland Garros

In cadrul optimilor de finală 
(turul 3) ale campionatelor in
ternaționale de tenis ale Fran
ței, Florența Mihai a obtinut o 
aplaudată victorie în fața cunos
cutei jucătoare franceze Nathalie 
Fuchs, pe care a învins-o cu 
6—7, 6—1. 6—2. Celelalte două 
jucătoare românce vor încerca 
luni să se . califice în sferturile 
de finală. Virginia Ruzici avînd de 
înfruntat pe americanca Marita 
Redondo, iar Mariana Simionescu 
pe favorita nr. 1 a competiției, 
englezoaica Sue Barker. Ele au 
promovat în optimi după urmă? 
toarele rezultate : Virginia Ruzici
— Eva Szabo (Ungaria) 6—2,
6— 3 și Mariana Simionescu — 
Glynis Coles (Anglia) 3—6, 6—3,
7— 5. Și în proba de dublu fe
mei, două jucătoare românce 
s-au calificat în sferturi, după 
următoarele performanțe : Flo
rența Mihai, Glynis Coles (An
glia) — Marita Redondo, Mch- 
medbasici (S.U.A.) 6—1. 6-3 si
Virginia Ruzici. Vessies (Olanda)
— Isabel Fernandez (Columbia), 
Mima Jausovec (Iugoslavia) 6—1, 
7—6.

ATLETISM • In concursul de 
la Ostrava : 400 m — Juantorena 
(Cuba) 44,70 (cea mai bună per
formanță mondială a anului) ; 110 
mg — Casanas (Cuba) 13,7 ; înăl
țime — Seniukov (U.R.S.S.) 2,20
m ; 3000 m obst. — Moravcik 
(Cehoslovacia) 8:29,40 ; lungime 
(f) — Alfeeva (U.R.S.S.) — 6,55 m; 
100 mg (f) — Lebedeva (U.R.S.S.) 
12,92 (record (U.R.S.S.) ; disc (!)
— Sander (R.D.G.) 64,80 m. • La 
Lille : HO mg — Drut 13,1. • La 
Goteborg : 200 m (f) — Irena 
Szewinska (Polonia) 22,5 ; 1 500 m 
(m) — Gaerderud (Suedia) 3:40,4; 
disc (m) — Bruch (Suedia) 62,76 
m a La Halle, cursa de maraton 
a revenit lui Waldemar Cierpinski 
(R.D.G.) în 2 h 12:21,2.

BOX • La Istanbul, pentru ti
tlul european (profesionist) la cat. 
superușoară, Cemal Kamaci (Tur
cia) b.p. Jean Saadli (Franța). • 
Angelo Jaccopucci este noul cam
pion european la cat. mijlocie, 
după ce l-a învins la puncte, la 
Milano, pe englezul Bunny Ster
ling.

CICLISM • în ,,Turul Italiei14 
după 15 etape conduce Gimondi 
urmat la 16 sec de belgianul De 
Muynck. Merckx (bolnav de fu
runculoză) , ocupă locul 9 la 1:23,0 
de lider. • In „Turul Angliei**, 
după 5 etape, conduce englezul 
Nickson.

GIMNASTICA • La Tallin, în 
concursul de juniori, Dorel Ma
rin a ocupat locul 1 la sărituri 
cu 18,470 p, la sol — Valentin 
Grecu pe locul 3, iar la paralele
— Aurel Trifu pe locul 4.

PE SCURT
NATAȚIE • Campionatele 

U.R.S.S., la Kiev ; 200 m liber — 
Krilov 1:52,97 ; 200 m liber (f) — 
Irina Vlasova 2:06,12 ; 200 m del
fin (f) — Tamara Selofastova 
2:14,04 ; 200 m delfin — Manat-
cinski 2:02,44 « La Long Beach 
(California) : 100 m liber (f) —
Shirley Babashoff 58,91 si pe 800 
m liber — 8:57,43 ; 100 m liber — 
Heckl 53.60 ; 1 500 m — Converse 
15:32,76. • în turneul de polo de 
la Duisburg : Canada — Australia 
3—1 ; R.F. Germania A — R. F. 
Germania B 8—1, Bulgaria — Me- 
xic 5_ 5.

HANDBAL • Turneul (f) de la 
Gydr : Ungaria — Cehoslovacia 
17—12 (10—3) ; R. F. Germania — 
Canada 15—10 (8—2) ; Ungaria — 
Canada 31—8 (14—5); Ceho
slovacia — R.F. Germania 17—14
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13—27

(9—7). • La Budapesta: Ungaria — 
R.D. Germană (m) 15—15 (8—5).
• La Praga : Cehoslovacia — R.D. 
Germană B (m) 26—19 (15—7).

SCRIMA • Concursul de spadă 
din Berlinul Occidental a revenit 
suedezului Flodstroem

ȘAII • După 14 runde în Me
morialul Capablanca : Gulko 9 p, 
Razuvaev 8'/2 p (ambii U.R.S.S.), 
Sigurjonsson (Islanda) 8 p. « In 
turneul (f) de la Piotrkow Trybu- 
nalski, în runda a ll-a : Lia Bog
dan — Ulla Boomgren (Suedia) 
1—0. în clasament conduce Seme
nova (U.R.S.S.) 9'/2 P-

VOLEI e Turneul (m) de ia 
Moscova : U.R.S.S. — Iugoslavia 
3—0 (3, 6, 7) ; Cehoslovacia — 
Cuba 3—0 (11, 4, 6) ; U.R.S.S. — 
Cuba 3—0 (7, 6, 5) : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—0 (17, 11, 5) ;
Cuba — Iugoslavia 3—0 (5, 5, 10) ; 
U.R.S.S. II — Ungaria 3—0 (10,
14, 14).

• Turneul U.E.F.A. (juniori) 
s-a încheiat ieri la Budapesta. în 
finală : U.R.S.S. — Ungaria 1—0 
(1—0). Pentru locurile 3—4 : Spa
nia — Franța 3—0 (1—0).
• Prima ediție a campionatului 

european pentru echipe de tine
ret (sub 21 de ani), care înlocuieș
te pe cea de pînâ acum rezerva
tă echipelor sub 23 de ani, va în-

SAPT AMINII
Concurs internațional (f), la Dusseldorf 
Triunghiularul Italia—Polonia—România (m), 
Milano ; concurs internațional, la Stockholm 
Continuă campionatele internaționale ale Franței, 
Roland Garros
Turul Elveției
Test preolimpic, Ia Montreal 
„Trofeul Iugoslavia" (f), la Belgrad 
Regata Lucerna (Elveția) 
Regata Grunau (R.D.G.) 
Turul Austriei (amatori)
Ungaria — Austria (amical), la Budapesta 
Finala „Cupei orașelor tîrguri", pe 
Valetta (Malta) 
„Cursa de 24 de ore", la Le Mans 
Turneu internațional, la Moscova 
Finlanda — Anglia (preliminarii C. 
Helsinki 
Marele Premiu a! Suediei (F 1) laAUTO

PLANORISM C.M., la Răjskălă (Finlanda)

Ia

la

La

M., gr. 2),

Anderstorp

ta

cepe la toamnă. S-au înscris 24 
de formații, printre care și 
România.

• Președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange, aflat în vizită la Bel
grad, a purtat convorbiri cu re
prezentanții Federației iugoslave, 
în legătură cu organizarea Cam
pionatului mondial din anul 1990 
în Iugoslavia.

• Disputat la Guadalajara, în 
prezența a 70 000 de spectatori, 
meciul amical dintre echipele 
Braziliei și Mexicului s-a înche
iat cu 3—0 (1—0) în favoarea ju
cătorilor brazilieni. Au marcat 
Roberto (2) și Gil.

• Campionatul Bulgariei s-a 
încheiat cu victoria echipei ȚSKA 
care a totalizat 43 p, fiind ur
mată în clasament de Levski 
Spartak 41 p și Akademik Sofia 
37 p. Rezultate din ultimă etapă : 
Akademik — Spartak Varna 3—2 ; 
TSKA — Slavia Sofia 3—3; Sliven — 
Botev Vrața 2—0 ; Cerno Mors 
Varna — Spartak Pleven 4—2 ; 
Beroe Stara Zagora — Minior 
Pernik 5—0.

© în sferturile de finală ale,.Cu
pei Spaniei" (meciuri tur), echipa 
F.C. Barcelona a pierdut cu 2—3 
partida susținută pe teren pro
priu cu formația Atletico Madrid. 
Alte rezultate : Betis Sevilla — 
Espanol 3—1 ; Las Palmas — Real 
Sociedad 3—1. Cel de-al patrulea 
meci, Tenerife — Aragoza. a fost 
amînat.
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