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De miine, finalele campionatului de gimnastică al maeștrilor Performanțe de mare valoare ale alleților români

WDiACOMtoi:„VOIEVOLUAU BUCUREȘTI 
CU EXERCIȚIILE DE LA MONTREAL" 
Ieri, primele antrenamente la Palatul sporturilor
Ieri, pentru prima oară, Pa

latul sporturilor s-a deschis 
pentru gimnaști ! In cursul di
mineții au fost montate aici 
aparatele, s-au făcut toate a- 
menajările pentru ca finalele 
campionateloi' naționale ale 
maeștrilor să beneficieze de 
cele mai bune condiții de des
fășurare. Finaliștii — prin so
sirea, marți după-amiază, a 
gimnastelor din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej — se află ia 
această oră cu toții în Capi
tală, efectuînd ultimele pregă
tiri în vederea concursului pro
gramat la finele acestei săp- 
tămîni. Ieri dimineață, la sala 
„23 August", unii dintre par
ticipant au făcut pregătire fi
zică, iar de la ora 16. la Pa
latul sporturilor, au avut loc 
primele antrenamente de aco
modare cu ambianța acestei 
mari săli. Au lucrat mai întîi 
bucureștenii, după care, la a- 
parate, au urmat tinerele gim
naste ale liceului din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, în 
frunte cu campioana europea
nă Nadia Comăneci. Am urmă
rit, atît în cursul dimineții, cît 
și după-amiaza pregătirile pen
tru finalele de vineri, sîmbătă 
și duminică și putem afirma

că toți concurenții sînt într-o 
formă remarcabilă, gata să o- 
fere publicului bucurestean un 
spectacol de înaltă ținută spor
tivă. Este și normal, acesta fi
ind ultimul examen înaintea 
marii competiții de la Mont
real.

Pe cîțiva dintre favoriții fi
nalelor, candidați la locurile 
fruntașe ale campionatelor, 
i-am rugat să ne împărtășeas
că gîndurile lor înaintea star
tului oficial :

NADIA COMĂNECI : „Am 
lucrat mult în ultimul timp în 
vederea finalelor campionate
lor maeștrilor, pentru că a- 
ceasta este competiția care va 
arăta, în cea mai mare mă
sură, forma pe care o deți
nem la ora actuală și perspec
tivele pentru Jocurile Olim
pice. Am pregătit exerciții și 
combinații noi, cu care voi e- 
volua și la Jocurile Olimpice. 
Anul trecut, Ia Bacău, la pri
ma mea participare în finala 
maeștrilor am cucerit patru

Constantin MACOVEI

(Continuare în pas- 2-3)

NATALIA MĂRĂȘESCU 4:04,2 LA 1500 m, 
GHEORGHE CEFAN 8:16,2 LA 3000 m OBSTACOLE!

GIIEORGHE CEFAN

Maricica Puică, excelentă secundantă a Nataliei: 4:06,1
In cadrul concursurilor internaționale de atletism desfășurate 

marți după amiază la Dusseldorf și Stockholm, sportivii români au 
obținut citeva performanțe promițătoare pentru jocurile Olimpice.

Etapa a XXXII-a a Diviziei A la fotbal

ÎN ZONA RETROGRADĂRII, INCERTITUDINEA PERSISTĂ
# Universitatea Craiova a adus liderului prima înfrîngere în retur ! ® Dinamo și 

F.C.M. Reșița — victorioase în deplasare ® Șanse mai mici pentru F.C. Olimpia și 
C.F.R. după înfrîngerile de ieri.

Mircea Sandu a trimis in bară și balonul, revenit în 
teren, este reluat de Grosu (in dreapta fotografiei) direct 
in plasă: 1—0 pentru Sp. studențesc in meciul cu A.S.A. 

Foto : S. BAKCSY

ETAPA VIITOARE (13 iunie)

Citiți în pag. 2—3 cronicile meciurilor disputate 
ieri.

F. C. Constanța — F. C. Olimpia (4-1)
„U“ Cluj-Napoca — F. C. Bihor (0—4)
Dinamo — F. C. Argeș (1—2)
Steaua — Politehnica lași (0—2)
S. C. Bacău — Univ. Craiova (0—3)
U.T.A. — Sportul studențesc (2—5)
F. C. M. Reșița — C.F.R. Cluj-Napoca (0—2)
Jiul — Rapid (1—3)
„Poli" Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș (0—1)

REZULTATE TEHNICE

Politelmica lași — C.F.R. Cluj-Napoca 1—0 (0—0)
S. C. Bacău — Dinamo București 0—1 10—0)
U. T. Arad — „Poli" Timișoara 2—1 (2—0)
Rapid — F.C. Constanța 0—0
„U“ Cluj-Napoca — F.C.M. Reșița 0—2 (0—1)
Univ. Craiova — Steaua 2—0 (0—0)
F. C. Bihor — Olimpia Satu Mare 3—1 (1—0)
F. C. Argeș — Jiul Petroșani 3—0 (2—0)
Sp. studențesc — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (2—0)

Ieri, Steaua, care și-a asigurat 
încă din etapa trecută titlul de 
campioană, a părăsit învinsă te
renul de joc. pentru prima oară 
în acest retur ! Este cazul unui 
semn de exclamație, care mar
chează în același timp perfor
manța Universității Craiova. La 
periferia clasamentului, Politeh
nica Iași, F.C. Argeș si U.T.A. 
și-au valorificat avantajul tere
nului, participînd astfel în con
tinuare cu șanse — mai mari 
sau mai mici — la lupta pentru 
rămînerea în Divizia A. Pe 
poziții mai avantajoase pînă ieri, 
Rapid a pierdut însă un punct 
care, în acest zbuciumat final de 
campionat, nu se știe cît de pre
țios poate fi considerat. învinse, 
F.C. Olimpia și C.F.R. Cluj-Na- 
poca mai speră, totuși. în viitoa
rele lor rezultate și ale celorlalte 
formații din apropiere. In orice 
caz, împrumutînd titlul unui re
cent film, se poate spune că... 
„Instanța amină pronunțarea*'.

La Diisseltlorf, Natalia Mă
rășescu a cîștigat cursa de 
1 500 m cu un rezultat excelent: 
4:04,2, care îmbunătățește cu 
trei secunde și jumătate (!) ve
chiul record național ce ii a- 
parținea din acest an și cons
tituie, totodată, cea mai bună 
performanță mondială obținută 
în acest sezon (pînă acum — 
4:05,9 Christine Stoll, R. D. 
Germană). Performanța Nata
liei, a cincea din istoria probei 
de 1 500 m, este în același timp 
cea mai bună realizată de cîș- 
tigătoarea unei curse în afara 
Jocurilor Olimpice și a campio
natelor europene. Clasată pe 
locul doi cu 4:06,1, Maricica 
Puică realizează, la rindul ei, 
un valoros record personal 
(4:07,8) și confirmă ascensiu
nea sa în rîndul celor mai bu
ne specialiste mondiale ale 
probei (deține acum al cincilea 
rezultat al anului). în urma ce
lor două alergătoare românce 
s-a clasat Brigitte Kraus (R.F. 
Germania), campioana europea
nă de sală a probei. De remar
cat și cifra realizată de cea 
de-a treia atletă a noastră par
ticipantă la această cursă, Ilea
na Silai, 4:08,6 (record perso
nal). Iată clasamentul complet 
al celei mai rapide alergări din 
acest an: 1. Natalia Mărășescu 
4:04,2, 2. Maricica Puică 4:06,1, 
3. Brigitte Kraus 4:07,4, 4. Ve
sela Iacinska (Bulgaria) 4:07,9, 

'5. Christine Valero (Spania) 
4:08,3, 6. Christine Neumann
(R.D. Germană) 4:08,4, 7. Ilea
na Silai 4:08,6, 8. Ellen Well- 
mann (R.F. Germania) 4:09,7.

Tot la Diisseldorf, Valeria 
Ștefănescu a cîștigat proba de 
100 mg în 13,24, întreeînd-o pe 
Esther Roth (Israel) 13,37. Alte 
rezultate: disc — 1. Faina Mel
nik 68,38 m, 2. Argentina Menis 
65>26 m; înălțime — 1. Brigitte 
Holzapfel (R.F. Germania, ju
nioară!) 1,91 m, 2-5. Cornelia 
Popa, Andrea Matay (Ungaria), 
Ulrike Meyfarth (R.F. Germa
nia) și Virginia Ioan 1,84 m; 
greutate — 1. Eva Wilms (R.F. 
Germania) 20,20 m — record, 
2. Faina Melnik 19,09 m, 3. Va
lentina Cioltan 19,02 m (record 
personal).

La Stockholm. într-o cursă 
la care au participat cițiva din

tre cei mai buni specialiști 
mondiali pe 3 000 m obstacole, 
recordmanul nostru Gheorghe 
Cefan s-a clasat pe locul doi 
cu 8:16,2 îmbunătățind cu o se
cundă și jumătate vechiul re
cord național pc care îl stabi
lise anul trecut la concursul 
preolimpic de la Montreal. Pro
ba a fost cîștigată de record
manul mondial Anders Gaer- 
derud (Suedia) în 8:15,6, cel 
mai bun rezultat mondial al 
anului. Pe locul trei s-a clasat 
finlandezul Tapio Kantanen cu 
8:18,0 (record finlandez egalat).

NATALIA MĂRĂȘESCU

Performanța lui Cefan îl așea
ză pe locurile 4—5 în ierarhia 
celor mai buni alergători din 
toate timpurile (la egalitate cu 
vest-germanul Michael Karst).

Triunghiularul masculin Italia — Polonia — România

CLASAMENTUL
1. STEAUA 32 19 9 4 75—33 47
2. Dinamo 32 17 7 8 60—33 41
3. A.S.A. Tg. Mureș 32 16 4 12 44—37 36
4. Sportul studențesc 32 13 9 10 46—38 35
5. „Poli" Timișoara 32 13 9 10 50—46 35
6. Univ. Craiova 32 12 9 11 38—32 33
>. S.C. Bacău 32 14 5 13 36—34 33
8. F.C.M. Reșița 32 14 5 13 38—51 33
9. F.C. Bihor 32 14 4 14 42—44 32

10. F.C. Constanța 32 12 7 13 33—33 31
11. Rapid 32 12 6 14 39—45 30
12. Jiul 32 11 8 13 40—48 30
13. F.C. Argeș 32 11 8 13 30—39 30
14. Politehnica lași 32 12 5 15 43—46 29
15. U.T.A. 32 12 5 15 42—53 29
16. F.C. Olimpia 32 11 6 15 34—56 28
17. C.F.R. Cluj-Napoca 32 9 9 14 29—37 27
18. „U" Cluj-Napoca 32 7 3 22 29—43 17

La Milano a început întîlni- 
rea triunghiulară dintre echi
pele masculine ale Italiei. Polo
niei și României. După prima 
zi de concurs echipa Poloniei 
conduce cu 67—37 în me
ciul cu Italia și cu 68—39 
în cel cu România. In întîlnirea 
Italia — România scorul este de

59—45 în favoarea gazdelor. 
Atleții români au avut, în, ge
neral, comportări modeste, cu 
o singură excepție : Iosif Naghi, 
ciștigător la aruncarea discului, 
înaintea unor aruncători credi-

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele internaționale de tir

DAM IUGA A CÎȘTIGAT, LA BARAJ, 
PROBA DE PISTOL VITEZĂ

GOLGETERII
29 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 4 din 

11 m ; 23 GOLURI : Iordănescu (Steaua) — 6 
din 11 m ; 19 GOLURI : M. Sandu (Sp. stu
dențesc) ; 16 GOLURI : Radu II (F. C. Argeș) 
— 2 din 11 m, M. Răducanu (Steaua) — 1 din 
11 m ; 14 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.) — 4 
din 11 m.

Ieri, pe o ploaie rece și pe 
un vînt în rafale, au luat sfîr- 
șit campionatele internaționale 
de tir ale României și „Ma
rele premiu C'arpați“ la talere- 
Vremea total neprielnică — a- 
proape la fel s-a întîmplat și 
marți — a coborît sensibil ni
velul performanțelor înregis
trate. Așa s-a petrecut în pro
ba de armă standard trei po
ziții, a senioarelor și mai ales 
la pistol viteză, unde 7 trăgă
tori au realizat numai 590 sau 
591 puncte. Barajele, disputate 
de-a lungul unei ore și jumă

tate pentru desemnarea celui 
mai bun vitezist, s-au soldat, 
la rîndul lor, eu rezultate mo
deste. Dar dacă cifrele n-au 
avut darul să satisfacă pe de
plin, întrecerile (ne gîndim și 
la proba de pușcă liberă 3X4011 
seniori, disputată marți) au o- 
ferit dispute echilibrate.

Disputata marți, proba de 
pușcă liberă 3x40 f a seniori-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. • 4-ajț /



După „Regata Moscova“ la caiac-canoe

VERIFICARE ÎNTR 0 COMPETIȚIE
FOARTE PUTERNICĂ

De vorbă cu C. Bârsănescu, antrenorul coordonator al lotului nostru

S-a încheiat Turneul țărilor socialiste la scrimă

SPADASINII ROMANI: LOCUL 2 LA INDIVIDUAL

Anunțată drept cea mai im
portantă competiție dinaintea 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real, „Regata Moscova" la 
caiac-canoe („Memorialul Iulia 
Riabcinska") a onorat antici
pările, reunind la start ma
joritatea fruntașilor mondiali 
ai caiacului și canoei. Amă
nunte despre acest concurs, 
despre evoluția sportivilor noș
tri ne furnizează antrenorul 
coordonator al lotului, prof. 
Corneliu Bârsănescu :

— Am deplasat la Moscova 
prima noastră garnitură, în 
dorința de a verifica pregăti
rea și potențialul celor vizați 
să concureze la Montreal în 
condițiile unei concurențe pu
ternice, cu O lună și jumă
tate înaintea startului olimpic. 
Din capul locului vreau să 
precizez că, exceptîndu-i pe 
sportivii din R. D. Germană 

•— a căror supremație în ca
iacul feminin este binecu
noscută — și pe italianul Peri, 
la Moscova au concurat aproa
pe toți cei care speră în o- 
cuparea locurilor pe podium 
la J.O. Mai mult, sovieticii, 
pentru care regata a consti
tuit criteriu de selecție în ve
derea alcătuirii echipei olim
pice, au înscris la majoritatea 
probeloi- cîte 5—6 echipaje. 
Avînd în vedere forța deose
bită a' caiacului si canoei din 
această țară, vă puteți da sea
ma , mai bine de tăria con
cursului.

SCHIFIȘTII NOȘTRI 
CONCUREAZĂ

IA „REGATA GRUNAU"
în cursul acestei dimineți 

urmează să părăsească țara 
loturile reprezentative de ca
notaj, care vor participa, sîm- 
bălă și duminică, la întrece
rile ediției 1976 a puternicei 
„Regate Griinau". în fruntea 
Iotului nostru se află garni
tura olimpică masculină, din 
care fac parte următoarele e- 
chipaje : Oanță — Ceapura și 
Zagoni — Kapornyai la 2 f.c., 
Simion — Gali — Tudor — 
Grumezescu la 4 f.c., Walter 
Lanibertus și George Mcreuță 
la schif simplu. Printre echi
pajele feminine care participă 
la această regată amintim cele 
de 4+1 rame (Cornelia Neac- 
șu, Angelica Chertic, Eleonora 
Drugă, Valeria Cătescu + E- 
caterina lane) și 4+1 vîsle 
(Doina Bărdaș, Gina Tănase, 
Elena Gawluk, Lucia Buzuc 
+ Ecaterina lane).

CAIAC- 
CANOE

PRIMA EDIȚIE a „Tro
feului Drobeta", orga
nizată de Consiliul ju

dețean al sindicatelor Mehedinți s-a 
disputat în municipiul Drobeta Turnu 
Severin și a reunit la start peste 250 
de sportivi'și sportive de la cluburile 
și asociațiile sportive din țară. S-ou 
desfășurat probe pentru seniori, ti
neret, juniori I și II. Trofeul a reve
nit caiacîștilor și canoiștilor de la 
Școala sportivă Timișoara, urmați de

Loto-Pronosport informează
numerele extrase la tra

gerea PRONOEXPRES DIN 9 
IUNIE 1976 : FOND GENERAL 
DE CÎȘTIGURI : 1.514.244 lei din 
care : 745.789 lei REPORT. Extra
gerea I : 42 32 37 23 31 30 ; ex
tragerea a Il-a : 27 44 40 41 38.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 IUNIE. Ca
tegoria 1 (12 rezultate) : 13,85
variante a 7.490 lei : categoria 2 
(11 rezultate) : 327,45 variante a 
247 lei : categoria 3 (10 rezulta
te) : 2.872,35 variante a 42 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 IUNIE 1976

I. Politehnica Iași—C.F.R. 1
II. Rapid—F.C. Constanta X

III. F.C. Bihor—F.C. Olimpia 1
IV. F.C. Argeș—Jiul Petroșani 1
V. Sp. stud.—A.S.A. Tg. M. 1

VI. S.C. Bacău—Dinamo (p.) X
VII. S.C. Bacău—Dinamo (f). 2

VIII. U.T.A.—Poli. Tim. (p.) 1
IX. U.Ț.A.—Poli. Tim. (f.) 1
X. Univ. Craiova—Steaua (p.) X

XT. Univ. Craiova—Steaua (f.) 1 
XII. „U“—F.C.M. Reșița (p.) 2

XIII. „U“—F.C.M. Reșița (f.) 2

FOND DE CÎȘTIGURI : 186.430 
LEI.

— Cum apreciați comporta
rea sportivilor noștri în con
dițiile amintite ?

— Verificarea a fost utila, 
pentru ei și pentru noi, teh- 
nicienii lotului. în general ca- 
iaciștii și canoiștii români au 
concurat bine, cu oscilații în 
plus și minus față de acest 
calificativ. Foarte bine — 
Vasile Dîba, cîștigător la K1 — 
1 000 m în fața principalilor 
— prezumtivi ■— adversari la 
J.O. (Csapo, Sledziewski) și 
sosit al doilea la 500 m la 
numai o zecime de secundă de 
sovieticul Lizunov. Gheorghe 
Danilov și Gheorghe Simic- 
nov, clasați la ambele probe 
de canoe pe locurile secunde, 
au demonstrat o continuă creș
tere a formei, care va atinge 
punctul maxim la J.O. Și 
Ivan Patzaichin — mai bun 
la 1 000 m, unde ar fi putut 
cîștiga — se apropie de valoa
rea sa cea mai bună. Ne-a 
mulțumit și comportarea Aga- 
fiei Orlov și Nastasiei Nichitov 
(K 2). N-au convins Maria Mi- 
horeanu (K1), departe de po
sibilitățile ei reale. în serii a 
concurat fără să se concen
treze și a ratat calificarea în 
finală. La fel, perechea caia- 
ciștilor Larion Serghei — Po- 
licarp Malîhin, clasați pe 
locuri modeste — IX si X — 
cu timpuri departe de cele 
realizate la antrenamente. Ei 
trebuie să se pună serios pe 
treabă pentru a recuceri pozi
țiile cîștigate în ultimii doi 
ani, pe care le-au pierdut 
acum ; posibilități au !

VI. M.

„CUPA DINAMO
Competiția „Cupa Dinamo" 

la ciclism începe astăzi, la ora 
16, cînd participants la între
ceri vor lua startul în prima e- 
tapă programată pe șos. Bucu
rești — Oltenița (100 km, cu 
plecarea de la km. 6). La actua
la ediție a întrecerii (a XVII-a) 
vor participa selecționatele tu
turor secțiilor de ciclism din 
Capitală, alergători de la Meta
lul Plopeni, Petrolul Ploiești și 
CIBO — Brașov, precum- și trei 
echipe din R.D. Germană (Dina
mo Berlin), Cehoslovacia (Ruda 
Hvezda Plsen) și Grecia.

Este interesant de arătat că 
la ultimele cinci ediții ale „Cu
pei Dinamo", victoria finală a 
revenit de patru ori reprezen
tanților clubului organizator

Iată programul următoarelor 
două etape : etapa a Il-a, vineri 
ora 15,30, km. 7 șos. București

cei de Ia Voința Arad și Școala 
sportiva Orșova. (R. PREDESCU — 
coreso.).
ÎNOT SIMBÂTĂ Șl DUMINICA, 

la Geoagiu (bazin de 50 
m) va avea loc un concurs de veri
ficare a înotătorilor din loturile re
prezentative de seniori și juniori.

ETAPA A IV-A a Divi- 
rULU 2|ei A (seria B) : la Ti
mișoara, Industria linii a învins Șco
larul București cu 7—5 (0-2, 3—1,
1—1» 3-1). Au marcat : Barabancea 
2, Bondârâu 2, Pițigoi 2, llecan (I.L.) 
și Boca 2, Nicolae 2, Medianu (Ș) ; 
la Arad, Rapid — Progresul Oradea 
9-6 (2—2, 2—1, 4—2, 1—1). Princi
palii realizatori : Unc 3, Leszay (R) 
3 și Lengyel (P) 3 ; la Tg. Mureș,
Mureșul — Politehnica Cluj-Napoca 
4-11 (2—2, 0-3, 1—2, 1-4), Au în
scris : V. Pop 4, Covaci 4, Marioti, 
Chioreanu, Szucs (P) și Lucaci 2, 
Szarvadi 2 de la Mureșul.

ECHIPA FEMININĂ DE 
HANDBAL A ROMÂNIEI
PARTICIPĂ LA „TROFEUL 

IUGOSLAVIA"
Astăzi pleacă la Belgrad re

prezentativa feminină de hand
bal a României pentru a par
ticipa între 11 și 13 iunie la 
competiția internațională do
tată cu „Trofeul Iugoslavia". 
Din echipa condusă de antre
norul emerit Constantin Po
pescu fac parte, printre altele. 
Viorica Ionică, Simona Arghir, 
Doina Cojocaru, Rozalia Șoș, 
Doina Furcoi, Magda Mikloș 
și Nadire Luțaș.

Programul jocurilor repre
zentativei României este ur
mătorul : vineri — cu Uniu
nea Sovietică, sîmbătă — cu 
Iugoslavia și duminică — cu 
R. F. Germania.

SI ÎN PROBA
în proba de spadă a Turneu

lui țărilor socialiste la scrimă, 
desfășurat la Budapesta, repre
zentanții României au ocupat 
poziții foarte bune. La indivi
dual, de pildă, spadasinul Nico
lae Iorgu s-a clasat pe locul 2, 
în. urma unui turneu de baraj 
în 3 (cu Kolczonay și Muskow- 
ski). Inițial, la capătul turneu
lui final, Iorgu obținuse victorii 
la Lukomski (5—3), Erdos (5—4) 
și Szabo (5—0). în baraj : 5—1 
cu Muskowski și 4—5, după o 
dispută epuizantă, cu Kolczo
nay.

Clasament final : 1. Kolczo
nay (Ungaria) 3 v.d.b., 2. IORGU

SUCCESE ALE TINERILOR 
LUPTĂTORI ROMÂNI LA 
TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE LA BUDAPESTA

Zilele trecute s-a încheiat 
la Budapesta un turneu inter
național de lupte greco-romane 
și libere rezervat juniorilor, 
la care au fost prezenți și re
prezentanții țării noastre. Ti
nerii sportivi români au avut 
o comportare remarcabilă, 
mulți dintre ei ocupînd locuri 
fruntașe. La greco-romane, 
cinci luptători români au cîș- 
tigat concursul : N. Zamfir
(48 kg), C. Arapu (52 kg), G. 
Dumitriu (62 kg), Gh. Panaite 
(90 kg) și I. Savin (100 kg), 
iar C. Drăghici (52 kg) și D. 
Aiacoboaie (57 kg) s-au clasat 
pe locul 2. Și sportivii de la 
libere au obținut succese : Gh. 
Rașovan (48 kg). A. Șuteu 
(52 kg) și D. Lupu (82 kg) au 
urcat pe prima treaptă a po
diumului de premiere, iar N. 
Petcu (68 kg) și M. Stanei u 
(82 kg) au ocupat locul secund.

“ LA CICLISM
— Alexandria. 120 km ; etapa a 
Ilî-a, sîmbătă ora 11, șos. 
București — Urziceni. 120 km.

„CUPA ȘCOLII SPORTIVE DE ATLETISM**
Pe stadionul Republicii din 

București s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică „Cupa Școlii sportive 
de atletism** (concursul republican 
de primăvară al juniorilor de ca
tegoria a in-a). Cu acest prilej 
Viorel Gagiu (L.C.E.A. Cîmpulung 
Muscel) a îmbunătățit recordul 
categoriei de vîrstă la 1 000 m ob
stacole ălergînd 2:47,5. Lucia Ne- 
govan (Șc. sp. Tg. Mureș) a ega
lat cu 10,1 recordul la 80 m. Alte 
rezultate : BĂIEȚI : 80 m : Vasile 
Moncea (L. N. Bălcescu Cluj-Na
poca) 9,3, 9o mg : Mihai Breazu 
(L.N.B. Cluj-Napoca) 12.4, 3 km 
marș: Marian Văietuș (Șc. sp. at

Triunghiularul masculin
(Urmare din pag. 1)

tați cu performante superioare. 
Iată rezultatele primei zile : 
100 m — 1. Voronin (Polonia) 
10,2... 5. Claudiu Sușelescu 10,4, 
6. Toma Petrescu 10,5; 400 m — 
1. Jan. Werner (P) 45,7... 4.
Gheorghe Dulgheru 47,8... 6.
Iosif Korodi 48,8; 1 500 m — 1. 
Wasilervski (P) 3:40,2, 2. Gheor
ghe Ghipu 3:40,6... 5. Petre Lu
pan 3:42,3 ; 10 000 m — 1. Kowel 
(P) 28:22,4, 2. Ilie Floroiu
28:23,2... 6. Cătălin Andreica
30:52,4; 4x100 m — 1. Polonia 
39,0, 2. România 41,3; Italia

FINALELE CAMPIONATULUI DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

titluri. Sper ca și în Capitală, 
în fața publicului bucureștean, 
rezultatele mele să fie la înăl
țime".

ALINA GOREAC : „Regret 
mult că un mic accident m-a 
ținut cîteva zile departe do 
aparate. Aceasta a făcut ca la 
finale, foarte importante pen
tru toți gimnaștii noștri frun
tași, să nu mă aflu în cea mai 
bună formă. Dacă aș mai fi 
avut o săptămînă la dispozi
ție, atunci cred că evoluția 
mea la finale ar fi fost foarte 
bună. Sper, totuși, ca la pa
ralele. aparatul meu preferat, 
să obțin un rezultat bun",

DAN GRECU : „Voi evolua 
la Palatul sporturilor cu exer
cițiile cu care mă voi prezen
ta peste mai bine de o lună 
Ia J.O. de la Montreal. Am 
muncit mult, am finisat fie
care mișcare, fiecare element 
și cred că voi concura .ine. 
Doresc mult să-mi înscriu in 

’palmares cel de-al cincilea ti

PE ECHIPE
(România) 3 v.d.b., 3. Mus- 
kov.'ski (Ungaria) 3 v.d.b., 4. 
Lukomski (U.R.S.S.) 2 v., 5. 
Erdos (Ungaria) 2 v., 6. Szabo 
(România) 2 v.

Rezultatul a fost repetat, du
pă aceea, în turneul pe echipe 
în care spadasinii români (Ior
gu, Pongraț, Popa, Szabo, Duțu) 
au întrecut formațiile Cubei 
(9—5). Cehoslovaciei (8—4) și 
Uniunii Sovietice (8—8, plus 7 
tușe), au încheiat la egalitate 
perfectă cu cea a Ungariei și 
au pierdut in extremis, cu 7—8, 
la „4“-ul Poloniei, cîștigătorul 
probei.

La floretă fete, formația țării 
noastre s-a situat pe locul 6. 
(Echipa a fost handicapată de 
îmbolnăvirea uneia dintre spor
tivele de bază, Suzana Arde- 
lcanu).

START ÎN EDIȚIA
A lll-a A

„CUPE! SCÎNTEII 
TINERETULUI- 

LA TENIS
Devenită tradițională, cea 

de-a IlI-a ediție a „Cupei Scîn- 
teii tineretului" la tenis rein
tră în actualitate. începînd de 
azi s-a dat startul primei e- 
tape, cea de masă, care va re
uni toate categoriile de tineri. 
Concurenții (băieți și fete) sînt 
împărțiți, conform regulamen
tului, în trei categorii de vîr- 
stă : 10—14, 15—19 și 20—25
de ani.

Următoarele etape vor avea 
loc după cum urmează : cea 
de-a Il-a (pe localități și cen
tre de comună) între 15 iulie și 
15 august : a IÎI-a (pe județ) — 
15—31 august —, urmînd ca 
finala pe țară să se desfășoare 
în stațiunea turistică a tinere
tului de la Costinesti. între 
6—12 septembrie.

letism) 14:25,6, disc : ion Balint 
(C.S. Arad) 51.94 m, lungime : 
Vlad Enescu (C.S. Școlar) 6.53 m, 
înălțime : Florin Chivu (L.C.E.A.) 
1,80 m, suliță : Marius Andrușca 
(Șc. sp. Rădăuți) 51,66 m, 4X80 m: 
Liceul Nicolae Bălcescu Cluj-Na- 

- poca 36,6 ; FETE : 600 m : Ștefana
Ion (Șc. sp. Olimpia Craiova) 
1:41,0, 1 000 m : Aneta Achim (Șc. 
sp. 1 Galați) 3:02,7, 80 mg : Ma
riana Vlăsceanu (L.C.E.A.) 12.0,
lungime : Speranța Radu (Șc. sp. 
Constanța) 5,45 m, înălțime : Si
mona Buciu (Șc. sp. Lugoj) 
1,50 m, 4X80 m : Liceul 2 lași 
41,7.
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Italia — Polonia — România
descalificată ; 110 mg — 1. Ron- 
coni (I) 13,8, 2. Erwin Sebestyen
13.8.. . 6. Nicolae Perța 14,6; 
lungime — 1. Kedziewski (P)
7.85.. . 5. Dumitru Iordache 7,51 
m, 6. Ștefan Lăzărescu 7,25 m ; 
înălțime — 1. Jacek Wszola (P) 
2,24 m. •— record... 4—5. Con
stantin Cîrstea și Gwozdz (P) 
2,10. 6. Alexandru Papi 2,10 m ; 
disc — 1. Iosif Naghi 62,14, 2. 
Wolodko (P) 58,78 m, 3. De 
Vincentis (I) 58,74 m... 5. Ion 
Zamfirache 53,30 m ; ciocan — 
1. Ljubjewski (P) 70,32 m... 5. 
Nicolae Bîndar 64,76, 6. Tudor 
Stan 64.62 m.

tlu de campion absolut al 
României. Bineînțeles, mă voi 
strădui ca evoluția mea Ia i- 
nele să fie Ia nivel... mondial 
și olimpic".

TEODORA UNGUREANU: 
„Păstrez cu plăcere în pano
plia mea cu trofee medalia de 
campioană cucerită anul trecut 
Ia Bacău. Mă aflu într-o for
mă bună și cred că voi putea 
și de data aceasta să cîștig un 
titlu de campioană. Poate la 
bîrnă... În orice caz, sînt con
vinsă că duelul meu cu Na
dia va fi de o factură foarte 
ridicată, oferind publicului 
bucureștean multe momente de 
reală satisfacție".

MIHAI BORȘ : „Nu mă în
doiesc, campionatele din acest 
an, programate cu puțin timp 
înaintea J.O., vor fi de un ri
dicat nivel tehnic. Doresc mult 
să mă clasez în primele trei 
locuri la individual compus, iar 
la inele, împreună cu Dan Gre- 
cu, Nicolae Oprescu și Liviu 
Mazilu, să dovedim că alcătuim 
o adevărată echipă olimpică".

CRAIOVA, 9 (prin telefon)
A fost un meci de orgoliu ! 

Ultima campioană din provin-

J
pionat. 
„ochi“. 
mult till 
la acest 
n-a ofer 
iovenii

Stadion Central ; teren foarte bun ; timp 
aproximativ 50 000. A marcat : OBLEMENCO 
de corners : 4—3. Raportul șuturilor la poe
porții : 9—5).

UNIVERSITATEA : Purcaru—NEGRILĂ, Constar 
neanu—Ciupitu, BĂLĂCI (min. 63 Donose), Șt< 
MENCO, Câmâtaru (min. 57 (DAȘCU).

STEAUA : lORDACHE-Anghelini, Sameș AGIU 
(min. 57 Dumitriu IV), lordânescu-șTroi, M. R 
tase), C. Zamfir.

A arbitrat : C. Szilagy ; la linie : V. Ti 
Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 3—0 (1—0). fl

cie. Universitatea ’74, primea iureș,
replica laureatei actualului cam- cesară.

FINAL FIER
ORADEA, 9 (prin telefon).

Oaspeții au venit h'otărîți să 
joace o carte mare. Ei s-au orga
nizat bine în apărare si n-au ezi
tat să atace ori de cîte ori au

Sadion F.C. Bihor ; teren 
Foarte bun ; timp excelent ; 
spectatori — aproximativ 15 000. 
Au marcat : M. MARIAN (min. 
7), GEORGESCU (min. 47), 
POPA (min. 73), GHERGHELI 
(min. 89). Raport de cornere : 
5-1. Raportul șuturilor la 
poarta : 13—11 (pe spațiul
porții : 7—5).

F.C. BIHOR : ALBU-P. Ni
colae, LUCACI, E. Naghi, Po- 
povoci—Naom, M. MARIAN, 
AL. NAGHI (min. 72 Mure- 
șan) — Ghergheli, Florescu 
(min. 25 Agud), GEORGESCU.

OLIMPIA : Bathori I—Filip, 
CONDRUC, Popescu, Bocșa— 
V. MUREȘAN, Bathori l|, 
Both I (min. 46 Helvei), POPA— 
Hațeganu (min. 66 Varga), 
lancu.

A arbitrat : C. Dinulescu ; 
la linie : Gh. Vasilescu ’ll 
(ambii din București) și 
C. Ghenciulescu (Tirgoviște).

Cartonașe galbene : BOCȘA, 
GHERGHELI, BOTH |, AGUD.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 3-2

(3-1).

avut prilejul să o facă. F.C. Bi
hor, după un început bun, în 
care părea că va obține o victorie 
fără probleme, mai ales după 
deschiderea scorului din min. . 7
(M. MARIAN a reluat puternic,

Ia colț, d 
hori I), 1 
fără sufil 
în fazele 
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condiții 1 
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ROMÂNIA - BULGARIA (selecționatele
După cum se știe, în luna 

mai, la Karlovo, în primul meci 
dintre selecționatele Diviziei B 
din România și Bulgaria, victo
ria a revenit formației bulgare 
cu scorul de 2—1 (1—1). Marți, 
la Alexandria, pe un gazon ex
celent (dar alunecos, din cauza 
ploii), in fața cîtorva mii de 
spectatori, cele două formații 
au susținut partida revanșă. De 
data aceasta, au cîștigat fotba
liștii noștri, cu același scor : 
2—1 (1—1). în. min. 12, Voicilă 
a înscris din lovitură liberă, de 
la 16 m. în min. 39. oaspeții au 
egalat prin masivul O. Petrov 
(1,90 m), care a înscris cu capul, 
în min. 62. echipa noastră a 
luat conducerea cu golul care 
avea să-i aducă și victoria : 
Tudor a șutat la poartă din a- 
fara careului și Kirilov, la 7—8 
m, în careu, a oprit balonul cu 
mina. II m clar ! Oaspeții au 
protestat nejustificat, l-au îm- 
brîncit pe arbitru, iar Mancenov 
l-a și lovit pe conducătorul de 
joc, fiind eliminat pentru ges
tul său reprobabil. Koller a. 
transformat preois lovitura de 
pedeapsă. Enervați de cîteva 
decizii greșite ale tușicrului Al. 
Drăguț (Zimnicea) și de trece
rea cu vederea a unui fault în 
careu asupra lui Pargov, fot
baliștii bulgari au jucat dur, 
dominînd, însă, și în 10 oameni, 
intr-un final în care Bunea ar 
fi trebuit să fie și el eliminat 
pentru lovirea intenționată a 
lui O. Petrov cu balonul în 
față. O partidă de mare anga
jament. în care jocul echipei 
noastre a fost sub nivelul ce
lui al partenerei sale. Arbitrul 
C. Niculescu (Buc.) a condus 
formațiile : ROMÂNIA : Bunea
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IAȘI, 9 (prin telefon).
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DUPĂ PAUZA
ocazii, a lui Crișan în min. 35 
și a lui Ciupitu în min. 36, -dar 
Iordache s-a dovedit excelent. 
Steaua a încercat și ea ceva 
în ofensivă, dar intrările dure 
(și nesancționate) ale lui Ber- 
neanu și Deselnicu au anulat, 
parcă, elanul ofensivei mili
tare.

Va fi o repriză mai frumoa
să, imediat după pauză. Iure
șul craiovean, materializat încă 
din start prin golul lui OBLE- 
MENCO în min. 48, lansează 
jocul, dar chiar dacă meciul 
are oarecare echilibru replica 
liderului e totuși firavă. De 
unde și ocazia lui Bălăci (min. 
55), rezolvată din nou de Ior- 
dache, și cursele lui Crișan și 
Dașcu, una dintre ele înche
iată în min. 83 cu al doilea 
gol al studenților : a centrat 
Dașcu de pe stingă și OBLE- 
MENCO a înscris printr-un 
plonjon superb un gol cu care 
ia conducerea în clasamentul 
golgeterilor absoluti ai tării — 
161 de goluri în prima divizie. 
Meciul era jucat și insistența 
din final a liderei ni s-a părut 
fără conținut. Pentru că Steaua 
a refuzat un joc de angajament 
total, gîndindu-se, probabil, la...' 
Cupă.

Mircea M. IONESCU

întîlnirea socotită drept cea 
mai importantă pentru efectele 
ei în lupta de evitare a retro
gradării a fost permanent mar
cată de această miză deosebită. 
Gazdele au suportat mult mai 
greu decît oaspeții apăsarea în- 
tilnirii, astfel că doar în rare 
momente au jucat calm și lu-

Stadion ,,23 August" ; teren 
excelent ; timp frumos ; spec
tatori — aproximativ 6 000. A 
marcat : SOFIAN (min. 51). 
Raport de cornere : 10—7. 
Raportul șuturilor la poarta : 
17—11 (pe spațiul porții : 
9-5).

POLITEHNICA : Stan — SO
FIAN, Dinu (min. 72 Cioba- 
nu), Unchiaș, Mureșan — Ro- 
milâ, BANU, Simionaș — D. 
lonescu, Dănilâ, COSTEA.

C.F.R. : Budușan — L. MI
HAI, Szoke, CIOCAN, Lupu — 
M. BRETAN, Boca, Vișan — 
Goștilean (min. 54 Popa), 
Țegean, Coloji.

A arbitrat : Marcel Buzea ; 
la linie : llie Urdea (ambii 
din București) și Ion Chilibar 
(Pitești).

La tineret-speranțe : 3—0
(1-0).

Trofeul Petschovschi : 9.

cid. în schimb, oaspeții — cu 
recunoscuta lor specialitate de 
a menține balonul prin pase 
repetate — au reușit să se afle

U.T. A. .2(2)
PDLI-TIMIȘOARA- 1(0)

ARAD, 9 (prin telefon).
De la meciul cu Feyenoord, 

spun localnicii, n-a mai fost atî- 
ta lume s-o vadă pe U.T.A., re- 
zultînd astfel că suporterii tex- 
tiliștilor sînt alături de formația 
lor favorită și la bine si la rău. 
Apăsată de situația critică, echi
pa gazdă forțează din start des
chiderea scorului, dar o face 
pripit și șuturile de la distanță 
ale lui Colnic nu găsesc cadrul 
porții. A fost, parcă, o reglare 
a tirului din partea vîrfului de 
atac arădean care, în min. 12, 
lansat de Schepp, în careu, nu 
mai greșește. Nici golul lui COL
NIC nu liniștește, însă, echipa, 
care, în loc „să-și paseze" adver
sarul, se grupează în fata butu
rilor lui Marincan pentru a-și 
apăra fragilul avantaj. Oaspeții 
nu se lasă mult invitați și pro
duc emoții „tribunelor" în min. 
19 (Păltinișan trimite peste poar
tă de la 10 m) și 22 (Roșea îl 
obligă pe Marincan să respingă

Stadion U.T.A. ; teren foar
te bun ; timp însorit, vînt 
ușor ; spectatori - aproxima
tiv 20 000. Au marcat : COL
NIC (min. 12), BROȘOVSCHI 
(min. 29), FLOAREȘ (min. 
62). Raport de cornere : 
3—11. Raportul șuturilor la 
poarta : 14—22 (pe spațiul
porții : 5—5).

U T.A. : Marincan — Birâu, 
Kukla, POJONI, Gal — DO- 
MIDE, SCHEPP (min. 61 Axen- 
te), Broșovschi — Cura (min. 
82 Sima), COLNIC, Giurgiu.

„POLI" : Jivan — Mioc,
PĂLTINIȘAN, Mehedintu,
Maier — Dembrovschi, ROSCA, 
Șerbănoiu - ANGHEL, Cotec 
(min. 61 PETRESCU), Floareș.

A arbitrat : N. Petriceanu ; 
la linie : D. Isâcescu și V. 
Roșu (toți din București).

Cartonașe galbene : GAL, 
MIOC.

Cartonașe roșii : BIRĂU,
ANGHEL.

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

(0-0).

DUPĂ MULTE EMOȚII,
balonul într-unul din stîlpii por
ții).

Scăpată cu fața curată, U.T.A. 
iese la joc și, la primul atac 
mai închegat (min. 29). BROȘOV
SCHI fructifică o pasă a lui Do- 
mide. Și U.T.A. pare, din nou, 
prematur mulțumită, permitînd 
oaspeților să dețină superiorita
tea teritorială o bună parte din 
repriza secundă. Apoi, în min. 
62, cînd FLOAREȘ a redus han-

GAZDELE, CA ÎN

PITEȘTI, 9 (prin telefon).
De la 2 mai (etapa XXVI. 2—1 

cu Politehnica Iași). F.C. Argeș 
nu a mai obținut o victorie în 
campionat, deși între timp a mai 
jucat încă de trei ori pe teren 
propriu 1 în partida cu Jiul însă, 
formația locală a evoluat ca în 
zilele ei bune, a dominat cu au
toritate din primul pînă în ulti
mul minut. Argeșenii și-au ...dez
văluit intențiile lor pur ofensive 
încă de la început, iucînd cu 
fundașii centrali pe linia de cen
tru, cu cei laterali mereu în 
atac (îndeosebi Bărbulescu) și 
cu un mijlocaș — Iovănescu — 
al doilea vîrf lîngă Radu II. Ast
fel prezentîndu-se lucrurile, nu a 
mirat pe nimeni că scorul s-a 
deschis relativ repede. în min. 8, 
IOVĂNESCU a reluat imparabil 
cu capul, de la circa 8 m, o ex
celentă centrare a Iui Jercan. 
Autorul golului (min. 12) și M. 
Toma (min. 25) au ratat apoi 
două mari ocazii. în min. 30, în
să, Ia o învălmășeală în careul 
petroșenenilor, JERCAN a găsit 
un culoar favorabil si a șutat 
plasat, mărind avantajul echipei 
sale.

După pauză ofensiva gazdelor 
nu a scăzut nici un moment din 
intensitate. în minutele 50 și 52, 
Radu II și M. Toma s-au aflat 
la un pas de gol, dar abia în 
min. 67 tabela de marcaj s-a mo
dificat din nou, în urma unei fa
ze de mare spectaculozitate :CRIZA DE INSPIRAȚIE A G1ULEȘTENIL0R

In timp ce oaspeții nu au 
contat în atac (ei renunțind 
foarte curînd și la arma contra
atacului), bucureștenii, care au 
dominat în marea parte a timpu
lui, chiar cu fundașii la centrul 
terenului, s-au complicat în ac
țiuni ofensive, odată ajunși în 
preajma careului advers secîn- 
du-le inspirația. Din această 
cauză, ei nu au avut decît pa
tru ocazii de a înscrie, două re- 
zultînd din lovituri libere exe
cutate de către Manea din po
ziții identice, de la aproximativ

25 metri, singura diferență fiind 
că la prima (min. 12) extrema 
stingă feroviară a șutat plasat 
Ja semiînălțime, portarul Popa 
respingînd spectaculos în cor
ner, în timp ce la a doua lo
vitură liberă (min. ’30) Manea a 
trimis balonul de puțin pe lîn
gă bară.

Celelalte două acțiuni ofensi
ve care se puteau încheia cu 
gol în poarta constănțeană s-au 
petrecut în min. 40 si min. 86, 
la cea din prima repriză prota
goniștii fiind Neagu sl Manea, 
ultimul blocat curajos de Popa 
în carelul de 6 metri, iar la cea 
din finalul partidei Șutru a tri
mis cu capul balonul în bară, 
de unde, revenit în teren, a fost 
trimis peste poartă de la mai 
puțin de 6 metri !

Echipa constănțeană s-a mul-

deseori foarte aproape de obți
nerea unui rezultat de egali
tate, pe care l-ar fi meritat. 
Dominarea teritorială a fost de 
partea ieșenilor, dar numeroase 
mingi cîștigate la mijlocul te
renului n-au găsit, prin pasa 
finală, adresantul care trebuia 
să șuteze. Așa se face că. în 
ciuda acestui avantaj teritorial 
evident, situațiile gazdelor de 
a marca n-au fost pe măsura 
superiorității lor teritoriale. în 
schimb, clujenii dispunînd de 
un spațiu dezaglomerat în fața 
lor. au lansat, mai cu seamă 
în a doua repriză, acțiuni pe 
contraatac care au produs multe 
emoții în tribunele stadionului.

Victoria ieșenilor a concreti
zat-o SOFIAN (min. 51), Ia o 
acțiune foarte hotărîtă și rapidă 
efectuată pe cont propriu și în
cheiată cu un șui puternic, cu 
care l-a învins pe Budușan. 
Oaspeții au fost pe punctul 
de a egala în min. 56, cînd Mu
reșan a scos mingea de pe li
nia porții, după ce Coloji re- 
luase balonul cu capul. Pină la 
sfîrșitul întîlnirii, Politehnica a 
tăcut un joc ceva mai bun, lup- 
tînd cu toate forțele spre a 
menține un minim avantaj așa 
de important pentru rămînerea 
în prima divizie. în ansamblu, 
partidă de un nivel modest, 
presărată cu multe greșeli de 
ordin tehnic din cauza pe care 
o aminteam la început.

Eftimie IONESCU

BACĂU, 9 (prin telefon).
Credeam că în această partidă 

gazdele vor imprima în teren u.n 
tempo t ridicat, că vor juca cu a- 
plomb și elan pentru a putea 
trece de experimentata lor par
teneră. Băcăuanii nu au reușit, 
însă, acest lucru, atît din proprie 
neputință cît și ca urmare a fap
tului că bucureștenii au știut 
prin calm și acel joc de .,pase- 
morișcă" să dezarmeze adversa
rul, să-1 facă să caute cu... lumi
narea pozițiile ideale de șut. în 
prima repriză băcăuanii, după 
ce au scăpat „basma-curată" în 
min. 13 (D. Georgescu a șutat 
de la 16 m, singur-singurel cu 
portarul Coman în față, peste 
bara transversală !) și-au creat 
cîteva situații de gol, mingea 
plimbi,ndu-se periculos prin ca
reul dinamovist, însă, acolo n-a 
fost găsit jucătorul cu percuție, 
cu acel șut sănătos. Duțan (min. 
18 și 30), Băluță (min. 19) și Șo- 
șu sînt cei care n-au nimerit 
ținta porții din poziții favorabile, 
ultima fiind cit „roata carului", 
în repriza secundă — min. 56 — 
am consemnat o fază fierbinte la 
poarta apărată de Ștefan, pe rînd 
Băluță și Duțan avînd golul în 
„vîrful bocancului". în minutul 
următor, contraatac fulgerător de
clanșat de dinamoviști și Vrîn- 
ceanu, servit de Lucescu, ratează 
incredibil. Oaspeții, prin triun
ghiul Lucescu — D. Georgescu — R. 
Nunweiller, țin mai bine frinele jo
cului, clatină din ce în ce mai 
mult defensiva locală. Urmarea :

Stadion ,,23 August" ; teren 
bun : timp frumos ; specta- 

« tori — aproximativ 20 000. A 
marcat : LUCESCU (min. 73). 
Raport de cornere : 10—3. Ra
portul șuturilor la poarta :
10—11 (pe spațiul porții :
2-3).

S. C. BACĂU : Coman — 
Lunca, Catargiu, Volmer, MAR- 
GASOIU — ȘOSU, Duțan (min. 
74 Cârpuci), Chitaru (min. 
67 Botez) — Aelenei, Pană, 
Bâluțâ.

DINAMO : ȘTEFAN — CHE- 
RAN, G. Sandu, Dobrâu, Lu- 
cutâ — Sâtmârearu II, R. 
NUNWEILLER, CUSTOV 
LUCESCU, D. GEORGESCU, 
Vrînceanu.

A arbitrat : O. Anderco
(Satu Mare) ; la linie : T. 
Balanovici și P. Mărâșescu 
(ambii din lași).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-speranțe : 1—1

(1-0).

în min. 73, R. Nunweiller centrea
ză în careu, balonul este respins 
de Volmer în picioarele Iui LU
CESCU și experimentatul jucător 
trimite sec în unghiul lung, sanc- 
ționînd prompt marea gafă a 
fundașului băcăuan. Golul a topit 
și mai mult pe gazde și Dinamo, 
prin știința contraatacului pe care 
o posedă, trece pe lîngă majora
rea scorului (min. 79 și 85 — au
torul ratărilor fiind Vrînceanu). 
O victorie a maturității unei echi
pe care nu iartă pe cei aflați în 
zi slabă.

Stelion TRANDAFIRESCU

Învingători fără probleme
evolu- 
reușit 

un 
pentru 

„asaltul" pe

Pe linia ultimelor sale 
ții, Sportul studențesc a 
și ieri un joc apreciabil și 
rezultat bun, important 
bucureșteni în

PUNCTELE SPERANȚEI
dicapul (înscriind cu capul), a 
prins chiar să tremure (în min. 
79, la un „cap" al lui Anghel, 
Marincan a scos de lîngă bară). 
A fost faza la care, lovindu-se 
reciproc, Birău și Anghel au vă
zut cartonașul roșu. De aici îna
inte, duritățile (îndeosebi ale gaz
delor) fragmentează jocul și 
timpul se scurge încet pentru cei 
din tribune.

Gheorghe NICOLAESCU

care-1 dau, în acest 
campionat, unui loc
U.E.F.A.". Victoria de ieri a „alb- 
negrilor" este cu atît mai pre
țioasă, cu cît a fost obținută în 
fața unei echipe fruntașe a cla
samentului, care ne-a ’ ' 
cu bune evoluții în 
dar care — o spunem nu pen
tru a diminua meritele învingă
torilor — ieri a decepționat, mai 
ales după pauză cînd, resem
nată, A.S.A. a contat prea pu
țin în joc, șutînd o singură dată 
la poartă !

final de 
în „Cupa

obișnuit 
Capitală,

ZILELE LOR BUNE
Radu H s-a învîrtit 
rez printre fundașii 

arbitrul Gh. 
clar avantajul.

ca un... titi-
Jiului, Tonca 

l-a faultat^ evident în careu, dar 
Retezan a văzut 

_ , mingea deviind
la ROȘU ; șut puternic al aces-

Stadion ,,1 Mai" ; teren 
foarte bun ; timp noros, din 
min. 75 ploaie torențiala ; 
spectatori — aproximativ 8 000. 
Au marcat : IOVĂNESCU
(min. 8), JERCAN (min. 
ROȘU (min. 67). Raport 
cornere : 10-1. Raportul
turilor la poartă : 28—4 (pe

. to o\

30), 
de 
șu-

porții : 13—3).
ARGEȘ : Cristian

> Ariciu) — BĂRBU- 
OLTEANU, N. Sta 
Simion), Ivan
IOVĂNESCU, M 

ROȘU, RADU II,

SP. STUDENȚESC
A. S. A

cazie (reluare peste bară, la o 
minge respinsă de Solyom), «dar 
studenții și-au majorat curînd 
avantajul : în min. 36, Manea a 
executat o lovitură liberă de la 
circa 40 de metri 
CEA SANDU a 
los si a reluat 
colț.

După pauză, 
ca ritm, ca

lateral, M1R- 
sărit spectacu- 
cu capul, jos, la

meciul a scăzut 
spectaculozitate.

rece ; teren alunecos ; specta-
GROSU (min. 12), M. SANDU 

(min. 36). Raport de cornere : 5—5. Raportul șuturilor la poartă :
19-5 (pe spațiul porții : 7—2).

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu - TĂNASESCU, CIUGARIN, Gri- 
gore, Manea-Cazan, Marica (min. 78 Rădulescu), O. IONESCU—Pe- 
treanu, M. SANDU, Grosu (min. 85 C. Popescu).

A.S.A. : Solyom—Gligore, Kiss, ISPIR, Onuțan—Pîslaru (min. 78 Stin
gă), BOLONI, Szdllosi (min. 50 Marton)—Fazelcaș, Naghi, Both II.

A arbitrat : N. Cursaru ; la linie : N. Moroianu și A. Avramescu 
(toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 2-1 (2-1).

Stadionul Republicii ; timp ploios, 
lori — aproximativ 3 000. Au marcat

întîlnirea s-a desfășurat în 
nota de cvasipermaneniă domi
nare a bucureștenilor care, cu 
un Mircea Sandu în mare ver
vă, au periclitat continuu poar
ta lui Solyom. De altfel, scorul 
a fost deschis în urma

al Iui Sandu, care
unui 

, a tri
mis* în bară, mingea revenită în 
teren fiind apoi reluată în pla
să de GROSU. După zece mi
nute, Marica a avut o mare o-

„cap"

spațiul |
F. C.

(min. 86 
LESCU, 
(min. 86 
Mustățea, 
Toma — 
Jercan.

JIUL : |. Gabriel 
Tonca, Stocker, Nițu 
vușca, G. Stan, 
(min. 78 Covaci) — 
Roznai (min. 23 
Stoichiță.

A arbitrat : Gh. 
la linie : S. Stăncescu și D. 
Gh. Metz (toți din București)

SUCCES MERITAT

Trofeul Petschovschi 
La tineret-sperante 

(0-1).

tuia și... 3—0. Replica 
fără vigoard, absența lui 
și Roznai (accidentat 
resimțindu-se mult 
samblu în care ei sînt piesele de

Laurențiu DUMITRESCU

Moldovan 
N. Toma, 
Sălăjan),

Retezan ;

BO-

re- 
pă-

J1U1U1
Mulțescu 

în min. 23) 
într-un an-

CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele- 
fon).

Confruntare inegală între o 
formație (F.C.M.) dornică să mai 
urce trepte în ierarhia finală a 
Diviziei A și o echipă („U") 
semnată cu soarta sa de a 
răsi primul eșalon fotbalistic. Re- 
șițenii, deși fără Beldeanu si - 
ra. au combinat mai bine la mij
locul terenului și au fost mai 
insistent! în fața porții lui Lăză
reanu. „U" a avut uneori iniția
tiva. însă a jucat lent, iar cînd 
înaintașii au ajuns la marginea 
careului advers au căutat o po
ziție ideală pentru a șuta, ceea 
ce a permis fundașilor centrali 
reșiteni să rezolve situațiile mai 
critice.

Puține faze s-au creat în pri-

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp ploios ; spectatori - apro
ximativ 8 000. Raport de cornere : 13—2. Raportul șuturilor la poartă : 
13-6 (pe spațiul porții : 8—1).

RAPiD : Ioniță—Pop, Grigoraș, FI. Marin, A. DUMITRU—ANGELESCU, 
Rîșniță, M. Stelian (min. 46 Șutru)—Leșeanu (min. 66 Rontea), Neagu 
MANEA.

F.C.CONSTANȚA : POPA-Mustafa, ANTONESCU, 
Constantinescu (min. 78 Hoffmeister), MOLDOVAN, 
Mărculescu, Turcu.

A arbitrat : A. Ene : la linie : V.
Craiova).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 0-3 (0—2).

NISTOR, Gătej— 
Sălceanu—Peniu,

Ciocîlteu și Gh. Victor (toți din

țumit să expedieze un 
șut pe spațiul porții lui 
(min 6), probabil pentru 
cerca vigilența (Moldovan 
pediat un șut cu 1 
bara transversală, de 
metri), dar văzînd că 
giuleștean e la post n-a

singur
Ioniță 

a-i în-
a ex- 

sub 
de

boltă,
: la 30

portarul 
mai

acțiune pertinen- 
rezumat la a 

„libero"-ulul 
ajutați

schițat nici 
tă. Oaspeții 
se grupa în
Antonescu,
de lipsa de inspirație în atac a 
jucătorilor feroviari bucureșteni.

Paul SLÂVESCU

o
s-au
jurul 

fiind totuși,

insistat, 
neconsis- 

Răducann 
în margi- 

portarul 
realmente

Bucureștenii n-au mai 
jar A.S.A., cu atacuri 
tente, i-a permis 
să joace mai 
nea careului 
bucureștenilor a 
solicitat o singură dată în acest 
meci : în 
greu, în 
țional al

lui 
mult... 

Dealtfel, 
fost

min. 38 cînd a respins 
corner, un șut except 
fundașului Onuțan.

Radu URZICEANU

AL OASPEȚILOR
mele 45 de minute la ambele 
porți. Studenții au avut posibili
tatea de a deschide scorul, dar 
prima oară (în min. 18) Ilieș a 
plonjat cu siguranță la picioare
le lui Coca, iar a doua oară (în 
min. 24), după ce Hergane a res
pins balonul de pe linia porții 
(trimis cu capul de Vesa), Coca 
l-a expediat în bară ! Cînd toata 
lumea aștepta fluierul 
iere a primei reprize

de înche- 
(fiindcă

teren 
specta- 

500. Au 
45)

Stadion Municipal ; 
bun ; timp frumos ; 
tori — aproximativ 
marcat : FLOREA (min. 
și GABEL (min. 75).Raport 
de cornere : ‘ " *"
șuturilor la 
(pe spațiul porții

„U" : LC-r
Pexa, ANCA, 
REC, Bichescu, 
chescu, Coca 
bu). Vesa.

F.C.M. : Ilieș - Ologeanu 
UȚIU, HERGANE, Filipescu- 
Căprioru, Bojin (min. 74 Gri- 
qore), GABEL-Atcdiresei (min. 
46 Jacotă), TANASE, FLOREA.

A arbitrat : Gh. Popovici ; 
la linie t T. Istrate și I. Puia 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe : 

(1-0).

4-4. Raportul 
poartă : 12—17

. „i'.ii : 7-8). 
Lăzăreanu—Porațchi, 

Ciocan—COZA- 
BATACLIU—Lu-

(min. 62 Bar-

9.
1-0

minut peste 
FLOREA a 

incursiune pe partea
trecuse deja un 
timpul regulamentar),

o
a ajuns la marginea ca-

făcut 
stingă.
reului de 16 m de unde a șutat, 
Lăzăreanu a intervenit defectuos, 
mingea l-a lovit în piept și apoi 
a intrat în plasă, oaspeții luînd 
astfel conducerea.

După pauză, oaspeții au acțio
nat mai viguros și în min. 75 
GABEL a majorat scorul Ia 2—0, 
ca urmare a unei lovituri libere 
indirecte, executată de Florea. 
Studenții au încercat în final să 
refacă handicapul, dar n-au reu
șit decît cîteva lovituri de colț*

Pompiliu VINTILĂ



,,lnternafionalele" de pentatlon modern ION BUTA MEDALIAT CU ARGINT Și BRUNI
DUMITRU SPÎRLEA CONDUCE DUPĂ DOUĂ PROBE LA C.M. Dt HAlTERE-JUNIOm

Marți și miercuri a conti
nuat cea de-a XXl-a ediție a 
campionatelor internaționale 
de pentatlon modern ale Româ
niei. Conform programului, în 
cursul dimineții de marți, pe 
o vreme care — de data a- 
ceâsta — a facilitat un spec
tacol reușit, s-a desfășurat cea 
de-a doua parte a probei de 
călărie. Evident, și rezultatele 
înregistrate au fost mult mai 
bune, alți cinci concurenți ob- 
ținînd punctajul maxim. Din
tre aceștia a fost desemnat, 
de altfel, și cîștigătorul aces
tei prime probe : este vorba 
de Pietro Serena, din echipa 
Italiei, care — cu Veverița — 
a realizat nu numai un traseu 
fără penalizări, ci și un timp 
excepțional >— 1:43,6 1 De re
marcat că cel de-al doilea cla
sat. Gyiirgy Vass (Ungaria), 
a alergat tot cu Veverița, ob- 
tinînd și el punctajul maxim. 
Iată-i și pe ceilalți patru con

înlrcccrilc culci de a vina Balcaniade

POLOIȘTII ROMÂNI AU DEBUTAT 
CU O VICTORIE LA SCOR: 7-1 CU GRECIA

Rezultatele din prima zi : IUGOSLAVIA — BULGARIA 3—0 
(0—0, 0—0, 2—0, 1—0). Au marcat : Belamarici, Bonacici si Rudici. 
Arbitru : Tapazian (Franța).

ROMANIA — GRECIA 7—1 (1—0, 2—0, 2—0, 2—1). Au înscris î 
D. Popescu 4, Schervan, Nastasiu și CI. Rusu, respectiv Sarantos. 
Arbitru : Lubarda (Iugoslavia).

Programul de azi : de la ora 18, la piscina Dinam-o din Capi
tală : Turcia — Bulgaria și Iugoslavia — Grecia.

Reprezentativa de polo a Ro
mâniei a debutat în cea de a 
VIII-a ediție a Balcaniadei cu o 
victorie pe măsura adevăratelor 
sale posibilități în fața selecțio
natei Greciei, campioana de a- 
nul trecut, de la Salonic. Jucă
torii români s-au impus din 
primele minute, au dominat de 
o manieră categorică, cîștigînd 
la scor : 7—1 (1—0. 2—0. 2—0,
2—1).

Acest prim succes al tricolo
rilor se datorește în primul rînd 
jocului bun în defensivă. Atenți 
ia toate manevrele adversarilor, 
dînd dovadă de mai multă mo
bilitate, ei au acoperit aproape 
în permanență spațiul din fața 
porții, nelăsînd sportivilor greci 
prea multe situații de șut. Și 
chiar în momentele — cinci la 
număr — în care s-au aflat în 
inferioritate poloiștil români 
au acționat cu mult calm, orga
nizat, protejîndu-1 pe Florin 
Slăvei, ieri purtător al casche
tei cu nr. 1 a naționalei pentru 
a 100-a oară ! Acesta, la rîndul 
său, a fost la înălțime, onorîn- 
du-și jubileul ; el a cedat doar 
o singură dată, în final, cînd 
Sarantos a reușit să concretize
ze ultima situație de „om în 
plus" a echipei sale.

In atac, jucătorii români au 
acționat cu îndrăzneală, au fă

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

lor a scos în evidență doi țin- 
tași compleți, bine pregătiți la 
toate cele trei poziții : polone
zul E. Pedzisz și maghiarul L. 
Fapp. Cu același punctaj (1162 
j>), barajul de la poziția „in 
picioare" i-a revenit sportivu
lui polonez cu 376 p fată de 
numai 373 p ale lui Papp. Pe 
locul 3, și demonstrînd o me
rituoasă ascensiune peste va
lorile de 1150 p din ultima vre
me, s-a situat Iile Codreanu. El 
a totalizat 1155 p.

Mult așteptatul duel Corno- 
liu Ion — Josef Zapedski (po
lonia) n-a avut loc. Campionul 
nostru a săvîrșit în prima man
șă (desfășurată marți) o eroa
re de apreciere (n-a putut ochi 
corect prima țintă la seria de 
8 secunde), a întîrziat o zeci
me de secundă și a pierdut o 
siluetă, ieșind din cursa pen
tru titlu. Iar Zapedski, multi
plu campion olimpie și euro
pean, ne mărturisea că nu s-a 
putut acomoda cu luminozita
tea scăzută. Dan Iuga a con
curat mai degajat față de cole
gii săi din echipa reprezentati
vă și a reușit, cu 591 p, să in
tre în baraj cu cehoslovacul 
Vladimir Hurt, pe care, de-a 
lungul celor trei serii a cite 
5 cartușe, l-a depășit cu un 
punct.

Foarte disputată a fost șl 
proba de armă standard 3x20 f. 
rezervată senioarelor. Austria
ca Huberta Jelinek a cîștigat 
Ia două puncte diferență, dar 
pentru locul doi, patru sporti
ve, printre care Magda Borcea 

curenți care au realizat 1100 p : 
Mitko Domov (Bulgaria), cu 
Uragan, Mircea Mihalașcu 
(România juniori), cu Spiriduș, 
Atila Csaszari (Ungaria), cil 
Spiriduș, și Gheorghi Stoianov 
(Bulgaria), cu Ring. Un grup 
mare de concurenți au avut 
penalizări doar la un singur 
obstacol, fiind notați cu un 
punctaj de 1068 p. O situație 
oarecum inedită a apărut în 
clasamentul pe echipe, deoa
rece atît pentru locurile 1—2, 
cît și pentru locurile 3—4 cîte 
două echipe s-au aflat la e- 
galitate, fiind nevoie să se 
apeleze la timpii realizați de 
fiecare echipă. Proba a fost 
cîstigată de echipa Bulgariei 
cu 3 268 p, la egalitate cu Un
garia, în timp ce echipele Ita
liei și României-Juniori s-au 
situat pe locurile 3—4, cu cîte 
3 204 p. După cum se vede, e- 
chipa de juniori a țării noas
tre a avut un start bun, aflîn-

cut cîteva contraatacuri reușite 
(Rus, Schervan, Nastasiu), punc- 
tînd în majoritatea ocaziilor fa
vorabile. Ei au beneficiat de 
trei „superiorități" si au marcat 
de două ori prin Popescu, care 
s-a instalat din prima zi în 
fruntea listei golgeterilor cu 4 
puncte.

Partida din deschidere, Iugo
slavia — Bulgaria, a prilejuit 
foștilor campioni olimpici o vic
torie mai dificilă decît o arată 
scorul de 3—0, obținut în ulti
mele două reprize, cînd spor
tivii bulgari au avut, la rîndul 
lor, frumoase ocazii de a mar
ca în poarta lui Markovici.

Adrian VASILIU

TURNEUL DE ȘAH
VARȘOVIA, 9 (Agerpres). — 

Cu o rundă Înainte de termi
narea turneului feminin de șah 
de la Piotrkow Trybunalski, în 
clasament conduce Petra Feus- 
tel (R. D. Germană) cu 11 
puncte, urmată de Lidia Se
menova (U.R.S.S.)—lO'/a p (1), 

și Iuliana Daroczi (ambele 
România), și-au depus candi
datura. Tot barajul a fost a- 
cela care i-a adus studentei In 
medicină Magda Borcea satis
facția locului secund.

In proba de talere-turn am 
înregistrat o cifră foarte bu
nă : 199'200 t. Autorul ei, ame
ricanul J. Clements. Un rezul
tat valoros a înregistrat și ciș- 
tigătorul categoriei juniorilor, 
românul Ion Ionică, cu 147/150 
t, nou record al țârii la ju
niori.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă, 3x40 t, seniori (45 con
curenți) : 1. EUGENIUS PED
ZISZ (Polonia) 1 162 p (397 4- 376 
+ 389) — campion internațional
al României, 2. L. Papp (Unga
ria) 1162 p, 3. I. Codreanu 
(România) 1155 p. ...7. N. Rota

ru (România) 1149 p, ...13. P. Sandor 
(România) 1 148 p, ... 17. ș. Ka- 
ban (România) 1146 p ; pistol 
precizie, seniori (20 concurenți) : 
1. DAN IUGA (România) S91 p/146 p 
— campion international al 
României, 2. V. Hurt (Cehoslova
cia) 501 p/145 p, 3. H. Jarczak 
(R.D.G.) 590 p, 4. G. Petrisch 
(Austria) 590 p. S. V. Atanasiu 
(România) 590 p ; juniori : 1. 
BOHUM1L PLESKOT (Cehoslova
cia) 583 p — campion interna
tional al României ; pușcă stan
dard 3x20, senioare (24 con
curente) : 1. HUBERTA JELINEK 
(Austria) 573 p (196+188+191) — 
campioană Internațională a Româ. 
nlei, 2. Magda Borcea (România) 
571 p. 3. Iuliana Daroczi (Româ
nia) 571 p, ...7. Dumitra Matei 
(România) 569 p, ...9. Veronica 
Trlpșa (România) 567 p. ... 12. 
Georgeta Chiosac (România) 559 
p ; juniori (22 concurent!) : 1.
MARIAN ONCICA (România) 576 
p (199+180+191) — campion in
ternațional al României 

du-se în permanență pe pri
mul plan al competiției.

Ieri dimineață, la sala Flo- 
reasca II, concursul a conti
nuat cu proba de scrimă, evi
dent cea mai grea, mai ales 
prin efortul pe o durată mare 
de timp solicitat concurenți- 
lor. După aproape zece ore de 
concurs, au fost desemnați în
vingătorii.

La individual, victoria a re
venit sportivului R. Russman 
(R.S.S. Estonă), care, cu 30 de 
victorii, a obținut 1 027 p. După 
un start mai slab. Dumitru 
Spirlea și Constantin Călina au 
avut prestații bune, astfel că 
ei au terminat proba pe locu
rile 2—3 cu cîte 1 000 p (29 vic
torii). Pe echipe a cîștigat 
R.S.S. Estonă (2 892 p), urmată 
de România I (2 784 p) și R.S.S. 
Lituaniană (2 703 p). După două 
probe, pe primul loc la indi
vidual a trecut campionul ro
mân Dumitru Spîrlca (2 068 p), 
urmat de P. Serena (Italia) și 
A. Csaszar (Ungaria), ambii cu 
2 046 p.

Azi, sînt programate două 
probe : tirul (ora 9,30 la poli
gonul Tunari) și înotul (bazinul 
Tineretului, de la ora 17). (C. M.)

„Trofeul Tomis“ la volei feminin

ÎN PARTIDA DE DEBUT, ROMÂNIA - BULGARIA 3-2
CONSTANȚA, 9 (prin telefon).

— Sala sporturilor din localitate 
găzduiește o nouă ediție a tradi
ționalei competiții internaționale 
de volei „Trofeul Tomis", la care 
participă echipele feminine ale

Astăzi, la Sofia 
START IN TURNEUL 
MASCULIN DE VOLEI

Astăzi, la Sofia, începe tur
neul internațional masculin de 
volei, la care participă și repre
zentativa României. La această 
competiție de verificare sînt 
prezente șapte formații, împăr
țite în două serii. Din prima 
serie fac parte echipele Bulgariei» 
Canadei, Cehoslovaciei B și 
Moscovei, iar din cea de a 
doua reprezentativele României, 
Cubei si Iugoslaviei.

DE LA PIOTRKOW
Grazyna Smacinska (Polonia) — 
9 p (2). In runda a 13-a, șa- 
hista româncă Lia Bogdan a 
remizat cu poloneza Bozena 
Pytel. iar în cea următoare cu 
campioana maghiară Eva Ka- 
rakas.

Alte rezultate din runda a 
14-a : Feustel — Bohmgren 1-0; 
Krumova — Heljwig 1—0 ; 
Jurcinska—Litmanowicz •/,—*/2; 
Sikora — Fatalibekova 1—0.

OLIVEIRA SE ANTRENEAZĂ...
RIO DE JANEIRO, 0 (A- 

gerpres). — Atletul brazilian 
Joao de Oliveira, recordman 
mondial în proba de triplu 
salt (17,89 m) a reluat antrena
mentele, întrerupte timp de 
cîteva săptămîni din cauza u- 
nor dureri sciatice. Oliveira se 
pregătește la Sao Paulo îm
preună cu alți atleți din lotul 
brazilian.

ATLETISM a La Dortmund, re
corduri naționale au obținut Inge 
Helte-n (R.F.G.) 11,21 pe 100 m (f) 
si Wielart (Olanda) 2,20 m la înăl
țime. Alte rezultate : lungime — 
Baumgartner (R.F.G.) 8,08 m ;
800 m (f) — Christine Neumann 
(R.D.G.) 2:00,0. a La Ddsseldorf : 
Irena Szewinska 50,51 la 400 m, 
Buciarski 5,50 m la prăjină. Wes- 
singhage 3:37,9 la 1 500 m, Akii- 
Bua 45,82 la 400 m Și 49,21 la 
400 mg, Drut 13,64 la HO mg. a în 
concursul de la Wichita, Rick 
Wohlhuter a alergat o milă în 
3:56,74, iar Larry Jackson — 100 
m în 104.

BASCHET a Rezultate din tur
neul masculin de la Kosice : Ce
hoslovacia — Polonia 89—77 ; Ca
nada — Grecia 73—60. a La Ha
vana : Cuba — Bulgaria 116—79 ; 
Mexic — Bulgaria 93—71 ; Iugo
slavia — Cuba (B) 87—63.

BOX a Pugiliș-til cubanezi au 
cîștigat toate cele 11 categorii, în 
cadrul trofeului „Cordova Cardin" 
disputat la Pinar del Rio, în 
ordine (de la semîmuscă la 
grea) : Hernandez, Duvalon, Mar
tinez, Herrera, Lazo, Aldarna, Cor
rea. Garbey, Martinez, Soria și 
Stevenson.

CĂLĂRIE a Primele probe de 
obstacole din cadrul concursului

în cadrul campionatelor 
mondiale și europene de hal
tere pentru juniori, care se 
desfășoară la Gdansk (Polo
nia), tînărul Ion Buta a ob
ținut un frumos succes la cate
goria pană (60 kg). El a ocu
pat locul 3 (medalia de bronz) 
la „total" cu 255 kg (la egali
tate cu cel de al doilea cla
sat. bulgarul Nașko Boțev — 
departajat de greutatea corpo
rală) și locul 2 (medalia de ar
gint) la stilul „aruncat" cu

Bulgariei, Cehoslovaciei. Cubei, 
U.R.S.S., României A și B.

Partida centrală a primei zile 
a opus echipele României A și 
Bulgariei, două din principalele 
candidate la cîștigarea titlului de 
campioană balcanică în competi
ția la care se vor întîlni din nou, 
în Iugoslavia, în ultima decadă a 
acestei luni. în partida de 
miercuri, reprezentativa Româ
niei a obținut victoria mai greu 
decît se presupunea, după circa 
2 ore de joc, cu 3—2 (—11, 5, —11, 
12, 3). A fost un meci în care 
spectacolul voleibalistic a avut 
de suferit ca urmare a numeroa
selor inexactități comise de am
bele formații. Greșind nepermis 
în special la preluare — ceea ce 
a făcut ca oaspetele să acumu
leze foarte multe puncte — volei
balistele românce s-au văzut con
duse de două ori la seturi și la 
un pas de înfrîngere, deoarece 
în setul al patrulea jucătoarele 
bulgare au condus cu 12—8. In 
cele din urmă, însă, adversarele 
au slăbit ritmul și au permis 
echipei noastre să restabilească 
egalitatea la seturi și să cîștige 
detașat pe cel decisiv. Arbitrii

ROLAND GARROS VIRGINIA RUZiCI
SI FLORENȚA MIHAI ÎN SEMIFINALE!

PARIS, 9 (prin telefon). — 
înaintea penultimei faze a probei 
de simplu femei, din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței, jucătoarele ro
mânce și-au înscris de pe acum 
numele în dreptul unor perfor
manțe remarcabile, fiind semifi- 
naliste ale întrecerii. Marți. Flo
rența Mihai învingea cu 6—2, 
0—6. 6—1 pe americanca Kathy 
Kuykendall și urmează să întîl- 
nească acum pe Renata Tomano- 
va (Cehoslovacia), învingătoare 
cu 6—2. 6—4 în fata Helgăi Mast- 
hoff (R.F.G.). A doua zi. Virginia 
Ruzici a obținut o netă victorie 
asupra cehoslovacei Miroslava 
Holubova : 6—1. 6—3. în contrast, 
viitoarea sa adversară, jucătoa- 
rea engleză Sue Barker s-a ca
lificat greu în partida cu a treia 
reprezentantă a Cehoslovaciei, 
Regina Marsikova, la scorul de
4—6. 6—2, 8—6. Semifinalele femi
nine au loc vineri.

de la Wiesbaden au fost cîștl- 
gate de vice-cam pionul mondial 
Eddie Macken (irlanda) și bra
zilianul Nelson Pessoa.

CICLISM A a 18-a etapă a Tu
rului Italiei (Verona — Longa- 
rone, 174 km) a revenit italianu
lui S. Franccaro In 4 h 59:08. Fe
lice Gimondi, liderul clasamen
tului, a căzut La coborîrea unul 
munte, dar păstrează în conti
nuare tricoul roz. a Turul Olan
dei s-a încheiat cu victoria rutie
rului olandez Leo. van Vllet.

PE SCURT
FOTBAL a La Nisa, în finala 

turneului de juniori : Dinamo 
Kiev — Fluminense 1—1 (după 
executarea loviturilor de la 11 m 
a cîștigat Dinamo Kiev), a în 
„Cupa campionilor Africii" : Mou- 
loudia Alger — El Ahly (Egipt) 
3—0. a Campionatul Albaniei a 
fost cîștigat de Dinamo Tirana. 
A La Berna, în cadrul unei șe
dințe, Uniunea Europeană a sus
pendat echipa Tării Galilor, care 
nu va avea voie să participe la 

145 kg. Ambele rezultate con
stituie noi recorduri republica
ne la juniori, iar la „smuls" 
cu 110 kg el a egalat recordul 
de juniori al țării. Ion Buta, 
component al clubului Steaua 
(antrenor St. Achim) a fost 
descoperit în 1970 de antreno
rul Tiberiu Roman, la Cluj-Na- 
poca. Anul trecut, cu prilejul 
campionatelor mondiale de Ia 
Marsilia, Ion Buta (născut la 
14 decembrie 1956, în comuna 
Albac-jud. Bihor) a ocupat tot 
locul 3. dar acum, la Gdansk, 
el a înregistrat un progres de 
20 kg. Al doilea reprezentant 
al țării noastre ia această ca
tegorie, Eugen Chivu, s-a cla
sat al 7-lea cu 247,5 kg.

Titlul de campion la cat. 
pană a revenit lui ștefan Di
mitrov (Bulgaria) cu 265,5 kg 
(rec. mondial de juniori).

La cat. cocoș (56 kg) victo
ria a revenit lui Vitali Da- 
nilcenko (U.R.S.S.) cu 237,5 kg 
(105 kg — 132,5 kg), urmat de 
Rumen Tvetanov (Bulgaria) 
235 kg și Yasuo Youki (Japo
nia) 232,5 p. Halterofilul ro
mân Constantin Chiru, cu 222,5 
kg (100 kg+122,5 kg) a ocupat 
locul 5.

Josef Prokes (Cehoslovacia) și 
Costin Mușat (România) au con
dus bine următoarele formații: 
ROMÂNIA — Victoria BanclU 
(Maria Rusu). irina Petculeț (Ma- 
rllena Grigoraș), Liliana Pașca, 
Gabriela Popa, Constanța Bâlă- 
șoiu, Emilia Cernega (Margareta 
Bako); BULGARIA — Minka Pan- 
ceovska (Stefka Dimitrova), Sve- 
jana Borisova (Krasimlra Trifo
nova), Verka Stoianova, Svetana 
Bujurina, Tania Raseva, Maia 
Stoeva.

Echipa secundă a României a 
întîlnit în prima zi reprezentati
va Cubei, în fața căreia a pier
dut: 0—3 (—4, —4, —9). Intr-un 
meci la discreția voleibalistelor 
oaspete. Au condus S. Popescu și 
I. Tonescu (România). în ultimul 
meci: U.R.S.S. — Cehoslovacia
3—0 (7. 3, 0).

Emanuel FANTÂNEANU 

PROGRAMUL DE AZI
Ora 11: Cehoslovacia — Româ

nia B; ora 16: Bulgaria — 
U.R.S.S. (meciul va fi transmis și 
de posturile noastre de televi
ziune), România — Cuba.

Dispută animată în proba mas
culină de simplu, unde Arthur 
Ashe a fost eliminat de maghia
rul Balazs Taroczy, cu 5—7, 2—G,
6— 4, G—0. G—4. în ultimele parti
de din „optimi" s-au înregistrat 
rezultatele : Dibbs — Fibak 7—G,
5—7, 6—3. G—4 ; Ramirez — Mig- 
not 6—2, 6—1, G—1 ; Solomon — 
Gottfried 1—6, 7—5, 6—3. 6—2 ;
Vilas — Barazzutti 6—2, 6—2, 6—3^. 
Miercuri s-au disputat primele 
două sferturi de finala. America
nul Eddie Dibbs l-a eliminat sur
prinzător. cu 6—3. 3—6, 6—3, 6—3, 
pe spaniolul Manuel Orantes. iar 
Panatta pe Borg cu 6-3, 6-3, 2-6, 7-6.

Rezultate din proba de dublu 
femei : Marsikova, Tomanova — 
Ruzici, Vessies 6—2. G—7, 6—0 î 
Boshoff, Kloss — Mihai, Colos
7— G. 5—7, 9—7. La dublu mixt : 
Boshoff, Dowdeswell — Ruzici, 
Haiilet 6—4. G—3 ; Barker, Do
minguez — Mihai. Molina G—3, 
G—2.

viitoarea ediție a Campionatului 
european (1978—1980). Acestâ ho- 
tărîre a fost luată ca urmare a 
incidentelor înregistrate în cursul 
meciului Tara Galilor — Iugosla
via, care a avut loc la 22 mai la 
Cardiff, cind spectatorii au inva
dat terenul de joc. a în finala 
„Cupei Portugaliei" se vor întîlni 
Guimarraes și Boavlsta. • Cam
pionatul Olandei a fost cîștigat de 
PSV Eindhoven • în finala Cu
pei Belgiei : Anderlecht — Liei- 
se 4—o.

HANDBAL a Competiția femi
nină desfășurată la Gy6r a fost 
cîștigată de selecționata Ungariei.

NATAȚIE a La Miinchen, în 
conoursu.1 loturilor olimpice vest- 
germane, noi recorduri naționale 
au obținut Dagmar Rehak la 
2Oo m bras (f) — 2:39,58 și An
gelika Grleser la 100 m spate — 
1:05,88.

ȘAH a Turneul feminin de la 
Novgorod s-a încheiat cu victoria 
tinered maestre sovietice Esfir 
Epstein — O’/a P (din 13).

TENIS a Rezultate din turneul 
de la Beckenham (Anglia) : Con
nors — Fleming 8—6, 6—3 ; Pa- 
sarell — Stockton 6—4, 6—2 ; Gor
man — Van Dillen 6—3, 6—2 ;
Simpson — Newcombe 4—6. 6—3,
6—2.
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