
DACIADA
LA FIECARE SFÎRȘIT DE SĂPTĂMlNĂ, 
CIT MAI MULTE ACȚIUNI SPORTIVE!

In săptămîna care a trecut și în special in ultimele două zile 
ale acesteia, pretutindeni în țară au avut loc numeroase și ample 
manifestări sportive in cadrul competiției cu caracter național „Da- 
ciada". Publicăm in numărul nostru de astăzi citeva din veștile so
site la redacție :
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„FESTIVALUL SPORTIV -
SLĂNIC MOLDOVA"

SLĂNIC MOLDOVA (prin 
telefon). Pitoreasca stațiune 
balneo-climaterică denumită cu 
deplină justificare „Perla Mol
dovei" a găzduit sîmbătă și du
minică una dintre cele mai am

Coloana participanților la „Festivalul sportiv", străbătind aleile 
Slănicului Moldovei

ple acțiuni sportive de masă 
din această parte a țării orga
nizată de către CJEFS Bacău 
sub genericul „Festivalul spor
tiv ’77 — Daciada — Slănic 
Moldova". Timp de două zile 
aici, pe terenurile bazei din 
centrul orașului-stațiune, pe 
alei, în sălile de popice și lupte 
a dorrlnit o atmosferă specifică. 
Numeroși oameni al muncii a- 
flați aici la odihnă și tratament 
au urmărit și aplaudat pe spor
tivi. Panouri mari anunțau pe 
cei aflați aici că evenimentul 
face parte din rîndul acțiunilor 
competiției naționale „Daciada".

La startul întrecerii au fost 
prezenți peste 500 de sportivi 
reprezentînd județele Botoșani, 
Covasna. Harghita, Neamț, Vas
lui, Vrancea și Bacău.

„Cea de a cincea ediție a 
„Festivalului sportiv" este de 
fapt o finală a întrecerilor de 
masă care s-au desfășurat în 
toate județele invitate pentru 
desemnarea unor reprezentanți 
bine pregătiți — ne spunea pro
fesorul Dumitru Dimitriu, secre
tar al CJEFS Bacău, inițiator, 
cu 5 ani în urmă, al acestei ac
țiuni. De aici și nivelul ridicat 
al competiției, dîrzenia cu care 
s-a luptat în fiecare meci". 
Programul a cuprins următoa-

HANDBALIȘTII DL LA STEAUA 
LA AL 12-lea TITLU DE CAMPIONI

Duminică a căzut cortina 
peste cea de a 19-a ediție a 
Diviziei A de handbal mascu
lin. Spre deosebire de ediția 
precedentă, cînd titlul s-a de
cis la... golaveraj în favoarea 
echipei Steaua, elevii lui Cor
nel Oțelea s-au detașat de a- 
ceastă data categoric, devansînd 
pe tradiționala lor adversară, 
Dinamo București, cu 8 puncte! 
Și nu a lipsit mult ca în ace
lași sezon în care cuceriseră 
pentru a doua oară Cupa Cam
pionilor Europeni handbaliștii 
de la Steaua să realizeze și o 
performanță rară în campiona
tul intern — 66 de puncte din 
tot atîtea posibile ! Dar, după 
ce obținuseră punctajul ma
xim în 31 de etape, virtualii

CLASAMENTUL FINAL

1. STEAUA 33 31 1 1 795-569 63
2. Dinamo Buc. 33 26 3 4 647-430 55
3. Dinamo Bv. 33 20 2 11 633-573 42
4. H.C. Minaur 33 20 1 12 708-629 41
5. Știința Bc. 33 14 4 15 553-533 32
6. Poli Timiș. 33 14 3 16 573-576 31
7. Gloria Arad 33 12 3 18 584-661 27
8. C.S.M. Borz. 33 12 2 19 598-643 26
9. Relonul 33 12 2 19 599-647 26

10. „U“ Cluj-N. 33 9 3 21 557-621 21
11. ,,U“ București 33 6 5 22 443-555 17
12 . C.S.U. Galați 33 7 1 25 525-633 15

rele probe : handbal, volei, po
pice, tenis de cîmp (la toate, 
băieți și fete), cu alcătuirea de 
clasamente pe județe. La aces
tea s-au adăugat spectaculoa
sele demonstrații de lupte, fot
bal, judo, aeromodele, gimnasti
că. Dar, pentru a avea o ima
gine completă, să mai adău
găm faptul că încă 150 de elevi 
s-au întrecut într-o disciplină 

fără spectatori : la orientare 
sportivă, pe cărările cu un far
mec neasemuit ale masivului 
Șandru.

„Festivalul sportiv — Slănic 
Moldova" a adus și de această 
dată în prim-plan popularitatea 
crescîndă a handbalului, evi
dențiind echipele din Bacău. De 
asemenea, sportivii din Covas
na — prezenți pentru prima 
dată — sau cei din Harghita au 
fost aplaudați pentru frumoa
sele evoluții. S-au mai re
marcat, cu acest prilej, echi
pele de volei din Piatra Neamț 
(f) și Botoșani (b), reprezen
tanții Harghitei la popice iar la 
tenis de cîmp Maria Cadar din 
Gheorghieni, cea mai tinără 
concurentă. Din programul de 
demonstrații se cuvine consem
nată prezența lotului de luptă- 
tori-„prichindei“ ai profesoru
lui Cornel Crituț (Clubul spor
tiv Onești), a judocanilor de la 
Carom (municipiul Gh. Gheor
ghiu Dej), precum și ansamblul 
de gimnastică al Școlii gene
rale 1 din Slănic Moldova (prof. 
Ana Cotescu).

Viorel TONCEANU

După excelentele rezultate de la C.E. de greco-romane

ÎNCREZĂTORI, LUPTĂTORII NOȘTRI ASPIRĂ 
LA PERFORMANTE Șl MAI MARI 

Declarații ale medaliaților la înapoierea în Capitală
Aseară, la aeroportul inter

național Otopeni se aflau nu
meroși bucureșteni, sportivi, 
antrenori, iubitori ai sportului, 
veniți în întimpinarea admira
bililor noștri luptători care au 
obținut un succes strălucit la 
Campionatele europene de 
greco-romane. Au fost prezenți, 
pentru a le adresa binemeri
tate felicitări tovarășii Emil 
Ghibu și Miron Olteana, secre
tari ai Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 

La sosire, bravii luptători, 
pe ale căror piepturi străluceau 
medalii de aur, argint sau de 
bronz, cucerite la competiția 
continentală din Turcia, pri
mesc buchete frumoase de 
flori, sînt felicitați cu căldură 
și îmbrățișați cu dragoste. An
trenorul emerit Ion Corneanu

FRANCE PRESSE: „ROMÂNII AU REPURTAT
UN SUCCES FĂRĂ PRECEDENT 4 5
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campioni s-au vă
zut obligați — în
mare parte dato
rită oboselii acu
mulate — să ce
deze 3 din ultimele
4 puncte.

Derby-ul de sîm
bătă. cu Dinamo 
București, s-a în
cheiat la egalitate 
(13—13), handba-
liștii de la Steaua 
fiind nevoiti să a- 
peleze la ultimele 
lor resurse pentru 
a nu încheia cam
pionatul cu o în- 
frîngere. Avînd în 
fată un portar în 
mare vervă (Cor
nel Penu), dar și 
o întreagă echipă 
în dispoziție de joc, anima
tă de dorința de a obține 
victoria, campionii Europei 
au refăcut un handicap de
5 goluri (lucru foarte greu pe 
ploaie), egalînd în ultimul mi
nut al partidei dintr-o aruncare 
de la 7 m ! Astfel, Tudosie, 
Voina (cei mai buni jucători 
ai campionilor în acest meci), 
ca și coechipierii lor, au do
vedit că știu să lupte pînă în

BURSA, 30 (prin telefon).
La încheierea Campionatelor 
europene de lupte greco-roma
ne, sportivii români au fost 
înconjurați cu deosebit interes. 
La citeva minute după festivi
tatea de premiere a laureatilor, 
toți cei 7 medaliați ai țării 
noastre, între care campionii 
continentali Constantin Alexan
dru (cat. 48 kg), Ion Păun (cat. 
62 kg) și Ion Draica (cat. 82 
kg), au fost invitați Ia o con
ferință de presă. Numeroși zia
riști i-au asaltat pur și simplu 
pe luptătorii români, punin- 
du-le o mulțime de întrebări, în- 
copînd cu modul de pregătire 
și terminind cu preocupările 
din viata de toate zilele. Tele
viziunea turcă a reluat a doua 
zi cele mai frumoase și inte
resante meciuri, multe dintre 
ele avîndu-i protagoniști pe 
reprezentanții tării noastre. Re- 
văzindu-le și noi pe micul 
ecran, am putut aprecia încă 
odată talentul și măiestria lup

Echipa Steaua, campioană a țării la handbal pe 1977 (rîndul de sus, de la 
stingă la dreapta) : Kicsid, Tudosie, Drăgăniță, antrenorul Cornel Oțelea, 
Stockl, Dan Petru, Birtalan ; (rîndul de jos) : Cheli, Neagu, Munteanu, Marchi
dan, Voina, Gațu. Din fotografie lipsește portarul Ștefan Orban, aflat în 
convalescență după accidentul suferit la C.M. universitar. Foto : Ion MIHĂICĂ

final, chiar gi cînd situația lor 
nu mai este periclitată in cla
sament. A fost, totuși.*un derby 
de onoare, care trebuia... ono
rat !

Felicitînd echipa campioană, 
ca și pe partenera sa din ul
tima etapă — Dinamo Bucu
rești, să aruncăm o privire 
spre locurile următoare ale cla
samentului.

Pe locul III, o apariție în 

ține în brațe o uriașă cupă au
rită primită de echipa țării 
noastre pentru primul loc în 
clasamentul pe medalii. Voi
nicii noștri, unii dintre ei neîn
vinși pe podiumul de concurs 
al europenelor, sînt acum ti
mizi, stînjeniți parcă de atîta 
lume venită numai pentru ei.

„Mi-am dat seama — ne-a 
mărturisit I. PĂUN — că mun
cind cu dăruire și seriozitate 
pot ajunge pe cea mai inaltă 
treaptă a podiumului de onoare 
al oricărei competiții. începînd 
cu Olimpiada de la Miinchen, 
am participat la toate confrun
tările mari. De fiecare dată, 
insă, aveam multe emoții in 
fața unor adversari valoroși, 
îmi lipsea încrederea în forțele 
proprii și — sincer să fiu — 
cred că n-am fost nici atit 

tătorilor români în compania 
unor adversari de mare repu
tație in arena internațională 
care porneau favoriți înaintea 
competiției continentale. I-am 
aminti, printre alții, ne cam-
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Comentarii, impresii 
de la fața locului 

\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

pionul olimpic și mondial N. 
Davidian (U.R.S.S.), pe dublul 
campion mondial și european 
A. Nazarenko (U.R.S.S.), pe 
vicecampionul mondial I. Șo- 
pov (Bulgaria) și pe noul 
campion continental al catego
riei 52 kg, L. Racz (Ungaria), 
în fata cărora luptătorii români 
au repurtat excelente victorii, 
răsplătite de numeroșii spec
tatori din tribune cu aplauze 
călduroase, la scenă deschisă.

premieră — Dinamo Brașov 
(antrenor — Ion Donca). Așa 
cum anticipam Ia debutul aces
tui campionat, între handba
liștii brașoveni și cei de la 
H.C. Minaur Baia Mare s-a 
dat o luptă dîrză. încheiată cu 
victoria pe linia de sosire a

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

de bine pregătit ca acum". 
I. DRAICA se află după primul 
său succes și nu știa cu ce să în
ceapă. L-am întrebat atunci de 
cine i-a fost îndeosebi teamă. 
Răspunsul a fost surprinzător : 
„Credeam că nu m-am pregă
tit suficient, deși uneori, mă 
aflam in sală și noaptea. Dar, 
pe salteaua de concurs am vă
zut că de fapt eram sigur pe 
mine. Ce-mi doresc ? Să mă 
pregătesc și mai bine pentru a 
obține rezultate și mai mari". 
C. ALEXANDRU : „Mă bucur 
pentru cea de a treia centură de 
campion european, dar gindul 
meu este la Olimpiada de la 
Moscova. Condițiile minunate 
de pregătire pe care le avem 
mă vor ajuta să am o compor
tare cit mai bună și la J.O. 
1980". (C. CH.).

Amintind de publicul turc tre- 
buie să subliniem simpatia 
deosebită a acestuia față de 
sportivii români, aplaudați chiar 
din momentul cînd pășeau pe 
saltelele de concurs.

Corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE subliniază 
„succesele extraordinare și fără 
precedent ale luptătorilor ro
mâni la competiția europeană, 
România reușind să depășească 
în clasamei^ul pe medalii de 

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. 2-3)

„Regata Moscova'1 * * 

la caiac-canoe

PATRU VICTORII 
REALIZATE 

DE SPORTIVII NOȘTRI
In capitala U.R.S.S. s-a des

fășurat tradiționala întrecere 
„Regata Moscova" la caiac-ca
noe, primul concurs important 
al sezonului internațional. în
tr-o companie valoroasă —con
cursul a adus la start cea mai 
mare parte a fruntașilor padelel 
și pagaei din lume — caiaciștii 
și canoiștii români au avut o 
comportare foarte bună, termi- 
nînd învingători în patru pro
be. Lipat Varabîev a cîștigat 
două curse — canoe simplu 500 
m și 10 000 m, Ivan Patzaichin 
s-a impus la C 1 — 1 000 m 
(sportivii români au cîștigat 
astfel toate probele de canoe 
simplu !), iar campionul olim
pic Vasile Diba în proba sa 
favorită, caiac simplu 500 m.

Rezultate tehnice : K 1 — 
500 m : 1. Vasile Dîba 2:01,0, 2. 
Parslnov (U.R.S.S.) 2:01,1, 3.
Peri (Italia) 2:02,0 ; C 1 — 500 
m : 1. Lipat Varabîev 2:08.6, 2. 
Ivan Patzaichin 2:08,7, 3. Soro
ka (U.R.S.S.) 2:08,8 ; C 1 —
1 000 m : 1. Patzaichin 4:25,0,2. 
Soroka 4:25,1, 3. Varabiev
4:27.0: C 1 — 10 000 m: 1. 
Varabiev 49:08.2 2. Iurcenko
(U.R.S.S.) 49:19,4, 3. Budai (Un
garia) 49:21,2.



UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚA PENTRU CAMPIONATE» COMP
DEZVOLTAREA CONTINUĂ A SPORTULUI SINDICAL „Cupa federației" 

la baschet (m)

sindicale 
Capitală, 

prezent 
Mîndrea-

în cadrul acțiunilor între
prinse pentru realizarea sarci
nilor în domeniul educației fi
zice și sportului, reieșite din 
documentele de partid, comisia 
sport și turism a Consiliului 
Central al U.G.S.R. a orga
nizat, vineri și sîmbătă o in
struire și un util schimb de 
experiență. Au participat șefii 
comisiilor de resort de la con
siliile județene ale sindicate
lor și de la municipiul Bucu
rești, membrii birourilor execu
tive cu probleme sportive de 
la comitetele uniunilor sindica
telor pe ramură, președinți ai 
unor cluburi sportive 
de performantă din 
La deschidere a fost 
tovarășul Constantin
nu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., care, în cu- 
vîntul său, s-a referit la pro
blemele majore ce stau în fața 
organelor sindicale, a asocia
țiilor sportive și cluburilor sin
dicale în ceea ce privește în
deplinirea indicatorilor cuprinși 
în planurile de măsuri aprobate 
de Comitetul Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R.

Din partea C.N.E.F.S., la lu
crări a fost prezent tov. lovită 
Popa, șef de secție. A partici
pat tov. Septimiu Todea, acti
vist la C.C. al U.T.C.

Ordinea de zi a cuprins ur
mătoarele probleme : acțiunile 
întreprinse de organele sindi
cale, cluburile și 
sportive în vederea 
sarcinilor referitoare Ia __
grătirea J.O. din 1980 ; măsurile 
necesare pentru desfășurarea în 
bune condiții a competiției na-

asociațiile 
realizării 

pre-

DACIADA
v (Urmare din pag 1)

în sfîrșit merită să subliniem 
că la succesul deplin de care 
s-a bucurat această acțiune o 
contribuție de seamă au avut-o 
organele locale de partid și de 
stat (primar Constantin Gheor- 
ghiță), COEFS Slânic Moldova 
(prim vicepreședinte, prof. Dan
te Cotescu) și întreprinderea 
balneară (director Constantin 
Predoiu).

In final, clasamentul pe ju
dețe al „Festivalului sportiv 
— Slănic Moldova ’77“ : 1. Ba
cău 39 p, 2. Harghita 25 p, 3—4. 
Botoșani și Vâslii 23 p, 5, 
Neamț 19 p, 6. Vrancea 17 p, 
7. Covasna 14 p.

Întreceri sportive județene
• TULCEA. în localitate s-au 

disputat interesante întreceri 
de volei și tenis de masă, orga
nizate în cadrul .JJaciadei". 
Subliniind că în prima fază a 
întrecerilor de volei au fost 
prezenți la startul competiției 
21 de echipe, iată cîștigătorii : 
Marina-Tulcea la volei iar la 
tenis de masă Mihai Nenciu 
(IPO Tulcea).

întreceri asemănătoare, la di
ferite discipline sportive, au 
maj avut loc la Macin, Sulina, 
Isaccea. Frecăței, Sîmbăta Nouă 
ș.a. (Pompiliu COMȘA, coresp.).

• BISTRIȚA NASAUD. Du
minică, în municipiul Bistrița 
s-au disputat întreceri de fot
bal, 
care

handbal și atletism la 
au participat multe e- 

chipe de elevi (numai 
petiția de handbal au 
grenate 40 de echipe), 
cursurile finale, pe 
locuri s-au situat 
școlilor generale

în com- 
fost an
in con- 
primele 
echipele

nr. 2 și 
3 din Bistrița, ale liceelor L. Re- 
breanu și A. Mureșanu din Bis
trița. Cele mai bune rezultate 
din județ le-au obținut liceele 
din comuna Teaca și Prundul 
Bîrgăului. (I. TOMA, coresp.).

și a com- 
„Sport și 

preocuparea organe-

ționale „DACIADA" 
plexului polisportiv 
sănătate" 
lor sindicale, a cluburilor si a- 
sociatiilor sportive în vederea 
extinderii gimnasticii la locul 
de muncă și organizarea de ac
țiuni sportiv-recreative la sfîi- 
șit de săptămină ; probleme ale 
organizării muncii de selecție 
a sportivilor nominalizați pen
tru J-O. din 1980.

Membrii birourilor executive 
ale consiliilor județene ale 
sindicatelor Arad, Bihor, Bra
șov, Mehedinți,. Galati, Neamț 
și Satu Mare au' prezentat in
formări referitoare la proble
mele înscrise pe ordinea de zi.

Instruirea a cuprins, de ase
menea, vizitarea bazelor spor
tive ale întreprinderii de me
canică fină și asociației spor
tive „Construcția" din Capitală. 
Activiști ai comitetelor sindi
catelor si ai asociațiilor spor
tive de la unitățile amintite au 
arătat modul cum au acționat

amenajarea bazelor 
respective. Totodată, 

la instruire au 
la activitățile sportive 

care se desfășurau

pentru 
sportive 
partlcipantii 
asistat 
de masă 
pe bazele de la mecanică fină 
și Construcția.

Tovarășul lovită Popa s-a re
ferit, în cuvîntul său, la sarci
nile deosebit de importante re
feritoare la deschiderea oficială 
și la organizarea în cît mai 
bune condiții a competiției 
sportive naționale „Daciada", 
precum și la alte probleme ale 
activității sportive de masă și 
de performantă pe care trebuie 
să le desfășoare 
cluburile 
varăsul- 
junctul 
sport si 
Central 
în încheierea instruirii, 
cinile importante care trebuie 
îndeplinite pentru realizarea 
prevederilor planurilor de mă
suri ale U.G.S.R.

asociatiile si 
sportive sindicale. To- 
Efrem Cherteș, ad- 
președintelui comisiei 

turism de la Consiliul 
al U.G.S.R. a expus, 

sar-

întrecerile de baschet pentru 
„Cupa federației", competiție 
rezervată jucătorilor din Divi
zia A (mai puțin cei din lotul 
național), au continuat prin tur
neele desfășurate la Oradea 
(formațiile din seria I) și Iași 
(seria a Il-a). Iată rezultatele 
și clasamentele :

ORADEA: Dinamo Oradea — 
C.S.U. Brașov 86—69 (43—36), 
Rapid — „U“ Cluj-Napoca
78—75 (34—24), Dinamo Bucu
rești — Universitatea Timișoara 
71—82 (27—41), „U“ Cluj-Na
poca — Dinamo Oradea 58—59 
(18—31), Universitatea Timișoa
ra — Rapid 67—64 (35—32),
C.S.U. Brașov — Dinamo Bucu
rești 64 —86 (26—44), Dinamo 
Oradea — Dinamo București 
76—103 (40—38), C.S.U. Brașov 
— Rapid 88—80 (59—26), Uni
versitatea — TT“
Cluj-Napoca 
Clasamentul : 
Timișoara 12 p 
Dinamo București 
421), 3. Dinamo

re. Ei au trebuit să-și 
teze 
tile 
leze 
facă 
ți-al

Tripșa (
10 m : 1 
seniori s 
la sefitiu.

AU DOMINAT FINALELE DE JUDO
A IX-a ediție a Campiona

telor republicane individuale de 
judo ale seniorilor a programat 
sîmbătă și duminică, in sala 
Floreasca din Capitală. între
cerile finale. Sportivii din clu
burile și asociațiile bucureștene 
erau favoriți la multe catego
rii, spre deosebire de competi
torii' din provincie, care emi
teau pretenții îndreptățite la cel 
mult două titluri — ne referim 
la superușoară și semigrea, prin 
Arpad Szabo (Constructorul M. 
tiuc) și, respectiv, Constantin 
Știrbu (Dinamo Brașov). Dar, 
pe măsură ce se desfășurau în
trecerile, concurenții din clu
burile și asociațiile din provin
cie obțineau victorii tot 
surprinzătoare, iar la 
competiției ei aveau să 
rească cinci din cele opt 1 
de campioni ! Iată, insă, < 
amănunte.

La „superușoară" (60 kg), 
juniorul A. Szabo, medaliat cu 
bronz la recentele campionate 
europene, după partidele din 
tururile eliminatorii, pe care 
le-a cîștigat meritoriu ocupînd 
primul loc în serie, și-a dispu
tat finala cu rutinatul sportiv 
brașovean de la clubul Dina
mo, Șt. Pop, - prezent la nume
roase confruntări Internaționale 
în lotul reprezentativ. Excelent 
pregătit, juniorul din Miercu
rea Ciuc și-a sufocat pur și 
simplu adversarul, iar în min. 
5 dinamovistul brașovean s-a 
recunoscut învins prin ippon 
(înainte de limită). Un alt ju
nior, de astă dată de la Dina
mo București, Constantin Nieo- 
lae, a reușit să îmbrace tricoul 
de campion la semiușoară (65 
kg), depășindu-1 — între alții 
— pe fostul campion al catego
riei 63 kg (diferență deci de 
numai două kg față de limitele 
noii categorii) Al. Filip (Dina
mo Brașov). Partida finală, cu 
M. Nuțu (Dinamo București), 
a fost extrem de aprig disputa
tă și s-a încheiat cu victoria 
prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică) ‘ 
colae.

După 
fostului campion al categoriei 
ușoare (71 kg), L. Lazăr (Rapid 
Arad), se aștepta că titlul va 
reveni sportivului bucureștean 
de la Dinamo, C. Roman, pre
zent în echipa țării noastre 
care a cucerit medalia de bronz 
la europene. Dar în meciul fi
nal toate pronosticurile au fost 
infirmate de dinamovistul bra
șovean loan Petrof, care și-a 
adjudecat o victorie pe deplin 
meritată, prin yusei-gachi. Nu 
ește însă mai puțin adevărat

t mai 
finele 
cuce- 
titluri 
citeva

yusei-gachi
în favoarea lui C. Ni-

scoaterea din luptă a

COPIILOR LE PLAC DULCIURILE!
Dulciurile sint și o sursă de energie i lată de ce vă sugerăm

ră le dăruiți, de 1 IUNIE!
• bomboane umplute cu lapte, praline și fructe, cara

mele cu lapte, cacao și fructe, drageuri simple sau aman
dine, Prododrops, Mantoprat.

• șerbet de făină
• specialități de 

ceață
• specialități de 

Ialomicioara, Parc, Favorit
Sursa... bucuriilor se află în magazinele comerțului de 

stat. •

de fructe 
ciocolată

și cacao
cu interior de gem și dul-

ciocolată Zoo, Ioana, Carmen, Bicaz,

că stilul de luptă al brașovea
nului putea fi penalizat sever 
de arbitri și atunci decizia ar 
fi stat sub semnul incertitudi
nii. Cum era de așteptat, la 
semimijlocie (78 kg) dublul 
campion republican Mihalache 
Toma (Dinamo București) și-a 
mai înscris in palmares un suc
ces obținut fără dificultate, în- 
vingînd detașat toți adversarii 
înt.ilniți. Surprinzătoare a fost 
și eliminarea din cursa pentru 
tricoul de campion la mijlocie 
(86 kg) a lui Gh. Nache (Di
namo București), titular in e- 
chipa de la europene. El a 
fost învins încă din turul trei 
de clujeanul L. Pali. Astfel ti
tlul a revenit altui sportiv din 
provincie, Dumitru Constantin 
(C.S.M. Borzești), care l-a în
trecut clar în finală pe dina
movistul bucureștean C. Geor
gescu.

Semigreul (95 kg) Constantin 
Știrbu (Dinamo Brașov) n-a a- 
vut dificultăți in adjudecarea 
titlului, obținînd victorii a- 
proape pe linie prin ippon. A- 
semănător s-a impus la grea 
(+95 kg) și Iacob Cordea (Di
namo București), îmbrăcînd al 
cincilea tricou de campion. 
Neașteptată a fost ciștigarea 
titlului la open de către Gheor- 
ghe Dumbravă (C.S.M. Bor
zești) și, mai ales, maniera ca
tegorică prin care s-a impus, 
punînd capăt ’ tuturor partidelor 
prin ippon !

înainte de a încheia aceste 
rînduri trebuie să menționăm 
contribuția arbitrilor care și-au 
îndeplinit de astă dată bine mi
siunea. S-au remarcat M. Pla
ton, L. Vasilescu, V. Tosun. C. 
Isac (București) și E. Filios 
(Alexandria).

Timișoara — ,,U'
i 84—74 (42—25).

Universitatea 
(476—430), 2.

10 p (486— 
Oradea 9 p 

(431—466), 4. Rapid 8 p (448— 
457), 5. „U“ Cluj-Napoca 8 p 
(443—454), 6. C.S.U. Brașov 7 p 
(463—519). (Emil SURANYI — 
coresp.).

IAȘI : 
tehnica 
I.C.E.D. 
(52-48), 
lăți 100—77 (49—33), Farul
I.C.E.D. ~
tehnica 
(43—51), 
(42—33), 
lăți 93—78 (54—35), Politehnica 
Iași — Farul 82—79 (52—40).
Steaua nu a luat parte la tur
neu deoarece susține i ‘ 
meciuri amicale în Italia, 
samentul : 1. Politehnica
11 p (521—572), 2. Farul 11 p 
(591—537), 3. I.C.E.D. 9 p (588— 
526), 4. Steaua 8 p (392—258), 
5. I.E.F.S. 8 p ‘
C.S.U. Galați 7 
(Traian TUDOSE

1.

C.S.U. Galați — Poli- 
Iași 55—75 (23-43),

— I.E.F.S. 95—87
I.E.F.S. — C.S.U. Ga-

113—103 (58—50), Poli-
Iași — I.C.E.D. 100—99
Farul — I.E.F.S. 83—76

Farul — C.S.U. Ga-

adap- 
mașinile la particularită- 
traseului umed, să le izo- 
ermetic și, mai ales, să 
uz de întregul lor poten- 

fizic și tehnic în luarea
virajelor, unde pe ploaie e, 
nevoie de o perioadă de frî- 
nare mai lungă decît pe uscat. 
Cu toate acestea, cîmpineanul 
Ion Lăzărescu, bucureșteanul 
Dumitru Vasilescu și cuplul ’ 
Petre Popescu — Aurel Popa 
(Torpedo Zărnești) — ca să dăm 
numai citeva exemple — au 
evoluat cu siguranța cu care 
ne-au obișnuit. Se cuvine să 
mai subliniem comportarea re
prezentanților C.S.M. Buc.-
1.1. R.U.C. (antrenor — Gh. 
Zdrinca) în proba motoretelor 
Mobra (50 cmc), unde s-au cla
sat pe primele patru locuri.

Iată învingătorii : 50 cmc — 
Tr. Mihăilescu
1.1. R.U.C.), 75 cmc
nescu (Energ. Cîmpina), 
cmc — A. Victor (Voința Ora
dea), 175 cmc — N. Lungu 
(C.S.M. Reșița), 250 cmc — I. 
Lăzărescu (Energ. Cîmpina), 
pînă la 750 cmc — D. Vasiles
cu (C.S.M. Buc. — I.I.R.U.C.), 
ataș — P. Popescu + A. Popa 
(Torpedo Zărnești). Clasament 
pe echipe : 1. C.S.M. Buc. —
1.1. R.U.C. 109 p. 2. Voința Ora
dea 57 p, 3. Energia Cimpina 
47 p. întrecerile au fost bine 
organizate de C.M.E.F.S., în 
colaborare cu Consiliul popular 
al sectorului 2, iar corpul de 
oficiali, corfdus de arbitrul Gh. 
Didescu, a funcționat irepro
șabil. (Traian IOANIȚEȘCU)

(C.S.M. Buc.-
M. Di-

125

J,

Costin CHIRIAC

(Urmare din pag. 1)

S-au 
la t

cîteva
. Cla-

Iași

(424—480). 6.
p (421—564).

— coresp.).

Motociclism: pe ploaie, 
cu aceeași viteză — 

ca pe uscat I
Cursele de motociclism și-au 

dovedit încă o dată popularita
tea, numeroși bucureșteni asis- 
tînd duminică dimineață, în 
pofida timpului nefavorabil, la 
cea de a 3-a etapă a „Cupei 
F.R.M.", rezervată viteziștilor. 
în condiții grele, cei peste 100 
de alergători din întreaga tară 
au depus eforturi suplimenta

Triunghiularul de tir 
din Capitală

Poligonul Dinamo a găzduit 
intersantă întilnire triunghiu-o

Iară, la care au participat tră
gători fruntași și juniori de la 
cluburile Ruda
Dynamo Berlin 
București. Ștefan 
șit 1 157 p la 
3x40 f. Ana Ciobanu 
și G. Cristache (junior mic) 
— 570 p la pistol standard, iar 
L. Pop (pe linia bunelor com
portări din ultima vreme), 550 
p la pistol liber: Iată alte cî- 
teva rezultate : pistol viteză,

1. M. Roșea (Dinamo)
2. K. Beckendorf (Dy- 
592 p ; juniori : 1. F. 
(Ruda Hvezda) 581 p ;

standard 3x20 f, juniori : 
Tamm (Dynamo) 572 p,

Hvezda PIsen, 
și Dinamo 

Caban a reu- 
pușcă liberă 

573 p

sen. :
594 p, 
namo) 
Hurt 
pușcă
1. M.
2. E. Antonescu (Dir.amo) 560 p;
senioare : 1. Dumitra Matei
(Dinamo) 570 p, 2. Veronica

DINTOATESPORTURILE
AUTO „memorialul lean

u CALCIANU“, competi
ție automobilistică de viteză pe 
circuit, se va desfășura duminică 
5 iunie in Capitală. întrecerea, 
la diferite clase, va avea loc pe 
aleile 
neasa.

cu 25—14 de boxerii de la Auto
buzul. O bună impresie au lăsat, 
Constantin Cucu (Voința) și 
lentin Bodiuc (Autobuzul). 
MORARU-SLIVNA, coresp.)

va- 
(D.

asfaltate din Pădurea Bă- LUPTE LA BRAȘOV, 
mația locală

BOX
REȘTI

VOINȚA URZICENI — 
AUTOBUZUL BUCU- 

__ ,__25—14. Zilele trecute a 
avuț loc la Urziceni o interesantă 
reuniune pugilistică in care 
sportivii din localitate au dispus

for-
___  ___ .. Stea

gul roșu a susținut o partidă a- 
micală la greco-romane cu Vor- 
wărtz Frankfurt pe Oder (R.D.G.) 
de care a dispus cu 6—3. Punc
tele brașovenilor le-au obținut : 
G. Toader (categ. 57 kg.), V. Tîru 
(62 kg.), N. Marinescu (68 kg.), 
I. Luca (74 kg.), St. ~ *’ 
kg) și S. Chircan (100 
GRUIA, coresp.

Zsido (82
kg.). C.

w w

din Turcia s-au pregătit 
deosebită seriozitate și

aur țări cu o veche și bogată 
tradiție păreau pînă acum de 
neînvins", „Românii au im
presionat pe toți specialiștii 
— relatează corespondentul a- 
celeiași agenții — prin sal
tul valoric pe care ei I-au rea
lizat în ultima vreme", 
tinuare, comentatorul 
franceze și-a exprimat regretul 
pentru faptul că cel mai bun 
luptător al categoriei 52 kg, 
românul N. Gingă, a făcut ma
rea și nepermisa greșeală din 
meciul cu K. Fatkulin 
(U.R.S.S.), pe care îl conducea 
înaintea ultimelor 11 secunde, 
încercînd să finalizeze altă ac
țiune și s-a văzut contrat, în
trecut cu un punct și nevoit 
să se mulțumească cu medalia 
de argint. (n.a. medalia de aur 
a revenit, astfel, celui de al 
treilea luptător din turneul 
final, L, Racz, pe care Gingă 
îl învinsese). Antrenorul eme
rit Ion Corneanu s-a declarat 
mulțumit de comportarea 
vilor săi, dar apreciază că 
cesele obținute la această 
tie n-au constituit penttu 
nicienii români prezenți în 
„Atatiirk" o surpriză. Ed știau 
că sportivii aliniati la compe-

în con- 
agentiei

ele- 
suc- 
edi- 
teh- 
sala

tiția 
cu o 
rîvnă, remareîndu-se forma lor 
de concurs foarte bună încă 
din prima zi a acestor campio
nate europene. Singurul luptă
tor român care nu s-a clasat 
pe locuri fruntașe a fost P- 
Dicu (cat. 90 kg), dar acesta,- 
într-o partidă decisivă cu fostul 
campion olimpic și mondial C. 
Hegedus (Ungaria), cel care 
avea să obțină și medalia de. 
aur la europenele de la Bursa, 
a terminat la egalitate, juriul 
fiind nevoit să apeleze la alte 
prevederi ale regulamentului 
pentru a desemna învingătorul, 
în încheiere, cunoscutul tehni
cian român a apreciat preocu
pările organizatorilor pentru ă 
asigura competiției un cadru 
corespunzător.

LOZUL IN PLIC atribuie zilnic 
participanțllor autoturisme „Da
cia 1300** și ,,Skoda S100“, pre
cum și mari ciștiguri in bani.

Continuăm să vă prezentăm as
tăzi citiva dintre cei mal recenți 
cîștigători la LOZ 1N PLIC:

TOTH ALEXANDRU din Satu 
Mare, județul Satu Mare — auto
turism „Skoda S 100“,

PATRU NICOLAE din comuna 
Tătărani, jud. Dîmbovița — 
10.000 lei.

CRISTEA T. CRISTEA din CO-

POFICF ECHIPELE runLt ȚA TG 
au susținut acasă 
internaționale amicale eu 
takusz — 
takusz ___________ ___
Ungaria. în ambele jocuri victo
ria a revenit mureșenilor, la 
bărbați cu 5224—5012 p d iar la 
femei cu 2467—2273 p d. Turneele 
individuale au fost cîștigate de 
" *-------- ------- ' ' ' — 867

Todea 
la femei. I.

Eger (m)
Bekescsaba

și
(f)

VOIN- 
MUREȘ 
meciuri

Szpar- 
Szpar- 

l din

D. Molnar (Szpartakusz) 
p d la bărbați și Maria 
(Voința) — 451 p.d. 
PAUȘ, coresp.

RUGBY ______
C.S.M. Suceava (antrenor Ștefan 
Senic) și T.C. pid. Constanța 
(antrenor Vasile Bercu). Ele au 
cîștigat și cel de-al doilea joc în 
cadrul turneului de promovare: 
C.S.M. a întrecut pe Motorul 
Arad cu 7—0 (4—0), iar T. C.
Ind. pe Vulcan București cu 
6—3 (0—3), ambele meciuri fiind 
foarte interesante, aprig dispu
tate. Dat fiind faptul că ultima 
etapă a turneului de promovare 
nu mai putea schimba situația, 
s-a hotărît ca ea să nu se mai 
dispute.

diviziona- 
sînt echipele

TIMÎț 
fon). C; 
de tenis 
piilor s- 
patru z: 
particip; 
reprezer 
cluburile 
tive dir

Cîștig; 
duale i 
cian Pa 
gir), 1H 
raru (C 
Fernand 
Bucureș 
Olga Ni 
reș), 11 
(Gloria 
Crinela 
blu băi 
Pădurar 
Haldan 
13—14 
(C.S.M 
xandru 
Mureș) 
Iudith 
(Comer 
ani : ■ c,,- 
— Fțpi. 
Craiova 
ani : Li 
zău) — 
tatea C . 
nela S; 
nando 
rești). f

Hand 
la

(

celor t 
plăcută 
fruntaș 
Dletat 
forță.

Treci 
de obi 
ierarhi, 
Poli T 
la zon 
prins 
chipe. 
Bucure 
retrogr. 
potenți 
zut. O 
țească. 
la bar 
rămînd. 
tia notS 
pe fan 
si val, 
rad, C 
Să vine 
lea loc 
Ar ader’' 
surprir. 
rului, 
incit f 
celelalt 
luri s

Conc 
bile o 
făcut 
să se 
mai p 
existat 
mativ 
imped 
concur 
blu, i 
specta ' 
miile 
ța) reu. . 
nele. 
prelun * 
Tr. t 
talent; 
din cț 
țele C“ 
ciștig;' 
lergar 
N. Sili 
(armăi, 
multă 
talent; 
rajoaș 
toarea 
pariul 
compț 
presta 
jat p> . - 
parcu 
lungit 
rudi ni 
veanti

Rez

LOTO - PRONOSPORT
muna Lisa, județul Teleorman — 
10.000 lei.

TUDOR M. ION din comuna 
Runcu, județul Gorj — lo.ooo lei ;

TANASE ion din Giurgiu, ju
dețul Ilfov — 10.000 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 25 MAI 1977 î 
Extragerea I î Cat. 2 : 1 variantă 
10% a 46.900 lei ; Cat. 3 : 4 va-

riante 
riante 
23,35 a 
lei ; !
REPC • 
lei. I
1 var 
cia 1 
28.000 
lei ; < 
D : 1



•TU
568 p ; pușcă, 
ban 376 p, la 
a Matei, 375 p,

at titlurile 
□să — copii

•0 (prin fele
le republicane 
rezervate co- 

?urat timp de 
a Olimpia, cu 

de concurenți 
de secții ale 
ciațiilor spor-

3elor indivi- 
10 ani : Lu- 
alurgistul Cu- 
Lucian Pădu- 

13—14 ani : 
i (Progresul 
? 8—10 ani :
erțul Tg. Mu- 
Lorena Mihai 

13—14 ani :
/ Arad) ; du- 

ani : Lucian 
lașj) — Ion 

ițea Craiova), 
diu Meszaros 

. ca', -- Ale- 
Comerțul Tg. 
e, 10—12 ani: 

Olga Nemes 
ireș), 13—14 
;. (C.S. Arad) 
pscu (Șc. sp.

mixt, 10—12 
(Gloria Bu-.

an (Universi- 
-14 ani : Cri- 
rad) — Fer- 
gresul Bucu- 
resp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SFERTURILE
ALE „CUPEI
Mîine, în patru orașe din 

țară, „Cupa României“ niai face 
un pas : etapa sferturilor de 
finală. Programat la mijloc d: 
săptămînă, între două etape ale 
campionatului, intermezzo-ul 
„Cupei“ nu face decît să țină 
sub presiune interesul masei de 
iubitori ai fotbalului. Cu atît 
mai mult, cu dt, între cele 
„opt" care aspiră la cîștigarea 
trofeului se află formații ne
liniștite în campionat, pe locu
rile din față, cu gindul la lauri

PROGRAMUL
Brâiki : STEAUA

(arbitri : N. Rainea — Bîrlad ;

DIN CARNETUL CRONICARULUI

7,

■■■ '■:

DE FINALĂ

ROMÂNIEI4
(Steaua, Univ. Craiova), sau la 
subsolul clasamentului, cu gîn- 
dul la evadare (Rapid, S.C. Ba
cău). Privind programul, prin 
prisma speculațiilor teoretice, 
deșbyul se anunță a fi Univ. 
Craiova — U.T.A. Cealaltă în- 
tîlnire, la nivelul... Diviziei A : 
Steaua — S.C. Bacău. Restul 
meciurilor au un farmec apar
te : veșnica tendință a out-si- 
derilor de a răsturna prono
sticurile.

MECIURILOR
- S.C. BACĂU

C. Pîrvu și T. Podaru — Brăila)

Drobeta Tr. Severin : „U" CRAJOVA - U.T.A.
(O. Streng ; O. Usveîi și T. Vass — toți din Oradea)

Sibiu: T-’’___
(S. Drăgulici ; A. Boceonu și P. Moisescu

F.C.M. REȘIȚA - METALUL BUCUREȘTI
/ -r'_ -------- 1 — toți Drobeta Tr. Severi-n)

<•:

:7.

in careul Rapidului, ca niște 
ulii intr-un coteț de porumbei. 
O nedumerire : de ce discre
panța intre ultimele rezultate 
de acasă și cele din deplasare? 
Punînd in balanță situațiile 
diametral opuse, un numitor 
comun, totuși : randamentul in 
scădere, din repriza a 2-a 
(pentru exemplificare, reamin
tim scorul general al ultimelor 
trei etape : 12—8; la pauză 
9—3). Deci, factorul fizic in su
ferință... Declanșindu-se cascada 
de goluri in poarta din care, 
ce-i drept, a lipsit Ionițâ (ac
cidentat), Rapid a părut nedu
merit și resemnat. S-a detașat 
doar un jucător, Petcu, care 
și-a schimbat, brusc, în bine, 
registrul : de la antifotbal la... 
fotbal. (I. C.)

Faza primului gol în meciul Sportul studențesc — U.T.A. (scor
3—2) : balonul centrat de Tănăsescu a trecut și printre picioarele 
lui Jivan și va ajunge la O. Ionescu care-1 va introduce in plasă.

Foto : Dragoș NEAGU

„DEBUTANTUL"
REMUS VLAD

la Steaua 
titlu de 

ni

I
București : RAPID

(I. Urdea ; Al. Voinea și V. Teciu
- AUTOMECANiCA

— toți din București) 
Această partidă se dispută pe stadionul Republicii,

pag. 1)

o surpriză
■ ă „plutonul"

A s-a com- 
echipă de

6 e-
..U“

— au 
ales

*matiiJe care 
la mijlocul 

Bacău și 
>ă ne oprim 
care a cu- 

in de 
lă —
Galați 

. mai
foarte scă- 

ipă studen- 
poca, merge 
mari de a 

• A, afirma
se mai ales 

țn lot tînăr 
Gloria A- 

și Relonul 
.tatr al doi- 
îtru baraj.

/ . o victorie 
ța Minau- 

. emoții, asa 
decis între 

. ru trei go- 
Borzești...

I
Ora de începere a meciuri

lor : 17. Reamintim că în caz 
de egalitate după 90 de minute, 
urmează prelungiri de două re-

prize a 15 minute. Dacă ega
litatea persistă, departajarea se 
face prin lovituri de la 11 m.I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

I
I
I
I
I
I
I
I
I

A PRIMA MANȘA A FINALEI 
CUPEI BALCANICE 
va avea loc mîine, __ o___
După cum se știe, întîlnirea a- 
duce față în față echipa Sportul 
studențesc și cunoscuta formație 
Dynamo Zagreb. Bucureștenii au 
plecat ieri spre Zagreb, pe calea 
aerului. Iată lotul care a făcut 
deplasarea : Răducanu, Bunea, 
Tănăsescu, Ciugarin. Manea, Că- 
țoi, Cassai, Cazan, Munteanu, 
Olteanu, M. Sandu, Chihaia, Ma- 
rica, o. Ionescu și Petreanu.

• MECI RESTANȚA ÎN DIVI
ZIA A. Partida restantă din e- 
tapa a 18-a a Diviziei A, dintre 
Dinamo și Politehnica Timisoara 
se va disputa mîine, pe stadionul 
Dinamo, de la ora 17,30. Arbitrii 
întîlnirii : V. Tătar (Hunedoara), 
H. Nicolau și Gh. Racz (ambii 
din Brașov).

• STADIONUL PETROLUL DIN 
PLOIEȘTI găzduiește mîine (ora 
17) întîlnirea amicală internațio
nală dintre Selecționatele Divi
ziilor B ale României și Bulga
riei.
• TURNEUL FINAL AL CAM

PIONATULUI REPUBLICAN al 
juniorilor și școlarilor se va dis
puta la Hunedoara, între 3 și 7 
iunie. Participă echipele : Liceul 
de fotbal Bacău, F.C. Petrolul 
Ploiești, Metalul București, Uni-

intercluburi 
la Zagreb.

versitatea Craiova, Liceul nr. 4 
Timișoara, F.C.M. Baia Mare și 
Chimica Tîrnăveni, cîștigătoare 
de serii. In seria a VII-a nu s-a 
desemnat campioana, întrucît 
n-au fost omologate unele rezul
tate dubioase, ceea ce face nece
sară intervenția forului de spe
cialitate, eventual de a nu de
semna cîștigătoarea seriei. Ar fi 
un avertisment, in viitor, pentru 
amatorii de meciuri „aranjate în 
culise".

ÎT, ALERGĂRI FRUMOASE

X

HI PI SM

POLITEHNiCA IAȘI 
REFUZĂ ANTIJOCUL

Duminică, la Pitești, F. C. 
Argeș a atacat timp de 85 de 
minute, dar n-a reușit să în
scrie golul victoriei. In majo
ritatea cazurilor, piteștenii au 
apelat la „ultima soluție tacti
că", adică la centrarea cu bol
tă, ceea ce a însemnat foarte 
puțin in fața unei apărări de
cise. Mecanismul care nu a 
funcționat, de astă- dată, mai 
ales in prima rejpriză, a fost 
cel al cuplului Dobrin — Radu 
II. Fostul internațional s-a pier
dut, in prima parte, 
traversări pe terenul 
de apă, iar Radu II,

lui său stoper, reprezintă o a- 
menințare pentru echipa lui 
Florin Halagian. Aceste aplau
ze, ca și cele adresate arbitru
lui Petriceanu, 
notarea cu 10 r 
Pitești. (I. Ch.)

au determinat 
publicului din

ADEVĂRATA
FAȚĂ A A.S.A.-EI ?

știe, A.S.A. Tg.

:e nefavora- 
ternic) au 
Ie duminică 

sjr-un ritm 
a moale (a 
de aproxi- 

îstituind un 
majoritatea 
în ansam- 

ast totuși 
sosiri (pre-

, i, Constan- 
iscă“ tribu- 
cursa de 

' fectuată de 
că acest 

cochetează “ 
performan

ta Răslim. 
; Carpați (a- 
era in care 
‘ pe Pigmeu 
ființează cu 
tîna acestui 
| cursa cu- 

: nicuța, au- 
rd (153) la 

j ;eptări s-au 
(avem im- 

și-a mena-
. 1 (oprit pe 
ipului pre- 

•si Amazon, 
t L Moldo-

s

melina (A. Brailovschi) rec. 1’51”;
2. ismir; simplu 5,90; ordinea 67; 
Cursa a H-a: Goran (Gheorghe 
V.) rec. 1’44”; 2. Simca. Simplu 
4,20 ordinea 38 event 83. Cursa 
a Hl-a: Macrou (Solcan G) rec. 
1’32”4, 2. Rimifon 3 Marțian. Sim
plu 4’30 ordinea 51 event 19 or
dinea triplă 150.. Cursa a iV-a: 
Rivan (Tănase G.) rec. 32’6” 2. 
Kelen. Simplu 4,10 ordinea 31 
event 34. Cursa a V-a : Răslim (Tr. 
Marinescu) rec. 1’31”6; 2. Kera
3. Galen simplu 7,80, ordine 18, 
event 21. Ordinea triplă 415. 
Cursa a Vl-a: Anicuța (Stoian I.) 
rec. 1’31”8; 2. Salatiera; simplu 
153, ordinea 225 event 258 pariu 
triplu cîștigător 672. Cursa a 
VII-a: Pigmeu (Simion N.) rec. 
1’31”7; 2. sacou; 3. Jug. simplu 
6, ordinea 12, event 1 444 ordinea 
triplă 84. Cursa a VHI-a: Sati
rica (A. Brailovschi) rec. 1’39”2. 
2. Ialta. Simplu 5, ordinea 
event 23. Pariul austriac s-a ri
dicat la suma de 29 529 lei și s-a 
închis. Rezultat provizoriu. Re
trageri Santiago, cursa a V-a.

21,

- arsa I: Her- Gh. ALEXANDRESCU

*

ZA
va-
4 :

și 9 
•I ; Cat.
. 39,10 a 1.200 
;a 40 lei.

1 : 58,863 
. : Cat. A : 
turism „Da- 
ă 10% a 
,70 a 4.873 

«4 lei ; Cat.
Cat. E :

79,15 a 200 lei ; Cat. F ; 1.485,90 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA A : 
10.748 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ jucat 25% a revenit parti
cipantului REMUS SPULBER din 
Zămești — Brașov (Cat. A), cîș- 
tigui de 46.900 lei jucat 10% a 
fost obținut de RODICA PINTEA 
din Baia-Mare. jud. Maramureș 
(Cat. 2) iar cîștigui de 23.000 ju
cat de asemenea 10% a revenit 
participantului DUMITRU NICU- 
LESCU din Făgăraș, jud. Brașov 
(Cat. A).

în lungi 
înmuiat 

w . .. - , în vizi
bilă scădere de formă, n-a reu- 

4-—x j- Tonca. 
După pauză, prin avansarea lui 
Dobrin, s-a realizat golul și 
s-ar mai fi putut obține unul, 
dacă apărătorii hunedoreni n-ar 
fi jucat cu o abnegație rareori 
întîlnită. Din rindurile lor s-a 
detașat fostul „argeșan" Remus 
Vlad, care a controlat întrea
ga suprafață de pedeapsă cu o 
clarviziune remarcabilă, în pri
mul meci pe care l-a jucat, la 
Pitești, împotriva fostei sale 
echipe. In legătură cu Vlad, 
să notăm generoasele aplauze 
pe care piteștenii i le-au adre
sat la părăsirea terenului, in
tr-un moment în care punctul 
pierdut de F.C. Argeș, în urma 
rezistenței admirabile a fostu-

șit să treacă de

După cum se știe, A.S.A. Tg. 
Mureș, după un eșec ustură
tor pe terenul din 
„Stefan cel M"'"’" 
mat duminică, 
prestația 
cu Jiul 
personal, 
din faza 
atac, cu circulație permanentă, 
derutantă, a jucătorilor, cu fi
nalizare de mare frecventă și 
precizie. Vă mărturisim că, o- 
bligați fiind să consemnăm for
mula de echipă în caseta me
ciului din ziarul de luni, am 
avut dificultăți. Cum să fixăm 
noi, pe hîrtie, linia de mijloc 
și pe cea din față, cind B6- 
loni aleargă din „16“ în „16", 
cind Hajnal, aparent fără sar
cini, face „dispecerat" oportun 
pentru a apărea imediat in 
tranșeele din față, cind Pîsla- 
ru și Varodi brăzdează supra
fața de joc, iar Both și Faze- 
kaș pendulează vijelios între 
cele două careuri ? Interesantă 
și eficace manieră de joc a e- 
chipei din Tg. Mureș, care a 
permis jucătorilor ei să intre

terenul din șoseaua 
Mare", a confir- 

pe terenul ei, 
excelentă din meciul 

Petroșani. Același stil 
cu trecere spontană 

de apărard in cea de

La Petroșani, „tribunele" au 
cam tăcut în primele 45 de mi
nute de joc. A fost și acesta un 
semn al recunoașterii meritelor 
echipei oaspete, caic, de la in
trarea în teren, a slujit în per
manentă spectacolul sportiv. 
Ieșenii, deși și ei aflați in su
ferință de puncte, au căutat să 
pună Jiului mari probleme. 
Ceea ce s-a și intimplat, gaz
dele fiind surprinse de îndrăz
neala studenților, culminînd cu 
două mari ocazii de gol. De 
altfel, și raportul șuturilor la 
poartă al primei reprize a fost 
în favoarea echipei antrenată 
de Ilie Oană : 11 (7 pe spațiul 
porții), fată de 5 (3 pe spațiul 
porții) ale gazdelor. Superiori
tatea Politehnicii, faptul că ea 
a manevrat cu mare ușurință 
se datorește acoperirii judicioa
se a spațiului de joc, omului 
în plus care apărea mereu, în 
orice moment a) jocului. O 
astfel de abordare a intîlnirii te 
solicită, firește, intens, oaspe
ții probind că au suficiente re
surse fizice pentru așa ceva. 
Cu o mai mare precizie în fi
nalizare și cu puțină șansă (a- 
nulată și de intervențiile foar
te bune ale portarului Cavai), 
tabela ue marcaj putea să ofe
re spectatorilor o... pilulă ama
ră. Relevind buna pregătire fi
zică a Politehnicii, Dumitrache 
spunea : „In această formație 
toată lumea aleargă și ca s-o 
învingi trebuie să muncești e- 
norm“. Așa a și fost. Jiul a 
făcut eforturi mari pentru a se 
detașa in invingătoare. (S. T.)

ETAPA A 26-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Laminorul Roman — Foresta 
Moldovița ’ 3—0 — neprezentare, 
C. s. Botașani — Progresul Făl
ticeni 6—0 (3—0), Cristalul Doro- 
hoi — Avîntul T.C.M.M. Frasin 
0—0, Foresta Fălticeni — Cimen
tul Bicaz 3—0 (3—0), Metalul Ră
dăuți 
(1-0), 
Vatra 
Piatra 
Neamț 
lung Moldovenesc’ — Metalul Bo
toșani 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 2G-a : 1. LAMINO
RUL ROMAN 40 p (43—20), 2.
C.S. BOTOȘANI 39 p (69—16), 3. 
Avîntul Frasin 31 p (43—30), 4.
Foresta Fălticeni 30 p (40—25)... 
pe ultimele : 14. Progresul Fălti
ceni 18 p (22—38), 15. Danubiana 
Roman 18 p ’(27—48), 16. Foresta 
Moldovița 10 p (17—73).

— Danubiana Roman 3—1 
Bradul Roznov — Dorna 
Dornei 2—0 (0—0), I.T.A.
Neamț — Cetatea Tg. 

2—1 (2—1). A.S.A. Cîmpu-

navodă — Dacia Unirea Brăila 
2—1 (1—0). Dunărea Tulcea — 
Cimentul Medgidia 2—1 (1—1), 
Ș. N. Constanța — Progresul Bră
ila 1—2 (1—1), Gloria Poarta Al
bă — Victoria Țăndărei 1—3 
(0—1), I.M.U. Medgidia — Elec
trica Constanța 3—1 (0—1), Uni
rea Eforie - - z- • - - •
0—0, Minerul

Autobuzul Făurei 
Măcin — Marina 

Mangalia 3—0 (1—0).
Pe primele locuri : 1. S. C.

TULCEA 39 p (51—18), 2. Unirea 
Tricolor Brăila 37 p (47—20), 3. Pro
gresul Brăila 
ultimele : 13.
19 p
19 p
19 p 
Albă

(22—30),
(22—33),
(18—46),

9 p (19—€4).

37 p (46—22)... pe
Electrica Cbnstanța 
14. “ “
15.
16.

Ș. N. Constanța 
Minerul Măcin 
Gloria Poarta

SERIA A V-A

SERIA A II-A

Giurgiu — Autobuzul 
1—6 (1—1), Abatorul
— Azotul Slobozia 5—0 

Uni-

iova — Progresul Băilești 4—2 
(3—2), Minerul Motru Unirea 
Drobeta Tr. Severin 3—0 (1—0),
Laminorul Slatina — I.O.B. Balș 
2—1 (1—0), Minerul Rovinari — 
Constructorul Craiova 2—o (1—0), 
Unirea Drăgășani — Chimistul 
Rm. Vîlcea 3—2 (1—1), Dierna
Orșova — Lotrul Brezoi 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 42 p (51—13), 2. 

•'C.S.M. Drobeta Tr. Severin 40 p 
(55—12), 3. Minerul Motru 31 p 
(46—29)... pe ultimele : 15. Con
structorul Craiova 20 p (27—39), 
16. Dunărea Calafat 20 p (27—41).

Minerul Băiuț — Cimentul Turda 
3—2 (1—0), Mureșul Luduș — Fo- 
resta Bistrița 5—o (3—0), Der- 
mata Cluj-Napoca — Unirea Dej 
1—0 (1—0), Metalul Sighișoara — 
Metalul Aiud O—1 (0—0), Minerul 
Borșa — Bradul Vișeu 0—3 — Mi
nerul fiind exclusă din campio
nat.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 34 p (55—34), 2.
Avîntul Reghin 34 p (35—23) 3.
Unirea Dej 32 p (47—30), 4. Me
talul Aiud 32 p (46—31)... pe ul
timele : 14. Cimentul Turda 19 p 
(31—40), 15. Dermata Cluj-Na
poca 17 p (26—54).

SERIA A VIH-A SERIA A XI-A

Petrolul Moineștl — viitorul 
Vaslui 1—0 (0—0), Constructorul
Vaslui — Chimia Mărășești 1—0 
(0—0), Nicolina Iași — Construc
torul Iași 3—2 (1—1). Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Partizanul Ba
cău 4—0 (2—0), TEPRO Iași — 
Textila Buhuși 2—0 (0—0), Letea
Bacău — Petrolistul Dărmănești 
6—1 (3—0), Oituz Tg. Ocna — Mi
nerul Comănești 2—0 (0—0), Hu- 
șana ‘ ' ' '
2—0

Pe 
RUL . , ...
Chimia Mărășești 37 p (48—23), 3.

— — - ' 36 p
Textila 
Hușana

Olimpia
București
București
(2—0), Viitorul Chimogi 
rea Tricolor București _0—2 (0—0), 
Avîntul Urziceni

• rești
București
2—0
rești

I.O.R. Bucu-
1—1 (0—1). Automecanica

Sirena București 
(1—0), Flacăra roșie Bucu- 

— Automatica București
(1—0)/ Șoimii TAROM Bucu- 

— Electronica București
București — 
1_1 (o-1).
: 1. AUTO- 
41 p (65—10),

(0—0), T. M.

Huși
(0-0).
primele locuri : 
VASLUI

Rulmentul Bir Iad

1. VIITO-
39 p (50—18). 2.

Energia Gh. Gh. Dej 
(46—19)... pe ultimele : 15. 
Buhuși 15 p (22—45), 16.
Huși 15 p (23—60).

2—0 ,
1. C.S.I.M. București 

Pe primele locuri
BUZUL BUCUREȘTI ...................
2. Unirea Tricolor București 39 p
(50—24), 3. T.M.B. 34 p (31—12), 
4. Automecanica București 34 p 
(38—20)... Pe ultimele : 15.
torul Chirnogi 19 P (24—50). 
Olimpia Giurgiu

Vii-
16.

10 p (21—72).

Minerul Moldova Nouă — Glo
ria Reșița 2—1 (1—0). Electromo
tor Timișoara — Minerul Anina 
1—o (0—0), Strungul Arad — Ba
natul Timișoara 3—1 (2—0) — s-a 
jucat la Salonta, Laminorul Nă
drag — Unirea Sînnicolau Mare 
5—3 (3—2), Nera Bozovici 
talul Oțelu Roșu 1—o (1—0), Con
structorul Arad — Metalul Bocșa 
5—1 (5—0), Vulturii Textila pu- 
goj — Gloria Arad 3—0 (2—0),
Unirea Tomnatic — Ceramica 
Jimbolia 6—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOLDOVA NOUA 36 p 
(55—27), 2. Minerul Anina 33 p 
(38—16), 3. Strungul Arad 30 p
(55—40) 4. Laminorul Nădrag 30 p 
(48—41)... pe ultimele : 14. Uni
rea Sînnicolau 22 p (28—47), 15. 
Ceramica Jimbolia. 22 p (28—53), 

P

Me-

3.

16. Banatul Timișoara 15 
(39—55).

SERIA A VI-A
SERIA A IX-A

SERIA A ni-A

de Vede — Mus-
1—0 (1—0), Vii-

Progresul

Petrolul Teleajen Ploiești — 
I.R.A. Cîmpinâ 1—3 (1—2), Victo
ria Florești — Carp ați Sinaia*
1—2 (0—0), Metalosport Galați
— Recolta Săhăteni 1—0 (0—0),
Poiana Cîmpina — Forasta Gu- 
gești 2—1 (1—0), Petrolistul Bol
dești — Dinamo Fo-cșani “ ‘ 
(2—0), ' Caraimanul Bușteni — 
vîntul Mîneciu 2—o (0—0), Chi
mia Buzău — Ancora Galați 3—0 
(2—0), Luceafărul Focșani — Chi
mia Brazi 2—2 (1—0).

Pe primele locuri: 1. I.R.A. CÎM- 
PfNA 43 p (55—17), 2. Carpați Si
naia 39 p <59—20), 3. Chimia Bu
zău 37 p (61—21)... pe ultimele :
15. Recolta Săhăteni 15 p (18—59),
16. Metalosport Galati 9 p (11—78).

SERIA A IV-A

3—0
A-

ROVA Roșiorii 
celui Cîmpulung 
torul Scornicești 
Corabia 4—0 (3—0), Recolta Stoi- 
cănești — Cimentul Fieni 5—1 
(3—0), Dacia Pitești — Progresul 
Pucioasa 5—2 (1—1), Petrolul Vi
dele — Răsăritul Caracal 3—1 
(2—0)., Cetatea Tr. Măgurele — 
Chimia Găesti 3—2 (1—0), Petro
lul Tîrgoviște — Constructorul 
Pitești 2—0 (1—0). Metalul Mija
— Oțelul Tîrgoviște 3—1 (2—1).

Pe primele locuri s 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 37 p (60—19),, 
2. Petrolul Tîrgoviște 35 p (43— 
24), 3. Metalul Mija 33 p (45—28)... 
pe ultimele : 15. Progresul Pu
cioasa 18 p (32—52), 16. oțelul 
Tîrgoviște 13 p (28—53).

SERIA A VII-A

Ca-Minerul Bihor — Victoria__
rei 2—0 (0—0), înfrățirea Oradea' 
— Gloria Șimleu Silvaniei, 3—1 
(1—1), Recolta Salonta — Minerul 
Baia Sprie 2—o (1—0), Voința Că
rei — CUPROM Baia Mare 4—1 
(3—1), Someșul Satu Mare — Vo
ința Oradea 2—0
reâna Marghita — 
4—1 (2—1), Minerul Băița - 
nerui Suncuiuș 2—0 (1—0).
toria Zalău — Oașul 
1—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. 
REA ORADEA 39 p 
2. Victoria Cărei 38 p (50—14). 
Minerul Băița 30 p (49—37)... pe 
ultimele : 15. CUPROM Baia Mare 
22 p (35—44), 16. Victoria Zalău 
14 p (27—63).

(0—0). Biho- 
Otelul Bihor

Ml- 
Vlc-

Negreștl

InfrAti- 
(54—19), 

............. ,3.

SERIA A X-A

Unirea Tricolor Brăila — S. C.
Tulcea 1—1 (0—0), Dunărea Cer-

.— Pandurii 
C.S.M. Dro- 
Metalurgis-

Dunărea Calafat 
Tg. Jiu 1—2 (0—1),
beta Tr. Severin - 
tui Sadu 2—1 (1—0), C.F.R. Cra-

Lăpuș — Avîn-
(1—0), Minerul 

Cluj-Na-
Lăpușul Tg. 

tul Reghin 2—2 
Rodna — Tehnofrlg 
poca 2—1 (1—1), Soda Ocna Mu
reș — C.I.L. Gherla 3—0 (1—0),C.I.L.

I.C.I.M. Brașov — C.S.U. Bra
șov 0—0, Viitorul Gheorghieni — 
Progresul Odorheiu Secuiesc 2—1 
(2—1), Forestierul Tg. Secuiesc
— Chimia Or. Victoria 2—o (1—0),
Minerul Baraolt — Mureșul To
plița 3—1 (2—0), Minerul Băilan
— Precizia Săcele 2—1 (0—0),
Carpați Brașov — Metrom Bra
șov 1—1 (0—1), Utilajul Făgăraș
— Unirea Sf. Gheorghe 
(3—0), Torpedo Zărnești 
jucat.

Pe primele locuri : 1. 
BRAȘOV 34 P (46—13), 2. 
Gheorghieni 30 p (30—21), 
greșul Odorhei 27 p (31—22)... pe 
ultimele : 
20 p (28—45), 
Secuiesc 20 p 
Sf. Gheorghe

5—0 
nu a

I.C.I.M.
Viitorul
3. Pro-

13. Mureșul Toplița 
14. Forestierul Tg. 
(22—40).' 15. Unirea 

18 p (24—35).

SERIA A XII-A

Gaz metan Mediaș — Lamino
rul Teliuc_3—o (1—0), C.F.R. 
meriâ 
(0—0), 
Copșa 
Agnita 
Textila 
rul Alba Iulia 2—1 (0—1), Unirea 
Alba Iulia — Automecanica Me
diaș 4—1 (1—0), C.I.L. Blaj —
Textila Sebeș 9—0 (2—0), F.I.L. 
Orăștie — Minerul Ghelar 1—0 
(0-0).

Pe primele 
METAN MEDIAȘ 38 
știința Petroșani 36 
Laminorul Teliuc 23 
Metalul Copșa Mică
5. Unirea Alba Iulia
6. I.P.A. Sibiu 28 p (32—32), 
l.M.I.X. Agnita 28 p 
pe ultimele : 
Alba Iulia 
C.I.L. Blaj 20 
tila Sebeș 9 p

Sl-
— Știința Petroșani 1—0

Inter Sibiu — Metalul
Mică 1—0 (0—0), l.M.I.X.
— I.P.A. Sibiu 3—0 (2—0), 

Cisnădie — Construeto-

locuri :
P
P 
P
28
28

1. GAZ 
(48—12), 2. 
(52—23), 3. 
(43—34), 4. 
p (29—26), 
p (31—30), 

" 7.
(34—39)... 

Constructorul 
(25—29), 15.

14.
20 P .
p (32—37), 16. Te: 
(19—82).

ne-au fost trans- 
corespondenții noș-

Rezultatele 
mise de către 
tri voluntari din localitățile res
pective.



Campionatele europene de lupte libere

SPORTIVII ROMÂNI AU OBȚINUT
VICTORII SI IN

BURSA, 30 (prin telefon). — 
în cele două reuniuni de luni 
(tururile II Si III) ale Campio
natelor europene de lupte libe
re, multi dintre reprezentanții 
țării noastre au obținut vic
torii. Cea mai frumoasă com
portare a avut-o tinărul reși- 
țean Gh. Rașovan (cat. 48 kg). 
La încheierea primelor două 
zile de concurs, el si-a asigurat 
un loc tn finala de trei, obți- 
nînd în cele din urmă medalia 
de bronz. în meciul decisiv pen
tru calificarea în finală. Rașo- 
van l-a întîlnit pe turcul M. 
Yalcin. încurajat frenetic de 
spectatori, Yalcin a atacat de
cis încă de la început. dar 
Rașovan a folosit o situație fa
vorabilă la marginea saltelei, 
treeîndu-și adversarul prin 
pod și obtinînd altfel 2 puncte. 
Lupta s-a echilibrat și acțiu
nile se succedau cu repezi
ciune. scorul ajungînd la 7—4 
pentru reprezentantul tării 
noastre. Bine pregătit fizic, 
Rașovan a rezistat asalturilor 
repetate ale adversarului si a 
cîștigat în cele din urmă difi
cila partidă cu 10—6 într-o 
bună dispoziție de luptă se 
prezintă si P. Brîndusan (cat. 
57 kg). în turui II el l-a în
vins la puncte (10—5), într-un 
meci foarte disputat, pe polo
nezul H. Konezak. în partida 
următoare reprezentantul tării 
noastre l-a depășit categoric la 
puncte (17—4) pe francezul D. 
Lobrutto, intrînd în turul IV 
cu un singur punct de penali
zare. $i juniorul L. Șandor 
(cat. 62 kg) a obținut o nouă 
victorie. El l-a. învins prin tuș 
(min. 3) pe finlandezul R. Lop- 
ponen. eliminîndu-1 pe acesta 
din concurs. întîlnire.a dintre 
E. Cristian (cat. 74 kg) și G. 
Polihronidis (Grecia) a durat 
mai puțin de 2 minute. După 
două fixări consecutive, luptă
torul român a efectuat o „che
ie" la picior, a prins brațul ad
versarului, fixîndu-1 apoi în 
tuș. Meciul următor, din turul 
III. l-a încheiat cu o victorie 
asemănătoare (tuș în min. 2) la 
O. Reyfet (Cipru). Astfel, el a

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA TIMIȘOARA

Două partide . au fost decise 
în runda a 9-a a turneului in
ternațional de șah de la Timi
soara : marele maestru sovietic 
Holmov a ciștigat la Ilijin, tre- 
cînd astfel în fruntea clasa
mentului, iar Ungtlreanu. l-a în
vins pe Biriescu, obținînd a 
4-a victorie în concurs și mă- 
rindu-și considerabil șansele de 
a realiza o notă de maestru 
internațional. Pentru aceasta el 
trebuie să obțină un punct în 
ultimele două runde. în întîl- 
nirile cu Pîdevski și Martinovici.

Celelalte partide încheiate, 
remize : Șahovici — Wirthen- 
sohn, Martinovici — Ciocâltea 
și Pîdevski — Neamțu. întîlni- 
rea Jansa — Todorcevici s-a în
trerupt într-o poziție aproxi
mativ egală.

ÎN CLASAMENT, înaintea 
ultimelor două runde, conduce 
Holmov cu 6V2 P, urmat de 
Jansa 6 p (1), Ungureanu și 
Pîdevski 51/, p, Todorcevici 5 p 
(1), Martinovici și Șahovici 5 p, 
Ciocâltea 4 p, Wirthensohn 31/, 
p, Neamțu 3 p, Biriescu 2 p 
(I), Ilijin 1 p (1).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In cadrul concursului atletic „Premiul ziarului Pravda** desfășu

rat la Soci, Cătălin Apdreica s-a clasat pe locul 7 în proba de 5 000 m 
cu timpul de 13:40,0 — cel mai bun rezultat românesc al sezonului. 
Cursa a fost cîștigată de Serghei Kupcev (U.R.S.S.) cu 13:35,2. Alte 
rezultate, la feminin : 100 m — Ludmila Maslakova 11,1 ; 100 mg — 
Tatiana Anisimova 12,8 ; greutate — Svetlana Kravcevskaia 21,26 m ; 
disc — Natalia Gorbaceva 65,12 m •; masculin : 200 m - Aksinin 20,7, 
1 500 m — Mamontov 3:40,3 ; înălțime — Beilschmidt (R.D.G.) 2,24 m ;
Molotilov (U.R.S.S.) 2,24 m.

ATLETISM • Tn concursul de 
la Varșovia: lungime — Girald 
(Cuba), 8 m; 1500 m — Tuwei 
(Kenya) 3:42,8; 110 m — puszty 
13,81 ; înălțime — Wszola 2,19 m ; 
3 000 m — Malinowski 7:53,8; 
800 m (f) — Lore Laughammer 
(R.D.G.) 2:00,0 ; 200 m (f) — Ire
na Szewinska 23,48. « La Erfurt, 
Marlies Oelsner a stabilit cea 
mal bună performanță mondială 
a sezonului la 100 m (f), cu 
11,18. La 400 mg (m), Volker 
Beck a realizat un nou record 
al R.D. Germane — 49,14. t

BASCHET • în „Cupa inter
continentală", echipa U.R.S.S. a 
ciștigat cu 98—66 (45—35) partida 
susținută la Moscova cu forma
ția Argentinei, tn timp ce la Mi
lano, reprezentativa Italiei a în-

ZIUA A DOUA.
intrat în turul IV fără nici un 
punct de penalizare. Reprezen
tantul nostru L. Șimon (cam
pion european, cat. +100 kg) 
a fost descalificat în partida 
cu J. Balla (Ungaria), primind 
în 4 min. trei avertismente (!) 
fără ca adversarul să fi fost 
superior și să fi realizat vreun 
punct tehnic ! Hotărîrea pri
pită a juriului poate fi pusă la 
îndoială din moment ce din 
juriul respectiv face parte ca 
sef de saltea arbitrul Bela 
Lukacs (Ungaria). La cat. 68 
kg, tinărul V. Stănescu a pier
dut prin descalificare în fata 
lui S. Saban (Iugoslavia), du
pă care a fost întrecut de tur
cul M. Sary și eliminat. Ne- 
permis de slab a luptat cam
pionul mondial de juniori T. 
Seregely (cat. 82 kg), care. în
vins și de I. Gorski (Polonia), 
a fost eliminat. Asemănător s-a 
comportat și V. Iorga (cat. 90 
kg) în partida cu A. Prokop- 
ciuk (U.R.S.S.), lăsîndu-se do
minat la început, ca apoi să 
refacă din handicap (5—6) în 
momentul gongului final. Se
migreul V. Puscașu a pierdut 
prin descalificare meciul cu 
M. Giiclu (Turcia).

Mihai TRANCA

Pregătirile rugbyștilor francezi pentru meciul cu echipa României

CU 0 SINGURĂ EXCEPȚIE, ACELAȘI XV 
DIN „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI"

Spre a rezerva exclusiv ziua 
de sîmbătă 4 iunie meciului 
Franța — România, Federația 
franceză de rugby a hotărît să 
nu rejoace De stadionul pari
zian Parc des Princes finala 
campionatului national — fapt 
care infirmă tradiția — în ca
zul în care Beziers și Perpignan 
nu ar fi reușit să tranșeze ri
valitatea dintre ele cu ocazia 
meciului final al campionatului 
care s-a jucat duminică 29 mai 
pe același Parc des Princes.

Meciul internațional amical 
cu România, prezintă pentru 
tricolorii noștri avantajul de 
a-i reuni timp de cîteva zile 
la Paris, înaintea zborului lor 
transoceanic, la 8 iunie. în Ar
gentina.

Acest joc cu echipa Româ
niei a fost stabilit a se disputa 
după terminarea sezonului com- 
petițional, de unde și marea 
îngrijorare a specialiștilor 
francezi ai balonului oval. 
Pentru că în afara jucătorilor 
de la Beziers și Perpignan, ca 
și a lui Sappa, care a disputat 
cu echipa sa, Nice, semifinala 
campionatului francez împotri
va Iui Beziers, toți ceilalți in
ternaționali sînt în afara com
petiției, echipele lor fiind eli
minate din întrecerea campio
natului de o lună sau chiar 
mai mult. Dar Jean Desclaux 
ș; Jean Pique, responsabilii 
tehnici ai echipei, speră că 
perspectiva turneului din Ar
gentina îi va fi încurajat pe 
internaționali de a se menține 
în formă. Selecționerii francezi 
nu au, de altfel, probleme în 
ceea ce privește coeziunea e- 
chipei. Intr-adevăr. XV-le 
Franței a reușit performanța 
de a realiza „marele șlem" în 
Turneul celor 5 națiuni cu ace-

vlns cu 107—85 (43—33) echipa
S.U.A.

CICLISM a După 9 etape, în 
Turul italiei continuă să conducă 
rutierul Italian Francesco Moser, 
urmat acum la 55 sec de belgi
anul Michel Pollentier. Etapa a 
9-a (Lucca-Pisa, 25 km — contra- 
cronometru individual) a fost 
cîștlgată de norvegianul Knut 
Knudsen în 30:53. Freddy Maer
tens. unul dintre favoritii cursei 
a abandonat. « Turul Angliei a 
început cu o etapă „prolog" dis
putată contracronometru indivi
dual la Southend și cîștigată de 
rutierul polonez Janusz Bieniek 
— 1.700 km în 3:41,1. Pe locurile 
următoare s-au clasat compatrio
tul său Ryszard Szurkowski — 
3:34.7 și englezul Ian Hallam — 
3:35,4.

CONTINUĂ SERIA SURPRIZEI. OR ÎN C.E DE BOX

SIMION CUȚOV A FOST ELIMINAT DE ENGLEZUL GILBODY !
HALLE, 30 (prin telex). — 

Luni au ip*rat în concurs u- 
nele „piese grele" ale formației 
române : frații Cuțov și Mircea 
Simon. în penultimul meci al 
galei de după amiază, greul 
nostru Mircea Simon l-a întîl
nit pe campionul danez Finn 
Nielsen

Așa cum era de așteptat, vi- 
cecamplonul olimpic Mircea Si
mon și-a onorat cartea de vi
zită nelăsînd adversarului său 
nici o speranță. Nielsen a fost 
salvat de antrenorul său care în 
repriza a doua a aruncat pro
sopul în ring cerînd abandonul 
elevului său. Viitorul adversar 
al românului va fi ceh -lovacul 
Resl, cu care va boxa la 1 iunie.

în gala de seară t+imul 
boxer român care a urcat în 
ring a fost Simion Cuțov, crști- 
gător al ultimelor două ediții 
ale campionatelor europene la 
categoria semiușoară. într-o în- 
tîlnire ce părea simplă cu en
glezul Gilbody.

Dar în ring situația nu a 
fost deloc simplă pentru Cuțov 
care s-a prezentat slab în fața 
unui adversar mai puțin tehnic 
și valoros însă foarte comba
tiv și cu contraatacuri foarte 
periculoase. în primele două 
reprize Cuțov a încercat să-și 
pună in valoare tehnica supe- 

iași 15 jucători. Ei bine, cu o 
singură excepție, aceiași au 
fost selecționați și acum pen
tru a întîlni România. Excep
ția : Harize, care, retinut de 
examene, va fi înlocuit pe ari
pa dreaptă de Bustaffa, de la 
Carcassonne.

Iată, în încheiere, compozi
ția probabilă a echipei Fran
ței : Aguirre — Bustaffa, Ber- 
tranne, Sangalli, Averous — 
Ronieu, Fouroux (căpitanul e- 
chipei) — Rives, Bastiat, Skre- 
la — Imbernon, Palmie — Pa- 
paremborde, Paco, Cholley. Ca 
rezerve au fost reținuți : 
Droitecourt, Mazas, Astre, 
Guilbert, Vaquerin, Swier- 
czinski, Sappa. Pecune.

HENRI GĂRCIA 
redactor la l'Equipe

DUBLĂ VICTORIE A GIMNASTELOR JUNIOARE 
ÎN ÎNTÎLNIRILE CU ECHIPELE UNGARIEI

La Budapesta s-a desfășurat 
dubla întîlnire internațională 
de gimnastică dintre echipele 
dd junioare și juniori ale Româ
niei și Ungariei. La capătul a 
două zile de întreceri care, 
deseori, s-au situat Ia un ni
vel valoric ridicat, echipa fe
minină a țării noastre a repur
tat un frumos succes, ciștigind 
atît Ia individual, cit și pe e- 
chipe în fața gimnastelor din 
R.P. Ungară. Un prestigios suc
ces a realizat tînăra și talen
tata sportivă bucureșteană Ma- 
rinela Vlădărău, învingătoare 
la individual compus cu un

NATAȚIE • La Torino, tînăra 
înotătoare italiană Monica Vale
rin a cîștigat proba de 100 m 
liber, cu timpul de 59,9 . (record 
național). In vîrstă de 12 ani, 
Monica Valerin este prima spor
tivă din italia care înoată aceas
tă distanță în mai puțin de un 
minut.

ȘAH a Turneul de la Las Pal
mas a fost cîștigat de campionul 
mondial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
cu 134/2 puncte din 15 posibile, 
urmat de Bent Larsen (Danemar
ca) — 11 p, Jan Tlmman (Olan
da) —10 p, Mihail Tal (U.R.S.S.) 
— 9 p. etc.

TENIS a Competiția pe echipe 
masculine desfășurată la Anvers 
a revenit echipei Angliei care a 
întrecut cu 3—0 formația Fran
ței. Tn ultimul meci. J. Feaver 
l-a învins cu 0—6, 6—1, 10—8. pe 
G. Goven.

TENIS DE MASĂ a Proba in
dividuală masculină din cadrul 
concursului desfășurat la Mont
real a revenit iugoslavului I. Ko- 
sanovici, care l-a învins în finală 
cu 3^—1 pe coechipierul său D. 
Surbek. 

rioară fără insă să reușească 
la nivelul cunoscut și a tre
buit să depună eforturi vizi
bile pentru a face față tena
cității englezului Gilbody.

La începutul ultimului rund 
Cuțov a pornit decis la atac 
pentru a-și depăși adversarul, 
dar primește din partea arbi
trului turc Tunger un avertis
ment pentru lovitură cu capul 
în timp ce boxerului englez, 
outsider, îi sint trecute cu ve
derea numeroase obstrucții. 
Astfel juriul a acordat victoria 
la puncte (4—1) Iui Gilbody 
care a realizat astfel cea mai 
mare surpriză de pină acum a 
campionatelor continentale.

Această înfrîngere a produs 
stupefacție în rîndurile dele
gației F. R. Box, atît conducă
torii cit și antrenorii nereușind 
să dea o explicație pentru com
portarea departe de valoarea 
normală a lui Simion Cuțov. 
Să sperăm că eliminarea lui 
Cuțov nu va influența com
portarea celorlalți boxeri ro
mâni valoroși care intră in 
ring azi și în zilele următoare 
ci, dimpotrivă, ît va deter
mina să compenseze un titlu 
așteptat de la Simion Cuțov, 
orin alte victorii. Calistrat Cuțov, 
în cadrul categoriei ușoare, l-a 
întrecut prin abandon pe norve
gianul Karlsson, după ce acesta 
a fost numărat de trei ori în 
prima repriză.

La Roland Garros

NĂSTASE l-A ELIMINAT PE KODES
Florența Mihai s-a calificat In sferturile de finală
PARIS, 30. — tn cadrul cam

pionatelor internaționale de te
nis ale Franței, care se dispută 
pe terenurile de la Roland Gar
ros, au fost programate prime
le întîlniri din cadrul optimi
lor de finală ale probei de 
simplu bărbați.

în cea mai spectaculoasă par
tidă a turneului, Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—4. 7—5, 6—3 pe 
Jan Kodes, calificîndu-se cu a- 
ceastă victorie în „sferturi".
Alte rezultate din proba de
simplu bărbați : Phil Dent —
Brian Fairlie 6—0, 6—2, 6—4 ; 
Brian Gottfried — Patrice Do
minguez 6—4, 6—1, 7—5, Jose 
Higueras — Harold- Solomon 

punctaj bun : 37,35. Daniela 
Brîndeseu s-a clasat pe locul 
trei, cu 37,20. Pe echipe, tine
rele gimnaste românce au rea
lizat 185,90, cu un punct mai 
mult decît adversarele lor. ju
nioarele din echipa Ungariei, 
care au obținut 184,90. Gim
nastele noastre s-au impus, de 
asemenea, și în finalele pe a- 
parate. Marinela Vlădărău a 
terminat pe primul loc la să
rituri cu 18,975, iar Ofelia Io- 
sub a cîștigat la birnă cu 18,85. 
La paralele. Daniela Brîndeseu 
s-a clasat pe locul doi, iar la 
sol, Marinela Vlădărău, tot pe 
locul doi. în meciul juniorilor, 
gazdele au cîștigat cu 272,70 — 
261,30. Lucian Bîcu, din echi
pa tării noastre, a cîștigat la 
sărituri.

în C. C. E. la pentatlon modern

DUPĂ TREI PfiOBE, OLIMPIA BUCUREȘTI PE LOCUI III
LVOV, 30 (prin telefon). „Cu

pa campionilor europeni" la 
pentatlon modern a continuat, 

"luni, cu proba de tir, în care 
victoria a revenit echipei Hon- 
ved Budapesta cu 4 000 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Ț.S.K.A. Moscova și Cerveno 
Zname Sofia cu cite 3 758 p. 
Olimpia București și Legia. Var
șovia cu cite 3 736 p. în a- 
ceastă probă, sportivii români 
au realizat următoarele rezul
tate individuale: "Dumitru Spîr- 
lea și Iuliu Galovici — 193 p. 
Constantin Călina 192 p. Sorin 
Crăciuneanu 186 p. După trei

ALTE REZULTATE : semi- 
mijlocie : Kelly (Anglia) b.p. 
Kosunen (Finlanda), Iankov 
(Bulgaria) b.k.o. 2 Sixt (R.F.G.), 
Limasov (U.R.S.S.) b.ab.l Ozu- 
glouz (Turcia), Lancastre (Fran
ța) a.ab.2 Engh (Norvegia); se
migrea : Vujkovici (Iugoslavia) 
b.p. Skrzecz (Polonia). Sachse 
(R.D.G.) b.p. Lawson (Țara Ga
lilor) ; galele de luni : cocoș : 
Chilorio (Italia) b.p. Hasetei 
(Turcia), Koenig (R.F.G.) b.ab. 
1 McKeown (Scotia), Pehliva- 
nov (Bulgaria) b.p. Koota (Fin
landa) ; Rodriguez (Spania) 
b.k.o.l Magalhaes (Portugalia),' 
Sacirovici (Iugoslavia) b.p. Pak 
(U.R.S.S.); semiușoară: Tomczyk 
(Polonia) b.p. Konecny (Ceho
slovacia), Rusevski (Iugoslavia) 
b.p. Oguz (Turcia); ușoară : 
Brown (Țara Galilor) b.p. Pal- 
laspuro (Finlanda), Griskoveț 
(URSS) b.k.o. 2 Van Eck (O- 
landa), Beyer (R.D.G.) b.ab. 3 
Gato (Portugalia), Agrymanikis 
(Grecia) b.ab. 2 Mueller 
(R.F.G.). Gajda (Polonia) b.p. 
Mihailev (Bulgaria),

1
Marți vor urca în ring alți 

boxeri români. în prima gală, 
mijlociul Costică Chiracu — 
Magi Magielse (Olanda), iar în 
a doua, mijlociul mic Vasile 
Didea — Viktor Savcenko 
(U.R.S.S.) și semigreul Ion 
Gyorfi — Peters (R.F.G.).

Victor BANCIULESCU

6—4. 7—5, 2—6, 6—3. în sfertu
rile de finală Ilie Năstase îl va 
întîlni pe americanul Brian 
Gottfried. ,

Foarte bine se comportă și 
Florența Mihai, calificată în 
sferturile de finală după ce a 
învins-o cu 3—6, 6—3, 8—6 pe 
Helga Masthoff, campioana 
R.F. Germania.

în proba de dublți-mixt (tu
rul doi). Florența Mihai în 
cuplu cu Ivan Molina (Colum
bia) au întrecut cu 6—3, 6—4 
perechea Simon, Bedel (Franța)!

în ultimele partide din 
,,16-iim" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Vilas — 
Mitton 6—1, 6—4, 6—2 ; Fibak — 
Edmondson 6—2, 6—4, 6—4 3 
Solomon — Elter X 6—4, 6—4,
6— 1 ; YuilI — Jauffret 6—4,
7— 6, 2——6, 6—7, 6 - 4 ; Domin
guez — Gullikson 6—1, 6—lj 
6—1 ; Fairlie — Norberg 6—4, 
6—1, 6—0 ; Higueras — Gilde- 
meister 6—3, 5—7, 7—6, 6—4 3 
Fanatta — Mac Namee 6—4, 
6—2, 6—2 ; Mottram — Berto
lucci 0—6, 6—3, 7—6, 7—5 3 
Gehring — Hutka 7—6, 6—3, 
6—1 ; Ramirez — Pinner 7—6, 
6—1, 5—7, 6—1 ; Smith — Hre- 
bec 6—4, 6—2, 5—7, 7—6 intr. 
La feminin : Tomanova — Cuy- 
pers 6—3. 6—4 ; Marsikova — 
Vermaak 6—2, 6—4 ; May — 
Strachonova 7—6, 6—2 ; Boshoff 
— Gonzales 4—6, 6—3, 6—3 ; 
Masthoff — Carillo 1—6. 6—1, 
6—3 ; Dupont — Riedel 6—1, 
6—2 ; Jausovec — Bentzer 6—2, 
6—1.

Iată și cîteva rezultate din 
■proba masculină de dublu 3 
Gottfried, Ramirez — Franu- 
lovici, Pitici 6—7. 6—3. 6—2 3 
Fibak, Kodes — Amaya, Hagey 
6—4, 6—3 : Kronk, Letcher — 
Fisher, McManus 6—4, 4—6, 
6—2.

probei echipa Olimpia Bucu
rești se află pe locul trei al 
clasamentului cu 10 816 p, ur
mată de Legia Varșovia cu 
10 813 p. Lokomotiv Praga 10 121 
p și S.M.P. Berlinul Occiden
tal cu 10 UOp. Pe primele 
locuri ale clasamentului : 
Ț.S.K.A. Moscova cu 11 181 p, 
Honved Budapesta cu 11139 p.' 
La individual conduce P. Gor
lov (Ț.S.K.A.) cu 2 973 p. Pri
mul dintre sportivii români —■ 
Iuliu Galovici — 2 843 (locul 7). 
Marti, este programată proba 
de natație.
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