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Finalele campionatelor de gimnastică ale României, la un nivel mondial

NADIA COMĂNECI Șl DAN GRECII, 
CAMPIONI ABSOLUȚI Al ȚĂRII

Două zile de marc spectacol sportiv la Palatul sporturilor și culturii
Sîmbătă după-amiază, finala 

campionatului național indivi
dual al maeștrilor a continuat 
cu prezentarea de către parti
cipant a exercițiilor liber ale
se. Un public numeros, aproxi
mativ 5000 de spectatori au 
fost prezenți în sală, spre a-i 
urmări la lucru, cu precădere, 
pe cei, care, peste puțin timp, 
vor reprezenta culorile patri
ei la J. O. de la Montreal. 
•Programul liber ales a permis 
într-o mai mare măsură evi
dențierea personalității si mă
iestriei individuale a fiecăruia 
dintre participanți, spectacolul 
oferit în special de gimnaste, 
dar si de gimnaști, fiind de 
un nivel foarte ridicat. Este 
de ajuns să subliniem că Na
dia Comăneci a fost notată cu 
10 la toate aparatele, în urma 
unor evoluții care, cum se, 
spune, au tăiat respirația spec-J 
tatorilor. Cei care au mai ur-4 
mărit-o au avut revelația ex-< 
celentei pregătiri a acestei in
contestabile maestre a gimnas
ticii, a programului variat, di-

de multipla campioană a Euro
pei. au întîlnit nu o singură 
sportivă, ci o întreagă echipă

ECHIPA ROMÂNIEI
CAMPIOANA BALCANICA LA POLO

Excelentă evolufie a Teodorei Ungureanu la 
birnă, apreciată cu nota 10 !

de certă valoare 
internațională, as
pirantă îndreptă
țită la o poziție 
fruntașă în arena 
mondială. Alături 
de Nadia Coma
neci, egalînd-o a- 
desea în măiestrie 
si evoluții de cla
să mondială, s-a 
aflat Teodora Un- 
gureanu, tot mai 
bună de la un 
concurs la altul, 
care a entuziasmat 
pur și simplu sala 
cu noul ei exerci
țiu la sol, cu sigu
ranța și marea ei 
precizie la para
lele și bîrnă. Pre
stații deosebit de 
valoroase au avut 
și Anca Grigoraș 
si Mariana Con
stantin, clasate la 
egalitate pe locu
rile 3—4, în timp ce 
Gabriela Trușcă și 
Georgeta Gabor 
le-au urmat pe lo
curile 5 și 6.

In întrecerea bă-

comportare remarcabilă, de na
tură să dea speranțe într-o 
bună evoluție la J.O. au avut

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

Ultimele partide ale Balca
niadei poloiștilor desfășurate 
sîmbătă și duminică în bazi
nul Dinamo din Capitală au 
confirmat valoarea ridicată a 
reprezentativei României, care 
obținînd două noi victorii ca
tegorice a cucerit — la egali
tate de puncte cu formația 
Iugoslaviei, dar cu un golave
raj net superior — pentru a 
3-a oară titlul de campioană 
balcanică.

Sîmbătă, reprezentanții țării 
noastre au făcut cea mai bună 
partidă din acest turneu, în- 
trecînd de o manieră care face 
inutil orice comentariu echipa 
Bulgariei, recent cîștigătoare a 
competiției internaționale de la 
Duisburg, unde au evoluat 4 
finaliste olimpice (R. F. Ger
mania. Mexic, Australia și Ca
nada). Românii s-au apărat 
din nou foarte bine și, spre 
deosebire de meciul prece
dent cu Iugoslavia, de aceas
tă dată ei au înotat cît pentru 
două partide, au contraatacat 
rapid în majoritatea timpului, 
sufocîndu-și adversarii la un 
moment dat (6—1 în repriza 
a treia). A fost clar pentru 
toată lumea că această ma
nieră de joc avantajează pe 
tricolori, mai ales împotriva 
unor echipe cu jucători ro- 
buști, care înoată mai greoi.

Cîștigind partida cu 7—3, 
poloiștii români și-au asigu
rat practic titlul balcanic încă 
de sîmbătă seară, egalînd în 
numai trei meciuri golavera
jul sportivilor iugoslavi, învin
gători în ultima lor întîlnire 
(a 4-a) cu 10—4 în fața unei 
extrem de ambițioase (dar 
mai puțin experimentate) for
mații a Turciei. Astfel că ul
tima evoluție a naționalei ro
mâne la această a 8-a Balca
niadă — jocul de duminică cu 
Turcia — a fost o simplă for
malitate. Românii au dominat 
autoritar, au marcat majorita
tea golurilor la capătul unor 
frumoase contraatacuri colec 
tive și deși au jucat cu un om 
în minus aproximativ două 
reprize (Claudiu Rusii a fost 
eliminat definitiv, fără drept 
de înlocuire, pentru un gest

nesportiv), 
realizeze

ei au reușit să 
scorul turneului

(10—1), oaspeții înscriind golul 
de onoare în ultimele secunde 
de joc.

Extrem de echilibrată și pa
sionantă a fost întrecerea din
tre Bulgaria și Grecia pentru 
locul III în clasament. Jucă-

ULTIMELE REZULTATE
IUGOSLAVIA — TURCIA 10—4 (2—1,

3— 2, 4—1, 1—0). Au marcat : Maro-
viei 2, Antunovici 2, Mustur 2, Bona- 
cici, Roje, Polici, Rudici (I) și Bora 
2, Markoglu 2 (T). Arbitru : dr. 1.
Drăgan (România).

ROMÂNIA — BULGARIA 7—3 (2—1, 
1—0, 3—0, 1—2). Au înscris : Popes
cu 2, Schervan 2, V. Rus, Nastasiu, 
CI. Rusu (R) și P. Kostadinov, V. 
Tomov, M. Popov (B). Arbitru : Lu- 
barda (Iugoslavia).

ROMÂNIA — TURCIA 10—1 (2-0,
4— 0, 2—0, 2—1). Realizatori : V. Rus 
2, Râducanu 2, C. Rusu 2, Nastasiu, 
Zamfirescu, I. Slavei, Schervan (R), 
respectiv, Markoglu (T). Arbitru : Ya- 
nev (Bulgaria).

GRECIA — BULGARIA 2—1 (1—0,
1—0, 0—0, 0—1). Au marcat : Saran- 
tos, Stathakis (G), respectiv, V. To
mov (B). Arbitru dr. I. Drâgan (Ro
mânia) .

CLASAMENT FINAL :
1. ROMANIA
2. Iugoslavia
3. Grecia
4. Bulgaria
5. Turcia

4 3 1 0 27— 8 7
4 3 10 19— 9 7
4 2 0 2 10—13 4
4 10 3 13—16 2
4 0 0 4 11—34 0

CLASAMENTUL GOLGETERILORs
1. D. POPESCU (TomSnia) 7. 2. 

Bonacici (Iugoslavia) 6, 3—7. N«s- 
tasiu. Schervan (România), Silay 
(Turcia), Sarantos (Grecia), Maro- 
vici (Iugoslavia) 4.

toril bulgari au beneficiat do 
3 lovituri de la 4 metri, de 
mai multe situații de „om în 
plus“, dar n-au înscris deci* 
o dată. în schimb, sportivii 
greci s-au dovedit mai abili 
în momentele de superiorita
te, mareînd de două ori și 
obținînd o victorie meritată 
cu 2—1,

A. VASILIU

Divizia A la fotbal, etapa a XXXIII-a

TOTUL PARE LIMPEZIT, 
DACĂ NU INTERVIN SURPRIZELE 
• F.C. Olimpia și C.F.R. Clui-Napoca mai speră intr-o conjunctură favorabilă • Dinamo a realizat 

scorul etapei „U" Craiova confirmă ascensiunea • Dudu Georgescu in zona... „ghetei de bronz"

ficil și de un ridicat nivel 
tehnic la toate probele. Spec
tatorii, care au venit la sală 
atrași de renumele pe care și 
l-a cîștigat gimnastica noastră 
în ultimii ani, sau de marile 
succese internaționale obținute

ieților. Dan Grecu 
ne-a întărit din 
nou convingerea 

că, pe lingă excelenta sa pre
gătire la inele, se dovedește 
capabil să atace și locurile 
fruntașe ale clasamentului in
dividual, evoluțiile sale la pa
ralele și bară, mai ales, situ- 
îndu-se la nivel mondial. O

Și, totuși, abia ultimele 90 
de minute vor decide :

1. Cine va fi a treia repre
zentantă a țării noastre în 
Cupa U.E.F.A. ? în ordinea 
șanselor teoretice (și practi
ce), A.S.A. Tg. Mureș, Poli
tehnica Timișoara, Sportul 
studențesc. Victoria probabi
lă a mureșenilor în fața 
U.T.A.-ei transformă acest 
minicampionat pentru U.E.F.A. 
într-un „duel de la dis
tanță".

2. Ce echipe vor lua drumul 
Diviziei B ? In ordinea „șan
selor" teoretice (și practice), 
C.F.R. Cluj-Napoca și una din 
echipele de pe locurile 13—16 
vor însoți în Divizia B pe „U“ 
Cluj-Napoca. Cu toate aces
tea, există destule înscrieri 
în replică, deoarece nu mai 
puțin de cinci echipe (între 
locurile 13 și 17) se tem 
sau... speră.

în derby-ul Diviziei A de rugby
Răducanu (in dreapta fotografiei), ridică scorul la 2—0 pentru
Steaua in meciul de ieri. Foto : I. MIHĂICĂ

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

FARUL - DINAMO 22-13!
REZULTATE TEHNICE

Farul—Dinamo 22—13 (1G — 
10) ; Steaua—„U“ Timișoara 
19—10 (12—0) ; Sp. studen
țesc—Știința Petroșani 13—9 
(3—6) ; C.S.M. Sibiu—Gr. 
Roșie 9—13 (6—3) ; Agrono
mia Cluj-Napoca—Ruime liul 
Bîrlad 15—4 (3—0) ; „Poli“
Iași—Gloria 25—3 (6—0) ; 
Minerul Gura Humorului — 
Olimpia 9—6 (3—3) ; T.C.
Ind. — Vulcan 33—3 (14—3).

CONSTANȚA, 13 (prin telefon). 
Victoria Farului, în partida 
derby cu Dinamo, a fost obți
nută la capătul unui meci cu 
multe faze spectaculoase, desfă
șurat — cu toată miza — în
tr-un deplin spirit de sportivi

tate. Gazdele au dominat în 
majoritatea timpului. Ele au 
beneficiat de o înaintare mai ac
tivă, cu deosebire în grămezi, 
de un bun transformer (Bucos), 
dar și de mari... greșeli ale oas
peților.

De cealaltă parte, Dinamo 
n-a putut valorifica integral 
potențialul liniei de treisfer- 
turi. Numai în margine, oaspeții 
au fost primii la minge, prin 
Borș.

După un debut furtunos, o 
cursă rapidă a lui Constantin 
și un „drop“ al lui Nica, ne
acordat (după noi a fost vala
bil) urmează execuțiile irepro
șabile ale lui Bucos, care în
scrie din l.p. de la 45 și 60 m

Em. FÂNTĂNEANU

F.C. Constanța 
„U" Cluj-Napoca 
Dinamo
S. C. Bacău 
U.T.A.
F.C.M. Reșița
Jiul
„Poli" Timișoara 
Steaua

— C.F.R. Cj.-Napoca 1—1 (1—0)
— Rapid 1—0 (1—0)
— A.S.A. Tg. Mureș 3—1 (3—1)
— Politehnica lași 3—0 (1—0)

— F.C. Olimpia 0—0
— F.C. Bihor 1—0 (1—0)
— F.C. Argeș 7—1 (3—0)
— Univ. Craiova 0—0
— Sportul stud. 2—0 (0—0)

ULTIMA ETAPĂ (duminică 20 iunie)
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
F. C. Olimpia
F. C. Bihor
Politehnica lași
C.F.R. Cluj-Napoca 
Univ. Craiova
F. C. Argeș

(Continuare in pag. 2-3)

— S. C. Bacău (1—4)
— U.T.A. (0—2)
— Jiul (1—7)
— ,,U“ Cluj-Napoca (0—6)
— Dinamo (1—3)
— F. C. Constanța (0—4)
— Steaua (0—3)
— F.C.M. Reșița (0—3)
— „Poli" Timișoara (0—2)

le 2—3 relatări de Ia jocurileCitiți în paginii
celei de a XXXIII-a etape a Diviziei Ă

1. STEAUA 33 20 9 4 78—33 49
2. Dinamo 33 18 7 8 67—34 43
3. „Poli" Timișoara 33 14 9 10 53—47 37
4. A.S.A. Tg. Mureș 33 16 4 13 45—40 36
5. Sportul studențesc 33 13 9 11 46—40 35
6. Univ. Craiova 33 12 10 11 38—32 34
7. S. C. Bacău 33 14 6 13 36—34 34
3. F.C.M. Reșița 33 14 6 13 39—52 34
9. F. C. Constanța 33 12 8 13 33—33 32

10. F. C. Bihor 33 14 4 15 42—45 32
11. Jiul 33 12 8 13 41—48 32
12. U.T.A. 33 13 5 15 44—53 31
13. Rapid 33 12 6 15 39—46 30
14. F. C. Argeș 33 11 8 14 31—46 30
15. Politehnica lași 33 12 5 16 43—49 29
16. F.C. Olimpia 33 11 7 15 34—56 29
17. C.F.R. Cluj-Napoca 33 9 10 14 30—38 28
18. „U“ Cluj-Napoca 33 8 3 22 30—43 19

GOLGETERII
31 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 4 din 11 m,’
23 GOLURI : Iordănescu (Steaua) — 6 din 11 m.
19 GOLURI : M. Sandu (Sportul studențesc).
17 GOLURI : m. Răducanu (Steaua) — 1 di^

11 m. Radu li (F.C. Argeș) — 2 din 11 nu



VOINȚA Tg. MUREȘ (f) Șl CONSTRUCTORUL GALAȚI (m)

După o dispută deosebit de 
interesantă, desfășurată timp 
de patru zile pe pistele arenei 
din stațiunea Neptun, dumi
nică la prînz s-au încheiat în
trecerile turneului final al 
campionatului Diviziei A la 
popice, ediția 1975—1976. Cam
pioane ale țării au devenit din 
nou VOINȚA TG. MUREȘ — 
la femei și CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — la bărbați, perfor
manțe pentru care merită fe
licitări.

De-a lungul celor trei tururi 
(jocuri) Constructorul a fost cea 
mai eficientă formație ; ea a 
dominat categoric întrecerea 
eu celelalte cinci finaliste, 
cîștigînd locul I de o manieră 
categorică (campioană pentru 
a patra oară consecutiv). In 
schimb, Voința Tg. Mureș a cu
cerit locul I la limită. ea 
avînd de luptat de la egal la

Reșița

Voința

Mureș, la

Gh. ȘTEFANESCU

5.

Dl

linie : Gh. Manole și Gh.

NADIA COMANECI

(Urmare din pag. 1)

Uncheaș, Mureșan (min. 
Doru lonescu, Nem(eanu

egal cu nu mai puțin de patru 
formații. Datorită unei compor
tări constante în manșele 2 și 
3, unde s-a clasat pe locul se
cund (în turul I Voința a fost 
a patra) ea a obținut cu un 
punct mai mult în clasamentul 
general decît principalele sale 
adversare •— Gloria București 
și C.S.M. Reșița — devenind 
astfel pentru a doua oară con
secutiv campioana țării. Bine 
s-au comportat în această ul
timă confruntare divizionară și 
echipele Gloria București, 
C.S.M. Reșița, Laromet Bucu
rești (în special în turul I), 
la femei, Electromureș Tg. Mu
res si Voința Tg. 
bărbați.

în turul 
pe primele 
la femei : 
2421 p d, Voința Tg. 
2378 și C.S.M. Reșița 2365, res-

decisiv, 
locuri
Gloria

al treilea, 
s-au situat 

București 
Mureș

pectiv Constructorul Galați 
5169, Electromureș Tg. Mureș 
5024 și Voința București 5022. 
Cele mai bune rezultate indi
viduale în acest tur le-au ob
ținut Ana Petrescu (Gloria) 
430 p d și Petre Purge (Voința 
București) 957 p d.

CLASAMENT GENERAL 
(prin adițiune de puncte din
cele trei tururi) — FEMEI : 
J. Voința Tg. Mureș 15 P
(7125 p d), 2. Gloria București 
14 p (7148), 3. C.S.M. ~
14 p (7099), 4. Laromet Bucu
rești 12 p (7093), 
București 10 p (6988), 6. Voin
ța Cluj-Napoca 
BĂRBĂȚI : 1.
Galați 19 p 
2. Electromureș 
13 p (15179), 3. Voința Cluj- 
Napoca 13 p (15152), 4. Voința 
București 11 p (15147), 5. Me
talul Hunedoara 7 p 
6. Rulmentul Brașov

4 p (6942).
Constructorul 

(15749 
Tg.

P d),
Mureș

(14922).

„Cupa Dinamo“ la ciclism
Victoria finală a revenit lui M. Koutras (Grecia)

Etapa a IlI-a, ultima, a 
„Cupei Dinamo", s-a desfășu
rat sîmbătă pe șoseaua Bucu
rești — Urziceni ’ (120 km.). La 
startul cursei s-au prezentat 
78 de cicliști, dintre care a- 
proape jumătate (32), emiteau 
justificate pretenții la primul 
loc în clasamentul general al 
cursei...

Prima 
trat-o în 
ceni : C. 
J. Fojt

evadare am înregis- 
apropiere de Urzi- 
Cîrje (Dinamo III), 

— Plsen) și V. 
Marin (Dinamo II). Plutonul, 
însă, ripostează și cei trei sînt 
ajunși din urmă. în acest mo
ment țîșnește din pluton I. 
Totora (Steaua II) și după el 
V. Pesek (R. H. Plsen). Dar și 
tentativa acestora eșuează. La 
km. 68, . . ’ ’ ",
plutonul întoarce în formația 
completă. Jumătatea a doua a 
cursei este marcată de căldu
ra amiezii care, într-o oare
care măsură, își pune am
prenta pe desfășurarea între
cerii. Ritmul de alergare de
vine’ mai puțin alert. Este mo
mentul unor noi atacuri, la 
care întregul pluton se în
viorează. începe goana și în 
numai 5 km plutonul se fărî- 
mițează în patru. în față ră- 
mîne un grup de 21 de aler
gători. între aceștia se va da 
bătălia pentru victorie și vic
toria va surîde, de data aceas
ta, unui reprezentant al echi
pei Greciei ; Mihail Koutras, 
care este cronometrat cu 
2h54:45 (medie orară 41,160 
km), 2. U. Freese (Dynamo 
Berlin), 3. H. Gross (Dynamo 
Berlin), 4. N. Louloukos (Gre
cia I). 5. G. Negoescu (Steaua 
I), 6. C. Jeîev (Steaua II)... și

alți 15 cicliști sosiți în același 
timp cu cîștigătorul etapei. în 
clasamentul general, pe pri
mul loc s-a situat M. Koutras 
(Grecia I), cu 8h08:19, 2. C. 
Cîrje (Dinamo III) 
timp, 3 U. Freese 
Berlin) ’ 8h08:24, 
(Dynamo Berlin), 
eseu (Steaua I), 
(Steaua I)... toți

4.
5.

6.
același

2.
același 

(Dynamo 
H. ~ 
G.
C.

Gross 
Nego- 
Jclev 
timp.

(R. H.

pe șoseaua Buzăului,

DIVIZIA A, IA RUGBY
(Urmare din pag. I)

(min. 3 și 13). Apoi Motrescu 
(min. 18) bate o minge spre 
tușe, Dăiciulescu prinde, mingea 
ajunge, după aceea, la Ianuse- 
vici care înscrie, prin încercare, 
nestingherit, majorînd scorul la 
10—0 pentru Farul.

Urmează o perioadă de do
minare a oaspeților care reduc 
din handicap : Constantin, min. 
20 — l.p., Aldea, min. 30 — în
cercare, după o fază foarte fru
moasă repetată de Farul în 
min. 33, finalizată de Ianuse- 
vici (încercare transformată de 
Bucos).

Căldura își pune treptat am
prenta asupra evoluției ambelor 
echipe. Farul nu mai poate fi 
oprită din cursa sa spre victo
rie, cu toate eforturile demne 
de laudă ale dinamoviștilor. 
Scorul final îl stabilesc Bucos 
(2 l.p., min. 42 și 58) și Con
stantin (2 l.p., min. 40 și 75).

Al. Lemneanu a condus bine 
formațiile :

FARUL : St. Cristea — Ianu- 
sevici, Varga, Motrescu, Holban 
(Dinu) — Bucos, Olteanu —
Borșaru, Daraban. Podaru —
Mușat, Celea (A. Cristea) —
Ioniță, Crăciun, Băcioiu.

DINAMO : Dăiciulescu —
Constantin, Dragomirescu (Bi- 
direl), Nica, Aldea — Marghes- 
cu, Paraschiv — Roman. Borș, 
Marin — Gheorghe (Zafiescu), 
I. Aurel — Țurlea, Caraiman, 
Baciu.

★
în clasamentul primelor 

tru echipe conduce Farul 
p.), urmată de Steaua (14 
Dinamo (12 p.) și ,,U“ Timișoara 
(6 p,).

Ordinea ultimelor patru echi
pe : Minerul G. Humorului (12 
p.l, T.C. Ind. (11 p), Olimpia 
(10 p.) și Vulcan (7 p.).

pa
ds
P),

VICTORIE LEJERA A LIDEREI
Stadion Steaua ; teren excelent ; timp frumos : spectatori, aproxima

tiv 16 000. Au marcat: DUMITRU (min. 23), RADUCANU (min. 48) și 
(ON ION (min. 75). Raport de cornere : 10-5. Raportul șuturilor la 
poartă : 21—8 (pe spațiul porții : 12—3).

STEAUA : Moraru (min. 82 tordoche) — Anghelînî, Aglu, SAMEȘ, 
Vigu — ION ION, DUMITRU, Florea - TROI, Răducanu (min. 82 Năs- 
tose). C. ZAMFIR.

POLITEHNICA : Stan — Sofion, Ciobanu, 
69 Incze) — ROMILA, Banu, SIMIONAȘ — 
(min. 13 Dănilă), Costea.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) ; ia 
Ispas (ambii din Constanta).

Cartonașe galbene : STAN.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 4—0 (3—0).

interesante în cele două 
careuri. In min. 23, Steaua a 
luat, însă, conducerea, DUMI
TRU înscriind cu precizie din- 
tr-o lovitură liberă de la 16 m, 
fără ca portarul Stan să poată 
schiița vreun gest de apărare a 
șutului. După acest gol, partida 
a devenit mai interesantă, echi
pa bucureșteană evoluînd ceva 
mai aproape de valoarea ei- și 
atacînd din ce în ce mai in
sistent. B ucu roș tenii au o mare

ocazie du 
min. 38, ] 
rajos unei 
apropiere I 
centrare I 
mul mini 
au și ei I 
Moraru 
lui Romi]

După d 
ne autorii 
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efect. ■ 
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Emoții pînă la golul
■■

și ceilalți componenți ai lotu
lui reprezentativ, cu deosebire 
Mihai Borș, Sorin Cepoi, Li
viu Mazilu, Ion Checicheș.

Finalele pe aparate, desfășu
rate duminică dimineața în 
fața unei săli pline, au oferit 
un spectacol care a entuzias
mat nu numai pe spectatori ci 
și pe specialiști. Virtuozitate, 
înaltă măiestrie, forță, ampli
tudine, precizie, siguranță, 
compoziții originale, elemente 
de ridicată valoare tehnică — 
iată înmănunchiate calitățile 
etalate de așii școlii gimnasticii 
românești.

Rezultate tehnice : 
compus, feminin — 
MÂNECI (Liceul 
municipiul Gh. 
antrenori Marta 
79,75, campioană ______ „ _____
mâniei pe anul 1976, Teodora Un
gureanu (Lie. gimn. mun. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 78,70, Anca Grigo- 
raș (Dinamo București) și Maria
na Constantin (Petrolul Ploiești), 
ambele cu 76.60. Gabriela Trușcă 
(S.C. Bacău) 76,20, Georgeta Gabor 
(Lie. gimn. mun. Gh. Gheorghiu- 
Dej) 76,10 ; individual compus 
masculin — DAN GRECU (Dina
mo București, antrenor Mircea 
Bădulescu) 114,05, Mihai Borș 
(Steaua) 112.65. Sorin Cepoi (Stea
ua) 111.85, Liviu Mazilu (Dinamo) 
111,60, Stefan Gall (Dinamo) 111,00, 
Ion Checiches (Steaua) 110,35 ; fi
nalele pe aparate feminin : sări
turi — NADIA COMANECI 19.950, 
Teodora Ungureanu 19,350, Paula 
Ion (I.E.F.S.) 19.225, Anca Grigo- 
raș 19.125, Marilena Neaeșu (Sc. 
sp. Sibiu) 18,975. Gabriela Trușcă 
18,950 ; paralele — COMANECI 
19,975, Ungureanu 19,800, Trușcă 
19.375, Mariana Constantin 19.350, 
Georgeta Gabor 19,175, Alina Go- 
reac (Dinamo București) 18,725 ; 
birnă — COMANECI 19,950, Ungu
reanu 19,825. Grigoraș 19,400, Con
stantin 19,175. Gabor 19,150, Lumi
nița Milea (Lie. gimn. mun. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 18,325 ; sol — UN-

individual
NADIA co

de gimnastică 
Gheorghiu-Dej, 

și Bela Karoli) 
absolută a Ro-

Evoluția lui Dan Grecu la inele 
a fost răsplătită, pe merit, cu 10!
GUREANU 19,925, Comineci 19,500, 
Gabor 19.475. Constantin 19.400. 
Grigoraș 19,375, Goreac 19,200 ; fi
nale pe aparate masculin : sol — 
RADU BRANEA (Dinamo Bucu
rești) 19.050. Nicolae Oprescu (Di
namo). Sorin Cepoi și Kurt Szi- 
lier (Lie. 35 Buc.) toți cu 18.875, 
Ion Checicheș 18,850, ștefan Gali 
18,500 ; cai - MIHAI BORȘ 18,700. 
Szilicr 18,625, Mazilu 18,375, Cepoi 
18.325, ------ ------- ----- -------
inele
19.050, _________
18,775, Gh. Neagu (Steaua) 18.750. 
Gali 18.550 ; Sărituri — CHECI
CHEȘ și ROMULUS BUCUROIU 
(Lie. B.P. Hașdeu, Buzău) 18.800. 
Branea 18,525, Cepoi 18,450. Borș 
18.375. Mazilu 17.950 : paralele — 
GRECU și CEPOI 19.300, Oprescu 
18.925, Checicheș 18.800, Mazilu 
18.450. Branea 17,675 : bară —
GRECU și GALI, 19,050. C. Petres
cu (Dinamo) 18.775, Mazilu 18.575, 
Pavel Szabo (I.E.F.S.) 18,400, Nea
gu 18,050.

Grecu 18,175, Gali 18,075 ;
- GRECU 19,750, Mazilii

18,925, Checicheș

LOTO PRONOSPORT INTORMEAIĂ
l ZI PENTRU 
BILETELOR LA 
EXCEPȚIONALA

AZI ULTIMA 
PROCURAREA 1 
TRAGEREA 
LOTO DIN 15 IUNIE 1976.

Se acordă autoturisme, excursii 
peste hotare și ciștiguri în bani.

Agențiile Loto-Pronosport 
oferă biletele dorite.

Tragerea are Ioc mîine. 
București. în sala Clubului 
nante-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 
17,45.

Numai cine joacă și perseve
rează poate cîștiga !

vă

la 
Fi-

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 13 IUNIE

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

★
Rețineți ! Lozul in nlie al va

canței se găsește de vînzare in 
agențiile Loto-Pronosport și Ia 
vinzătorii volanți !

O noutate ce vă poate aduce 
mari bucurii în autoturisme de 
diferite mărci, excursii intr-o 
vacantă de neuitat șl ciștiguri în 
bani. Se acordă suplimentar din 
Fond special 1.750.000 lei.

Dinamo — F.C. Argeș 
Steaua — Poli. Iași 
Jiul — Rapid

Bacău

1
1
1
x
X

I. 
îi.

III.
IV. S.C. Bacău — „U“ Cv.
V. F. C. cța. — F. C. Olimp

VI. „U“ Cj.-Nap. — F.C. Bill. 1 
VII. Poli. Tlm. ' “ ------------

VIII. U.T.A. —
IX. F.C.M. Reșița — C.F.R.
X. F.C. Petrolul — F.C.M. Gl.

XI. Chimia Rm. V. — St. roșu 
XII. Autobuzul — Dinamo SI.

Xin. Tractorul — Progresul Buc.

F.C.
A.S.A. Tg. M. 1

Sportul stud. 1 
------- x

2
1
2
1

Fond de ciștiguri ; 379.691 lei.

I
I
I
I
I

meritat, o victorie care se 
compromite, însă, în min. 6, 
Marica, aflat la circa 35 de 
tri de poarta lui Marincan, a ex
pediat, prin surprindere, un șut 
foarte puternic, șut care a zgu
duit „transversal-a**. Și în conti
nuare U.T.A. are inițiativa, dar 
se vedea, totuși, că formația ară
deană joacă cu trac. Numai pe 
seama tracului punem trei foarte 
bune situații de gol ale textiliș- 
tilor — toate ratate de către Uilc- 
can (min. 19), Domide (min. 23) 
și Broșovschi (min. 25). Asistăm 
îa o suită de greșeli personale

cînd 
me

REȘIȚA, 13 (prin telefon)
Meci dîrz cu un final dramatic 

în care C.F.R. și-a jucat ultima 
șansă. Din min. 85. poarta gaz
delor (cîteva absente in forma
ție) a fost asaltată cu disperare, 
dar în acele 5 minute Adam, Bo
ca și Lunu au ratat mari ocazii.

Acel inițial 4—4—2 a rămas pen
tru formația feroviară doar o 
formulă Pe hîrtie. Mai ales după 
primirea golului, oaspeții și-au 
susținut atacurile cu patru, cinci 
și chiar mai multi jucători. A 
fost o partidă deschisă, eu peri
oade egale de dominare, o dispută 
echilibrată. Gazdele au deschis 
scorul în min. 23 : la o lovitură 
liberă de la 20 m, Florea a șutat 
in zid, balonul a ricoșat la GA
BEL care de la 12 m a șutat pu
ternic în colțul lung, înscriind 
spectaculos. Pînă atunci, oaspeții 
(min. 4 Lupu ; * “
bară și după 
min. 24 și 26) 
proape de gol.

După pauză,

deschis

min. 9 — Popa 
aceea Tegean 
au fost foarte a-

echilibrul se men-

TURNEUL JTNAL
AL CAMPIONATULUI

I>E JUNIORI
Duminică s-au desfășurat la Ti

mișoara și Piatra Neamț ultimele 
meciuri din cadrul grupelor preli
minare ale turneului final al cam
pionatului republican de juniori. 
Iată rez.ultatele înregistrate :

TIMIȘOARA : Grupa I : Dinamo 
București — ,,U“ Cluj-Napoca
3—1 (1—1), U.M. Timișoara — F.C. 
Argeș 1—0 (0—0). Grupa a H-a : 
U.T.A. — Dinamo Slatina 
(2—1), Steaua București - 
Baia Mare 4—o (2—0). s-au cali
ficat pentru semifinale, care vor 
avea loc marți, Dinamo București 
și Steaua București.

PIATRA NEAMȚ : Grupa I : Li
ceul de fotbal Bacău — Se. sp. 
Șoimii Sibiu 2—0 (1—0), Rapid Bu
curești — A.S.A. Tg. Mureș 1—4 
(1—1). Grupa a II-a : S.C. Bacău— 
Sportul studențesc București 1—0 
(1—0), Steagul roșu Brașov — Chi
mica Tîrnăveni 2—3 (2—0). S-au 
calificat pentru semifinale Liceul 
de fotbal Bacău și S.C. Bacău.

3—2
F.c.

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp frumos ; 
14 000. Au marcat: KUKLA (min. 57), COLNIC 
cornere : 6—3. Raportul șuturilor la poarta : T 
8-1). ;

U.T.A. : Marincan — Giurgiu, KUKLA, POJONl. 
Schepp, DOMIDE — Cura, Colnic, Uilecan.

SPORTUL STUDENȚESC : RADUCANU - Tai 
GORE, Manea — MARlCA, Cazan, O. lonescu 
pescu), M. Sandu, Râduleecu (min. 55 Petreanu)j

A arbitrat : R. Șerban ; la linie : V. Cioci 
din Craiova). I

Cartonașe galbene : DOMIDE, GRIGORE. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 1—3 (1—1).

(Giurgiu, Domide, Colnic), înche
iată cu un șut al lui Broșovschi 
(min. 42) pe lingă poarta părăsită 
de Răducanu.

Repriza secundă debutează cu o 
altă marc ocazie a U.T.A.-ei, ra
tată de Cura (min. 48). Asistăm,

Stadion Valea Domanulut ; 
teren excelent ; timp frumos ; 
spectatori, aproximativ 7 000. 
Au marcat : GABEL (min. 23), 
ȚEGEAN (min. 51). Raport de 
cornere : 5—10. Raportul șu
turilor la poartă : 13—17 (pe 
spațiul porții : 6—8).

F.C.M. : ILIEȘ — Ologeonu, 
Uțiu (min. 80 Boțonea), Her- 
ejane. FILIPESCU — GABEL, 
jacotă, BOJIN — Căprioru 
(min. 74 Grigore), Tănase, Flo
rea.

C.F.R. : Budușan — L. Mi
hai, CIOCAN, SZOKE, Lupu— 
M BRETAN, COLOJI, Boca, 
Vișan (min. 63 Gostilian) —• 
Țegean, Popa (min. 53 Adam).

A arbitrat : N. Cursaru ; Io 
linie : M. Marincîu (ambii 
din Ploiești) și C. Szilaghi 
(Baia Mare).

Cartonașe galbene : 
CAN.

Trofeul Petschovschî : 
La tineret speranțe :

in conțin 
ce minull 
ți ei local 
insistent 
lea corni 
in 
surprind] 
cat, ins<] 
următori 
se majii 
tervine I 
ale lui I 
dentcsc I 
pcrioadiîl 
atacuri. I 
min. 76. I 
te frnml 
Broșovsl

CIO-

9. 
0—0.

tine. în min. 51 feroviarii egalea
ză : Bretan trimite lui ȚEGEAN 
care joacă balonul lingă Herganc 
și, de la 12 m. șutează jos la colț. 
Tn min. 53 ratează incredibil 
Tănase. In min. 60 înscrie Bojin, 
dar din ofsaid, ca si Țegean în 
min 13. In min. 70 și 73 Gostilian 
și Adam irosesc mari ocazii. Apoi 
urmează acel final de care am 
amintit, după care feroviarii ră- 
min cu această remiză, care, pen
tru ei, înseamnă... nimic.

Constantin ALEXE

TREI GOLURI

TIMIȘOARA, 13 (prin telefon)
Joc frumos și spectaculos, în

deosebi în prima repriză, cînd 
fazele „curate" și desfășurate 
în viteză au alternat la cele 
două porți. A.S.A. a atacat, 
prima, decisiv, prin flancul ei 
drept și, în min. 13, a deschis 
scorul. Balonul a circulat cu 
precizie pe traseul Solyom-Bii- 
loni-Naghi-Fazekaș care, după 
o cursă impetuoasă, a centrat 
la semi-inălțime și MARTON,

PETR4
Era J 
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însă fără

Aflată în zona amenințată de 
retrogradare, eu o etapă îna
inte de finiș, F. C. Argeș a 
avut, desigur, mai multă ne
voie de puncte, dar a întîlnit 
un Dinamo deconectat și dor
nic să se revanșeze după eșe
cul din toamnă. Ceea ce for
mația gazdă a și reușit prin
tr-un joc fluent, desfășurat pe 
un front larg. Mereu hărțuită, 

•piteștenilor acorda, 
12, al șaselea 

a declanșat 
derea scorului : de pe 
dreaptă, balonul a t 
R. NUNWEILLER af cărui 
voleu, sec. de la 15 m. i-a 
răpit orice speranță lui Cris
tian. Apoi, animată de singura 
idee... competitivă, Dinamo a 
început să-și caute cu mai 
multă insistență golgeterul, dar 
D. GEORGESCU va înscrie 
(min. 28) cel de-al doilea gol 
al echipei sale cu concursul 
lui Cristian. Primul șut al oas
peților pe spațiul porții se în-

apărarea 
in min. 
cej care

corner, 
deschi- 
partea 

ajuns la

Sladion Dinamo ; teren bun ; timp prielnic ; spectatori, aproximativ 
12 000. Au marcat : D. GEORGESCU (min. 28 și 48), LUCESCU (min. 53 
și 65), R. NUNWEILLER (min. 12), SATMAREANU II (min. 45), ZAMFIR 
(min. 70), respectiv RADU II (min. 51). Raport de cornere : 12—1. Ra
portul șuturilor la poartă 15-6 (pe spațiul porții 9—2).

DINAMO 1 Ștefan — Cheron (min. 54 Moleescu). G. SANDU, Do- 
brău, Lucuță - SATMAREANU II. R. NUNWEILLER, Custov - LUCESCU, 
D. GEORGESCU, Vrinceanu (min. 54 Zamfir).

F. C. ARGEȘ : Cristian (min. 54 Ariciu) — Bărbulescu, Olteanu, Stan, 
Ivan II — Mustâțeo, Tomo, lovânescu — ROȘU, Radu II, Jercan (min. 
16 Radu Iii).

A arbitrat : C. Ghiță ; la linie :
C. Pirvu (Brăila).

Cartonașe galbene : ROȘU, IVAN 
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 1—1 (0-0).

H. Nicolau (ambii din Brașov) și

l|. G. SANDU.

ÎNESCU
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registrează în min. 38 (autor... 
fundașul Ivan), iar prima lor 
ocazie — In min. 43, cînd Roșu 
a driblat și portarul, nu însă 
și pe Sătmăreanu II care _a 
co peri t in c.... .... — -
REANU II . Z ‘
bele porți, încheind prima ju
mătate a 
gol, înscris, 
propiere.

La 3—0 înaintea pauzei, me-

—.—— — -i ,?n— 
extremis. SATMA- 
a fost, ieri, la am-

meciului printr-un 
, cu capul, din a-

ciul era, firește,, jucat, repri
za a doua însemnînd al doilea 
„galop de sănătate44 
namoviști. Imediat 
D. GEORGESCU 
scorul la 4—0 („E 
gheată de bronz“ 
el), a întrerupt 
II (min. 51, 
după care

UN PUNCT CARE AR PUTEA FL. SALVATOR
Stadion 1 Mai ; teren bun ; 

timp frumos ; spectatori, a- 
proximativ 6 000. Raport de 
cornere : 6—6. Raportul șutu
rilor la poarta 11—12 (pe 
spațiul porții : 3—4).

F.C. CONSTANȚA : Popa — 
MUSTAFA, Antonescu (min. 75 
Bălosu), NISTOR, Gătej — 
Sălceanu, Hofmeister (min. 46 
Petcu), MOLDOVAN — Peniu, 
Mărculescu, Turcu.

F.C. OLIMPIA : Bathori I — 
FILIP, CONDRUC, POPESCU, 
BOCȘA 
ri l| (min. 58 
zer — Helvei, 
Both I), Popa.

A arbitrat : 
la linie : Gh. 
C.
resti).

Trofeul Petschovschi :
La tineret speranțe : 

(4-0).

F, C. CONSTANTA . 0
F.C. OLIMPIA S.M 0

CONDRUC,
— MUREȘAN, Batho- 

Knoblau), Kai- 
lancu (min. 67

C. Niculescu ; 
Vasilescul și 

lonițâ II (toți din Bucu-

9
9—0

(prin teleCONSTANȚA, 13 
fon).

în primele 45 
această partidă 
(amintiți-vă în 
Mare constănțenii au 
cu 4—1) n-a avut parte de prea 
multe realizări, ambele forma- 
ț’i au greșit de prea multe ori, 
fie în fazele de elaborare a ac
țiunilor ofensive (mijlocașii au 
avut servicii defectuoase), fie 
în finalizare. Primul sut mai 
„sănătos44 l-am înregistrat în 
min 15 — autor Moldovan,
afară, dintr-un unghi închis. 
După 5 minute consemnăm un 
contraatac declanșat de Kaizer, 
clar Popa trage slab afară.

de
a 

tur,

minute, 
revanșei 
la Sa tu 
cîștigat

Gazdele ripostează prin Hoff- 
meister (min. 23), șut viclean al 
acestuia cu boltă, portarul 
Bathori acordă corner și din 
această fază se naște o nouă 
lovitură de colt, rămasă și ea 
fără rezultat. Pînă la sfîrșitul 
reprizei. Popa reia puternic 
(min. 41), din careul mic peste 
poartă, iar Hoffmeister și Pe- 
niu (min. 43) se bîlbîie în ca
reu la o... bîlbîială a fundași
lor centrali sătmăreni.

La reluare, oaspeții sînt mai 
insistenți, mai ordonați în joc 
și forțează obținerea victoriei. 
Iată fazele mai importante : 
min. 56 — Bathori II este blo
cat la timp în careu de porta
rul Popa ; min. 57 — Popa reia 
periculos peste transversală ; 
min 60 — Nistor scoate în 
două rînduri șuturile de gol 
ale lui Kaizer ____
Popa. în min 65 se consumă 
cea mai mare ' ' _ _ ’
meciului. Atunci, Mureșan. în 
urma unei combinații excelen
te cu Popa, a pătruns în ca
reu, l-a driblat pe portarul 
constănțean, dar Mustafa a 
salvat in extremis. F. C. Olim
pia obține un punct meritat 
care ar putea fi hotărîtor în 
conjunctura rezultatelor din 
ultima etapă.

Stelion TRANDAFIRESCU

și, respectiv,

ocazie de gol a

pentru di- 
(rnin. 4$), 

a majorat 
bună și o 
și-o fi spus

„seria" RADU 
Ia o „indirectă"), 

au continuat LU
CESCU (min. 53 și 65) și ZAM
FIR (min. 70). A fost, în final, 
aproape ca în campionatul e- 
diției 1973—74, la aceeași vre
me : 7—1 in loc de 7—0..’.

Gheorghe NICOLAESCU

CLUj-NAPOCA, 13 (prin tele
fon)

Ne-am făcut iluzia că un ase
menea meci fără miză poate fi 
și destins, spectaculos, încărcat 
de reușite. Dar ce au făcut a- 
cești -protagoniști despovărați de 
complexe ? S-au avîntat într-o 
partidă in care a primat un soi 
de zel de a zburda pe cont pro
priu. Dar nici viteza, nici anga
jamentul fizic, nici virtuțile teh
nice nu au fost aliatele jucăto
rilor, rezultînd astfel a întîlnire 
anostă, săracă în faze de poartă, 
cu supărătoare inexactități indi
viduale și realizări de ansamblu 
precare.

Singurele faze care au răsplă
tit cei aproximativ 500 clujeni 
și pe ceilalți aproximativ 500 
spectatori orădeni deplasați la 
fața locului : golul lui BATA- 
CLIU (min. 8) care a primit 
mingea în preajma careului ad
vers și a șutat precis, proiectîn- 
du-I de la 18 m într-unul din 
colțurile porții lui Albu ; min. 78 
și 79 două minute a căror încăr
cătură s-a născut din marile ra
tări ale Iui Vesa (centrare Cio
can, reluare fumoasă cu capul, 
puțin pe lîngă bară) și Geor
gescu (sprint scurt, înaintare

Stadion Municipal ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 1 000. A marcat : 
BATACLIU (min. 8). 
de cornere : 6—3.
șuturilor la poartă : .
(pe spațiul porții : 6—4).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Lăzâ- 
reonu — PORAȚCHI, Pexa, 
Anca, CIOCAN — Cozarec, Du
mitrescu (min. 64 Vesa) — 
Luchescu (min. 84 Hurloi), 
Coca. BATACLIU. BARBU.

F.C. BIHOR : ALBU — P. 
Nicolae, E. NAGHI, Lucaci, 
Popovici — A. Naghi (min. 
46 Mureșan), M. Marian, Na- 
om (min. 60 Bisoc) — AGUD, 
Florescu, Georgescu.

A arbitrat : I. Chilibar ; la 
linie : FI. Anuțescu și 1. Răi- 
leanu (toți din Pitești).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 2—0

(1-0).

Raport 
Raportul 

14—10

picior, ie-
Lăzăreanu 

bihorean

frontală cu mingea la 
șire disperată a lui 
și șut al atacantului 
peste poarta părăsită).

Intr-un meci atît de lipsit de 
virtuți, găsim totuși demnă de 
remarcat seriozitatea cu care 
gazdele, de mult retrogradate în 
campionatul secund, își apără 
șansele.

Ion CUPEN

..focul44 luptei, au depășit uneori 
fimiitele admise de regulament, 
durități pe care, însă, conducă
torul partidei a știut să le sanc
ționeze cu promptitudine. Duri
tatea s-a repercutat asupra jo
cului, lipsindu-1 de cursivitate: 
Iar fazele de poartă au fost ca 
și inexistente. Pe fondul unei 
dispute acerbe, acțiunile s-au 
desfășurat mai tot timpul în 
zona neutră, fiecare echipă evo- 
luînd reținut și timorat. Rapid,

timp frumos ; spectatori, aproxima-foarte bun ;
P^ICA (min. 38). Raport a’e cornere : 4—5. Ra
ia 15—4 (pe spațiul porții 6—2).
su, Tonca, Stocker, NIȚU — Toma, MULȚESCU, 
lin. 82 Stoichiță), Moldovan, Roznai.
>p, FI. Marin, Angelescu, A. DUMITRU — Rîș- 
, Nițâ, M. Stelion — ȘUTRU, Rontea, Manea. 

: ; la linie : A. Szilaghi (ambii din Tg. Mureș)

STOICA, TONCA, NlȚA, FL. MARIN 
|9.
P-1 (1-1).

exagerat de precaută, s-a retras 
cu tot efectivul în. jumătatea sa 
de teren, nepunînd, în primele 
45 de minute, nici măcar o sin
gură dată în pericol (!) poarta 
lui Homan. Invitați la atac, lo- 
calmicii au dominat teritorial, 
dar acțiunile lor ofensive, lip
site de clarviziune, au eșuat la 
limita careului. Putem mențio
na doar șutul puternic expediat 
de Stoica (min. 6), care a șters 
transversala, două șuturi palide 
ale lui Mulțescu (min. 18 și 19) 
și faza din min. 38 care a adus 
golul victoriei gazdelor : Moldo
van a executat o lovitură liberă 
directă de pe stingă, înapoi, si 
STOICA a șutat năpraznic de 
la 20 m pe jos, în coiful scurt, 
făcindu-1 „șah-mat44 pe Ioniță.

După pauză Rapid a renunțat 
la tactica de așteptare, s-a vă
zut mai des în atac, dar forța 
ofensivă a atacanților săi nu a 
putut să-i aducă satisfacția unei 
remize.

Gheorghe NERTEA

UL
capul în
gazdelor 

pi minute. 
| executat 
rescu, ex- 
ehnicii a 
4 și, din 
ic, ȘER- 
pnul cu o 
Ide cap in

37 s-a 
al meciu- 
Lț’ost mai 
mesenilor, 
acțiuni de 
I buturi și 
lestul de... 
Lzdelor a 
p dreapta 

2—1.
it, firesc,
ir :

Stadion 1 Mai ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori, aproxi-
....................     (min. 16

Raportul
motiv 25 000. Au marcat : MARTON (min. 13), ȘERBÂNOIU 
și 41), DEMBROVSCHl (min. 37). Raport de cornere : 7—3. 
șuturilor Ia poarta : 18—10 (pe spațiul porții : 10—5).

„POLI" : Jivan - Mioc, PĂLTINIȘAN, MEHEDINȚU, Maier 
(min. 70 Istrătescu), Dembrovschi, Cotec (min. 65 Covalcic) — 
ȘERBÂNOIU, PETRESCU.

A S.A. : SOLYOM - Gligore (min. 80 Kortesi), Kiss, ISPIR, 
— Naghi, Boloni, Pîslaru — FAZEKAS, Marton, Both~ |l (min. 65

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) ; la 
Bizinichi (ambii din București).

Cartonașe galbene : GLIGORE, BOLONI. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2—0 (1—0).

în urma unei alte faze foarte 
frumoase : Păltinișan — unul 
dintre cei mai buni jucători de 
pe teren — a avansat pînă în 
apropierea careului advers, l-a 
deschis bine pe Petrescu ; a 
urmat o centrare din viteză a 
acestuia și o reluare imparabi-

— Roșea 
Floareș,

Onuțan
- . - , Stingă).
linie : Gr. Angheluțâ și C.

lă, tot cu capul, a lui SERBA- 
NOIU :3—1.

După pauză, din păcate, jocul 
n-a mai avut virtuțile din pri
ma repriză, ocaziile de gol ră- 
rindu-se foarte mult.

Lourenjiu DUMITRESCU

MAI MULTI NERVI DEClT FOTBAL
BACĂU, 13 (prin telefon)
Două echipe bine cotate și 

lipsite de emoțiile luptei de 
la cei doi poli ai clasamen
tului nu au oferit — în ciuda 
unor justificate așteptări — 
un spectacol fotbalistic pe mă
sura posibilităților. A fost un 
meci aspru, chiar foarte aspru, 
cu foarte mulți nervi de am
bele părți, cu momente prelun
gite de întrerupere, cu nume
roase manifestări de nesporti- 
vitate (dovadă și cele 5 carto-

nașe galbene), 
cu prea puține 
autentic. Mai 
prima repriză, cînd aspectul în- 
tîlnirii a fost adeseori acela 
al unei dispute lipsite de ori
zont, cu acțiuni mai mult în- 
tîmplătoare. Cele două forma
ții au avut cite două mari o- 
cazii de gol ratate însă de Ște- 
fănescu (min. 11) și Oblemenco 
(min. 36) pentru oaspeți și, res
pectiv, Pană (min. 12) și Chi- 
taru (min. 24).

și în schimb 
faze de fotbal 
cu seamă în

S. C. BACĂU ■. 0. 1
UNIVa CRAIOVA 0 i

Stadion ,,23 August" ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori» 
aproximativ 12 000. Raport de cornere : 10-1. Raportul șuturilor la poar
ta : 18—13 (pe spațiul porții : 8—3).

S. C. BACĂU : Ursache — Lunca, Catargiu, Volmer, MARGASOIU — 
Șosu, DUȚAN, AELENEl — CHITARU, Pană (min. 59 Pruteanu), Băluță.

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrilâ, CONSTANTINESCU, Deselnicu, 
Berneanu — Bălăci, Ciupitu (min. 63 Donose), ȘTEFANESCU — Crișan, 
Oblemonco (min. 77 Nedelcu |l), CĂMATARU.

A arbitrat î R. Stincan ; la linie : I. Roșoga și N. Gheorghe (toți 
din București).

Cartonașe galbene : AELENEI, PANA, BĂLUȚA, LUNG. DESELNICU. 
Trofeul Petschovschi : 8. La tineret-speranțe : 2-3 (2-1).

După pauză, calitatea jocu
lui se îmbunătățește întrucîtva, 
și aceasta, datorită în special 
gazdelor, care acționează mai 
legat, mai cursiv și mai decis 
la mijlocul terenului. Domina
rea formației băcăuane, uneori 
insistentă, nu se concretizează 
însă pe tabela de marcaj în 
pofida a numeroase ocazii de 
gol (cea mai mare bara lui 
Aelenei din min. 48), datorită 
faptului că acesteia îi lipsește, 
în faza de finalizare, un veri
tabil „om de gol*4. Oaspeții, a- 
părîndu-se exact și avînd în 
Lung un portar deosebit de 
inspirat, au reușit, în final, să 
obțină o remiză meritată, pe 
care ar fi putut-o transforma 
chiar într-o victorie, dacă Ște- 
fănescu (min. 58) dintr-o situ
ație excelentă nu ar fi ratat»

Mihai IONESCO 1

DIVIZIA B
SERIA I

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI — F.C.M. 
GALAȚI 1—2 (1—1). Au marcat : Pan- 
tea (min. 2), respectiv Aret (min. 19), 
și Burcea (min. 81).

C.S. BOTOȘANI — F.C. BRĂILA 
2—1 (1—0). Autorii golurilor : Dinu
(min. 19), Dumitru (min. 74), respec
tiv Bulancea (min. 86).

VICTORIA TECUCI — CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Straț (min. 42).

METALUL PLOPENI — UNIREA FOC
ȘANI 4—1 (3—0). Au înscris : Spiri
don (min. 6 și 51), Georgescu (min. 
30), Alexe (min. 41 din 11 m), res
pectiv Fanici (min. 66).

C.S.U. GALAȚI 
NEAMȚ 0—0.

C.F.R. PAȘCANI 
ZEȘTI 2—1 (0-0).
ciucâ (min. 75), 
respectiv

CIMENTUL MEDGIDIA — GLORIA 
BUZĂU 3—1 (1—0). Autorii golurilor : 
Nedelcu (min. 38 și 54), Girip (min. 
73), respectiv Stan (min. 83 din 11 
m).

VIITORUL VASLUI 
4—1 (2—1). Au
(min. 1 și 50), 
din 11 m). Spirea 
tiv Lala (min. 16).

C.S.M. SUCEAVA 
IEȘTI 1-0 (1—0). 
(min. 39).

CEAHLĂUL P.

— C.S.M. BOR- 
Au marcat : Mâ- 

Bunea (min.
Băișteanu (min. 57).

82),

S.C. TULCEA 
înscris : Rădulescu 

Marinescu (min. 28 
(min. 55), respec-

A
PRAHOVA PLO- 
marcot : iosep

corespondenții :

ETAPA
SERIA A Il-a

A XXXII-a
SERIA A III-a,

(Relatări de la
I. Tănăsescu, Th. Ungureanu, V. Do- 
ruș, M. Boghici, T. ..................
haria, R. Avram, M. 
drescu)

Siriopol, V. 
Florea

Za- 
și I. Mîn-

Suceava (1—2).

1. F.C.M. GALAȚI 32 21 6 5 63-21 48
2. F.C. Brăila 32 16 7 9 52-24 39
3. C.F.R. Pașcani 32 15 6 11 51-35 36
4. C.S.U. Galați 32 11 14 7 37-26 36
5. F.C. Petrolul 32 12 11 9 52-34 35
6. CSM Borzești 32 13 7 12 31-28 33
7. CSM Suceava 32 14 5 13 31-34 33
8. Gloria Buzău 32 12 7 13 41-34 31
9. Prahova PI. 32 11 9 12 31-30 31

10. Celuloza CI. 32 13 5 14 36-53 31
11. Met. Plopeni 32 13 4 15 40-39 30
12. Ceahlăul P.N. 32 11 8 13 28-36 30
13. Unirea Focș. 32 13 4 15 29-40 30
14. Victoria Tecuci 32 10 9 13 26-34 29
15. C.S. Botoșani 32 10 9 13 25-38 29
16. Viitorul Vaslui 32 11 7 14 34-50 29
17. Ciment. Medg. 32 10 8 14 33-47 28
18. S.C. Tulcea 32 5 8 19 21-58 18

ETAPA VIITOARE (20 iunie) : C.S.
Botoșani — C.F.R. Pașcani (0-3).
Prahova Ploiești — Cimentu Medgi-
dio (0—0). F.C.M. Galați — F.C.
Brăila (0-1), C.S.M Borzești — Vie-
toria Tecuci (0—0), Viitorul Vaslui —
F.C. Petrolul Ploiești (0--4), Gloria
Buzău — Celuloza Călărași (2-4).
Unirea Focsani — C.S.U. Galati
(0—1), Ceahlăul P. Neamț - S.C.
Tulcea (1—2), letalul Plopeni —
C.S.M.

F.C.M. GIURGIU - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 4-2 (1-1). Au înscris : Co- 
jocaru II (min. 13, 51, 82), Buduru 
(min. 53), respectiv Stâncescu (min.
37) , Cîrțu (min. 74).

CHIMIA RM. V1LCEA - 
ROȘU BRAȘOV 2-0 (2-0).
golurilor : C. Nicolae (min. 20 
11 m) și Orovitz (min. 44).

METALUL BUCUREȘTI - UNIREA A- 
LEXANDRIA 2—0 (1—0). Au marcat : 
Ciurea (min. 36, autogol) și Chiriac 
(min. 84, autogol).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - DINAMO 
SLATINA 0—2 (0—1). Autorul goluri
lor : Frățilâ (min. 30 și 49).

TRACTORUL BRAȘOV - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 5-1 (5-1). Au în
scris : Gherghe (min. 11 și 37), lo- 
nescu (min. 8), Romanov (min. 16), 
Hintea (min. 41), respectiv Țevi 
(min. 6).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 
TlRGOVlȘTE 5-0 (2-0).
Chirie (min. 24 și 68),
38) , Feher (min. 81) și 
89).

METROM BRAȘOV - 
MĂGURELE 5-0 (0-0). 
rilor : Ciutac (min. 47, 
ditoiu (min. 74) si Furnică (min. 90).

S. N. OLTENIȚA - VOINȚA BUCU
REȘTI 2—1 (1—1). Au înscris : Stama- 
nichi (min. 40), Fildiroiu (min. 65), 
resDectiv Costache (min. 18).

MINERUL MOTRU - METALUL MIJA 
4—1 (3—1). Au marcat : Țurcanu (min. 
30), Rădoi (min. 32 și 89), Basno 
(min. 43), respectiv Drăghici (min. 6).

(Relatări de la corespondenții : 
Barbăiată, P. Giornoiu, ~ “
N. Tokacek, C. Gruia, B. 
Secăreanu, V. Țugui 
naru).

1. PROGRESUL
2. Dinamo SI.
3. Steagul roșu
4. C.S. Tîrgoviște
5. Electroputere
6. Metalul Buc.
7. F.C.M. Giurgiu
8. Tractorul Bv.
9. Chim. Tr. Măg.

10. Chim. Rm. V.
11. Unirea Aiex.
12. Nitram. Făg.
13. S.N. Oltenița
14. Minerul Motru
15. Voința Buc.
16. Metalul Mija
17. Metrom Bv.
18. Autobuzul Buc.

ETAPA VIITOARE
Iul Mija — Electroputere 
(1—2), C.S. Tîrgoviște — ___
Brașov (0—0), Progresul București — 
Ș.N. Oltenița (1—1), Dinamo Sla
tina — Minerul Motru (0—1), Voința 
București — Chimia Rm. Vîlcea 
(1—1), Steagul roșu Brașov — F.C.M. 
Giurqiu (1—2), Nitramonia Făgăraș — 
Autobuzul București (0—1), Metrom 
Brașov — Unirea Alexandria (0—0), 
Chimia Tr. Măgurele — Metalul 
București (0—4).

STEAGUL
Autorii 

din

c. s.
Au marcat : 

Drăgoi (min. 
Palfi (min.

CHIMIA TR. 
Autorii golu- 
55, 58), Bă-

»■

Tr.
G. Rosner, 
Stoiciu, V. 
Gr. Jugâ-

32 21 5 6
32 18 6 8
32 17 7 8
32 18 2 12
32 17 2 13
32 13 7 12
32 14 5 13
32 12 8 12
32 13 6 13
32 12 7 13
32 11 9 12
32 12 6 14
32 12 5 15
32 11 6 15
32 10 8 14
32 10 6 16
32 10 2 20
32 6 5 21
(20 iunie)

54-29
59-24
47-28
54- 37
55- 40
35- 34
36- 45
39-39
33-46
47-41
25-30
39-42
33-49
35-36
38-50
38-53
30-42
19-51
: Meta- 
Craiova

Tractorul

47
42
41
38
36
33
33
32
32
31
31
30
29
28
28
26
22
17

STICLA TURDA — UNIREA TOM
NATIC 2—0 (0—0). Autorii golurilor s 
Culda (min. 65) și Mureșan (min. 73).

DACIA ORĂȘTIE — IND. SlRMEI C. 
TURZII 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Sântei (min. 30).

METALURGISTUL CUGIR — 
METAN MEDIAȘ 3—2 (2—2). Au 
cat : Stanciu (min. 7), Tamaș , 
15), Dinea (min. 75), respectiv Tar» 
cea (min. 30 și 41).

MINERUL MOLDOVA 
F.C. ȘOIMII SIBIU 
înscris : Nestorovici

F.C. BAIA 
ȘOARA 4—1 
dovan (min. 
Mânu (min. 
respectiv

U.M. TIMIȘOARA — VICTORIA CA- 
LAN 4—2 (2—2). Autorii golurilor :
Bostan (min. 9), Mușat (min. 23), 
Grozăvescu (min. 73 din 11 m), Voi- 
nea (min. 88), respectiv Goea (min. 
28), Schmidt (min. 35).

C.I.L. SIGHET — GLORIA BISTRIȚA 
1—0 (1—0)...............................
zat de Stan

MUREȘUL 
1—0 (0—0). 
81).

F.C. CORVINUL HUNEDOARA — 
VICTORIA CĂREI 6—0 (1—0). Au mar
cat : Șumulanschi (min. 33), Șchiopu 
(min. 52 și 74), Surenghin (min. 57 
si 80) și Georgescu (min. 81).

GAZ 
mar- 

(min.

MARE 
(1-0).

1—0
(min.

NOUA — 
(1-0). A 
2).

— C.F.R. TIMI-
Au marcat : Mol- 

26), Chivescu (min. 64), 
84), Conea (min.

Stoișin (min. 54).

Unicul gol a fost 
(min. 31).
DEVA — RAPID
A înscris : Gruber

88).

reali-

ARAD 
(min.

(Relatări de la corespondenții : 
V. Lazăr, B. Crețu, M. Vîlceanu, “ 
Șumandan, V. Sasăranu, I. Stan, 
Pralea, I. Jura și I. Vlad).

P. 
S.

1. F.C. CORVIN. 32 22 5 5 57-21 49
2. F.C. Șoimii 32 17 11 4 44-18 45
3. F.C, Baia M. 32 16 5 11 43-29 37
4. Gloria Bistrița 32 15 5 12 49-30 35
5. Sticla Turda 32 13 8 11 29-33 34
6. U.M. Timiș. 32 12 8 12 43-38 32
7. C.F.R. Timiș. 32 13 6 13 37-39 32
8. Victoria Călan 32 13 5 14 40-39 31
9. C.I.L.. Sighet 32 13 5 14 38-43 31

10. Metal. Cugir 32 14 3 15 31-42 31
11. Mureșul Deva 32 13 4 15 44-46 30
12. Min. M. Nouă 32 13 4 15 39-44 30
13. Rapid Arad 32 13 4 15 30-46 30
14. Gaz met. Med. 32 11 7 14 42-37 29
15. Ind. sîrmei C.T. 32 12 5 15 38-38 29
16. Dacia Orăștie 32 11 7 14 27-31 29
17. Victoria Cărei 32 9 7 16 26-46 25
18. Unirea Tomn. 32 6 5 21 20-57 17

(20 iunie) : Da- 
Baia Mare (0—3), 
— Mureșul Deva 
C. Turzii — Vic- 

, Minerul Moldova 
Tomnatic

ETAPA VIITOARE 
cia Orăștie — F.C. 
Metalurgistul Cugir 
(0—2), Ind. sîrmei 
toria Călan (1—2), 
Nouă — Unirea Tomnatic (3—0),
Victoria Cărei — C.I.L. Sighet (0—2), 
F.C. Șoimii Sibiu — F.C. Corvinul 
Hunedoara (0—1), Gaz metan Me
diaș — U.M. Timișoara (0—4), Rapid 
Arad — Sticla Turda (0—3), C.F.R, 
Timișoara — Gloria Bistrița (1—2).



LUPTĂTORII ROMÂNI AU DOMINAT
TURNEUL INTERNAȚIONAL AL POLONIEI

prin tuș pc dublul campion mondial J. Lipicn I

TREI ECHIPAJE ROMÂNEȘTI

' VARȘOVIA, 13 (prin telex), 
întrecerile turneului internațio
nal de lupte greco-romane 
„Memorialul Wladislaw Pitla- 
sinski", la care au participat 
131 de concurenți din 8 țări, 
s-au încheiat duminică cu un 
succes apreciabil obținut de 
sportivii români. Ei s-au clasat 
pe primul loc la 5 din cele 
10 categorii de greutate : Gheor-

(48 kg), Nicu
Ion Dulică

ghe Berceanu 
Gingă (52 kg), 
(57 kg), Ion Păun (62 kg) și 
Roman Codreanu (+100 kg). 
Alți doi luptători români au 
urcat pe podium : Constantin 
Alexandru a ocupat locul II 
la cat. 48 kg și Ștefan Rusu, 
locul III la cat. 68 kg. In cla
samentul pe națiuni România 
s-a situat pe primul loc.

O 
Ion 
vingă prin tuș pe reputatul 
luptător din lotul olimpic polo
nez Jozsef Lipien — de două 
ori campion mondial și euro
pean. Cu deosebit interes a 
fost urmărită reapariția lui Gh. 
Berceanu — absent mult timp 
din arena internațională — 
care s-a evidențiat în fiecare 
meci, reușind să iasă victorios.

Iată și cîștigătorii celorlalte 
categorii : 68 kg — N. Nalba- ------------ . j

mare surpriză a furnizat 
Păun care a reușit să-1 în-

Canotorii noștri de la 4 rame f.c. la un pas de o mare surpriză

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI
Echipa feminina a U.R.S.S, virtuală cîștigătoare

' CONSTANȚA, 13 (prin tele
fon). — In sala sporturilor din 
looalitate s-a desfășurat dumi
nică penultima etapă a turneu
lui internațional feminin de 
yolei dotat cu „Trofeul Tomis”.

In prima partidă s-au întîlnit 
echipele Cubei și Cehoslovaciei. 

jDeși încheiată cu 3—0 (8, 13, 13) 
■în favoarea voleibalistelor cu
baneze, partida a fost destul de 
echilibrată, jucătoarele ceho- 

; slovace opunînd o dîrză rezis
tență partenerelor de întrecere, 
care însă n-au mai evoluat la 
nivelul prestațiilor precedente, 

’■îndeosebi în seturile doi șl trei 
fgocul a fost disputat, reprezen- 
tativa Cubei trebuind să depu
nă eforturi considerabile în fi- 
naluri pentru a și le adjudeca 
la limită. Arbitrii I. Panteleev 
■•(Bulgaria) și I. Bozdoc (Româ
nia) au condus bine următoarele 
formații : Cuba — Mercedes Po
mares, Mercedes Perez, Imilcis 
^Tellez (Melania 
cilia Urguelles), 
Evelina Borroto 
■Marcedes Roca
Cehoslovacia — Ivana Mouliso- 
va (Miroslava Blahova), Jitka 
Bartosova, Vlasta' Fabikovlciko- 
va (Danna Kodajova, Jaroslava 
iVondracikova), Irena Svobodo- 
va, Eliska 
Koskova.

în. cea de 
prezentativa 
plica puternicei formații 
Uniunii Sovietice.

PROGRAMUL 
ULTIMEI ETAPE

Azi, de la ora 17 :
România — Cehoslovacia 
Bulgaria — Cuba

dian (U.R.S.S.), 74 kg —
Kresinski (Polonia), 82 kg
A. * ' ' ' ---- ' "

kg

Ostrowski (Polonia). 90
V. Ivaniski (U.R.S.S.),
— S. Jekutik (U.R.S.S.).

kg
100

JAN WOJDYGA
redactor la „Przeglad Sportowy”

BERLIN, 13 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, aproape 
20 000 de spectatori au fost pre- 
zenți în tribunele de pe malul 
lacului Grunau pentru a urmări 
întrecerile celei de a 76-a ediții 
a tradiționalei regate internațio
nale de canotaj. La startul com
petiției au fost prezenți schi- 
fiști și schifiste din 10 țări.

Confirmînd forma bună ma
nifestată în precedentele regate 
desfășurate în acest sezon, spor
tivii și sportivele din R.D. Ger
mană au dominat categoric 
cursele finale, terminînd învin
gători în 26 din cele 28 de pro
be ale celor două zile de con
curs (egalînd, astfel, performan
ța pe care o reușiseră în urmă 
cu două săptămîni la „Regata

6 m/s). 
compania 
din elita 
nostru de

vînt contrar de

unor ambarca- 
mondială, echi-
4 rame f.c. al-

țării gazdă. Canotorii ro- 
au făcut o cursă 
fiind la un pas de 
o mare surpriză.

,, Trofeul Iugoslavia" la handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL II

Perez, Imilcis 
Tartabul, Lu- 
Nelly Barnet, 
(Ana Garcia), 
(Ana Diaz) ;

Parișkova, Danna

a doua partidă re- 
României a dat re-

a

Doar în setul al doilea echi
pa noastră a reușit să-și pună 
în dificultate adversarele, dar 
nu a avut resursele necesare 
pentru a cîștiga.

în celelalte seturi jucătoarele 
sovietice s-au impus detașat, 
profitînd și de erorile comise, 
cu deosebire la preluare, de 
jucătoarele noastre.

Așadar, scor final : 3—0 (6, 
13, 2) pentru U.R.S.S.

Arbitrii J. Prokeș (Cehoslova
cia) și V. Chiorcanu (România) 
au condus bine formațiile :

ROMÂNIA : Gabriela Popa 
(Marilena Grigoraș), Constanța 
Bălășoiu, Emilia Cerncga (Ma
ria Rus), Irina Petcuîeț (Luxa 
Racovitan, Margareta Bako), 
Victoria Banciu, Liliana Pașca.

U.R.S.S. : Nina Muradian 
(Liubov Rudovskaia, Lilia Asad- 
ciova). Nina Smoleeva (Nadia 
Goriovskaia), Ludmila Scctinina, 
Ana Rostova (Larissa Bergen), 
Ina Riskal, Ludmila Cernîșova 
(Zoaia Jusova).

F. EMANUEL

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI PE LOCUL SECUND
IN TURNEUL INTERNATIONAL DE LA SOFIA

Turneul internațional mascu
lin de volei „Cupa Sofia”, la 
care au luat parte echipele 
Bulgariei, României, selecționa-

A început ..interzonalul"
de la Manila

MANILA, 13 (Agerpres) — Du
minică, în capitala Filipinelor, a 
înoeput turneul interzonal pentru 
campionatul mondial masculin de 
șah, la care participă 17 mari ma
eștri șl 3 maeștri internaționali. 
Vlastimil Hort a cîștigat la Tor
re, Balașov l-a învins pe Biyalsas, 
iar Kavalek a obținut victoria la 
Tian Lan-nan. Mecklng a remizat 
cu Marlotti. Fostul campion al 
lumii Boris Șpasski a întrerupt cu 
Wolfgang Uhlman. De asemenea, 
sahistul român Florin Gheorghiu 
a întrerupt la mutarea 41-a cu 
maestrul internațional Khossrow 
Harrandi (Iran).

ta Moscovei, Cubei, Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei B și Canadei, s-a 
încheiat aseară în sala Univer
siada din Capitala Bulgariei, 
cu victoria reprezentativei țării 
gazdă, care a învins în finală 
echipa României cu 3—1 (7, 13, 
—11, 12), după un joc disputat 
și de bun nivel tehnic. De re
marcat că în setul patru, volei
baliștii români au 
moment dat, 
5 puncte, dar, în 
comis o serie 
Antrenorii N. Sotir
mia au folosit următorii jucă
tori : Tutovan, Macavei, Oros, 
Dumănoiu, Păușescu, Balaș, 
Pop, P. Ionescu, Măcicășan, Ar
buzov.

BELGRAD, 13 (prin telefon), 
întrecerile competiției interna
ționale de handbal pentru echi
pe feminine, dotată cu „Trofeul 
Iugoslavia", a continuat sîmbătă 
și duminică în sala Banjica din 
Belgrad.

Derbyul întrecerilor de sîm
bătă l-a constituit întîlnirea 
dintre reprezentativele Români
ei și Iugoslaviei. După o repri
ză mai slabă (8—10), echipa 
noastră a prestat un joc bun în 
partea a doua a meciului, reu
șind să conducă cu 14—13 și 
15—14 și fiind egalată — în fi
nalul partidei — printr-o arun
care de la 7 m. Handbalistele 
din echipa României puteau să 
cîștige — chiar la scor — aceas
tă partidă dar au ratat incre
dibil de mult : 4 contraatacuri 
și 4 aruncări în bară ! România 
— Iugoslavia 15—15 (8—10). Au 
înscris Șoș 5, Arghir 2, Lă
custă 2, Cojocaru 2, Mikloș 2, 
Sasu 1 și Laczkovics 1 — pentru 
România, Dragovici 4, Palaver- 
sa 4, Abramovici 2, lies 2, Og- 
nejenovici 2 și Zccevici 1 — 
pentru Iugoslavia.

Duminică, echipa României a 
susținut partida cu selecționata 
R.F. Germania. Ca și in meciul 
precedent, formația noastră a 
început slab și a terminat în 
forță : România — R.F. Germa
nia 16—13 (7—8 !). Au înscris : 
Șoș 6, Arghir 3, Boși 3, Mikloș 
2, Cojocaru 1 și Laczkovics 1 —

pentru România, Petersen 5. 
Lange 5, Berndt 1, Bayer 1 și 
Beikirch 1 — pentru R.F. Ger
mania.

Alte rezultate : Iugoslavia — 
R.F. Germania: 18—12 (11—7) — 
vineri ; U.R.S.S. — R.F. Germa
nia 16—8 (9—2) — sîmbătă ; 
U.R.S.S. — Iugoslavia 25—15 
(10—9) — duminică.

Clasamentul final al „Trofeu
lui Iugoslavia" arată astfel : 1. 
U.R.S.S. 5 puncte ; 2. România 
4 puncte ; 3. Iugoslavia 3 puncte 
și 4. R.F. Germania 0 puncte.

un

de

avut, la un 
avans de 

final, ei au 
inexactități, 
și Gh. Ere-

RECORDURI MONDIALE FEMININE
LA ATLETISM

campionatelor
U.R.S.S., care

In cadrul 
atletism ale _______ , __
desfășurat la Kiev, alergătoarea 
Valentina Gherasimova a stabi
lit uri nou record mondial în 
proba de 800 m — 1:56,0 (v.r.
1:57,48 — Zlateva, Bulgaria).

Nou record al lumii și la 100 m 
plat, la Fuerth (R.F.G.), unde 
atleta vest-germană Inge Helten 
a fost cronometrată electric cu 
11,04. Vechiul record aparținea 
Renatei Stecher (R.D.G.) cu 
11,07.

GIMONDI A CIȘTIGAT

TURUL ITALIEI

foarte 
a pro- 
Clasa- 

7:54,06,
3. R.D. Ger-
4. Bulgaria^

două locuri

Moscova”). înainte de a vorbi 
despre comportarea sportivilor 
români, să notăm că ediția din 
acest an s-a desfășurat în con
diții atmosferice total nepriel
nice (ploaie și 
peste

în 
țiuni 
pajul
cătuit din Nicolae Simion, Du
mitru Grumezescu, Ștefan Tu
dor și Ernest Gall a ocupat, du
minică, un merituos loc II, fiind 
întrecut la mare luptă de echi
pajul 
mâni 
bună, 
duce
ment : 1. R.D. Germană 
2. România 7:56,46, 
mană II 8:09,63, 
8:34,54.

Onorabile cele
trei obținute în întrecerile fe
minine de echipajul de 2 vîsle 
(Doina Bărdaș—Gina Tănase) și 
4+1 vîsle (Elena Bereny — Ana 
Grigoriciuc — Veronica Holman 
— Mariana Catană + Maria 
Ghiață). De asemenea, este de 
subliniat locul IV obținut du
minică la schif simplu de re
prezentantul nostru Walter 
Lambertus.

Echipajul de 2 f.c. alcătuit din 
Ilie Oanță și Petre Ceapura s-a 
clasat sîmbătă pe locul IV, iar 
duminică a abandonat din cau
za unui accident datorat con
dițiilor nefavorabile de concurs 
(au luat apă în barcă).

Horia ALEXANDRESCU

ADRIANO PANATTA ȘI SUSAN BARKER
CAMPIONI LA ROLAND GARROS 16

PARIS, 13 (prin telefon). —. 
Italianul Adriano Panatta este 
cîștigătorul probei principale, 
cea de simplu masculin, din 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței, 
încheiate duminică la Roland. 
Garros. In finală, el l-a învins 
pe americanul Harold Solomon 
cu scorul de 6—1, 6—4. 4—6, 
7—6. Sîmbătă, Panatta între- 
cuse — în semifinale — un alt 
tenisman american, pe Eddie 
Dibbs, cu 6—3, 6—2, 6—4, în 
timp ce Solomon se impusese 
în fața mexicanului Raul Ra
mirez, cu 6—7. 6—0, 4—6. 6—4,

Proba feminină de simplu 
a revenit primei favorite ■ a 
concursului, jucătoarea engleză 
Susan Barker, învingătoare cu 
6—2, 0—6, 6—2 asupra Renatei 
Tomanova (Cehoslovacia), în 
ultima partidă. în finala de 
dublu femei : Fiorela Bonicelli 
(Uruguay), Gail Chanfreau-Lo- 
vera (Franța) — Kathy Harris 
(S.U.A.), Helga Masthoff (R. F. 
Germania) 6—4, 1—6, 6—3,

Titlurile la juniori au reve
nit lui Hans Gunthardt (Elve
ția) la masculin și Michele 
Tyler (Anglia) la feminin.

MECIURI INTERNAȚIONALE

PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT • PE

„PE NEPSTADION” din Buda
pesta, în fața a 35 000 de spec
tatori, în meci amical, echipa 
Ungariei a învins cu 2—0 (1—0) 
formația Austriei. Au marcat Ma
gyar (min. 36) și Vâradi (min. 74).

SCURT • PE SCURT

UEFA a stabilit arbitru 
vor conduce meciurile fazei fi
nale a Campionatului european, 
programat între 16 șl 20 iunie 
în Iugoslavia. Cele două partide 
semifinale : Cehoslovacia 
landa șl Iugoslavia — 
Germania vor fi arbitrate 
Thomas (Tara Galilor) șl, 
pectiv, Delcourt (Belgia), 
ciul pentru locurile 3—4 
condus de elvețianul 
buehler, iar finala va fi 
tă de italianul Gonella.

— o- 
R. F.

de 
res- 
Me- 

va fi 
Hunger- 
arbitra-

tineretFINALA turneului de ....... ..
de la Toulon se va disputa în
tre selecționatele Bulgariei si 
Franței, cîștigătoarele celor două 
grupe preliminare. In ultimul . 
meci din preliminarii Franța a 
întrecut cu 1—0 Italia.

ATLETISM • Antoaneta Iacob 
a cîștigat proba de 1 500 m din 
cadrul „Memorialului Kusocin- 
ski“ pentru juniori, la Varșovia, 
cu timpul de 4:31,15. • La Los 
Angeles, în cadrul campionate
lor S.U.A. : triplusalt — Haynes 
17,01 m ; 400 mg — Andrews
48,55 ; 3 000 m obst. — R. Smith 
8:26, ;0 înălțime — Stones 2,24 m; 
lungime — A. Robinson 8,32 m; 
disc — Mac Wilkins 70,10 m ; la 
feminin : lungime — Kathy
McMillan 6,78 m (record națio
nal) ; înălțime — J. Huntley 
1,88 m ; 1 500 m — Larrieu
4:09.0. • La Londra, Brendan
Foster a alergat 10 000 m în 
27:53,0. • Rezultate din campio
natele unionale, la Kiev : 800 m
— Anikin 1:46,0 ; 5 000 m 
tov 13:37,6 
nov 8:25,2 
8336 p (a 
mondială 
marș — 
1500 m f) 
pentatlon

AUTO • Tradiționala cursă de 
24 ore de la Le Mans (Franța) 
a revenit echipajului Jacky Ickx
— Gys van Lennep (pe „Por
sche"), care a parcurs 4769.360 
km — medie orară 198,746 km. 
Francezul A. Haller s-a acciden
tat mortal, în timp ce efectua 
primul tur.

BASCHET • i.a Livorno (Ita
lia), reprezentativa U.R.S.S. a 
întrecut cu 102—85 (47—44) se
lecționata universitară a 
lui San Francisco, 
trai (Belgia), în , 
pei” : Belgia — ' 
(45—36).

CICLISM a 1

U.R.S.S.
(47—44) 

orașu- 
• La Cour- 

Euro- 
88—71

„Cupa 
Turcia

357,5 kg și A. Rafai- 
- 330 kg.
circuitul de la 

la clasa 750 
venezucleanul 

(„Yamaha") — 
km.

(U.R.S.S.) 1_.,_ _
Iov (Bulgaria) —

MOTO • Pe 
Chimay (Belgia) 
cmc a cîștigat 
Johnny Ceccoto 
medie orară record 211,760 
Ceilalți învingători : 50 cmc 
Rittberger (R.F.G.) pe „Krei- 
dler“; 250 cmc — Dodds (Aus
tralia) pe „Yamaha"; 500 cmc — 
Sheene (Anglia) pe ,,Suzuki"; 
ataș — Schwartz — Hubert 
(R.F.G.) pe ,,Koenig“. > După 
concursul de la Tikkurlia (Fin
landa) , belgianul Roger de Cos
ter continuă să conducă în cla
samentul campionatului mondial 
de motocros (clasa 500 cmc).

TENIS • Turneul de la Bec
kenham (Anglia) s-a încheiat cu 
victoria neașteptată a america
nului Roscoe Tanner, care l-a 
învins în finală cu 6—3, 6—4 pe 
compatriotul său Jimmy Con
nors. In semifinale : Connors — 
Parun 6—4, 8—6 ; Tanner —
Smith 6—4, 6—4. In finala femi
nină, campioana sovietică Olga 
Morozova a învins-o cu 6—5, 
2—6, 6—3 pe Mărise Kruger
(R.S.A.).

TENIS DE MASA « La Phila
delphia (S.U.A.), echipa Iugosla
viei a întrecut cu 3—0 formația 
țării gazdă. Surbek și Karaka- 
sevici au semnat victoriile pen
tru oaspeți.

CAMPIONATE, CUPE_ w Pe velodromul
Vigorelli din Milano, francezul 
Daniel Morelon a stabilit un nou 
record mondial la 500 m lansat, 
în 28:75 (medie orară 62,608 km). 
• După 3 etape, în Turul Elve
ției conduce olandezul H. Ku- 
pier, urmat de coechipierul său, 
B. Pronk, la 24 sec. • A 11-a 
etapă a Turului Angliei (Dar
lington — Penrith, 180 km) a re
venit norvegianului Kvernerund 
în 4h44:31. în clasamentul gene
ral conduce Nickson (Anglia). 
Polonezul Szurkowski se află pe 
locul 5, la 4:59.

HALTERE • La campionatele 
mondiale și europene pentru ju
niori de la Gdansk, la cat. mij
locie primul s-a clasat N. Gruz
dev (U.R.S.S.) cu 342,5 kg 
(1504-192,5 kg), urmat de I. Di
mitrov (Bulgaria) — 320 kg si 
A. Stomporek (Polonia) — 315 kg. 
Sportivul român M. Purdilă s-a 
clasat pe locul 10. cu 282,5 kg 
(1204-162,5 kg), 
titlul a revenit
Saidulaiev cu 362.5 kg (1604-202.5 
kg), urmat de C. Sirîkin

CAMPIONATUL R.F.G. a fost 
cîștigat pentru a doua oară con
secutiv de Borussia 
gladbach (45 p),
SV Hamburg (41 
Miinchen (40 p), 
(39 p). In ultima 
russia — F. C. 
yern Miinchen 
7—4 ; SV Hamburg 
Diisseldorf 3—1.

Monchen- 
urmată de 
p), Bayern 
F. C. Koln 

etapă : Bo- 
KSln 2—1 ; Ba- 
— Hertha BSC 

Fortuna

Cea de-a 59-a 
clclist al Italiei __  ________
Milano cu victoria rutierului ita
lian Felice Gimondi (34 ani) care 
ciștigă pentru a treia oară „II 
Giro”, după ce terminase învin
gător în 1967 și 1969. înaintea ul
timei etape, lider al cursei era 
belgianul Johan dc Muynck, dar 
în semietapa contracronometru, 
disputată pe o distanță de 28 km 
la Arcore (în apropiere de Mi
lano), Gimondl l-a întrecut cu 32 
sec pe belgian, rămtnînd în cla
samentul general cu un avans de 
19 sec, ceea ce i-a asigurat vic
toria finală. Locul trei a fost ocu
pat de italianul Bertoglio, în timp 
ce asul belgian Eddy Merckx, 
care cîștigase pîng acum de cinci 
ori „marea buclă” peninsulară, s-a 
clasat de data aceasta pe locul 
opt.
t————2 . ------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- .---------------------
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ediție a Turului 
s-a încheiat la

  Zo- 
; 3000 m obst *- Silo- 
; decatlon — Avilov 

doua performanță 
a sezonului) ; 20 km
Semionov ih23:52,0 ; 

— Kazankina 4:05,2 ;
— Popovskaia 4774 p.

La „semigrea” 
sovieticului A.

„Parc des 
în prezența 

în finala 
Mar-

PE STADIONUL 
Princes" din Paris 
a 50 000 de spectatori, 
Cupei Franței Olympique 
seille a învins cu scorul de 2—0 
(0—0) pe Olympique Lyon, cîs- 

pentru a 9-a oară
, pe Olympique Lyon, 

tigînd astfel 
trofeul.

BOAVISTA 
a doua oară 
Portugaliei”, 
CU 2—1 
maraes.

a cîștigat pentru 
consecutiv „Cuna 

învingînd în finală 
(1—0) pe Vitoria G-ui-


