
Campionatele europene de box

PATRU PUGILIȘTI ROMÂNI 
S-AU CALIFICAT PÎNÂ ACUM 

ÎN SEMIFINALE ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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HALLE, 1 (prin telex). Ci
data cu cele patru meciuri la 
cat. semigrea, de marți, a în
ceput ceea ce se numește în 
mod tradițional „numărătoarea 
medaliilor". în ambianța de 
sportivitate și bună prietenie 
dintre concurenții de aici, acea
sta nu are decît valoarea unei 
operații statistice, valabilă pen
tru palmarese. într-adevăr. pa
tru semigrei (Rauno Pellikai- 
nen — Finlanda, David Kva- 
ciadze — Uniunea Sovietică, 
Ion Gyorfi — România și Ot- 
tomar Sachse — R. D. Germa
nă) s-au înscris primii pe lista 
medaliaților acestui al 22-lea 
campionat european de box. 
Faptul că nrintre acești „des
chizători de pîrtie" se află 
și un boxer român ne bucură 
firește. Ion Gyorfi a boxat bine 
cu experimentatul pugilist vest- 
german Gunter Peters, căruia 
i-a dejucat toate tentativele de 
atac. Românul a aplicat un-doi- 
uri eficace, s-a mișcat cu dezin
voltură și a plasat nenumă
rate lovituri surprinzătoare, ob- 
ținînd decizia în unanimitate. 
Viitorul adversar al lui Gyorfi, 
în semifinala de vineri seara, 
va fi Ottomar Sachse (R. D. 
Germană) — unul din favoritii 
categoriei semigrea și al publi
cului local, întrucît este origi
nar chiar din Halle.

Ieri, „agendă plină“ a fotbalului

STEAUA, UNIV. CRAIOVA, RAPID Șl METALUL BUCUREȘTI, 
S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI1*

Steaua 3 (1; 2)
S. c. Dacâu 2 (0; 2)

•
Iniv. Craiova 5 (4)
II. T. A. 0 (0)

©
Rapid 6 (4)
Aulomccaniea Duc. 1 (0)

Metalul DUC. 1 (0)
r. c. '1. Reșița 0 (0)

Formațiile învingătoare s-au 
calificat pentru semifinalele 
competiției care vor avea loc 
la 15 iunie,

(Citiți, în pag. 2—3, cronicile 
celor patru jocuri).

DINAMO, LIDER
IN DIVIZIA A

Tot ieri s-a disputat întîlni- 
rea-restanță din cadrul Diviziei 
A, dintre DINAMO BUCU
REȘTI și POLITEHNICA TI
MIȘOARA. Bucureștenii au în
vins cu 2—0 (0-^0). în urma a- 
cestei victorii (citiți cronica par
tidei în pag. 2—3), DINAMO 
BUCUREȘTI a trecut pe pri-
mul loc al clasamentului, care
se prezintă, acum, astfel :

1. DINAMO 28 16 7 5 67-29 39
2. Steaua 28 18 3 7 64-30 39
3. Univ. Craiova 28 14 7 7 46-25 35
4. Jiul 28 15 4 9 51-37 34
5. Sportul stud. 28 11 8 9 30-29 30
6. A.S.A. Tg. M. 28 12 5 11 39-35 29
7. F.C.M. Reșița 28 12 5 11 40-44 29
8. U.T.A. 28 11 6 11 43-55 28
9. Polit. Tim. 28 12 3 13 31-31 27

10. F.C. Bihor 28 10 7 11 39-42 27
11. ,,Poli“ lași 28 9 8 11 32-27 26
12. F.C. Argeș 28 9 8 11 32-40 26
13. S.C. Bacău 28 9 7 12 27-33 25
14. Corvinul 28 8 9 11 28-37 25
15. Rapid 28 9 6 13 29-45 24
16. F.C. Constanța 28 9 5 14 35-37 23
17. Progresul 28 9 5 14 39-51 23
18. F.C.M. Galați 26 5 5 18 25-61 15

După-amiaza de ieri a fost 
fructuoasă pentru delegația ro
mână la C.E. Peste 4.000 de 
spectatori au aplaudat trei vic
torii românești în cursul sfer
turilor de finală. Astfel, numă
rul semifinaliștilor români s-a 
ridicat la 4 (adăugîndu-4 pe 
Gyorfi, calificat anterior).

La cat. cocos. încă din pri
mul rund Teodor Dinu îsi cro
iește drum printre... brațele 
foarte lungi ale polonezului 
Miroslaw Warzyniak și reușeș
te să puncteze mai des decît 
acesta. în repriza secundă, spec
tatorii au aoreciat loviturile 
eficace aplicate de bucureștean, 
care ș-a dovedit mai rapid decît 
polonezul și mai variat, execu
țiile sale mergînd de la directa 
de stînga pină la upercuturi. 
Meciul a stirnit entuziasmul 
publicului în ultimele minute, 
cînd s-au efectuat prelungite 
schimburi de lovituri. Dinu a 
fost mai eficace și a punctat 
mai clar. Obținută cu 3—2, 
victoria la puncte atribuită spor
tivului nostru, este meritată și 
prețioasă. Viitorul său adversar 
in semifinală va fi Manfred 
Koenig (R.F.G.).

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

în meciurile disputate ieri, 
în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei României" s-au în
registrat următoarele rezultate :

Petcu înscrie un gol de mare frumusețe, după ce, la centrarea de 
pe stingă, Rontea (nr. 8) l-a deschis printr-un stop pe piept 

Foto : L MIHAICÂ

DACIADA ÎN TOATE JUDEȚELE 
CONTINUĂ ÎNTRECERILE MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

în numărul nostru de astăzi 
publicăm ultimele știri sosite la 
redacție prin care coresponden
ții ziarului ne aduc la cunoș
tință noi acțiuni sportive or
ganizate pretutindeni în țară în 
cadrul competiției cu caracter 
național „Daciada".

BUZĂU. în întregul județ au 
avut loc diferite manifestări 
sportive în cadrul „Daciadei". 
în municipiul Buzău, de pildă, 
a fost organizată „Cupa micu
lui handbalist" la care au par
ticipat 7 echipe (cîștigătoare : 
Școala generală nr. 10-fete, 
Școala generală nr. 12-băieți), 
apoi o altă întrecere dotată cu 
„Cupa micului gimnast", la care 
au participat 5 echipe de fete 
și 3 de băieți țcîștigători: Școa
la generală nr. 15 atît Ia fete 
cit și la băieți). La individual 
pe primele locuri s-au clasat 
Alina Panait și Adrian Baciu 
de la Școala generală nr. 15.

La Rimnicu Sărat, în asocia
țiile sportive Voința, Ferodoul, 
Confecția, la școlile generale 
nr. 1 și 2 precum și la liceele 
nr. 1 și 2 au avut loc întreceri 
de handbal, atletism, tenis de 

‘ cimp, volei, la care au luat

La sfirșitul sâptâminii, pe Stadionul Republicii,

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM
• Simultan arc loc $1

Simbătă și duminică stadio
nul Republicii din București, 
gazda primitoare a atitor ma
nifestări atletice de anvergură, 
va cunoaște din nou atmosfera 
specifică marilor concursuri. în 
afara celei mal importante 
competiții interne a sezonului 
de primăvară — concursul re
publican — se vor desfășura în
trecerile tradiționale ale cam
pionatelor internaționale de a- 
tletism ale României.

Vom avea astfel prilejul de 
a urmări într-un singur concurs, 
îngemănate, două competiții de 
importanță majoră care vor 
aduce la start, pe de o parte 
cîteva sute de atleți din toată 
țara venițl să-și desemneze 
campionii — neoficiali — de 
primăvară, pe de altă parte cî
teva zeci de atleți străini pe 
care îi dorim parteneri cit mal 
valoroși pentru fruntașii noștri 

parte peste 1 500 de tineri (D. 
Soare, coresp.).

BRAlLA. în prezent, intre 
unitățile în care au loc între
ceri inițiate in cadrul competi
ției naționale „Daciada" sint 29 
școli generale, 11 licee și școli 
profesionale la volei, handbal, 
fotbal și atletism. Se poate a- 
precia că cele mai bune con
cursuri au fost la Liceul pe
dagogic — dotate cu „Cupa 
absolventului" — în care s-au 
întrecut 11 echipe de volei și 
12 de fotbal. (Traian Enache, 
coresp.).

BRAȘOV. La întreprinderea 
de autocamioane Brașov sint în 
plină desfășurare reușite cam
pionate de casă. La fotbal; de 
pildă, participă 28 de echipe 
împărțite în două serii. 14 e- 
chipe de băieți și 10 de fete 
la handbal și 16 echipe de po
pice. Zilele acestea va începe 
competiția de volei cu 18 e- 
chipe. (Carol Gruia, coresp.).

HARGHITA. Ample manifes
tări sportive in tot județul. La 
Odorheiul Secuiesc — atletism 
și lupte (au participat, la atle
tism. sportivii de la 9 școli ge
nerale cu profil de atletism, 
pe primele 3 locuri clasîndu-se:

concursul republican de primăvară al seniorilor

Semifondistele Natalia Mărășescu și Ileana Silai, două dintre 
cele mai bune alergătoare din lume, vor lua parte la competiția 
de pe stadionul Republicii Foto : Petre NAGY

în tentativa lor de a obține 
performanțe de valoare inter
națională. Nu ne îndoim de 
împlinirea acestui deziderat 
pentru că, se știe, la fiecare 
ediție campionatele internațio
nale au fost punctate de re
zultate de prim rang.

Federația română de atletism 
a primit confirmări de parti
cipare la „internaționale" din 
partea a șapte federații simi
lare : Algeria, Bulgaria. Ceho
slovacia, Cuba, Republica De
mocrată Germană, Grecia șl 
Ungaria. Sportivii cubanezi,

DINAMO - VOINȚA CLUJ-NAPOCA 6-6 
ÎN CAMPIONATUL DE POLO

I*Ti s-au reluat în Capitală 
(bazinul Dinamo) întrecerile 
campionatului național de polo 
cu partidele rundei inaugurale 
a celui de al doilea tur. în cel 
mai important joc al zilei, des
fășurat tot timpul — ca de alt
fel si celelalte întîlniri — sub 
o pdoaie torențială, Dinamo si 
Voința Cluj-Napoca au termi

1. Baia Mare, 2. București, 3. 
Sibiu). La Gheorghieni — te
nis de cimp (6 reprezentative de 
școli, pe locul 1 fiind Școala 
sportivă din Gheorghieni). La 
Toplița — volei (echipe din 
cinci orașe, pc locul 1 : Șc. Sp. 
Piatra Neamț). La Miercurea 
Ciuc s-a disputat un concurs 
de orientare sportivă — la ca
bana Brădet — cu participarea 
elevilor din 16 școli generale. 
(Valeriu Pașcanu, coresp.).

ILFOV. în Giurgiu, numeroa
se întreceri sportive. Numai in 
ultimele zile, de pildă, la Șan
tierul Naval, Textila, întreprin
derea poduri din beton, Fabri
ca de zahăr și Navrom sint 
organizate competiții interne în 
cadrul cărora urmează să se 
stabilească cea mai bună secție, 
cel mai bun atelier la diferite 
discipline din rindul cărora nu 
lipsește : orientarea turistică, ci
clismul, popicele, rugbyul, vo
leiul, handbalul, baschetul și 
fotbalul. Pentru rezultatele de 
pină acum merită evidențiate 
asociațiile sportive Unirea, Du
nărea, Textila, Cetatea, Voința

(Continuare in pag. 2—3) 

oaspeți consecvenți al campio
natelor au și sosit, marți după 
amiază, la București. Remar
căm în mod deosebit din lotul 
cubanez pe discobolul Julian 
Morrison, reoordmanul țării sal« 
cu 64,12 m, campion al Jocuri
lor Panamericane din 1975 (unda 
i-a întrecut pe atlețil ameri
cani !) și pe săritorul în înăl
țime Richard Spencer care de
ține un rezultat de 2,21 m.

Ceilalți participant vor sosi 
în Capitală astăzi și vineri, 
cînd va fi cunoscută șl com
ponența delegațiilor.

nat la egalitate : 6—6. A fost 
un joc urît, plin de neregulari- 
tâti, dramatic în cea de a doua 
parte a desfășurării sale. La 
scorul de 4—2 pentru Dinamo, 
în ultimul minut al reprizei se
cunde, Nastasiu și-a lovit in
tenționat adversarul, fiind eli
minat din joc fără drept da 
înlocuire. Ca urmare, Dinamo 
a fost nevoită să joace in con-
tinuare cu un om mai puțin, 
fapt care dădea posibilități clu
jenilor să spere într-un rezul
tat favorabil. Aceasta cu con
diția ca Voința să joace calm 
și să profite de superioritatea 
numerică permanentă timp da 
două reprize.

Ce a urmat insă numai polo 
nu putem numi : o luptă oarbă 
intre două echipe total debu- 
solate. Voința a reușit să ega
leze (4—4) în repriza a 3-a, a 
condus cu 5—4 și 6—5 în ulti
mul „sfert" dar bucureștenii au 
reușit de fiecare dată să echi
libreze scorul. în final : 6—6 
(2—1, 2—1, 0—2, 2—2). în ulti
mele secunde, V. Rus si Rada 
Rusu s-au lovit reciproc și au 
fost, de asemenea, eliminați 
fără drept de înlocuire.

Lidera clasamentului, forma
ția Rapid București — actuala 
deținătoare a titlului — a în
trecut comod pe Crișul Oradea 
la capătul unui meci in caro 
a dominat autoritar : 14—4 
(2—1, 3—1, 4—2, 5—0). Cornel 
Rusu a înscris 9 goluri pentru 
echipa feroviară, care are a- 
cum un avans de două puncte 
fată de Dinamo.

în cel de al treilea meci al 
zilei, foarte echilibrat. C.N.U. 
a învins la limită pe Progre
sul cu 6—5 (1—1, 3—1. 1—1, 
1-2).Autorii golurilor: V. Pleșca 
3, L. Pleșca, Preda, Frlncu de la 
învingători și Arsene 3, Teodo- 
rescu, M. Popescu de la învinși, 
întrecerile turneului continuă 
astăzi, la Dinamo, de la ora 18.



Intre 5 și 12 iunie DACIADA i 99CUPA R
SĂPTĂMÎNA OLIMPICĂ

(Urmare din pag. 1)

în luna iunie a anului 
1894, la congresul convocat 
la Paris din inițiativa „Uni
unii societăților franceze a 
sporturilor atletice" Pierre 
de Coubertin a prezentat un 
interesant program de res
tabilire a Jocurilor Olim
pice. La 23 iunie, propune
rile lui Coubertin au găsit, 
în sfîrșit, ecoul dorit și au 
fost primite cu entuziasm 
hotărîndu-se imediat res
tabilirea Jocurilor Olimpice 
și formarea unui Comitet 
Internațional Olimpic, însăr
cinat cu dezvoltarea mișcă
rii olimpice^ iar pentru în
ceput și cu organizarea pri
mei ediții a Jocurilor, cea 
din 1896 de la Atena.

Am făcut această preci
zare pentru a înțelege mai 
bine una dintre explicațiile 
care au stat la baza iniția
tivei C.I.O. de a recomanda

organizarea anuală, în toate 
țările, între 5 și 12 iunie, a 
unei săptămini olimpice.

Anul acesta, în perioada 
amintită, Comitetul Olimpic 
Român va organiza mai 
multe acțiuni, între care o 
expunere in Capitală, avînd 
ca temă „Olimpismul", două 
conferințe la Craiova 
Brașov etc.

De asemenea, C.O.R. 
oferi cupe comemorative 
lor mai merituoși dintre 
participanții la unele dintre 
competițiile de amploare din 
aceste zile. Este vorba de 
Concursul republican de pri
măvară al seniorilor și de 
campionatele 
la atletism, 
internațională feminină 
volei dotată cu „Trofeul To
mis", de competiția de lupte 
libere pe echipe, de la Iași, 
a școlarilor și juniorilor etc.

Si

va 
ce-

internaționale 
de competiția 

de

și Olimpia, majoritatea școlilor 
șl liceelor din oraș. Numărul 
participanților la aceste între
ceri trece de 5 000.

Un cuvînt bun profesorilor 
de educație fizică din oraș care 
aduc un aport substanțial la 
organizarea întrecerilor din ca
drul „Daciadei". Printre ei : 
C. Manea, D. Manoiescu, A. An- 
ghel, Ion și Paraschiv Zimni- 
caru, Paul Cristea. (Traian 
Barbălată, coresp.).

SIBIU. în Agnita, orașul de 
pe malul Hîrtibaciului. la în
trecerile din cadrul „Daciadei" 
sînt cuprinși «n mare număr 
de iubitori ai sportului de di
ferite categorii de vîrstă. La 
atletism s-a disputat Tetratlo- 
nul școlar, Crosul speranțelor, 
Marșul factorilor poștali, se a- 
flă în plină desfășurare campi
onate de casă în asociațiile 
sportive la handbal, fotbal, vo
lei, tenis de cîmp și popice. Re
marcabilă este participarea lo
cuitorilor orașului, sportivi sau 
nu, la amenajarea și gazonarea 
Stadionului tineretului, în pre-

zent făcîndu-se pregătiri pentru 
amenajarea tribunei, a vestia
relor și a Instalațiilor sanitare. 
De asemenea se lucrează, con
comitent, la ștrand și la noul 
lac pentru agrement. (Ștefan 
Copilău, coresp.).

I
I
I

STEAUA S. C. 8ACAU 3-2

• BACAU. în municipiul 
Gheorghiu-Dej au avut loc 
meroase competiții sportive de 
masă la care au participat mii 
de tineri și tinere, 
ediția de vară a „Cupei ti
neretului" 
dadei" — 
Comitetul U.T.C. de la Combi
natul Petrochimic Borzești au 
antrenat în întreceri pe secții 
76 de echipe de minifotbal și 
peste 20 echipe de handbal.

La Școala generală nr. 5, sub 
conducerea profesorilor de edu
cație fizică Gh. Bîrsan și A- 
xente Feșnic toți elevii au fost 
angrenați la întreceri de atle
tism, tir, fotbal, handbal, te
nis de cîmp, precum și la tre
cerea normelor complexului 
„Spori și sănătate". (Gh. 
Grunzu, coresp.).

Gh. 
nu- I

Astfel in

- din cadrul „Da- 
C.S.M. Borzești și

I
I
I
I
I
I

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
I
I

Marii maeștri au dominat 
turneul de șah 
de la Timișoara

în cele trei partide netermi
nate din ultima rundă a tur
neului international de șah de 
la Timișoara s-au înregistrat 
rezultatele : Pidevski — Bi- 
riescu 1—0, Jansa — Ciocâltea 
*/t—’A. Ilijin — Wirthensohn 
0—1.

Concursul a fost cîștigat de 
marele maestru sovietic RAT
MIR HOLMOV, care a acumu
lat 8 puncte din 11 posibile 
(neînvins). Locurile următoare 
au fost ocupate de marii maeș
tri Pidevski (Bulgaria) 
asemenea, neînvins — i 
(Cehoslovacia), fiecare 
7 puncte. Urmează în 
ment : 4—5 Ungureanu 
dorcevici (Franța) 6'/2, 
hoviei (Iugoslavia) 6, 
Wirthensohn (Elveția) și 
novici (Iugoslavia) 5%, 
băltea 5, 10. Neamțu 41/, 
fairiescu 3. 12. Ilijin l‘A.

Cu excepția lui Ungureanu, 
care a realizat o notă de maes
tru international, participarea 
jucătorilor români la acest 
neu (excelent organizat de 
bul Medicina Timișoara) a 
ș'earsă. nesemnificativă.

Scrimerii români 
s-au impus în întîlnirea 

cu reprezentanții 
Ruse

R.S.F.S.

telcfon). 
sală de 

în

— de 
și Jansa 
cu cite 

clasa
și To- 
6. Șa- 

7—8. 
Marti- 

9. Cio- 
11.

tur- 
clu- 
fost

SATU MARE, 1 (prin 
în noua și moderna 
scrimă recent inaugurată 
localitate s-a desfășurat în pre
mieră un concurs internațional 
la toate cele patru arme, la 
care au participat prima re
prezentativă a României, echi
pa secundă și cea de tineret a 
țării noastre, precum și echipa 
R.S.F.S. Ruse. în proba pe e- 
chipe la floretă masculin și fe
minin a luat parte și o selec
ționată din Satu Mare.

întrecerile au fost dominate 
de scrimerii din prima repre
zentativă a României. Cele mai 
echilibrate dispute le-au prile
juit întrecerile floretistelor și 
spadasinilor.

în proba pe echipe s-au în
registrat următoarele rezultate: 
floretă feminin — 1. România 
I (8—8 cu România II și
R. S.F.S.R., victoriile revenind la 
tușaveraj, 14—2 cu selecționata
S. Mare), 2. România II (9—7 
cu R.S.F.S.R., 15—1 cu sel. S. 
Mare), 3. R.S.F.S.R. (14—2 cu 
sel. S. Mare), 4. Sel. Satu 
Mare ; floretă masculin — 1. 
România I (13—3 cu R.S.F.S.R.

și România II, 11—5 cu sel. S. 
Mare), 2. R.S.F.S.R. (9—7 cu 
România II și 10—6 cu sel. S. 
Mare), 3. România II (9—7 cu 
sel. S. Mare), 4. Sel. S. Mare ; 
spadă — 1. România I (8—8 cu 
R.S.F.S.R., infringere la tușa- 
veraj, 11—5 cu România 
15—1 cu România tineret), 
R.S.F.S.R. (7—9 cu România 
11—5 cu România tineret), 
România II (9—7 cu România 
tineret), 4. România tineret ; 
sabie — 1. România I (9—2 cu 
R.S.F.S.R., 15—1 cu România II 
și România tineret), 2. R.S.F.S.R. 
(10—6 cu România II, 11—5 cu

II,
2.

II,
3.

România tineret), 3. România 
II (13—3 cu România tineret), 
4. România tineret.

Clasamentele în probele indivi
duale : floretă feminin — 1. Vio
rica Țurcan (Rom. II) 5 v, 
Marcela Moldovan (Rom. I) 3 v, 
3. Nina Țagareva (R.S.F.S.R.) 3 v; 
floretă masculin — 1. P. Kuki 
(Rom. I) 4 v, d.p. 2. M. Țiu 
(Rom. I) 4 v d.b., 3. Zeami-Go- 
leev (R.S.F.S.R.) 3 v ; spadă
1. I. Novikov (R.S.F.S.R.) 4 v, 
N. Iorgu (Rom. H) 3 v, 3. 
Dima (Rom. II) 3 v ; sabie — 
C. Marin (Rom. I) 4 v. 2. _ 
Oaricea (Rom. I) 3 v, 3. Al. Nllca 
(Rom. I) 3 v.

Șt. VIDA, coresp.

2.

3.

2. 
I.
1. 

E.

7—11 iunie, „Cursa Victoriei" la ciclism
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LITORAL 77 „Cursa Victoriei învingind 
Foto : Dragoș NEAGU

Vasile Teodor participant la 
la sprint plutonul.

BILETE PENTRU ODIHNĂ DISPONIBILE

LA TOATE OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
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pe litoralul Mării Negre !

Sezonul internațional al spor
tului nostru cu pedale se relan
sează printr-o competiție de 
tradiție : „CURSA VICTORIEI". 
Dedicată celei de a 30-a ani
versări a clubului Steaua, 
trecerea reunește tot ce 
clismul nostru mai bun 
actuală. în frunte cu 
Teodor — învingătorul 
încheiată la Berlin în actuala 
ediție a „Cursei Păcii", precum 
și o serie rutieri de peste ho
tare. Se știe sigur pînă acum 
că la start se vor afla 
pele Ț.S.K.A. Moscova, 
wărtz Berlin și Dukla Praga.

„Cursa Victoriei", competiție 
de lung kilometraj, organizată 
de clubul sportiv Steaua, A. S. 
Loto-Pronosport și organele lo
cale din Cîmpulung și Predeal,

se desfășoară intre 7 și 11 iu
nie. Itinerarul este următorul : 

Etapa
Drumul

Etapa 
rești — 
lung —

Etapa 
pulung — Rîșnov — Pîrîul rece 
— Predeal (Cioplea), 93 km ;

Etapa a IV-a, 10 iunie : Pre
deal — Brașov — Șercaia — 
Rîșnov — Pîrîul rece, 165 km;

Etapa a V-a, 11 iunie : con
tratimp individual pe șoseaua 
Rîșnov — Predeal (intre bor
nele kilometrice 13 și 6), 7 km;

Etapa a Vl-a, 11 iunie : Pre
deal — București, 156 km ;

în „Cursa Victoriei" se alcă
tuiesc clasamente individuale și 
pe echipe.

I, 7 iunie : circuit în 
Taberei, 75 km ;
a II-a, 8 iunie ; Bucu-

Tîrgoviște — Cîmpu- 
Cabana Voina, 156 km; 
a IlI-a, 9 iunie ; Cim-

I
I
I
I
I
I

I

Petreceți un concediu de neuitat

Această invitație v-o adresează OFICIILE JUDEȚENE 
TURISM, care vă asigură in această perioadă la tarife 
duse locuri pentru odihnă în stațiunile de pe litoral, 
cazare în hotsluri confortabile.

So acordă reducere cu 50% Ia tariful de transport 
C.F.R.

a „CUPA MUNICIPIULUI 
ORADEA" la gimnastică fete 
— ediția 1977 — a fost cîștl- 
gată de ȘcoaLa sportivă Ora
dea (174,15 p), pe locurile 2—3 
claslndu-se C. S. Arad (170,55 
p) și Liceul nr. 1 Brașov 
(169,40 p). La Individual com
pus au terminat învingătoare 
orâdencele Liliana Meșteru 
36,50 p — la categoria a IlI-a 
șl Angela Jurja 37,25 p la ca- 
teg. a rv-a. a la coopera
tiva UNIREA din Măeln s-a 
dat în folosință un club cul- 
tural-sportiv (înzestrat cu 
mese de ping-pong șl șah) și 
o arenă de popice cu două 
piste, a la bala mare s-a 
organizat o interesantă între
cere de lupte greco-romane 
pentru copii, dotată cu „Cupa 
1 Iunie", la care au participat 
micuții sportivi de la asocia
țiile Dacia și Voința. Cupa 
oferită celui mai tehnic lup
tător a revenit lui Vasile Cer- 
neștean (Voința), a FACTO-

RII POȘTALI din Urzicenl șl 
comunele Învecinate au parti
cipat duminică la „Marșul 
poștașilor". Cursa a fost cîști- 
gată de T. Dumitru, de La O- 
ficiul PTTR Gîrbov. a PESTE 
2 ooo DE TINERI de la în
treprinderea de autocamioane 
din Brașov au trecut normele 
la alegere din cadrul comple
xului „Sport și sănătate", o 
BAZA SPORTIVA a Liceului 
agro-industrial din Brănești 
(jud. Ilfov) s-a extins, avînd 
acum și un sector de atletism 
pentru probele de aruncări șl 
sărituri. a SUTE DE ELEVI 
din Bacău s-au Întrecut timp 
de. trei săptămîni în „Cupa 
prieteniei" la handbal șl mi- 
nlfotbal. Trofeul a revenit 
Școlii generale nr. 4 la mini- 
fotbal — organizatoarea com
petiției Șc. gen. nr. 9 la 
handbal fete și Șc. gen. nr. 
1« la handbal băieți, a ASO
CIAȚIA SPORTIVA POIANA 
din comuna Poiana Blenchil

BRAlLA, 1 (prin telefon). — 
Meci „pe muchie de cuțit" pînă 
în ultima clipă, protagonistele 
dovedindu-se de forțe egale. 
18 000 de spectatori, pe stadio
nul Municipal, au asistat la o 
partidă agreabilă, cu răsturnări 
spectaculoase de scor și faze 
palpitante la ambele porți. în 
prima repriză, Steaua s-a aflat 
la cîrma jocului. A pasat bine, 
construind atac după atac, pe 
îndelete, deși cu o oarecare 
prudență, în condițiile unui te
ren înmuiat de ploaia torențială 
din ajun. Băcăuanii au ripos
tat prin contraatacuri solid or
ganizate, fiind la un moment 
dat (min. 37) pe punctul de a 
deschide scorul, dar la șutul 
lui Cărpuci, Zahiu a respins de 
pe linia porții. In min. 40, 
Steaua marchează (Vigu tri
mite mingea cu capul in bară, 
balonul revine la ION ION care 
reia în plasă), obținînd o răs
plată meritată pentru domina
rea sa teritorială cvasiperma- 
nentă.

Imediat după pauză, în min. 
50, FL. MARIN pătrunde im
petuos în careul băcăuan și 
fructifică serviciul bun al lui 
Ion Ion. Se părea că — la 
2—0 — soarta meciului este pe
cetluită, în ciuda unor dispo
nibilități evidente demonstrate 
de S. C. Bacău. Dar, în min. 60, 
CARPUCI a șutat puternic, în 
gol, o minge expediată în ca
reu din lovitură de corner. 
Handicapul astfel micșorat, bă
căuanii găsesc resurse pentru a 
porni la o susținută ofensivă, 
solicitîndu-și mult adversara. Ei 
egalează spre sfîrșitul intilnirii 
(min. 81, CATARGIU șutează 
de la 20 m, ' "1__
părea încărcată de mari _ 
tenții din moment ce a țintit

lovitura sa nu
pre-

centrul porții, 
balonul din ’br 
tiva unor prel- 
incerte, Steaua 
țînd golul vict 
Catargiu va 
nia porții, ia. 
de joc, cu o 
nală, Constant 
un șut al lui

Urmează d 
prelungiri a 
Timpul suplin 
terenul greu < 
goare și ritm 
vizibil. Atac 
dar par cumir 
pronostica pei 
jării prin lovi 
tri. Dar, în i 
pasează lui 
flat intr-o i 
nesemnalizată 
Pîrvu, și ace 
propiere. Pro 
conjugă cu < 
lor, dintre aci 
stantinescu d 
primește cart

Arbitrul Ni 
Iad), ajutat 
nicii T. Pot 
Pîrvu (cu gi 
minînd cu 
sus) a condi 
mațiile :

STEAUA : 
Iordache) — 
rin, Zahiu, ’ 
nescu, Dumi 
tase (min. 7 
Ion Ion.

S. C. BAI 
cu — Lunci 
Margasoiu - 
naite (min. 
— Muntean

UNIVERSITATEA CRAIOVA
DROBETA TR. SEVERIN, 1 

(prin telefon). Meciul disputat 
în localitate a stîrnit un inte
res fără precedent pe plan lo
cal, tribunele frumosului Sta
dion Municipal' (capacitatea 
30 000 de locuri) fiind umplute 
pînă la refuz cu mult înainte 
de începerea meciului. Spre de
ziluzia marelui număr de spec
tatori severineni, doar Univer
sitatea și-a onorat cum trebuie 
obligațiile față de competiție, 
U.T.A. fiind departe de ceea ce 
se pretinde unei divizionare A. 
Partida a avut o perioadă de 
studiu de ambele părți, după 
care craiovenii au preluat trep
tat inițiativa și, la capătul unei 
SUjte de acțiuni 
sesc să deschidă 
12 DONOSE a 
de la marginea
fără ca Iorgulescu să schițeze 
vreun gest : 1—0. In continu
are, tot fotbaliștii craioveni sînt 
cei care controlează jocul, 
U.T.A. mulțumindu-se a se a- 
glomera în apărare si a con
traataca rar și nepericulos. în 
acest context, majorarea scoru
lui nu este decît o problemă de 
timp. Ea se produce, firesc, în 
min. 22 cînd Iorgulescu este din 
nou spectator Ia un șut de la 
distantă expediat de această 
dată de PURIMA. Șase minute 
mai tîrziu, Bălăci înscrie și el, 
dar golul este anulat de arbitru 
ca urmare a unui fault in atac 
comis de jucătorul craiovean. 
în minutul următor va fi, to
tuși, 3—0 (a marcat din acțiune 
personală CÎRȚU) și Iorgules-

de atac, reu- 
scorul : in min. 
șutat puternic 
careului mare

(jud. Sălaj) și-a sărbătorit re
cent- două decenii de La în
ființare. Cu acest prilej, pre
ședintele asociației, loan 
Chira, care de douăzeci de 
ani se află în această funcție, 
a fost distins cu „Merite deo
sebite în activitatea sportivă". 
Programul sportiv prilejuit 
de jubileu a cuprins meciuri 
de fotbal între juniori, seniori 
șl veterani, de volei și de
monstrații de box, iar elevii 
școlii generale au prezentat 
un frumos program artistic, 
a IN DIVIZIA ȘCOLARA de 
cros de la Sibiu, după patru 
etape conduc Școala generală 
nr. 4 la fete și Școala gene
rală nr. 19 la băieți, s-a evi
dențiat în mod deosebit Ma
rian Kraus (Șc. gen. 2). a 
NUMEROȘI TINERI de la în
treprinderea minieră Barza au 
participat la amenajarea In 
parcul Filimon Sîrbu din 
Brad a unui frumos teren de 
tenis, îngrădit, și cu un mic 
vestiar.

RELATĂRI de LA : I. GhL- 
șa, I. Jipa, V. Săsăranu. T. 
Mircea, C. Gruia, D. Moraru- 
Sllvna, I. lancu, C. Ioan, I. 
Ionescu și A. Jurcă.
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Arbitrul O. Strong, ajutat de 
O. Ujheli și T. Vaaș (toți din 
Oradea), a condus bine urmă
toarele formații :

UNIVERSITATEA CRAIOVA:
Purcaru — Negrilă, Tilihoi 
(min. 81 Berneanu). Ștcfănescu, 
Purima — Donose, Țicleanu, 
Beldeanu — Cîrțu, Bălăci (min. 
77 Cămătaru), Marcu.

Giurgiu — Hirmler, Domide 
(min. 46 Leac), Broșovschi — 
Cura, Nedelcu II, Tisa.

Mihai IONESCU

METALUL BUCUREȘTI—F. C. M. REȘIȚA 1-0 (0-0)7
SIBIU, 1 (prin telefon).

Meciul dintre divizionara

i (Bir- 
local- 
și C.

e, cul- 
ă mai 
>r for-

in. Ill 
<1. Ma- 
,Iordă- 
i, Năs- 
acanu),

A, 
F.C.M. Reșița și divizionara B, 
Metalul București a stirnit un 
mare interes în localitate. Pes
te 9 000 de spectatori au venit 
pe stadionul F.C. Șoimii, în 
ciuda unui timp răcoros și a 
unei ploi mărunte care s-a ac
centuat în finalul meciului. încă 
din start echipa metalurgiștilor 
a început să se impună în fața 
reșițenilor, cucerindu-i pe spec
tatori prin jocul ei. în minu
tele 4, 7, 11, 21 și 30 bucurește- 
nii au inițiat acțiuni foarte pe
riculoase, Ilieș fiind supus unor 
grele încercări. Surprinsă de 
jocul mai viguros și închegat, 
F.C.M. se clatină în apărare, 
fiind nevoită să comită neregu
lari tăți pentru a opri din cursă 
pe Omer, Lungu și Prodan, un 
„trio" penetrant. Abia în min. 
36 reșițenii reușesc prima fază 
bună : Tănase îl deschide pe 
Porațchi, acesta se strecoară

, ■» » «
printre fundașii centrali, însă 
Ciupitu închide unghiul de șut 
și balonul iese în corner din 
piciorul metalurgistului. Două 
minute mai tîrziu, Lungu ratea
ză o mare ocazie.

La reluare, Omer execută, din 
lateral, o lovitură liberă, înalt 
în careu. Acolo, Georgescu și 
Lungu creează o fază extrem de 
critică pentru Ilieș, care se re
marcă și în min. 54, dar, mai 
ales, în min. 55, cînd trimite în 
corner șutul puternic al funda
șului Călărașiu — deschis în 
diagonală de fundașul Eugen. 
Lovitura de colț este executată 
tot de Călărașiu și PRODAN, 
înălțat în careu, deschide spec
taculos scorul, cu o lovitură de 
cap. Replica F.C.M.-ului nu 
are... tăiș, doar extremul Flo- 
rea areînd panică în defensiva 
echipei Metalul. Aceasta face 
pasul înapoi pentru a apăra 
minimul rezultat și, în astfel de 
împrejurări, reșițenii joacă ceva

în mîini frînele jocului dar, in 
min. 77, la un contraatac bucu
reștean Boțonea trece pe lingă 
autogol, Ilieș acordă corner la 
această fază și Prodan ratează 
majorarea scorului. Partida are 
în final trei momente de mare 
dramatism : în min. 77 Jacotă 
nu ajunge balonul de gol, cen
trat impecabil de Florea, în 
min. 83 același Jacotă trimi
te pe lingă poarta goală și în 
min. 88 Gabel șutează de la 
7—8 m în muchea transversalei. 
Această revenire tîrzie nu 
schimbă tabela de marcaj și 
astfel Metalul se califică — în 
mod meritat 
competiției, 
treia oară, 
pârii sale.

Arbitrul 
la linie de 
Boceanu (toți din Drobeta Tr. 
Severin) a condus formațiile :

METALUL : Ciupitu III — 
Călărașiu, Sebe, Nedelcu, M. 
Eugen — Profir (min. 84 V. Tă
nase), Georgescu, Giugiumică
— Lungu, Prodan, Omer.

F.C.M. REȘIȚA : Ilieș — 
Chivu, Kiss, Hergane, Boțonea
— Gabel, Porațchi, Pușcaș (min. 
46 Jacotă) — Tănase. Bojin, 
Florea.

Stelian TRANDAFIRESCU

— în semifinalele 
O face pentru a 
în istoria pârtiei-

S. Drăgulici, ajutat
T. Moisescu și A.

RAPID AUTOMECANICA BUCUREȘTI 6-1 (4-0)
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Amintindu-și de „isprăvile” 
Rapidului în istoria Cupei, în 
fața echipelor „mici”, galeria 
giuleșteană a cerut din plecare 
formației favorite calificarea 
în... finală. Și feroviarii au for
țat din start tocmai pentru a 
anula iluziile Automecanicii, 
merituoasă echipă din eșalonul 
al treilea, cu care antrenorul 
C. Matache a produs destule 
surprize în actuala ediție de 
cupă. Iar, atunci, cînd la pri
mul atac favoriții înscriu, așa 
cum a făcut RONTEA, în min. 
4, e logic ca moralul adversa
rului să se clatine, iar divi
zionara A să se dezlănțuie. 
Rapid a dominat, deci, o re
priză, înscriind alte trei goluri, 
prin COJOCARU (min. 27, la 
o frumoasă acțiune a lui Neagu 
și o greșeală de portar), prin 
PETCU (în min. 29, cel mai 
frumos gol al partidei, mult 
aplaudat de 
10 000 de spectatori prezenți în 
tribunele - - ■ —
blicii”) și prin NEAGU (în min. 
43, printr-un șut la vinclu, de 
la 16 m, unde îi pasase inspi
rat Cojocaru). Acest 4—0 la 
pauză ar putea anula total me
ritele divizionarei C, mai ales 
că giuleștenii au ratat alte trei 
mari ocazii. Adevărul este, 
însă, că „echipa cea mică” a 
juoat destul de curajos, avînd 
și ea două ocazii bune, Iar a- 
părarea ei, greoaie și naivă, a 
contribuit la fixarea scorului.

Conștientă de diferența de 
valoare și liniștită de scorul 
primei reprize, Rapid joacă 
după pauză, evident, cu gîn- 
dul la derbyul pentru puncte 
grele, meciul de campionat de 
duminică, cu Progresul. Așa 
incit, Automecanica este invi

tată la atac, și ex-rapidistul 
NOCHIT nu iartă minutele de 
deconectare ale jucătorilor an
trenați de I. Motroc și V. Co
pil, înscriind în min. 57, pen
tru ca, în min. 80, Niță să fie 
obligat să „scoată” de pe linia 
porții. Nemulțumită de avan
tajul din repriza secundă al ad
versarului, echipa din Grant 
accelerează în finalul partidei 
și înscrie de două ori prin 
COJOCARU (min. 83) și RON
TEA (min. 89), două goluri 
spectaculoase, la centrările în 
viteză ale lui Manea. Rapid 
se califică lejer, dar și spec
taculos, după o primă repriză 
de ambiție și multă mișcare. 
Automecanica părăsește însă 
competiția cu capul sus, in 
pofida acestui scor „aspru” pen
tru ea, avînd în vedere și ra

portul general al șuturilor la 
poartă (16—12 pentru feroviari ; 
8—7 ! pe spațiul porții).

Arbitrul bucureștean I. 
dea (ajutat la tușă de 
Voicu și încurcat în prima 
priză în semnalizarea pozițiilor 
de ofsaid de tușierul V. 
ciu) a condus satisfăcător 
mătoarele formații :

RAPID : Ioniță (min. 
Mânu) — Niță, Zalupca, Pirvu 
(min. 55 Grigoraș), Ad. Dumi
tru — Pop, Neagu, Petcu
— Cojocaru, Rontea, Manea.

AUTOMECANICA : Petre — 
Racoveanu. Apostol, O. Neagu 
(min. 37 Spălățelu), Popescu — 
Otărășeanu, Chivescu, Rateu —
— Păunescu (min. 55 Hurdu- 
baia). Nochit, Lăzărescu.

Mircea M. IONESCU

Ur-
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Te-
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55

cei aproximativ

Stadionului „Repu-

Sătmăreanu II (autorul unuia din cele două goluri) a reluat 
puternic cu capul spre poarta lui Catona. Fază din meciul Dinamo 

— Politehnica Timișoara Foto : Dragoș NEAGU

AU ÎNSCRIS FUNDAȘII CENTRALI■»

DINAMO - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (0-0)
Stadion Dinamo ; teren bun ; timp închis, în repriza a ll-a a plouat cu 

grindină ; spectatori — aproximativ 25 000. Au marcat : DOBRĂU (min. 68) 
și SĂTMĂREANU II (min. 75). Raport de cornere : 9-2. Raportul șuturilor 
la poartă : 16—7 (pe spațiul porții : 8-3).

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 6, Dobrău 8, Sătmăreanu II 8, G. Sandu 
6 — Al. Moldovan 6, 1. Marin 6, Custov 6 — Roznai 5 (min. 54 Vrînceanu 
6), Dudu Georgescu 7, I. Moldovan 6.

POLITEHNICA : Catona 7 — Nadu 5, Pottînîșan 6, Mehedînțu 7, Vișan 5 
— Dembrovsch 6 (min. 77 Cotec), Șerbănoiu 6, Lața 7 — Nucă 5 (min. 77 
Roțca), Floare, 6. Petrescu 6.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) ★ ★ ★ ★ ; la linie : Gh. Racz și 
H. Nicoiau (ambii din Brașov).

Trofeul Petschovschi : 10 ; La juniori : 1—0 (1—0).

Așteptînd cu nerăbdare res
tanța care o ținea în plasa lo
cului 1, Dinamo a înaintat ho- 
tărîtă spre careul advers de la 
primul fluier de arbitru. Miș
carea în teren a formației gaz
dă era judicioasă, în funcție 
de opoziția partenerului de în
trecere care însă închidea bine 
culoarele de pătrundere _ spre 
poarta lui Catona, cu precădere 
zona centrală, zăvorită și cu 
sprijinul unui al treilea stoper, 
Șerbănoiu. în zadar. însă, infil
trările lui Roznai pe porțiunile 
laterale ale frontului de atac îi 
dădeau acestuia cîștig de cauză 
în fața fundașilor laterali ai 
echipei timișorene ; pentru că 
centrările expetroșeneanului ni
mereau, repetat, în spatele por
ții, spre dezamăgirea „tribune
lor” dornice să-1 vadă mareînd, 
pe Dudu Georgescu simbolul 
succeselor dinamoviste din ulti
ma vreme. Abia spre finalul re
prizei (min. 44), o minge expe
diată de Roznai. de pe aripa 
dreaptă, și-a găsit adresantul, 
dar balonul catapultat, din 6 m, 
cu capul, de Dudu Georgescu a

ROMANIA - BULGARIA 0-0 (selecționate divizionare B)
PLOIEȘTI, 1 (prin telefon).

— 10.000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul Petrolul 
din localitate un meci neaștep
tat de dîrz între reprezentati
vele diviziilor secunde din 
România și Bulgaria. Cele două 
echipe — mai ales cea oaspete
— s-au angajat aici parcă era 
vorba de vreo calificare. A pri
mat rezultatul și a... rezultat 
un joc încîlcit, confuz, pe 
alocuri chiar dur. Apărătorii 
bulgari, buni atleți. au apelat 
mai mereu la faulturi. în min. 
84 Iordanov l-a lovit cu pum
nul pe Pantea și a fost eli
minat. iar Lazarov și Pantea 
au primit cartonașe galbene.

Selecționata română, mai

- »
preocupată de fotbal, a domi
nat în cea mai mare parte a 
jocului, uneori categoric. Ra
portul de cornere (9—2) și al 
șuturilor (21—3) sînt edifica
toare. Fotbaliștii noștri au fost 
foarte aproape de victorie, dar 
au ratat extrem de mult : Si
maciu (min. 5), Mureșan (min. 
18 — de la 5 m, min. 38 — luft 
de la 6 m, min. 53), Furnică 
(min. 60). La șuturile lui Pan- 
tea (min.
(min. 89) s-a 
tarul Iankov. 
rar în 
doar 
cînd 
pins 
cînd

cător, Butufei a deviat în cor
ner și în min. 78 cînd Iorda- 
nov a șutat slab.

58) și Angelescu 
opus temerar por- 
Oaspeții au venit 
și au beneficiat 
ocazii, în min. 8

atac
de trei
șutul lui Uiev a fost res- 
de Constantin, în min. 63, 
la centrarea aceluiași ju-

Arbitrul M. Moraru (Ploiești) 
a condus echipele : ROMÂNIA: 
Constantin — G. DUMITRES
CU, Sotir, Matei, BUTUFEI - 
Simaciu, Furnică, MUREȘAN — 
PANTEA, Toporan (min. 46 
Sabău, min. 72 Angelescu), FI. 
Dumitrescu (min. 53 State). 
BULGARIA : IANKOV — Pet- 
kov, M. STEFANOV, Kirov, 
Lazarov — T. STEFANOV, Ior
danov ,ILIEV — Mihailov, Sto- 
ianov (min. 75 Cenkov), Ata
nasov.

fost scos, cu piciorul, în... fan- 
dare. de Catona. Fusese a doua 
ocazie clară de gol a întregii 
reprize, pe prima risipind-o Al. 
Moldovan (min. 33) care expe
diase balonul în stîlpul sting al 
porții apărate de Catona.

Dornică să străpungă defen
siva bine grupată din fața sa, 
Dinamo a mărit tempo-ul ac
țiunilor ofensive după pauză, 
atacînd cu superioritate numeri
că sub o ploaie în rafale. Trecu
seră 8 minute peste ora de aș
teptare a „tribunelor”, cînd, în 
sfîrșit. gazdele reușeau deschi
derea scorului : o minge cen
trată de pe aripa stingă, l-a gă
sit, în careu, pe DOBRĂU (ur
cat și el in atac) și acesta a în
scris, „săltind” peste portarul 
ieșit.

La 0—1, Politehnica Timi
șoara s-a decis să iasă mai mult 
la joc, desfăcînd „lacătul”. In 
min. 75, G. Sandu a șutat ne
stingherit, din careu, Catona a 
respins cu dificultate spre SAT- 
MAREANUII și șutul acestuia, 
din apropiere, a trimis balonul 
în plasă, jos Ia colțul lung. A- 
poi, schimbările operate în ta
băra oaspeților (Cotec și Roșea 
i-au înlocuit, în min. 77, pe 
Dembrovschi și Nucă) au adus 
prospețime, dar numai atît. Ta
bela de marcaj a rămas neclin
tită, la scorul de 2—0, spre sa
tisfacția numeroșilor spectatori 
care au aplaudat, în final, pe 
noul lider.

Gheorghe NICOLAESCU

Constantin ALEXE

IERI, IN DIVIZIA D
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

ELECTROPUTERE CRAIOVA 4—0 
(2—0). întrucît formația craiovea- 
nă va întreprinde un turneu 
peste hotare, meciul său de du
minică, cu Nitramonia — din 
Divizia B — s-a disputat ieri 
după-amiază. Gazdele au cîștigat 
categoric, prin golurile marcate 
de Boloboț (min. 42 și 65), Dra
go! (min. 19) și Chirie (min. 83). 
(Tr. Lancea-coresp.).
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minatorie în care au mai rămas 
24 de formații de fete și băieți, 
întrecerile au loc pe arenele Rul
mentul (f) și Hidromecanica (b) 
— Brașov. Casa de Cultură (f) 
și Rafinorul (b) — Ploiești. Cele 
mai în formă echipe sînt la ora 
actuală Voința București, Metr om 
Brașov, Voința Tg. Mureș și Ra
pid București la fete, Olimpia 
București, Progresul Oradea, Vo
ința Cluj-Napoca și Voința Tg. 
Mureș la băieți.

CÂH formația bucu-
1 REȘTEANA po

litehnica a susținut, la 
Budapesta, un meci cu echi
pa locală Vasas, întîlnire organi
zată cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la crearea secției de 
șah a acestui club. S-a jucat la 
7 mese (șase seniori și un junior) 
dublu tur. La capătul unei întîl- 
niri animate, Politehnica a învins 
cu scorul de 9—5 (5—2 și 4—3).
Cele mai bune rezultate: Drimer- 
Kapostas 1V2—V2, Armas — Flo
rian 2—0, Ciolac — Stugel 2—0; 
juniorul bucureștean Biro a rea
lizat două victorii la Peto și Mis
kolc.

M<ÎI- 
ini- 

’ )ra-
ala, 

e- 
eli-

TENIS LA TIMIȘOARA, 
HF MA^A după prima „man- Mt rirtjM șă“ a campionatelor 
republicane pentru echipe de co
pii, s-au calificat pentru retur 
(Ia Brașov) : băieți 10—12 ani : 
C.S.M. Iași, Voința Satu Mare,

Metalurgistul Cugir, C.S.M. Cluj- 
Napoca, Șc. sp. Odorheiul Secu
iesc, Șc. sp. Bistrița, Universita
tea Craiova, înfrățirea Tg. Mu
reș ; 13—14 ani : Voința Satu 
Mare, Șc. sp. Odorheiul Secuiesc, 
Progresul București, C.S.M. Cluj- 
Napoca, Șc. sp. Tr. Severin, Uni
versitatea Craiova, Șc. sp. 2 
București, Metalurgistul Cugir ; 
fete 10—12 ani : Comerțul Tg. 
Mureș, Gloria Buzău, C.S.M. Cluj- 
Napoca. Metalurgistul Cugir, Șc. 
sp. Petroșani, Voința Galați, 
Progresul București, Șc. sp. 1 
București ; 13—14 ani : Șc. sp.
Slatina, Gloria Buzău, Metalur
gistul Cugir, Șc. sp. Pitești, Șc. 
sp. Rm. Vîlcea, Șc. sp. 2 Bucu
rești, C.S.M. Iași, C.S.M. Cluj- 
Napoca. (Petre ARCAN — co- 
resp.)
TFKIK DUPĂ ÎNCHEIE-rea DIVIZIEI DE
TENIS (Seria I), clasamentele a- 
rată astfel : MASCULIN — 1.
Steaua 10 p., 2. Dinamo Brașov 
8 p. 3. Dinamo București 6 p, 4. 
Jiul Petroșani 2 p, 5. C.S.U. Con
strucții București 2 p, 6. Politeh
nica Cluj-Napoca 2 p ; FEMININ 
1. Dinamo București 10 p, 2. Di
namo Brașov 8 p, 3. Progresul 
București 4 p, 4. U. T. Arad 4 p, 
5. Steaua 2 p, 6. C.S.U. Construcții 
0 p. în seria a H-a — după dispu
tarea meciurilor de baraj — au 
promovat următoarele echipe : 
Petrolul Băicoi și U. T. Arad 
(masculin) și Tot înainte Bucu
rești și Dunărea Galați (feminin).

FOTBAL
PENTRU 

ELEVI
Școala generală și Liceul 

cu program de fotbal din 
București, str. Dridului nr. 2, 
sectorul 8, primește elevi 
talentați, din toate județele, 
pentru clasele de gimnaziu 
și liceu.

înscrierile se fac în peri
oadele următoare :

— pentru clasa a IX-a și 
clasele V—VIII : 16—18 iu
nie ;

— pentru clasa a Xl-a : 
18—20 iulie ;

— pentru clasele a X-a și 
a Xll-a : 25 august — 1 sep
tembrie.

Se asigură, contra cost, 
cazare în căminul liceului.

Informații — Ia secreta
riat — tel. 67.03.35.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITATI î DUMINICA 5 IU
NIE 1977, O NOUA TRAGERE 

„LOTO-2“

La această tragere se acordă 
autoturisme „Dacia 1300“ precum 
și cîștiguri în bani.

Se atribuie, de asemenea, cîș
tiguri fixe în bani și pentru 3 
numere cîștigătoare din totalul 
celor 12 extrase și pentru 2 nu
mere din cele 4 ale uneia din 
cele 3 extrageri.

Participînd cu cit mai multe 
bilete, vă sporiți șansele de a 
intra în posesia marilor cîști
guri !

participați cu cit mai multa 
bilete!

LOZUL ÎN PLIC, acest simplu 
și popular sistem de joc și-a cîș
tigat un binemeritat loc în pre
ferințele participanților din în
treaga țară.

Jucînd la LOZ ÎN PLIC puteți 
cîștiga :

• Autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda S 100“.

• Mari cîștiguri în bani.
Zilnic numărul celor care bene

ficiază de premiile oferite devine 
tot mai mare.

LOZUL ÎN PLIC — izvorul per
manent al marilor cîștiguri — se 
poate procura de Ia toate agen
țiile Loto Pronosport și vînzăto- 
rii volanți, precum și unitățile 
comerțului, cooperației și poștei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

1 IUNIE 1977 :

FOND GENERAL DE CÎȘTI
GURI : 843.368 lei din care :
69.611 lei REPORT.

Extragerea I : 22 35 25 37 39 41
Extragerea a n-a: 31 10 24 45 14

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 9 iunie pînă 
la 9 august, în țară aproximativ 
din 13 iunie pînă la 9 august 
1977 inclusiv, iar prin mandate 
poștale aproximativ din 13 iunie 
1977.



După campionatele europene din Turcia In rr C. C. E." la pentatlon modern

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR PENTRU NOUA
ECHIPA DE LUPTE LIBERE

OLIMPIA BUCUR EȘTI, PE LOCUL IV

BURSA, 1 (prin telefon). La 
Campionatele europene de lup
te libere, incheiate marți sca
ra ia sala „Atatiirk" din loea- 

' litațe, sportivii români au ob
ținut un bilanț meritoriu : trei 
medalii de bronz (Gh. Rașovan, 
L. Șandor, Em. Cristian), la 
care s-au adăugat și locurile 
care aduc puncte in clasamen
tele finale. ocupate de alți trei 
reprezentanți ai țării noastre 
(P. Brindușan — 4. V. Pușcașu 

•— 6 și L. Șimon — locul 5).
La această ediție a C.E.. echi- 

Pa tării noastre a fost aproape 
în întregime schimbată. fiind 
selecționați nu mai puțin de 
șapte tineri, care au debutat 
cu acest prilej, dintre care 
cinci sint încă la vîrsta junio
ratului ! Deci, din formația ali
niată în ultimii ani la compe
tițiile de amploare au mai ră
mas doar trei sportivi.

Neîndoios. lipsa experienței 
de concurs a majorității luptă
torilor români nu le-a permis 
să înfrunte, cu mai mult suc
ces. adversari pe ale căror cărți 
de vizită sînt înscrise titluri 
olimpice, mondiale si europe
ne, sau alte rezultate da presti
giu. Cum ne-a declarat antre
norul principal al lotului. 
Crîsnic : „Echipa de azi
reale perspective de a obține 
rezultate foarte bune abia pes
te 2—3 ani. Noi am venit 1® 
C.E. de la Bursa fără pretenția 
de a realiza mari performanțe, 
deoarece competiția din acest 
an constituia pentru tinăra 
noastră echipă o etapă impor-

Ion
are

lantă de verificare în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova. Sînt convins că pregăiin- 
du-i in continuare mai temeinic, 
și folosind metodele cele mai 
potrivite, vom avea mari șan
se de reușită. Tinerii noștri 
sportivi trebuie să muncească 
cu si mai multă dăruire, serio
zitate și pasiune". La acestea, 
noi am mai 
sabilitatea 
cluburile și 
din care fac 
tionati în 
de a se ocupa de ei cu toată 
priceperea, de a-i 
de zi, cu și mai 
verentă.

După cum am 
lungul celor trei zile de 
curs, tinerii noștri sportivi dis
pun de calitățile necesare ob
ținerii marilor performante. Cu 
toții au putere de luptă, viteză 
în executarea procedeelor teh
nice. dîrzenie. curai și abilita
te — factori deosebit de impor
tanți în acest sport. Acumulînd 
mai multe cunoștințe tehnice 
si eliminînd minusurile pe care 
le au. căpătînd experiența ne
cesară marilor confruntări. ei 
se vor putea prezenta la Olim
piada din 1980 — principalul o~ 
biectiv — la nivelul exigentelor 
acestei competiții supreme.

Altele au fost însă așteptă
rile și pretentiile_de la_ luptă
torii consacrați.
tian _
fiind preferat în locul lui M. 
Pîrcălabu, medaliat cu argint 
anul trecut si clasat pe locul 5

adăuga si respon- 
antrenorilor de la 
asociațiile sportive 
parte tinerii selec
tatul reprezeiTativ,

îndruma. zi 
multă perse-

văzut de-a 
con-

Dacă E. Cris-
și-a onorat selectionarea.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Vrmare din pag. 1) o rafală de lo- 

obligă de astă

nostru. Dar atunci cînd 
împlinise bine primul 

de luptă, un puternic 
de stingă al lui Vasile

La cat. semimijlocie, Vasile 
Cicu s-a prezentat în ring foarte 
hotărît. El nu a mai vrut în 
nici un chip să lase adversaru
lui posibilitatea de a~l încurca 
în intențiile sale ofensive. Iată 
dă ce meciul a avut un dezno- 
dămînt foarte rapid. Iugoslavul 
Zdravko Bășici începe partida 
furibund dar prea deschis la 
gardă și se aruncă asupra spor
tivului 
nu se 
minut 
croșeu
Cicu Dune definitiv capăt par
tidei. Viitorul său adversar va 
Xi Karl-Heinz Krueger (R.D.G.).

în 
galei 
grea, 
nou 
Blocat excelent, 
Mircea nu a lăsat nici o șansă 
tînărului său adversar, ceho
slovacul Ladislav Resl, pe care 
timp de o repriză l-a pistonat 
din toate pozițiile, vădit fără 
intenția de a încheia prea re
pede partida. Abia în rundul 
secund, cu un upercut de 
dreapta la ficat. Mircea Simon 
îl obligă ne Resl să îngenun
cheze si să fie numărat. După 
un alt upercut și apoi, cu 13 
secunde înainte de terminarea

sfîrșit, în ultimul meci al 
de după-amiază, la cat. 
Mircea Simon a făcut din 
dovada calităților sale, 

ca de obicei,

reprizei, după 
vituri. Simon 
dată De antrenorul cehoslovac 
să arunce prosopul, cerînd a- 
bandonul elevului său. catego
ric inferior românului. Adver
sarul lui Mircea Simon în se
mifinală va fi sovieticul Ev- 
gheni Gorstkov.

Dacă Simon devine al patru
lea medaliat român, nu același 
lucru l-a reușit, din păcate, 
Alexandru Turei la cat. semi- 
muscă. Campionul sovietic A- 
natoli Kliuiev, cu brațe foarte 
lungi și cu loyituri clare, a ob
ținut victoria la 
reprezentantului 
nărăsește astfel

Alte rezultate

puncte în fața 
nostru, care 

competiția.
: semi muscă : 

Gheorghiev (Bulgaria) b.p. Ro- 
driguez (Spania) ; cocoș : Ko
enig (R.F.G.) b.p. Chiloire (Ita
lia) ; semiușoară : Kerzazi
(Franța) b.ab. 2 Moginn (Sco
ția). Zornow (RD.G.) b.p. Ta
kacs (Ungaria) ; semimijlocie : 
Krueger, (R.D.G.) b.p. Roși (Ita
lia) ; grea : Gorstkov (U.R.S.S.) 
b. k.o. 2 Kuskowskj (Polonia).

Astăzi, alți trei boxeri români 
vor lupta pentru calificarea în 
semifinale : Ibrahim Faredin 
(categ. muscă) îl va întîlni pe 
Tkacenko (U.R.S.S.), Titi Tudor 
(categ. pană) va boxa cu Ott 
(R. F. Germania) și Calistrat 
Cuțov (categ. ușoară) va întîlni 
pe Juhasz (Ungaria).

la Montreal, în schimb fostul 
campion mondial și european 
L. Șimon, ca și multiplul me
daliat la J.O., C.M. și C.E. V. 
Iorga au concurat, de astă-da- 
tă, sub orice critică. L. Șimon, 
în meciul cu bulgarul M. Ra- 
cev, bunăoară, a luptat lamen
tabil. fiind condus cu 5—0 în 
primele două minute, iar ta 
următorul a fost fixat cu ume
rii pe saltea și învins prin tuș I 
Este, desigur, greu de admis ca 
un sportiv de valoarea lui Șimon 
să se claseze doar pe locul 5 
cînd în concurs s-au aflat nu
mai 6 concurenti !... Dar Șimon
— nu putem trece cu vederea
— și-a neglijat, în 
timp, nregătirea. 
nejustificat. că

ultimul 
considerînd, 

performantele 
anterioare îi vor fi... pavăză 1 

a cărei conse
cință s-a văzut din plin Ia a- 
ceste campionate. Sperăm 
că acest luptător valoros 
privi cu toată seriozitatea 
cuj de la Bursa, pentru 
comporta în viitor la înălțimea 
performantelor trecute. V. Ior- 
ga și-a încercat șansele la o 
categorie superioară de greuta
te, 90 kg, în loc de 82 kg, ta 
limitele căreia obținuse succe
sele anterioare. Dar luptătorul 
brăilean a manifestat si serioa
se carențe în pregătire. în ca
zul in care va mai fi selecțio
nat în lot. apreciem că 
pune revenirea sa la 
ria 82 kg.

Desigur, pe marginea 
fiilor sportivilor tării 
la această ediție mai sînt și al
te aspecte asupra cărora vom 
reveni.

Greșită optică,

însă 
va 

eșe- 
a se

se im- 
catego-

evolu- 
noastre

Mihai TRANCA

LVOV, 1 (prin telefon). După 
cinci zile de întreceri disputate, 
de bună valoare tehnică, 
miercuri la prinz s-a încheiat 
aici, cu proba de cros cea de-a 
2-a ediție a Cupei campionilor

CfMERINJA DE PRESA
A PREȘEDINTELUI U.E.E.A

Intr-o conferință de presă ți
nută recent la Roma. după 
disputarea finalei „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, 
președintele U.E.F.A., Artemio 
Franchi. a subliniat succesul ce
lor trei cupe continentale, care 
contribuie la dezvoltarea aces
tei discipline sportive, la întă
rirea colaborării sportive în 
Europa. La ultima edițje me
ciurile celor trei cupe europene 
au atras pe stadioane 5 milioa
ne de spectatori. în legătură 
cu campionatul mondial de fot
bal, s-a arătat că U.E.F.A. se 
pronunță pentru menținerea u- 
nui turneu final cu 16 echipe 
chiar și la campionatul din 
1982, în Spania.

Referindu-se la problemele 
dopingului în fotbal, reactua
lizate de recentele declarații 
ale fostului internațional vest- 
german Franz Beckenbauer, 
președintele U.E.F.A. a declarat 
că există preocuparea de a 
combate dopingul, dar singur 
forul european de specialitate 
nu e în măsură să aducă soluții, 
întrucît legislația în materie de 
doping este foarte diversă ta 
cele 34 de federații europene 
unele dintre acestea ignorînd 
complet necesitatea controlului 
prevăzut 
F.I.F.A.

europeni la pentatlon modern. 
La individual, crosul ne-a ofe
rit surpriza victoriei pentatlo- 
nistului polonez I. Peciak, cam
pion olimpic.la Montreal. în 
ultima zi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :
T.S.K.A. Moscova 
Honved Budapesta
Fiamo Roma 4 372 p. Olimpia 
București 4 321 p, Cerno Zname 
Sofia 4 282 p, Legia Varșovia 
4 240 p ; individual — Peciak 
1 279 p, I. Riabikin (Ț.S.K.A.) 
1 243 p. Smelev (Ț.S.K.A.) 1237 
p. Sportivii români au realizat 
la cros următoarele punctaje : 
Galovici 1159, Spîrlea 1111, 
Crăciuneanu 1 048, Călina 1 00X 
în clasamentul pe echipe, Olim
pia s-a situat pe locul IV, cu 
19157, după Ț.S.K.A. — 20 303, 
Honved — 19 902 și Legia 19 653. 
Pe locurile următoare : Fiamo 
18 683. P.M. Helsinki 18 417. La 
individual : Peciak 5 252, I. Siji 
(Honved) 5157, Gorlov (Ț.S.K.A.) 
5135... 6. Galovici 5 062. Ceilalți 
sportivi români au realizat ur
mătoarele punctaje : Spîrlea 
4 790, Călina 4 722, Crăciuneanu 
4 583.

echipe —
4 678 p,
4 378 p,

TELEX

de regulamentele

Turneul de la Roland Garros

FLORENȚA MIHAI S-A CALIFICAT
PENTRU SEMIFINALE

AUTO a După disputarea primei 
etape (1 130 km), în „Raliul Acro
pole” pe primul loc se află pilo
tul suedez Bjorn Waldegaard (pa 
„Fort Escort"), urmat de engle
zul Roger Clark („Ford Escort"). 
• „Cursa de 500 de mile" de la 
Indianapolis s-a încheiat cu vic
toria automobilistului american 
A. J. Foyt, care a parcurs 804 
km In 3 h 05 (medie orară 259,600 
km). Foyt cîștigă pentru a patra 
oară această probă, după ce mal 
terminase învingător la edițiile 
din 1961, 1964 șl 1967.

BASCHET • La Zagreb, in
tr-un meci contînd pentru „Cupa 
Intercontinentală” (masculin). 
Iugoslavia a Învins S.U.A. cu 
scorul de 117—92 (53—36).

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului Angliei a fost cîștigată 
de olandezul Bert Scheuneman 
— 165 km în 3h 44:09. învingător 
în prima etapă, rutierul polonez 
Ryszard Szurkowski este lider al 
clasamentului general.

FOTBAL • Reprezentativa Ita
liei a învins cu 3—1 (0—0) for
mația olandeză Feynoord Rotter
dam, intr-un meci de verificare, 

cele 
fost

PARIS, 1. — Se apropie de 
fazele decisive cea de-a 47-a 
ediție a campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței, 
cei mai important dintre 
turneele pe terenuri cu zgură. 
12.000 spectatori au luat loc în 
tribunele celebrei arene pari
ziene Roland Garros pentru a 
asista la primele partide din 
cadrul sferturilor de finală. 
După un joc deosebit de aplau
dat, tînăra reprezentantă a Ro
mâniei, talentata Florența Mi
hai a reușit s-o întreacă pe 
Linky Boshoff cu 6—3, 4-6, 
7—5. Jucătoarea noastră va în
tîlni în semifinalele probei fe
minine de simplu pe tenismana 
americană Janet Newberry, 
care a cîștigat cu 6—4, 5—7,
6—2 partida susținută cu com
patrioata sa Kathy

în sferturile de 
probei de simplu 
Brian Gottfried l-a 
4—6, 3—6, 6—2, 6—2, 6—3

Ilie Năstase după o partidă 
maraton care a durat aproape 
trei ore și jumătate. Intr-o altă 
partidă Phil Dent l-a învins cu 
6—1, 6—3, 3—6. 6—7, 6—3 
Jose Higueras.

May. 
finală 

masculin 
întrecut cu 

pe

UN GEST FRUMOS I
Inaintea începerii 

campionatelor interna
ționale de tenis ale 
Franței, pe terenurile 
de la Roland Garros 
din Paris s-a disputat 
întâlnirea dintre o se
lecționată europeană șl 
o selecționată mondia
lă. Victoria a revenit 
jucătorilor europeni cu 
18—10. încasările reali
zate la această întîlnire 
au fost donate Asocia
ției franceze pentru 
lupta împotriva cance
rului. Este interesant 
de menționat că așii 
rachetei, participant! la 
această întîlnire de
monstrativă, și-au plă
tit biletul de intrare 
pe stadion, ca fiecare 
dintre spectatori.

turile șl valurile, 
locul secund, 
sat „Fortuna __
Argentina, în timp ce 
dintre concurenții eu
ropeni cel mai bine 
s-a situat yachtul spa
niol „Sunumac", care 
a sosit al cincilea in 
rada portului-terminus.

pe 
s-a clă
ii" din

nisi cele de trebuință 
vieții 7

bal și nu ne vom

GARANȚII

Se pare că este în
lăturată una din prin
cipalele obiecțiunl ce 
se aduceau campiona-

PINA CIND 
ÎN RING ?

ringul de la Pe-

A\
\\\

\\\
\\\

\\\
X\

W
aw

^̂
^̂ PÎNZE ÎN LARG

Cursa de veliere dis
putată pe ruta Buenos 
Aires — Rio de Jane
iro a fost cîștigată de 
yachtul brazilian 
Wa-Too“, care a 
bătut distanța de 
mile marine în 7 
7 ore, 33 minute, 
tind mai greu cu

„Wa- 
strâ- 
1 200 
zile, 

Lup- 
vîn-

Pe . __ ._ . _
rigeux, pugillstul fran
cez Joel Bennetaz l-a 
întîlnlt, recent, pe 
fostul campion mon
dial profesionist la ca
tegoria mijlocie. ame
ricanul de culoare E- 
mlle Griffith. Victoria 
a fost acordată la 
puncte Iul Bennetaz.

Griffith 
tă de 
bună 
treabă 
sport : _
tă e neveoie să trudeas
că um bărbat în 
ring, perntru a-șl ago-

este în 
39 de ani. 
dreptate se 

iubitorii 
roînă la ce

vîrs- 
Pe 
în
de 

vîrs-

tulul mondial
bal din Argentina, a- 
ceea a pericolului 
prezentat de numeroa
sele atentate și răpiri, 
care se repetă, la in
tervale din ce în ce 
mai scurte, în a- 
ceastă țară. Organiza
ția clandestină Mon- 
toneros, ce revendică 
majoritatea atacurilor 
teroriste, a trimis zia
relor un amplu comu
nicat. 1 '' ' 
pionatul 
lejulește 
fotbalistice 
rang 
foarte
bllcul nostru și de cel 
din lumea întreagă. Si 
noi iubim marele tot-

o- 
pune în nici un fel ca 
el să se desfășoare în 
țara noastră. Susținem 
deplin campionatul 
mondial și nici o ac
țiune subversivă nu va 
fi întreprinsă de Mon- 
toneros pe durata ma- 
rei întreceri".

O știre reconfortan
tă... Dar și o imagine 
caracteristică a clima
tului în care se des
fășoară activitatea pe 
stadioane într-o țară 
supusă instabilităților 
politice și sociale.

ANTRENORUL 
HOCHEISTILOR 

SOVIETICI

Cităm: „Cam-
mondial pri- 

spectacole 
de primul 

șl acestea sînt 
gustate de pu-

FLORENȚA MIHAI

disputat la Verona. Toate 
trei goluri ai gazdelor au „„ 
marcate de Pollci, iar pentru oas
peți a înscris Schneider (din 
11 m). a Surpriză in campiona
tul Interbritanic : pe stadionul
Wembey, echipa Tării Galilor a 
învins cu 1—o (1—0) selecționata 
Angliei, prin golul înscris de Ja
mes în min. 44 din penalty. Est® 
prima victorie a galezilor, la 
Londra, din anul 1955.

ȘAH e In turneul feminin da 
la Piotrkow Tribunalski, după 7 
runde, conduc Saunina (U.R.S.S.) 
șl Erpnska (Polonia), cu cita 
5% urmate de Karakas (Unga
ria) 5 p, Lla Bogdan (România) 
i'/i p etc. Rezultate : Hoffman — 
Erenska Saunina — Bog
dan 1—0, Lipskaia — Kasprczyk 
1—4. • După runda a 11-a în 
„Memorialul Capablanca”, care 
se desfășoară la Cienfuegos, lider 
al clasamentului se mențină 
maestrul sovietic Iosif Dorfman, 
— * “ urmat de Romanișln 

8 p, Ermenkov (Bul- 
7‘/i p etc. • Meciul

(din

CU 9 p, 
(U.R.S.S.) 
garia) — . F___ w ___ __
Elena Ahmîlovska (U.R.S.S.) —
Tatiana Lemaciko (Bulgaria), 
pentru turneul candidatelor la 
titlul mondial feminin, a conti
nuat la Sofia cu partida a opta, 
care s-a încheiat remiză după 
69 de mutări. Scorul meciului se 
menține egal : 4—4.

tenis • Rezultate din turneul 
de la Beckenham (Anglia) 
Amritraj — Wahlstrom 6—2, 
Delaney — Glickstein 6—2, 
Warwick — Norberg 6—3, 
6—3 ; Mitton — Schneider 
6—2 ; Menon — Fleming 
6—3, 6—4 ; Crealy — Bunls 3—6, 
6—1, 10—8.

: V. 
6—2: 
6-2 ;

3—6,

ULTIMELE ȘTIRI• ULTIMELE REZULTATE*

re-Noul antrenor al 
prezentativei de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. 
este Viktor Tihonov, 
care succedă în aceas
tă funcție lui Boris 
Kulaghin. In vîrstă de 
47 de ani, Viktor Tiho
nov a antrenat din 
anul 1968 formația Di
namo Riga și a dirijat 
pregătirile selecționatei 
sovietice care a 
cipat anul trecut 
„Cupa Canadei".

part’-
1a

J

PRIMA MANȘA A FINALEI „CUPEI BALCANICE" 
LA FOTBAL

Aseară, la Zagreb, în prima manșă a finalei „Cupei Balcanice” la 
fotbal. Dynamo Zagreb — Sportul studențesc 3—1 (2—0). Au marcat: 
Kranciar (min. UJ.Perin (min. 22 șl 52), respectiv Cazan (min. 84). 
Manșa a doua va avea loc la 15 Iunie la București.

In preliminariile C.M. : BULGARIA — IRLANDA 2—1
Ieri, la Sofia, în grupa a 5-a 

(zona europeană) a preliminarii
lor C.M. de fotbal : Bulgaria — 
Irlanda 2—1 (1—0). Au marcat : 
Panov (min. 14), Jeliaskov (min. 
67), respectiv Givens (min. 47).

Clasamentul după acest meci :

1-2. Bulgaria
1-2. Franța

3. Irlanda

2 110
3 111
3 L0 2

4-3
4-3
2-4

3
3
2

jocuri : Irlanda — 
octombrie) și Franța 
(16 noiembrie).

CLASAMENTUL „GHETEI DE AUR" A RĂMAS 
NESCHIMBAT

iert, primii clasați în competiția golgeterllor 
aur”, sînt următorii :
(Dinamo București) 35 g (ma are 6 etape de 

ală Geels (Ajax

Ultimele 
Bulgaria (12 
— Bulgaria

După meciurile de 
europeni, „Gheata de

1. Dudu Georgescu ________ _____ . , __ „
jucat). Pe locurile următoare, la egalitate, se . .
Amsterdam) și Dieter Muller (F.C. Koln) cu cîte 3 de goluri mar
cate, care însă au terminat campionatul. Pe locul ■ Varadi (Vasas 
Budapesta) cu 33 g (mai are 3 etape de jucat). Atfel. clasamentul 
fruntașilor a rămas neschimbat.
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