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Primire entuziastă, plină de căldură 
Săcută înalților soli ai poporului român

ANUL XXXtU - Nr. 8574 I 4 PAGINI - 30 BANI Joi 9 iunie 1977

Miercuri dimineața, a plecat 
în Republica Democrată Ger
mană delegația de partid și de 
stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care va 
face o vizită oficială de priete
nie în această țară la invitația 
tovarășului Erich Honecker, a 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Democrate Germane.

Ca ora 9,00 aeronava a de
colat îndreptindu-se spre Berlin 
— capitala Republicii Democrate 
Germane.

★
Ora 10 (ora locală). Aeronava 

prezidențială, la bordul căreia 
au călătorit membrii delegației 
de partid și de stat a țării 
noastre, aterizează pe aeroportul 
internațional Beriin-Schonefeld. 
Miile de berlinezi aflați pe 
aeroport aplaudă îndelung so
sirea delegației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membrii delegației române de 
partid și de stat sînt salutați. 
Ia coborîrea din avion, cu deo
sebită căldură de tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat iși string prieteneș
te mîinile, se îmbrățișează cu 
căldură, bucurindu-se pentru 
noua întilnire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă tovarășului Erich Ho
necker pe membrii delegației 
de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România — tova
rășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., tovarășii Ma
nea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Mari
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului, George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Mi
hail Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul industriei 
chimice.

Mii de reprezentanți ai popu
lației Berlinului — capitala

Republicii Democrate Germane 
— fac înalților soli ai poporului 
român o primire entuziastă, 
plină de căldură. Prin aplauze 
vii și îndelungate, prin tirale, 
ei dau expresie satisfacției în
tregului popor al Republicii 
Democrate Germane pentru 
noua întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, pentru relațiile 
de strinsă prietenie fră
țească ce caracterizează le
găturile dintre cele două 
partide, țări și popoare.

★
Miercuri după-amiază, to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul victimelor fascis
mului și militarismului.

★
Miercuri, 8 iunie, la C.C. al 

P.S.U.G., au început convorbi
rile oficiale dintre delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și delegația de partid și de stat 
a Republicii Democrate Germa
ne, condusă de tovarășul Erich 
Honecker, secretar genera! al 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

★
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri după-amiază, 
la reședința sa pe șefii misiu
nilor diplomatice acreditați in 
capitala Republicii Democrate 
Germane.

★
Miercuri seara, în onoarea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, și soția, tovarășa Margot 
Honecker, au oferit, in saloa
nele de recepție ale Consiliului 
de Stat, un dineu oficial.

ETAPA A 30-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

DINAMO S-A DISTANȚAT CU UN PUNCT
• steaua a ratat la Pitești na penalty șl.„ cgalarca © învinsă de s. C. Bacăn,
In Ciulești, Rapid și a agravat situația • r.€. Bihor la a patra mirîngcrc consecutivă 1
• Progresul continuă să spere • Budu Georgescu încă un gol pentru „Gheata de aur“

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Politehnica lași - F.C. Bihor 4-1 (3-0)
Progresul — F.C.M. Reșița 2-1 (1-0)
Politehnica Tim. — Corvinul 1-0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș - U.T.A. 2-0 (0-0)
Rapid — S.C. Bacău 0-1 (0-1)
F.C. Argeș - Steaua 2-1 (2—1)
Jiul — F.C. Constanța 2-0 (2-0)
Univ. Craiova - Dinamo 1-1 (0-1)
F.C.M. Galcrți - Sportul studențesc 1-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (12 iunie)
F.C.M. Reșița - Rapid (1-1)
F.C. Constanța — Politehnica Tim. (0-1)
Sportul stud. — A.S.A. Tg. Mureș (0-1)
F.C. Bihor — S.C. Bacău (2-2)
Univ. Craiova — F.C.M. Galați (1-1)
F.C. Argeș - U.T.A. (1-3)
Corvinul — Progresul (0-2)
Steaua — Jiul (1-2)
Dinamo — Politehnica lași (0-0)

Citiți in paginile 2—3 relatări de la meciurile 
etapei a 30-a a Diviziei A de fotbal.

1. DIN AMO 30 17 8 5 72-31 42
2. Steaua 30 19 3 8 66-32 41
3. Univ. Craiova 30 14 8 8 47-30 36
4. Jiul 30 16 4 10 54-39 36
5. A.S.A. Tg. Mureș 30 13 5 12 41-37 31
6. Politehnica Tiim. 30 14 3 13 35-33 31
7. Politehnica lași 30 11 8 11 38-28 30
8. Sportul stud. 30 11 8 11 30-31 30
9. F. G Argeș 30 11 8 11 36-42 30

10. U.T.A. 30 12 6 12 47-57 30
11. S.C. Bacău 30 11 7 12 30-34 29
IZ F. C. M. Reșița 30 12 5 13 42-48 29
13. F. C. Bihor 30 10 7 13 41-50 27
14. Corvinul 30 8 10 12 28-38 26
15. Rapid 30 10 6 14 35-46 26
16. Progresul 30 10 5 15 32-58 25
17. F. C. Constanța 30 9 6 15 35-39 24
18. F.C.M. Galați 30 6 5 19 28-64 17

Unul din numeroasele atacuri 
giuleștene la poarta lui Constan- 
tinescu rămase fără rezultat.
Fază din meciul Rapid — Sport 

club Bacău Foto : I. MIHĂICA

GOLGETERII

37 GOLURI : D. GEORGESCU 
(Dinamo) — 4 din 11 m.

20 GOLURI : Dumitrache
(Jiul) — 2 din 11 m.

17 GOLURI : Radu H (F. C. 
Argeș) — 1 din 11 m.

16 GOLURI : lordăneacu
(Steaua) — 2 din 11 m.

14 GOLURI : GhergheR (F.C. 
Bihor) — 3 din 11 m.

13 GOLURI i Nedelcu H 
(U.T.A.), Dănilă (Politehnica 
Iași) — 1 din 11 m.

12 GOLURI: Năstase (Steaua), 
Broșovschi (U.T.A.) — 1 din 
11 m.

MODERNIZAREA PREGĂTIRII -
„Trofeul Tomis“ la volei feminin

ÎN PRIMA Zlf DOUĂ PARTIDE ECHILIBRATE
CONSTANTA, 8 (prin tele

fon). Cea de-a 15-a ediție a 
competiției internaționale „Tro
feul Tomis" a reunit în Sala 
sporturilor din localitate repre
zentativele feminine de volei 
ale Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, Ungariei, României I și 
II într-o dispută care se anunță 
cu atît mai interesantă, cu rit 
toate echipele se află în pregă
tire pentru apropiatele între
ceri ale Universiadei, precum și 
pentru faptul că formațiile Ce

hoslovaciei și Ungariei fac parte 
din aceeași grupă cu cea a tării 
noastre la ediția din acest an 
a C.E.

în meciul de debut s-au în- 
tîlnit echipele Ungariei șl 
României II. Partida s-a înche
iat cu 3—0 (12, 4, 12) in favoa
rea voleibalistelor oaspete. E- 
chipa trimisă în teren de an
trenorii noștri a evoluat cris
pat în fața unei adversare mal 
omogene, mai experimentate și 
mai lucidă în fazele de finali

zare. In lotul secund al Româ
niei au fost folosite jucătoa
rele : Carmen Puiu, Marilena 
Grigoraș, Geta Popescu, Ioana 
Șiclovan, Irina Petculeț, Victo
ria Georgescu, Maria Obreja, 
Doina Rusu, Luiza Malezian, 
Doina Popescu și Nadia Sava. 
Arbitrii întîlnirii : Gh. Tasev

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pap. a 4-a)

caravana cicli- 
participanți la 

Victoriei" a 
Capitala, în-

Foto : Dragoș NEAGU

Se rulează 
pe străzile 
Simbătă, 
etapei a 
vana va 
va purta 

coul

Ieri, 
știloc 
„Cursa 
părăsit 
dreptindu-se spre ca
bana Voina, punctul 
de sosire in etapa a 
Il-a. Aici, Dinamo 
București a preluat 
conducerea pe echipe.

in pluton 
Capitalei, 

la „ capătul 
Vl-a, cara- 

reveni. Cine 
atunci tri- 

galben ?

PROBLEMA ACUTA A TIRULUI
RAID-ANCHETĂ ÎNTREPRINS

ÎN RÎNDURILE SPECIALIȘTILOR NOȘTRI
Marea performanță m tir de

vine din ce în ce mai depen
dentă de progresele continue 
ale științei și tehnicii. Intensa 
activitate psihică a țintașului șl 
armamentul îmbunătățit acre
ditează obligația antrenorului șl 
trăgătorului de a se pune la 
curent cu aceste cuceriri și im
pun o pregătire specială in ve
derea marilor competiții. Con
ceptul de „modernizare a an
trenamentului" devine astfel o 
problemă fundamentală a tiru
lui. Pe această temă am orga
nizat o anchetă printre rițiva 
dintre specialiștii noștri.

GH. LICHIARDOPOL, dublu 
medaliat olimpic : „Principala 
problemă de rezolvat rămine, 
după opinia mea, selecția. în 
acest scop, este necesar ca ar
mele cu aer comprimat destina
te copiilor și tinerilor să fie în
soțite de un prospect al fede
rației, in care să se specifice 
executarea corectă a pozițiilor 
in picioare, culcat ți in ge
nunchi, epolările, țintirea etc. 
Practicarea la scară lărgită a 
tirului cu aer comprimat in șco
lile de toate gradele este de 
dorit tn altă ordine de idei, 
întrucit formarea marilor cam
pioni presupune și o pregătire 
psihică deosebită, toți antreno
rii trebuie să fie, sau să devină, 
psihologi. Decarii se scot ți din 
gindirea metodico-științifici a 
sportivului, nu numai din pre
gătire. Pentru ci, din păcate, la

noi, prea mulți antrenori lu
crează șablon*.

C. ION, sporitv : „Un antrena
ment modern nu-ți poate atinge 
scopurile decit dacă i se conferi 
girul științei, al datelor exacte, 
obținute prin teste obiective. 
Medicina, psihologia, ca ți mun
ca de cercetare trebuie să aibă 
in vedere un intreg ciclu olim
pic, acțiunile specifice să nu se 
facă in salturi ți să nu se pre
lungească pină în imediata 
apropiere a unei mari competi
ții, așa cum s-au petrecut lu
crurile la Olimpiada de la Mont
real, cind am fost testați pină 
aproape in ajunul plecării. E 
necesar ca tot pe baza testelor 
să se alcătuiască criterii de se
lecție pentru loturile naționale, 
respectate în orice condiții și 
care să nu aibă deci un carac
ter de provizorat. Numai astfel, 
vor ști clar sportivii ce au de 
făcut. Tot in conceptul de mo
dernizare intră ți problema — 
importanta problemă — a în
călzirii. Eu vin cu o oră inainte 
de concurs și îmi pun sub ten
siune pină și muțchii ochiului. 
Dacă antrenorii nu reușesc să-și 
obișnuiască elevii cu acest ade
vărat „ritual de concurs’ obli
gatoriu, toată munca e in van”.

T. COLDEA, antrenor : „Mo
delarea face parte din moderni-

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. 2-3)



ECHIPA FEMININA A TARII NOASTRE 
PENTRU MECIUL ATLETIC CU ITALIA 

întilnirea, duminică, pe „Republicii"

Pentru prîma oarâ in România

CUPA EUROPEI LA SĂRITURI, 
IN MAI 1978, LA SIBIU

Pentru meciul de duminică, 
ide pe Stadionul Republicii (de 
]a ora 17). dintre reprezentati
vele feminine ale României și 
Italiei, federația noastră a al
cătuit formația care va primi 
replica atletelor „azzure". 
Iat-o: 100 m : Veronica Buia 
și Otilia Șomănescu, 200 m : 
Buia și Minodora Pluteanu. 
400 m : Elena Tăriță și Lăcră
mioara Diaconiuc, 800 m : Ilea
na Silai și Antoaneta Iacob, 
1500 m : Natalia Mărășescu și 
Fîța Lovin, 3000 m : Maricica 
Puică și Georgeta Gâzi bara, 
100 mg : Elena Mîrza și Vale
ria Ștefănescu, 400 mg : Doina 
Bădescu și Lenuța Coadă, 
4X100 m : Glogovețan. Ciolan, 
Pluteanu, Șomănescu, 4X400 m: 
E. Baciu, Silai, Diaconiuc, Ță- 
riță. lungime : Alina Gheorghiu 
și Doina Anton, înălțime : Cor
nelia Popa și Niculina Vasile, 
greutate : Valentina Groapă și 
Mlhaela Loghin, disc : Argenti
na Menis și Florența Țacu, su
liță : Eva Z6rgo și Eugenia 
Barbu.

După cum se poate vedea,

„CUPA ORAȘELOR" LA CICLISM DOPA ȘASE ETAPE
Etapele a 3-a și a 4-a, pre- 

Cum și a 5-a și a 6-a ale 
„Cupei orașelor" la ciclism, 
Competiție rezervată celor mai 
tineri reprezentanți ai sportului 
cu pedale, au avut loc la Tg. 
Mureș și, respectiv, la Cluj- 
Napoca. Cel mai frumos rezul
tat în aceste confruntări, l-a ob
ținut, indiscutabil, tînărul bucu- 
reștean Gh. Lăutaru, învingător 
tn trei din cele patru etape 
disputate. Gh. Lăutaru s-a cla
sat pe primul loc în etapele de 
contratimp individual (a 4-a. 
desfășurată la Tg. Mureș și 
a 6-a disputată la Cluj-Napoca), 
precum și în etapa a 5-a. de 
fond, programată pe șos. Cluj- 
Napoca — Dej, 77 km. Cu a-

MODERNIZAREA PREGĂTIRII- PROBLEMĂ
t (Urmare din pag. 1)

tarea antrenamentului. Conform 
acestui ' principiu, ședințele de 
pregătire pot fi astfel structu
rate, incit să se desfășoare in 
condiții cit mai apropiate de 
cele ale concursului. Or, la noi 
nu se face așa. De pildă, un 
antrenament la 3x40 f ține 2—3 
ore, adică tot atit cit și pentru 
60 f c I Așa că la o ședință de 
pregătire un trăgător exersează 
doar una dintre cele 3 poziții, 
In timp ce la concurs el trage 
culcat, în picioare și in ge
nunchi. Consider că acest mod 
defectuos de antrenament con
stituie una dintre cauzele pen
tru care in proba de 3x40 f nu 
putem deveni competitivi pe 
plan mondial".

M. TULBURE, arbitru inter
național : „Am observat că în con
curs, mulți țintași trag primele 
40 de focuri din cele 60 fără să 
se grăbească. Dar ultimele 20 
le efectuează rapid. Și încă ce
va : cind un trăgător la poziția 
tn genunchi a intrat bine in 
ritm și trage corect, el se... 

MINISTERUL EDUCAȚIEI $1 ÎNEAȚAMINTULUI

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
DIN BUCUREȘTI 

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a postului de

— Asistent la catedra de Gimnastica, disciplina 
Notație, poziția 25.

Candidații Io concurs vor depune la secretariatul Insti
tutului de educație fizică și sport din București, str. Maior 
Ene rtr.12, în termen de 15 zile de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul oficial al Republicii Socialiste România, 
partea a lil-a, cererea de înscriere la concurs la care vor 
anexa actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din Republica Socialistă România, publi
cată în Buletinul oficial ol Republicii Socialiste România, 
partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Mi
nisterului fnvățămintului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt su
perior sint obligați să comunice, în scris, rectorului acesteia, 
înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul Institutului de educare fizică 
și sport din București.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 
12-14, fa secretariatul Institutului, telefon 31.44.40.

este vorba de o echipă eu 
foarte multe nume noi de ti
nere atlete.

• La „Memorialul fraților 
Znamenski“, competiție care va 
avea loc sîmbătă și duminică 
la Moscova, vor participa Și 
atleții români Ilie Floroiu. Paul 
Copu și Bedros Bedrosian. Tot 
la Moscova se va desfășura du
minică un concurs de maraton 
redus, organizat de ziarul 
„Trud“. Vor fi prezenți la 
start : Ștefan Constantin, Gh. 
Buruiană, Florea Șandru și Ion 
Tăbăcioiu.
• Miercuri 15 iunie este pro

gramat la Berlin concursul 
internațional „Ziua olimpică". 
Intre concurenți și patru spor
tivi români : Gheorghe Cefan, 
Ion Zamfirache, Alina Gheor
ghiu și Eva ZorgB.
• La Bacău vor avea loc 

slmbătă și duminică finala 
campionatelor republicane șco
lare și concursul de primăvară 
al juniorilor I, importantă tre
cere în revistă a potențialului 
de perspectivă imediată a atle
tismului nostru.

ceste succese, Gh. Lăutaru con
duce în clasamentul general al 
competiției cu 8 h 50:14. El este 
urmat de 2. B. Gabor (Tg. 
Mureș) 8 h 52:31, 3. C. Nicolae 
(Ploiești) 8 h 54:31. La aceeași 
categorie a Juniorilor mari, 
conducerea în clasamentul pe 
echipe o deține Ploieștiul, ur
mat de București șl Tg. Mureș.

La juniori mici, după șase 
etape, lider este Gh. Vasilîu 
(Constanța) 5 h 08:32, urmat 
de 2. Gh. Bărăltăruș (Ploiești) 
5 h 09:24, 3. M. Mărgineanu
(Brăila) 5 h 09:42. Tn clasamen
tul general conduce, de aseme
nea, orașul Ploiești, urmat de 
București și Brăila.

scoală de pe stand ca să se 
odihnească ! Asta pentru că, in 
ambele cazuri, nu are o con
diție fizică adecvată, nu s-a an
trenat special pentru a rezista 
in poziție. In plus, mulți trăgă
tori, chiar fruntași, nu cunosc 
regulamentul. Un fapt doar 
aparent lipsit de importanță : 
cit de mult il deranjează, insă, 
pe un trăgător o eventuală pu
nere la punct din partea unui 
arbitru ! Cel puțin atit cit pen
tru a trage un „nouar" și a 
pierde astfel citeva locuri in 
clasament...".

G. MAGHIAR, antrenor: „Tre
buie creată la antrenamente 
starea de emoție de la con
curs. Cum ? Unele ședințe de 
pregătire trebuie transformate 
in concursuri cu obiectiv pre
cis : punctajul pe o decadă, de 
pildă. Beneficiind astfel de un 
antrenament adecvat, un trăgă
tor poate transforma starea ne
gativă de emotivitate intr-un 
factor pozitiv, de conectare to
tală la concurs. La noi există 
unele preocupări tn această di
recție, dar ele sint total insu
ficiente".

Zilele trecute, s-a desfășurat 
la "Dubrovnik (Iugoslavia) șe
dința anuală de calendar a Li
gii Europene de Natație care 
a definitivat programul com- 
petițional pentru 1978. Repre
zentant al țării noastre la a- 
ceastă consfătuire, tov. C. Mihal, 
secretar al F.R.N., ne-a relatat 
preocuparea deosebită a tuturor 
federațiilor europene de a or
ganiza cit mai multe compe
tiții internaționale, mijloc de 
dezvoltare a acestui sport, de 
strîngere continuă a relațiilor 
de prietenie între sportivii de 
pe continent.

Astfel, programul LE.N. în 
1978 cuprinde nu mai puțin de 
237 de concursuri și turnee in
ternaționale, un adevărat re
cord în materie. Dintre acestea, 
citeva acțiuni importante vor 
fi organizate de federația noas
tră de specialitate.

ÎN CAPITALĂ Șl LA TIMISOARA, 
BOGATĂ ACTIVITATE LA BASCHET

Echipele masculine partici
pante la „Cupa federației" la 
baschet susțin, de azi pînă du
minică, în Capitală și la Ti
mișoara, meciurile ultimului 
turneu din cadrul seriilor pre
liminare. Programul competi
ției prevede ca azi să se 
dispute meciurile : Universita
tea Timișoara — Dinamo Ora
dea, Rapid București — Di
namo București, Universitatea 
Cluj-Napoca — C.S.U. Brașov 
(seria I, la Timișoara), I.C.E.D. 
— Steaua, I.E.F.S. — Politeh
nica Iași (seria a II-a, sala 
Floreasca de la ora 16,30). E- 
chipa Farul, aflată acum in 
turneu în Italia, și-a Încheiat 
toate partidele.

Clasamentele înaintea ulti
mului turneu : seria 1: 1. Uni-

ACUTĂ A TIRULUI
O. GALEA, antrenor: „E cazul 

să rezolvăm această problemă a 
modernizării. Dacă mai intir- 
ziem, răminem prea mult in 
urma țărilor in care tirul a 
avansat. Să enunț un aspect, 
doar aparent minor : nu am ți
nut cont de factorii de mediu 
de la poligonul Acadie și am 
pierdut Olimpiada. Trăgătorii 
noștri n-au cunoscut intensita
tea vintului, n-au știut cum să 
evite greutățile luminozității 
fluctuante. Asta pentru că, in 
general, noi atirnăm cite o 
eșarfă în poligon pentru a afla 
direcția vintului și... gata ! Opi- 
niez că pe fiecare poligon este 
necesară o adevărată platformă 
meteorologică, ale cărei date 
trebuie - culese, analizate, pre
lucrate și folosite in antrena
mente și concursuri.
Ș "Ă

Din discuțiile purtate cu 
interlocutorii citați ți cu al- 
ții, au reieșit ți alte proble

ms me, foarte complexe, a că- 
ror rezolvare ar fi da un 
real folos redresării tirului 

-j românesc. Rămine de compe- 
tența factorilor de resort să 
procedeze în consecință, pu- 

S; nind în valoare experiența ți 
capacitatea specialiștilor ți 

â trăgătorilor noștri.

DIN TOATE SPORTURIL E I UN MECI DINI
ALPINISM 'N »-18 IUNIE in zona 
Lacul Roșu — Cheile Blcazulul va 
ave-a Ioc Campionatul național de 
cățănare, precum și Alpln-iada re
publicans, etapa de varâ, pentru 
seniori, tineret și femei.
AUTO DUMINICA 12 IUNIE, IN- 

CEPlND DE LA ORA 8,30, 
FILIALA ACR BUCUREȘTI organizează 
un concurs de indeminare pentru 
automobiliști avansați și incepâtori 
pe platforma de parcare din Pă
durea Bâneasa. Comisia de turism 
Inițiază intre 25 Iunie și 2 Iulie «Ra
liul turistic Sud-Vestul țârii* pe 
traseul Rm. Vîlcea — Petroșani — Deva 
— Timișoara — Reșița — Drobeta Tr.- 
Severin. înscrierile pentru ambele ac
țiuni — la sediul fN-lalei, str. Cihoschl 
2, tel. 12.23.24.
ÎNOT SPORTIVII ORADENI au 

înregistrat k» faza județea
nă a campionatelor republicane 7 noi 
recorduri naționale pentru bazin scurt 
(33 m) : Dan Ținea (14 ani) 58,9— 
100 m Fiber ; 2:22,0-200 m «pate ; 
66.0-100 m delfin ; 4:59,3-400 m
mixt ; Cristian Drăgan (14 ani) 
18:06,0—1500 m Hber ; Claudia Ti ma
tei (10 ani) 1:16,1-100 m liber ; Ho-

Pentru prima oară, Cupa Eu
ropei — 1978 la sărituri de la 
trambulină se va desfășura in 
România, în zilele de 20 și 21 
mai, Ia Sibiu. înotătorilor noș
tri juniori și seniori le sint re
zervate întilniri directe cu se
lecționatele Ungariei, R. F. Ger
mania, Poloniei, Iugoslaviei, 
Austriei la Hunedoara, Sibiu și 
Reșița, precum și un triunghiu
lar cu Bulgaria și Grecia, la 
Sofia. Ca de obicei, „Cupa Ro
mâniei" la polo se va organiza în 
luna mai (19—23). Printre echi
pele invitate — Ungaria, Iugo
slavia și Italia. Alte turnee Ia 
Sofia, Salonic, Bratislava, pre
cum și în Italia, Olanda, R. F. 
Germania (orașele n-au fost sta
bilite) vor reuni selecționatele 
de seniori și tineret. în sfîrșit, 
cea de a 3-a ediție a campio
natelor mondiale se va desfă
șura între 20 și 29 august 1978, 
In Berlinul occidental.

versitatea Timișoara 12 p, 2. Di
namo București 10 p, 3. Dinamo 
Oradea 9 p, 4. Rapid 8p, 5. „U“ 
Cluj-Napoca 8 p, 6. C.S.U. 
Brașov 7 p ; seria a II-a : 1. 
Farul 15 p, 2. Steaua 12 p, 
3. Politehnica Iași 11 p, 4. 
I.C.E.D. 10 p, 5. I.E.FS. 8 p, 
6. C.S.U. Galați 7 p.
• In turneele de la Cluj-Napo- 

ca și Ploiești, din cadrul „Cupei 
federației” rezervată formațiilor 
feminine, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate i Cluj-Napoca 
(seria I) •• I.E.F.S. — Universita
tea Timișoara 64—49 (26—19), Cri
șul Oradea — Mobila Satu Mare 
94—52 (55—17). Olimpia București
— Universitatea Cluj-Napoca 
80—68 (40—34), Crișul — „U” Cluj- 
Napoca 79—63 (33—26), Mobila —
1. E.F.S 76—78 (37—43), Olimpia —
Universitatea Timișoara 78—34 
(51—11), Olimpia — Mobila 80-62 
(26—46 !). „U“ Cluj-Napoca —

Universitatea Timișoara 84—61 
(42—27), I.E.F.S. — Crișul 92—81 
(35—40). (I. LESPUC — coresp.). 
Ploiești (seria a n-a) : Rapid — 
Voința Brașov 82—91 (35—50), Să
nătatea Ploiești — C.S.U. Galați 
69—64 (32—24), Politehnica Bucu
rești — Voința București 93—62 
(54—27), Sănătatea — Voința Bucu
rești 62—77 (28—39), Ranid —
C.S.U. 75—55 (39—22). Voință Bra
șov — Politehnica 81—90 (43—45), 
Voința Brașov — Voința Bucu
rești 67—78 (38—44), Rapid — Să
nătatea 71—64 (42—31), C.S U. —
Politehnica 56—94 (28—52). Clasa
mente : seria I : 1. Olimpia 12 p,
2. I.E.F.S. 10 p, 3. Crișul 9 p, 4. 
„U“ Cluj-Napoca 9 p, 5 Mobila 
8 p, 6. Universitatea Timișoara 
6 p; seria a II-a : 1. Rapid 11 p, 
2. Politehnica 11 p, 3. Voința Bra
șov 10 p, 4. Voința București 9 p, 
5. Sănătatea 7 p, t. C.S.U. 6 p.

Azi șl inline, la Snagov:
CAMPIONATUL PE ECHIPE

LA CAIAC-CANOE
Astăzi și miine la Snagov 

se desfășoară Campionatul re
publican pe echipe la caiac- 
oanoe. Participă sportivi din 
peste 20 de cluburi și asociații, 
întrecerile — cu un echipaj de 
probă pentru fiecare echipă — 
vor avea loc pe distanțele o- 
limpice (500 și 1 000 m). Azi, în- 
cepînd de la ora 9, sînt progra
mate seriile, recalificările și 
semifinalele, iar vineri dimi
neața se vor disputa finalele.

rațiu Neagrâu (16 ani) 61,8-100 m 
delfin. (I. GH!ȘA-c?resp.).
SCRIMĂ SiME. ta Șl DUMINI-

sala . Floreasca va 
fl gazda întrecerilor din ca
drul etapei a ll-a (ultima) 
o campionatului școlar al Ca
pitalei. Participă concurenți la 
toate armele, elevi între 10 
>i 19 ani din școli ge
nerale și licee. » MUNICIPIUL CLUJ- 
NAPOCA va fi, intre 16 și 19 Iunie, 
locul de desfășurare a campionatelor 
naționale rezervate juniorilor mici, 
elevi din ‘școlile generale. Ediția din 
acest an a competiției se va înscrie 
sub genericul Daciadei.
TIR ,NCEPIND DE MIINE, limp 

de patru zile în Capitală va 
avea loc o mare întrecere, concursul 
republican „CUPA STEAUA-, organi
zat de Clubul sportiv ©I arrnotei 
Steaua. Competiția va fi cno’ată de 
morea majoritate a trăgătorilor frun
tași din întreaga țară. întrecerile de 
pistol (vîteză, calibru mare și stan
dard) vor avea loc la poligonul 
Steaua, de pe șoseaua Domnești, Iar cele de pușcă Giber, standard și 
mistreț alergători) pe Tunari.

! REZULTAT ECHITAB1
’ CRAIOVA, 8 {prin telefon) l
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I
I
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I
I
I
I
I
I
I

Derbyul a oferit un spectacol 
de bun nivel tehnic. De o par
te, am observat tendințele de 
a organiza atacuri rapide, prin 
deplasări neîncetate ale compo- 
nenților tuturor celor trei linii 
craiovene. De cealaltă, dinamo- 
viștii au căutat să blocheze jo
cul de mișcare al adversarului 
prin ieșiri prelungite din apă
rare, cu pase laterale urmate de 
lansări in adîncime la coechi
pierul cel mai avansat. Din a- 
ceste maniere tactice a rezul-~ 
tat o întrecere atractivă și spec
taculoasă, desfășurată in limi
tele unei frumoase sportivități. 
Ca aspect de dominare terito
rială, oaspeții au fost mai activi 
in primul sfert de oră, iar 
gazdele au preluat inițiativa 
după ce au primit golul înscris 
de DUDU GEORGESCU (min. 
13) la o centrare a lui Chcran. 
Și nu au mai cedat-o pînă la 
sfîrșitul reprizei. Defensiva di- 
namovistă a acționat insă cu 
exactitate și a reușit să men
țină avantajul plnă la pauză.

La reluare, o schimbare inspi
rată prin introducerea tinăru- 
lul Cîrțu In centrul liniei de 
atac înviorează ofensiva cralo- 
veană și. Ia numai două minute 
după pauză, se înregistrează 
e ga Iar ea : o acțiune Crișan—Ba-
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I SUCCES PUTIN SCONTAT,
I RAPiD - SPORT CLUB BACĂU

Stadion Gluiețtl ; teren denivelat, moale ; timp 
xlmatlv 16 000. A marcat: FLOREA (mtn. 42). S.

■ Raportul șuturilor Io poartâ : 13—7 (pe spațiul p
RAPID ; lonițâ 6 - Pop 7, Nlțd 7. Pirvu 6, Ad.

■ Neogu 7, Petcu 6 (min. 52 Șutru, eliminat In mii,

Ițea 6 (min. 60 Constant) nescu 5), Manea 5.
S.C. BACAU : Constantlnescu 8 — Lunca 6, Cc 

gasoiu 7 — Șoșu 6 (min. 59 Panâ 6), Cârpucl 
Panoite) — Bâtuțâ 6, Botez 6, Florea 9.

IA arbitrat : I. Chilibar ★ ★ ★ A : ia Mnie : F 
(toți din Pitești).

Cartonașe galbene : LUNCA.
Cartonase roșii : ȘUTRU.

g Trofeul Petschovschi : 9. La juniori t 8—2 (0—2).

IDupă victoria la scor obținută 
în etapa precedentă, se părea 
că formația feroviară și-a regă- 

Isit nu numai pofta de gol, ci 
și „cheia" succeselor pe teren 
propriu. Surprinzător însă (și 
decepționant, totodată, pentru 

I suporterii lor), giuleștenil n-au 
mai reușit comportarea bună 
din- meciul cu Progresul și, a- 

Ivînd în față, de astă dată, un 
adversar bine organizat tactic 
și foarte hotărit, s-au vă- 

Izut în situația neplăcută de a fi 
învinși. O înfrîngere grea, evi
tabilă totuși dacă Rapid ar fi 
avut calmul și luciditatea ne- 

Icesare pentru a-și valorifica 
superioritatea teritorială, dacă 
echipa bucureșteană nu s-ar fi 

I jucat cu marile ocazii de gol 
din prima repriză. Dar așa cum 
șe întîmplă, de regulă, ratările 
lui M. Stelian din min. 3, Ron- 

Itea min. 16. Neagp min. 22 și 
din nou Rontea min. 31 au fost 
scump plătite. A fost de ajuns 
apoi ca oaspeții să iasă ceva 

Imai deciși la joc, pentru ca 
apărarea gazdelor să-și arate 
vulnerabilitatea și să cedeze. 
Aceasta s-a întîmplat în min. 

o 42, cind FLOREA a pătruns pe

extrema 
interioru 
colțul li 
tervenția 

Cu un 
trul Infr 
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și mal 
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torii bă 
peți și 
tajului 
gurat c 
dar me:

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon)
Meci plăcut, antrenant, aplau

dat în final, aici, în localitate, 
unde cele două echipe au reu
șit să satisfacă exigențele. Pe 
de o parte A.S.A. a acționat tot 
timpul în atac, Inițiind In fața 
porții lui Jivan o adevărată 
morișcă. incit defensiva texti- 
llstă nu mai știa la un moment 
dat pe cine să marcheze. încet, 
încet, morișca se mai potolește, 
apărarea formației -arădene se 
grupează tot mai bine, oaspeții 
se dublează și chiar... se tri
plează, incit cu toată fantezia 
atacanților militari poarta lui 
Jivan, care s-a remarcat și el 
in citeva rinduri, rămine ne
perforată pînă in min. 61, cu 
toate că Boloni (min. 12) și 
îlazekas (min. 17) au trimis ba
lonul in bară. Gazdele, tn spe
cial atacanții, joacă Insă prea 
individualist și tot mai greu 
pătrund prin barajul formației
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DIVIZIA A

ETAPA A 30-a

DERBYUL ETAPEI
EA CRAIOVA - DINAMO 1-1 (0-1)

n bun ; timp frumos ; spectatori 
DU GEORGESCU (min. " 
Ornere : 8—6. Raportul

. aproximativ :
13), respectiv BELDEANU 

șuturilor la poartâ : 17—16

8 ’- 
îeldeanu

Negrită 7, Tilihoi 
8 — Crișan 8,

7, Ștefănescu 8, Purima 7 
Cămătaru 7 (min. 46 CIrțu

' Cheron 
, Custov 
rinceonu 
pd)

7, Dobrău 8, Sătmăreanu II 8, G. Sandu 
7 — A. Moldovan 6, Dudu Georgescu 7, 

7).
★ ★ ★ ★ tIt ; la linie : O. Ștreng (Oradea)

, La Juniori : 5—0 (1—0).

I centrare 
BELDEA- 
). In mi- 
ivenii vor 
periculoa- 
îi Ștefan, 
Iul victo- 
ziștil. ac- 
jn, rămîn 
•sia balo- 
astfel un 
(oare ni 

abil față 
.el) și le

In lupta

48), Crișan (min, 56), Marcu 
(min. 67), iar pentru oaspeți : 
I. Marin (min. 6), Custov (min. 
8 și 58), Vrînceanu (min. 82).

De subliniat excelentul arbi
traj al tinărului cavaler al Cu
ierului loan Igna, desemnat la 
cea mai dificilă intilnire a eta
pei, misiune de care s-a achitat 
fără greșeală.

Eftimie IONESCU

prezen- 
gol. vom 
cele ale 

3ămătaru 
18), Do- 

nu (mln.

VICTORIE FARA MARI EFORTURI
JIUL - F. C. CONSTANȚA 2-0 (2-0)

Stadion J'Hil ; teren bun ; timp noros, în finol plodi. ; spectatori - apro- 
ximotiv 4 000. Au marcat: MULȚESCU (min. 15) ,1 BADIN (min. 38). Ra
port de cornere : 13—4. Raportul șuturilor la poartâ : 23—10 (pe spațiul
porții : 10-3).

JIUL î Caval 8 - Rusu 7, Bădîn 7, Ciupitu 8, Deleanu 7 - Stoica 7. 
Stoichiță 7. Multescu 8 - Bucurescu 7 (min. 61 Augusttn 7), Dumitrache 7. 
Sălăjan 7.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 8 — Buduru 6, Antonescu 8, Nistor 7, Turcu 
7 - Petcu 6 (mta 46 Tararache 6), Llvciuc 7, Ignat 6 - Zomflr 6, Drognec 
6, Hoffmeiste1 6.

A arbitral : Otto Anderco *♦***■! la linie : I. Taar (ambii din Satu 
Mare) V. Catanâ (Corei).

Cartona,, galbene : TURCU. PETCU. MULȚESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—2 (0—0).

PETROȘANI, 8 (prin telefon)
Gazdele au obținut o victorie 

confortabilă, fără să forțeze a- 
proape deloc. începutul partidei 
s-a desfășurat cu „încetinito
rul", fiecare combatantă nevrînd 
parcă să atace. Prima acțiune 
convingătoare a Jiului, în min. 
15, avea să coincidă cu 
derea scorului : Ciupitu 
cutat o lovitură liberă 
dreapta, din apropierea 
nii terenului, înalt în careu, și 
MULȚESCU s-a înălțat, trimi- 
țind imparabil balonul cu capul 
in colțul opus.

De aici înainte, pînă la pau
ză, Jiul a jucat din ce in ce 
mai 
cîteva 
lăjan 
rescu 
puțin____

în min. 38, tabela de marcaj 
se modifică : Bucurescu cen
trează din viteză și BÂDIN, 
venit în atac, înscrie tot cu

deschi- 
a exe- 
de pe 
margi-

bine, a beneficiat ți de 
ocazii favorabile, dar Să- 
(min. 22 și 25) și Bucu- 
(mtn. 27) au greșit de 

tin ta.

capul, și tot in dreapta lui Ște
fănescu. Constănțenii expediază 
primul șut pe poartă abia în 
min. 43, prin Turcu. în finalul 
reprizei, Sălăjan scapă singur, 
de la centrul terenului, dar ra
tează majorarea scorului, de la 
cîțiva metri.

Le reluare, Jiul se joacă pur 
și simplu cu ocaziile, ratările 
se țin lanț din situații extrem 
de favorabile. Cele mai mari 
prilejuri de rotunjire a scorului 

. sint irosite în minutele 67 și 
73, cînd Dumitrache a trimis 
mingea, de la cîțiva metri, pe 
lingă poarta lui Ștefănescu.

în finalul partidei, constănțe
nii au avut cîteva zvîcniri pe 
contraatac, dar nu mai dispun 
de forța necesară să și finali
zeze. Astfel că scorul rămîne 
cel stabilit în prima repriză, 
consfințind victoria meritată a 
gazdelor.

Gheorghe NERTEA

ÎN NOTA ULTIMELOR EVOLUȚII O PRIMA

ATACUL LANSAT DE„ PORTARUL BUCU
POLITEHNICA IAȘI - F. C. BIHOR 4-1 (3-0)

Stadion „23 August" ; t.ren foarte bun ; timp călduros ; spectatori - 
aproximata, 10 000. Au marcat: CIOCIRLAN (min. 38), SIMIONAȘ (mm 42) DANILA (min. 45) CERNESCU (mln. 61), respectiv POPOVICI (£l„. £ 
penalty). Raport de cornere : 3-3. Raportul suturilor la poartă : 16-11 (ne 
spațiul porții : 8—7).
m^L?EcNLCA :xB^U, ’ 71 Anton ’• Urtu 7" Clacirlan 9 - Re-
<nilâ 7, Șerbânicâ 7 (mm. 70 Banu 6), Simionaș 8 — Costea 6, Dânilâ 6 
Cernescu 8. *

F.C. BIHOR : Vidac 6 - Bigan 5, Lucaci 5 (mln. 46 M. Marian 5), E. 
Naghi 5, Popovici 5 - Z. Naghi 5, Naom 6, Petrovici 7 - Suciu 7, Fiorescu 
6, .Ghergheli 6 (min. 60 Kiss 6).

A arbitrat : N. Petriceanu * * * ★ ; la linie : I. Dancu șl Gh. Metz 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ȘERBANICA șl SUCIU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3—1 (1—1).

IAȘI, 8 (prin telefon)
Cînd echipa oaspete a apărut 

în teren cu șase fundași, toată 
lumea se aștepta ca F.C. Bihor 
să se apere supraaglomerat. 
Dar orădenii au oferit din start 
surpriza contraatacului, iar în 
min. 30 au avut o șansă enormă 
de a deschide scorul. Atunci, 
la șutul lui Ghergheli, s-a opus 
miraculos portarul Bucu, lan- 
sîndu-și, practic, echipa în atac. 
A urmat un sfert de oră de 
adevărat iureș ieșean, cu un 
penalty trimis la 7 m peste 
poartă de Romilă. în 
(Z. Naghi îl faultase 
careu pe Simionaș), și 
luri în numai 
In acest final 
am văzut trei 
moașe. In min. 
traatac bihorean, 
ton la CIOCIRLAN care, 

de

min. 32 
clar în 
trei go- 
minute. 
repriză, 

goluri fru- 
38, pe con- 
respinge An

din 
propria-i Jumătate de teren, 
face o cursă excelentă și, de Ia 
18 m, șutează plasat, deschizînd

șapte 
de

scorul. Peste patru minute, SI
MIONAȘ execută impecabil s 
lovitură de Ia 18 m și este 2—0. 
Vidac scoate două goluri în fi
nalul reprizei, dar nu poate 
pleca nici el prea fericit la 
cabină fiindcă, în min. 45, Ro- 
milă II il deschide în adincime 
pe DANILA si acesta reușește... 
să nu mai rateze.

Nici după pauză bihorenii nu 
renunță la gîndul ofensivei, dar 
se .opune din nou Bucu in min. 
56, pentru ca peste cinci minute 
gazdele să exulte după specta
culoasa cursă de 35 metri a Iul 
CERNESCU, încheiată cu un 
gol frumos. Deconectați, studen
ții sint dominați în final, dar 
F.C. Bihor nu reușește decît un 
gol, din penalty-ul transformat 
de POPOVICI în min. 72, tind 
arbitrul a considerat fault în 
duelul 
Meciul 
finalul

lui Anton cu Naom. 
se jucase, practic, în 

primei reprize.
Mircea M. IONESCU

REPRIZA EXCELENTA

Stenon 5, 
u 6, Ron-

7, Mar- 
(mki. 84

PITEȘTI, 8 (prin telefon)
Un stadion arhiplin a ținut 

să onoreze unul din derbyurile 
acestei etape, dincolo de miza 
punctelor, deopotrivă de impor
tantă pentru ambele echipe.

Steaua atacă la început, ac- 
ționind variat pe un front mai 
larg, in timp ce F.C. Argeș 
mizează pe arma contraatacului, 
dirijat de Dobrin ca in zilele 
Iul de glorie. Și, curînd, avea 
să cadă și primul gol dintr-o 
asemenea acțiune a piteștenilor, 
gindită și construită de Do
brin, care, în min. 9, sesizează 
poziția avansată a apărării ad
verse, îl deschide în adincime 
Pe Doru Nicolae, iar acesta din 
urmă, observînd lansarea pe 
centru a Iul Radu n. vîrful de

F. G ARGEȘ - STEAUA 2-1 (2-1)
Stadion „1 Mai" ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — aproxi

mativ : 25 000. Au marcat : RADU II (min. 9), DORU NICOLAE (min. 23) r 
respectiv ION ION (min. 35). Raport de cornere : 4—5. Raportul șuturilor ia 
poartâ : 7—15 (pe spațiul porții : 4—6).

F.C. ARGEȘ : Speriatu 8 — Bârbulescu 8, Stancu 8, Olteanu 9, Ivan 9 — 
Toma 7, Cîrstea 7, Chivescu 9 — Doru Nicolae 7 (min. -- - - - -
II 7, Dobrin 9.

STEAUA : Iordache 7 — Anghelini 7, FI. Marin 
Stoica 6, Dumitru 6 (min. 80 Aelenei), lordânescu 
6 (min. 60 M. Rădueanu 7), Zamfir 7.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) ★ ★ ★ ★ ; 
șl I. Ciolan (ambii din lași).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—2 (1—1).
<—■■■'■■ ....

atac al localnicilor. îi trimite 
balonul ; RADU 
Rea in viteză si 
înscrie pe lîngă 
In min. 12, FI.
Chivescu (care a desfășurat un 
mare travaliu) îi „fură" min
gea, dar fundașul bucureștean

Stadion „1 Mai'

li preia min- 
eu mult calm, 

Iordache : 1—0. 
Marin luftează,

i. 83 lovănescu), Rada

dinutai 
- jos, la 
itilă in- 
>—1.
cu spec- 
Rapid a 
ă pauză 
mai a- 

l. lipsite 
țipe (cu 
advers), 
ie ușoa- 
icăuană. 

exactă 
e condi- 

a avut 
1». spre 
cu. n-a 
ocaziile 

ză. Mai 
50. cind 
'.ece oa- 
lui Șu- 

. kersaru- 
it, fina- 
ie jucă- 

proas- 
î avan- 
3-a asi- 
contată.

ESCU

6,
6

la

Sameș 7, Vigu 6 —
- Ion Ion 8, Nâstase

linie : T. Balanovid

Iorgulescu deschide scorul, transformind sigur penaltyul. (Fază 
din meciul Progresul — F.C.M. Reșița) Foto : V. BAGEAC

PROGRESUL - F. C. M. REȘIȚA 2-1 (1-0)
Stadion Progresul ; teren ev denivelări ,* timp frumos : spectatori — apro

ximativ 1 500. Au marcat : IORGULESCU (mln. 14, din penalty), ȚEVI (mln. 
83), respectiv GABEL (min. 84). Raport de corners : 9—6. Raportul luturi
lor la poartâ : 17-12 (pe spațiul porții : 10-7).

PROGRESUL : Glron 7 — Ploscaru 6. Moraru 6, Badea 6, Gh. Ștefon 6 
Grama 7 — I. Sandu 5 (nUn. 65

A DECIS GOLUL DIN MINUTUL 2!

.^r la poartâ : 17-12 (pe 
PROGRESUL : Giron 7 _____ _ .

— Iorgulescu 7, Nignea 6 (min, 80 iatan), 
Fl. Mihai 5), Țevi 6, Apostol 6.

F.C.M. REȘIȚA : H1eș 7 - Chlvu 6, Kiss 
bel 7, Porațchi 6, Bora 6 — Atodlresei 
Florea 7.

A arbitrat : M. Moraru ★ ★ ★ ★ Ar î 
lami (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : HERGANE, PORAȚCHI. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (1-<0.

Cu toate eforturile depuse In 
teren de unii dintre component!! 
kw, nici Progresul șl nici F.C.M. 
Reșița n-au reușit Bă se ridice 
peste condiția lor actuală, de e- 
chipe care joacă un rol șters în 
acest sezon. In tl In ir ea a avut 
cîtpva momente bune (datorate
— în prima parte — gazdelor, în 
cea de-a doua — oaspeților), dar 
nivelul general al partidei a fost 
departe de a-1 satisface pe 
ținll spectatori, suporteri ai 
greșului, pe care am avut 
presia că nu-i mulțumește 
victoria echipei favorite, 
restul rezultatelor etapei^ ascul
tate la tranzistoare, și care 
de natură a le mai întreține 
ranțele...

în prima parte, echipa 
Oaldă a dominat. A deschis 
rul în min. 14 (IORGULESCU a 
transformat un penalty acordat 
pentru un henț In careu comis

6, Hergane 7, Boțonea 5 — Ga-
5 (min. 46 Jacotă 6), Bojta 6,

iknta : V. Gligoratcu și N. Mor©-

POLITEHNICA TIMIȘOARA - CORVINUL HUNEDOARA 1-0 (1-0)
Stadion ,,1 Mai** ; teren bun ; timp ploios în prima repriză, vînt ; spec

tatori — aproximativ 10 000. A marcat: LAȚA (min. 2). Raport de cornere : 
6-6. Raportul șuturilor la poartâ : 21—6 (pe spațiu! porții : 9—5).

POLITEHNICA: Catena 7 — Nadu 8, Pâitinișan - 6, Mehedințu 4, Vișan 5 — 
Șerbănoiu 4, Dembrovschi 7, Lața 7 — Roșea 4 (min. 65 Mioc 5), Cotec 5 
(min. 80 Barna), Floare? 6.

CORVINUL : I. Gabriel 4 (pentru greșeala de la goi) — Gruber 5, Tonca 
7, Vlad 6, Miculescu 6 (pentru faulturi) — Dumitriu IV 7, Economu 5, Șu- 
mulanschi 4 — R. Nunweiller 5 (min. 55 Șure-nghin 4), Agud 4, Vâetuș 4 
(min. 70 Georgescu 5).

A arbitrat : C. Ghiță (Brașov) ★ ★ ★ î ki linie : I. Banciu și P. Baban 
(ambii din Sibiu).

Cartonașe galbene : MtCULESCU. VLAD.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 6—1 (0-0).

pu- 
Pro- 
lm- 
atlt 

cit...

sint 
spe-

Iul 
sco

de Kiss) șl a ratat alte 3—4 o- 
eazil, cea mal mare fiind a lui 
Grama (mln. 20), al cărui șut, jos, 
la colț, a fost respins greu în 
corner de Illeș.

După pauză, reșițenll au avut 
inițiativa în joc, atacînd mal 
periculos pe partea stingă, prin 
Florea. Pe fondul acestei ’ 
nări (a cărei concretizare 
ta t-o Bora, în min. 87, 
peste poartă, de la cîțiva 
Progresul Întreprinde t 
atacuri, căutând valorificarea ca
lităților lui ȚEVI. Acesta reușește 
intr-adevăr, în min. S3, să fruc
tifice, dar nu o acțiune bine ela
borată, el o banală neînțelegere 
Intre Hieș șl Chlvu, In urma că
reia „vlrful" albaștrilor impinge 
ușor balonul care abia ie rosto
golește in poartă. Scurt moment 
de euforie in tabăra gazdelor, 
neatenție in lanț in apărare șl, 
aproape In același minut, GABEL 
reduce scorul printr-un șut bine 
plasat.

doml- 
i a ra- 

„cap“ 
i pași), 
eontra-

Radu URZICEANU

TIMIȘOARA, 8 (prin telefon)
Med de slabă calitate șl care 

avea să fie jucat iu min. 2, ca 
urmare a unei mari greșeli a 
portarului I. Gabriel. LAȚA a 
șutat de la 25 m, I. Gabriel a 
prins balonul, dar l-a scăpat co
pilărește in poartă ! In această 
repriză au fost puține ocazii de 
gol. In min. 17, Roșea a ratat de 
la 8 m, Iar in min. 27 Cotec nu 
a fructificat o bună minge la 
( m. Studenții au dominat, dar 
la 16 m pasa decisivă, nu-și gă
sea, de regulă, adresantul. In a- 
tac oaspeții au venit rar. Totuși, 
în min. 32 hunedorenii au fost 
la un pas de gol, cînd la cor
nerul executat de Nunweiller, 
Tonca a trimis cu capul în bară.

După pauză, inițiativa a apar
ținut, în general, tot studenților, 
dar confuzia a rămas pregnantă 
in evoluția celor două echipe. 
Gazdele au ratat din nou : Roș
ea (min. 47), Dembrovschl (min.

55), Cotec și Floareș (în același 
minut 65), de la 7—8 m. Apoi, 
Corvinul a îndrăznit mai mult în 
atac, dar la șutul-centrare al lui 
Miculescu (min. 73) mingea a 
șters bara transversală și a ieșit 
afară. După aceea Miculescu a 
evitat golul la „capul" lui Dem
brovschl (min. 74). în minutul 
următor, s-a petrecut o fază mult 
discutată : Agud a pătruns cu 
balonul pînă în apropierea liniei 
de fund și a trimis în fața porții, 
de unde Georgescu a înscris. Ar
bitrul C. Ghiță a acordat inițial 
golul, dar a revenit și l-a anulat 
la semnalizarea tușierului P. Ba
ban, care a ridicat steagul din 
momentul pas ei. Greu de dat un 
verdict, totul petreeîndu-se în ca
reul mic, dar neslncronizarea 
central — tușier a creat confuzie 
șl, firește, nemulțumire In ta
băra oaspeților.

Constantin ALEXE

reușește să-1 deposedeze M 
marginea careului mic. Majo
rarea scorului survine în min. 
23, cînd mingea circulă pa 
traiectoria Ivan — Chivescu — 
DORU NICOLAE, balonul șu
tat. în mod neașteptat de către 
ultimui intrind în colțul lung 3 
2—0.

După cîteva acțiuni indivi
duale (autor : Iordănescu)j
Steaua reduce scorul în min. 35, 
cînd centrarea înapoi a hri 
Zamfir este fructificată de ION 
ION, în fața unei apărări sur
prinse. Echipa bucuresteanăj 
care a atacat apoi mai mult, a 
dominat cu insistentă (piteștenil 
au jucat confuz, fără adresă, în 
atac), a fost aproape de ega- 
lare în min. 42, cînd Dumitru a 
executat o lovitură liberă, foarte 
puțin pe lîngă bară, Speriatu 
fiind simplu spectator. Foarte 
aproape de un scor egal au fost 
bucurestenii în special după 
pauză, în min. 62. cînd arbitrul 
a acordai un penalty în favoarea 
Stelei (argumentînd că Speriatu 
l-a agățat pe Ion Ion în supra
fața de pedeapsă), dar Vigu 
a ratat lovitura, trimițînd ee 
lîngă stîlpul din dreapta al por
ții lui Speriatu...

Victorie pe deplin meritată; 
ținînd seama mai ales de exce
lenta prestație a piteștenilor din 
prima repriză.

Paul SLAVESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

SPECTACULOS
TG. MUREȘ - U. T. A. 2-0 (0-0) GAZDELE
n bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ:

(mln. 61) și FAZEKAȘ (min. 88). Raport de 
•Uor la poartâ : 20-12 (pe spațiul porții : 10-â). 
jsi 5 (min. 53 Onuțan 7), Unehiaș 6, Isplr 7, 
f» Pîslaru 6 — Fazekaș 8, Hajnal 7, Both II 7.

6, Ologeanu
73 Dom ide)

6, Kukla 7, Giurgiu 6 — Leac 7, 
— Cura 6 (mi-n. 79 Blzâu), Ne-

! ★ ★ * ★ TĂ- î la linie : A. lanus fi D. Radu*

Juniori : 0—1 (0-0).

hă mi- 
iLONI, 
— in- 

iaculos, 
—0.
•nte cu 
tainute 
a unei 

FA- 
iat la 
I cursă 
•ornitix 
teren

și încheiată în poarta lui Jivan.
O ripostă bună a dat și 

U.T.A., care încă In min. 8 
putea deschide scorul, dar fun
dașul Gașpar, infiltrat pe ne
simțite pe aripa stingă, a șutat 
pe lingă poarta goală. Și In 
continuare U.T.A. s-a compor
tat bine, contribuind Împreună 
cu A.S.A. la un spectacol fot
balistic reușit.

Mircea TU DORAN

GALAȚI, 8 (prin telefon)
Echipa locală a jucat mal bine 

declt In precedentele Întâlniri 
susținute acasă. In prima repriză, 
formația gazdă. In care vioara 
tatiia a fost Burcea, a Întreprins 
numeroase acțiuni de atac In vi
teză, spectaculoase. Au fost mo
mente tind Sportul studențesc 
s-a aflat masată In propriul ca
reu. Mai tatii s-a produs „mo
mentul" Burcea (mln. 11), al că
rui șut de gol l-a arcuit pe Ră- 
duoanu, care a trimis ta corner. 
In min. 19, Constantlnescu șu- 
tează puternic de la 25 de me
tri, in stîlpul din stânga porții 
bucureștene. Ocaziile de gol ale 
echipei gălățene vin ta serie (In 
min. 29, la .un-dol“-ul Tolea — 
Ghirca ; mln. 39, Burcea șutează 
la colt, jos, Rădueanu apără sen
zațional ; min. 42, Tolea 11 .în
toarce- pe ciugarln ta careu, dar 
șutează peste bara transversală), 
bucureștenil avlnd o singură rea
lizare mal periculoasă, facilitată 
de gazde: in min. 25, la o ne-.

AU JUCAT MAI BINE
F. C. M. GALAȚI - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ : 
1 500. A marcat: BURCEA (mia. 55). Report de cornere: 6-0. Raportul 
șuturilor la poartâ : 18-6 (pe spațiu! porții : 8—0).

F.GM. : Hagiogiu 7 - Ghirca 8 (min. 80 Adamache), Stoicescu 7, Ne- 
delcu I 7, Ion Nicu 7 - Constantinescu 7, Haiduc 7, Burcea 9 - Țolea 7, 
Vochin 6, Orac 8.

SPORTUL STUDENȚESC : Rădueanu 8 - Tănăsescu 5 (min. 57 Cassai 6). 
Ciugarln 6, Olteanu 6, Grigore 5 — Cazan 6, Munteanu 6, Cățoi 7 — Chi- 
haia 6, M. Sandu 5, O. lonescu 5.

A arbitrat : N. Dinescu ★ * * ★ ; la linie : N. Lambru (ambii din Rm. 
Vîlcea) și A. Ghigea (Bacău).

Cartonașe galbene : NEDELCU I. GHIRCA. 
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0-0.

• ■ '■■■■
înțelegere Hagiogiu — Ghirca, la 
marginea careului, balonul este 
câștigat de M. Sandu, care îl ex
pediază peste poarta goală !

După 10 minute de la reluare, 
Tănăsescu urcă în . atac, acolo 
pierde mingea șl, pe contraatac, 
excelentul BURCEA înscrie im
parabil : 1—0. Localnicii au poftă 
de joc, pasează mal bine, în timp 
ee oaspeții greșesc atflt la con- 
atrucția jocului, cit șl la finali-

zare. Marile ratări ale reprizei: 
min. 71, Cătol — de la 5 m — șut 
peste bara transversală ; min. 77, 
Burcea — de la 3 m ; min. 78, 
M. Sandu, din careul mic ; min. 
80 șl 81, Rădueanu oprește majo
rarea scorului. Victorie meritată a 
gazdelor într-o partidă în care 
bucureștenil n-au avut nici un 
șut pe spațiul porții apărate de 
Hagloglu I

Stei ion TRANDAFIRESCU

NU UITAȚI : De MlINE, 10 iu
nie 1977, puteti procura de la a- 
gențlile Loto Pronosport si de la 
vlnzătorli volanți din mediul ur
ban „LOZUL VACANȚEI", emir, 
siune specială limitată.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 

8 IUNIE 1977
FOND GENERAL DE CTȘTT- 

GURI : 741.137 lei din care M.551 
lei report.
Extragerea I : 45 23 7 4 1 5 11
Extragerea a II-a : 40 10 39 20 32 

Plata clștigurilor se va face In 
Capitală începind din 16 Iunie 
pînă la 8 august, în tară aproxi
mativ din 20 iunie pînă ’a 8 au
gust 1977 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 20 
iunie 1977.
AȘA ARATA O VARIANTA 

13 REZULTATE FXACIE 1 
CONCURSUL PRONOSPORT

8 IUNIE 1977
I. „U“ Craiova — Dinamo 

II. „Poli" lași — F.C. Bihor 
HI. Poli. Timiș. — Corvinul 

A.S.A. Tg. M. — U.T. Arad 
Jiul — F.C. Constanța 
Progr. — F.C.M. Rș. (pauză) 
Progr. — F.C.M. Rș. (final) 

S.C. Bc. (pauză) 
Bc. (final)

CU 
LA 
DIN

X
1 
1
1
1

I 1
1
2
2

I 1
__ ______ _____________ _____ 1

xn. FCM Gl. — Sportul (pauză) X 
xrn. FCM Gl. — Sportul (final) 1

FOND DE ClȘTIGUBI : 178.187 
lei.

IV.
V.

VI.
vn.

Vin. Rapid
IX. Rapid — S.C.
X. F.C. Ag. — Steaua (pauză)
XI. F.C.Ag. — steaua (final)



ÎNAINTEA ÎNTÎLNIRII DE TENIS ROMÂNIA - ANGLIA în „Cursa Victoriei*4, după etapa a H-»s

ANTRENAMENTE INTENSE LA PROGRESUL
De la începutul săptămînii, 

antrenamentele pe zgură de la 
Progresul sînt fierbinți... Deși 
„numele mari“ — cum se ex 
prima căpitanul nejucător al 
echipei române, Constantin 
Năstase — lipsesc din cvartetul 
cu care britanicii au venit la 
București, aceasta nu înseamnă 
că misiunea lui Ilie Năstase, a 
lui Ion Țiriac și Dumitru Hă- 
rădău va fi prea ușoară. Este 
și motivul pentru care jucătorii 
noștri și-au început pregătirile 
cu cea mai mare intensitate. 
Din clipa cînd a intrat pe te
ren — mai întîi avîndu-1 ca 
partener pe Viorel Marcu, apoi 
pe campionul nostru „en-titre“, 
Dumitru Hărădău — maestrul 
emerit al sportului Ion Țiriac 
a polarizat întreaga atenție a 
spectatorilor ocazionali, din ce 
în ce mai numeroși în tribu
nele de la Progresul. Ei sînt 
mereu încîntați — deși l-au vă
zut de atîtea ori — de preci
zia loviturilor trimise peste fi
leu de „veteranul" formației 
noastre, de seriozitatea și de 
tăria antrenamentelor sale.

Miercuri a sosit, în Capitală, 
venind de Ia Paris, și marele 
nostru campion al rachetei, 
Die Năstase. De la aeroport, 
Die a făcut doar o „escală" de 
cîteva minute acasă, pentru 
a-și îmbrățișa părinții, apoi a 
intrat direct pe terenul central 
de la Progresul. Rugat de re
porter să spună cîteva cuvinte 
despre meciul cu echipa Angli
ei. Ilie Năstase a replicat doar 
atît : „Am venit la București 
pentru ca să putem juca la... 
Paris !“ Am înțeles, firește, că 
eforturile sale pentru califica
rea în turul următor al compe
tiției, cu Franța, vor fi la înăl
țimea prestigiului și talentului 
său.

Nu l-am uitat pe Dumitru

în perspectiva „europenelor44

CONFIRMĂRI Șl SEMNE DE ÎNTREBARE 
LA REPREZENTATIVA NOASTRĂ DE POLO
Pentru echipa de polo a Româ

niei. clasată pe locul IV la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real, principalul obiectiv al a- 
nului 1977 îl constituie campio
natul european de la Jbnkoping 
(Suedia), programat în cea de 
a doua decadă a lunii august. 
Lotul lărgit al reprezentativei 
a fost urmărit de către antre
norii A. Grințescu și St. Kro
ner. atît în jocurile de verifi
care ale unor turnee interna
ționale (Rio de Janeiro. Hvar, 
Cluj-Napoca), unde sportivii 
români au avut în fată pe cam
pionii olimpici, poloistii ma
ghiari și pe una din revelațiile 
sezonului, formația remaniată a 
Iugoslaviei, cît mai ales în cele 
două turnee ale campionatului 
național.

Cum s-au comportat selecțio- 
nabilii în ultimele întreceri din 
Capitală și care este actualul 
lor stadiu de pregătire pentru 
principalul examen din a- 
cest an ? Iată o problemă pe 
care am dori s-o supunem unei 
prime si succinte analize. Ju
cătorii de la Rapid, a căror 
echipă continuă să se afle la 
comanda plutonului fruntaș, au 
avut în general evoluții meri
torii, exceptînd poate primele 
două reprize ale derby-ului cu 
Dinamo, cînd ni s-au părut mai 
puțin concentrați asupra jocului 
și mai mult asupra deciziilor de 
arbitraj. Cornel Rusu. cu o mai 
mare preocupare pentru acțiu
nile ofensive si mai ales pen
tru fazele de contraatac, s-a im
pus din nou, trofeul primit din 
partea Comitetului Olimpic Ro
mân fiind o frumoasă recom
pensă a eforturilor pe care le 
depune permanent acest sportiv 
model. Dintre coechipierii săi, 
evoluții constant bune au avut 
I. Slăvej șl N. Olac. Aceștia ni 
s-au părut mai dezinvolți. mai 
ales în combinațiile de atac; 
precizia în aruncările lor la 
poartă mai lasă de dorit. A. 
Schervan a realizat multe lu
cruri frumoase, dar a avut și 
momente cînd nu s-a văzut în 
joc (meciul cu Dinamo). De la 
acest tînăr jucător, dotat cu 
certe calități și de la Fl. Sla
vei (intervenții salutare în me
ciul cu Voința) antrenorii lo
tului așteaptă mai mult.

Echipierii englezi înaintea antrenamentului de ieri (de la stingă 
la dreapta) : J. Feaver, J. Lloyd, R. Lewis, D. Lloyd, R. Becker 

(antrenorul echipei) si P. Hutchins (căpitan nejucător) 
Foto : V. BAGEAC

Hărădău. Acestui ambițios mî- 
nuitor al rachetei aproape că 
nu-i mai ajunge o lungă zi de 
iunie pentru a se antrena atît 
cit dorește. „La Roma și la 
Roland Garros — ne spune — 
mă duceam pe oricare teren 
liber și exersam cite 50—60 de 
lovituri de serviciu. Cu David 
Lloyd m-am înitlnit o singură 
dată, în 1974, la Zurich, și 
atunci am cîștigat în trei se
turi. Doresc nespus să aduc 
măcar un punct echipei noas
tre".

Prezenți la antrenamente, ju
cătorii englezi sînt și ei urmă
riți cu interes de spectatori. 
După ce joacă în forță cîte 
două ore dimineață și alte trei 
după-amiază, ca orice tânăr 
britanic care se respectă — trec 
alături, pe terenul de fotbal, 
unde se dedau cu pasiune 
unei... miuțe ! L-am abordat

Programul poloiștilor 
români la C.E.

A fost alcătuit progra
mul jocurilor din turneul 
de polo (grupa A) din 
cadrul campionatelor eu
ropene de natație progra
mate intre 14 și 21 au
gust la Jonkoping (Sue
dia). Echipa României va 
debuta în competiție în- 
tilntad formația Olandei. 
In continuare, poloiștii 
români vor juca cu Spa
nia, Italia, Ungaria și 
după o zi de pauză, cu 
Iugoslavia, R. F. Germa
nia și U.R.S.S.

în echipa dinamoviștilor bucu- 
resteni, în creștere față de pri
mul turneu, se mai observă în
că lipsa unui abil conducător 
de joc, care să intuiască inten
țiile coechipierilor. Fosta cam
pioană contează actualmente 
mai mult pe tinerii săi jucători 
(Mirea, Gyarfas, Răducanu, 
Spinu), mai bine pregătiți fizic, 
mai receptivi la indicațiile pri
mite de pe margine, mai am
bițioși. V. Rus, un jucător util 
pentru atac, vădește încă mari 
deficiențe cînd se află în de
fensivă. îngrijorătoare, scăde
rea de formă a lui Nastasiu șl 
D. Popescu, a căror selecțio
nare poate fi pusă în viitor sub 
semnul întrebării.

Din formația Voința Cluj- 
Napoca. pregătită în acest an 
să „arbitreze" direct duelul din
tre Rapid și Dinamo, se deta
șează Claudiu Rusu. același ju
cător valoros, dar și inconstant; 
într-un singur minut el ooate 
realiza un gol superb dar și, 
apoi, o greșeală copilărească. La 
C.N.U. se impune Gh. Zamfi- 
rescu : din păcate el nu are 
cu cine colabora în „7“~le stu
dențesc. Neașteptat de slab, jo
cul orădeanului Fejer, care nu 
a justificat nici de această dată 
selecționarea pentru turneul în 
Brazilia.

Adrian VASIUU 

pentru cîteva minute pe căpita
nul nejucător al echipei An
gliei, Paul Hutchins, care ne-a 
declarat : „Jucătorii mei sînt 
tineri dar, cum știm, „Cupa 
Davis" omogenizează valorile, 
astfel că am încrederea că vom 
asista la jocuri de bună cali
tate. Cînd au de partea cealal
tă a fileului un jucător de 
superclasă, cum este Ilie 
Năstase, nu se poate ca elevii 
mei să nu presteze un joc 
bun". Să mai amintim în în
cheiere că Roger Becker, an
trenorul echipei Angliei, nu 
este pentru prima oară oaspete 
al arenei Progresul. El ne-a 
mai vizitat în 1967. Dar atunci 
a venit la București ca antre
nor al echipei Spaniei, tot în- 
tr-un med de „Cupa Davis"

Iată, pe scurt, cîteva momen
te din „repetițiile generale" ale 
celor două echipe, care-și vor 
începe întrecerea mîine după- 
amiază.

Ion GAVRILESCU

ÎNTRECERI ATLETICE LA HELSINKI
Cu prilejul unui concurs des

fășurat pe stadionul olimpic din 
Helsinki, atletul polonez Bronis
law Malinowski a stabilit cea 
mai bună performanță mondia
lă a sezonului în proba de 3 000 
m obstacole, cu timpul de 8:19,21. 
Pe locul doi s-a clasat suedezul 
Dan Glans — 8:19,62, iar locul 
trei a fost ocupat de finlande
zul Tapio Kantanen — 8:35,60.

„TROFEUL TOMIS"
(Urmare din pag. 1) 

(Bulgaria) șl M. Hausenblas 
(Cehoslovacia).

Cu justificat interes a fost 
așteptată partida derby a pri
mei zile, România I — Cuba. 
Jocul a oferit multe faze spec
taculoase realizate de ambele 
formații. După un prim set cîș
tigat foarte lejer, în care volei
balistele noastre au acționat va
riat în atac, au efectuat pre
luări sigure și au blocat aproa
pe toate acțiunile adverse, ele 
au fost de nerecunoscut în ur
mătoarele două seturi, în care 
cubanezele au fructificat majo
ritatea acțiunilor. Cel mai spec
taculos set a fost cel de-al 4-lea, 
în care o revenire a echipei ță
rii noastre a făcut ca scorul să 
devină egal. în acest set jucă
toarele românce au evoluat la 
nivelul debutului de partidă,

• ULTIMELE ȘTIRI •ULTIMELE REZULTATE •
„GHEATA DE AUR-

Iată primii clasați în competiția golgeterilor europeni dotată cu 
„Gheata de aur", după etapele de ieri : 1. Dudu Georgescu (Di
namo București) 37 g (mai are 4 etape) ; 2. Bela Văradi (Vasas Bu
dapesta) 36 g (mai are un meci, sîmbătă, la K apos văr). Ieri, jucă
torul ungur a înscris două goluri în meciul Vasas — Zalaegerszeg 
(3—1) și, prin această victorie, formația budapestană nu mai poate 
pierde titlul.

ÎN PRELIMINARIILE CM.
Aseară, în preliminariile cam

pionatului mondial de fotbal 
s-au desfășurat două partide.

în grupa a 2-a, la Helsinki : 
Finlanda — Italia 0—3 (0—1). Au 
marcat : Gentile (n)in. 10) și Bet- 
tega (mln. 57 șl 82).

în urma acestui meci, clasa
mentul se prezintă astfel : 
Italia 3 3 0 0 9- 1 6
Anglia 4 3 0 1 11- 4 6

DINAMO BUCUREȘTI 
A TRECUT PE PRIMUL LOC

Caravana sosește
C. LUNG-MUSCEL, 8 (prin 

telefon). Caravana „Cursei Vio- 
toriei" a parcurs miercuri eta
pa a Il-a, București — C. Lung 
— Cabana Voina (156 km). Șl 
această secvență. In care pluto
nul a pătruns pe șoselele mon
tane, a fost câștigată tot de ex
perimentatul A. Iudin, de la 
Ț.S.K.A. Moscova, purtătorul 
tricoului galben. Este adevărat, 
intr-un final furtunos, dar în 
care V. Teodor nu și-a putut 
apăra, șansele, fiind vizibil și 
regretabil jenat de M. Vierke 
(Vorwărts). Ceva totuși s-a 
schimbat. Dinamo București a 
preluat șefia în clasamentul ce
lor 12 formații, grație faptului 
că a avut în evadarea decisivă 
trei alergători și pentru că a 
cucerit, în final, bonificațiile o- 
ferite locurilor II (V. Teodor) 
și III (N. Savu).

Etapa a avut un început mo
noton. Căldura sufocantă a 
amiezii și perspectiva unor gre
le urcușuri au toropit plutonul, 
imprimîndu-1 un ritm lent de 
rulaj. Lucrurile au stat astfel 
pină la Malu cu Flori, aproxi
mativ 100 km, rind o ploaie to
rențială s-a revărsat cu gene
rozitate asupra caravanei, ln- 
viorîndu-1 vizibil pe rutieri, 
începuse, de altfel, și urcușul, 
astfel că grupul de 60 de aler
gători s-a fragmentat în cîteva 
plutonașe. Sprintul de cățărare 
de la Stoenești (km. 136) a fost 
cîștigat de I. Cojocaru, urmat 
de Romașcanu, Kom, Iudin, 
Teodor șa. Pe lunga coborîre 
și apoi pe un urcuș puțin ac
centuat dar foarte lung, s-a 
format un pluton de 15 rutieri 
care și-au disputat sprintul final 
din fața Cabanei Voina.

Proba de aruncarea suliței a 
revenit lui Hannu Siitonen (Fin
landa), cu 87,62 m, iar cursa 
de 5 000 m a fost ciștigată de 
belgianul Emile Puttemans, cu 
13:38,16. în concursul feminin, 
cel mai bun rezultat a fost rea
lizat de cunoscuta sprinteră po
loneză Irena Szewinska, crono
metrată în proba de 400 m ca 
51,85.

LA VOLEI FEMININ
deși replica adversarelor a fost 
mult mai puternică. Apoi oas
petele s-au impus clar. Scor ; 
3—2 (—2, 10, 5, —12, 6) pentru 
formația Cubei. Arbitri : R. De- 
marsin (Belgia) și L. Meszaros 
(Ungaria) au condus foarte bine 
următoarele formații : ROMA
NIA I — Mariana Ionescu 
(Georgeta Popescu), Maria Rusu 
(Maria Popa), Liliana Pașca, 
Maria Enache (Irina Petculeț), 
Constanța Bălășoiu, Victoria 
Georgescu ; CUBA — Mercedes 
Pomares, Mercedes Perez, Ana 
Garcia, Nelly Barnet, Ana Diax 
(Lucila Urguelles), Imilcis Tel
lez.

în ultimul meci : Bulgaria — 
Cehoslovacia 2—3 (13, —6, —12, 
9, —12).

Programul de azi (de la ora 
16) : Cehoslovacia — Româ
nia II, România I -— Bulgaria, 
Cuba — Ungaria.

5263 10-10 4Finlanda
Luxemburg 4 0 0 4 2-17 4

în grupa a 6-a, Ia Stockholm: 
Suedia — Elveția 3—1 (0—0). Au 
marcat : Sjoberg (min. 70), B5r- 
jesson (min. 76), respectiv Rial 
(min. 80).

în urma acestui rezultat, cla
samentul se prezintă astfel : 
Suedia 3 3 0 0 6-84
Norvegia 2 10 11-21
Elveția 3 0 0 3 2-5 4 

astăzi la Predeal
Clasamentul etapei : L A. m- 

din (Ț.S.K.A.) a parcurs 15G km 
în 4hl2:3® (m.o. 71,050 km) ; x
V. Teodor (Dinamo) ; 3. N. Savu 
(Dinamo) ; 4. H. Kom (Vor-
wărts) ; 5. M. Romașcanu (Di
namo) ; 6. M. Vierke (Vorwărts) j 
7. E. Dulgheru (Steaua) ; 8. I» 
Butaru (Metalul Plopeni) ; 9. A. 
Lazarenko (T-S.K-A.) ; 10. l Co- 
jvcaru (Steaua) — toți același 
timp cu învingătoruL Clasament 
general individual : L A. Iudin 
5h33:5i ; 2. v. Teodor 5h34:U ; 
X N. Savu 5h34:16 ; 4. C. Bonclu 
(Steaua) 5h34:16 ; 5. H. Kom 
5h34:21 ; 6. M. Romașcanu 
5h34:21. Clasament general pe e- 
chipe : 1. Dinamo București
16h 42:48 ; 2. Vorwărts 16h43:03 ;
X Metalul Plopeni 16h43:03 ; 4. 
Ț.S.K.A. 16h44:41 ; 5. Steaua 1
16h45:01 ; 6. steaua n i€h47:ic.

Etapa a ni-a, C. Lung — Rucâr 
— Predeal (Cioplea), care însu
mează 93 km, se dispută astăzi.

Hristache NAUM

TELEX
BASCHET • In Capa intercon

tinentală (m) : Argentina — italia 
72—107 (42—52) ; Brazilia — Iugo
slavia 95—93 (40—48). » în meci 
feminin : Mexic — Cehoslovacia 
45—34. • Echipa feminină Dina
mo Moscova a dispus, la Buda
pesta, de selecționata Ungariei 
CU 96—69 (52—37).

CICLISM * Etapa a 17-a (Ve
neto — Cortina d’Ampezzo, 22t 
km) a Turului Italiei a fost cîș- 
tigată de italianul Perletto în 
6 h 43:35. In clasamentul generai 
conduce acum Michel Pollentier 
(Belgia), urmat la 3 ses. de fos
tul lider, Francesco Moser • 
După 9 etape, în Turui Angliei, 
în clasamentul general conduce 
Said Guseinov (U.R.S.S.).

FOTBAL • în med amical, la 
Chicago : S.U.A. — R.F. Germa
nia (B) 1—4 (0—2). • La Kiev :
Dinamo — Fiorentina 4—2 (2—1).

HANDBAL • La Budapesta, în 
meci feminin (tineret) : Ungaria 
— Bulgaria 11—11 (5—4).

La invitația echipei R.C. 
„K.H.O.* Milano, care îm
plinește 30 de ani de e- 
xlstesiță, formația divizio
nară A de rugby Politeh
nica Iași (antrenor, Tltl 
Ionescu) va participa la 
turneul organizat cu acest 
prilej, împreună cu alte 
invitate, din Franța șl 
Irlanda. Turneul se va 
desfășura Intre 12—19 iunie.

șah • Ultima partidă a me* 
ciulul Elena Ahmîlovska (URSS)
— Tatiana Lemaciko (Bulgaria) 
din sferturile de finală ale tur
neului candidatelor la titlul mon
dial a revenit șahistel sovietice. 
Intrudt scorul este acum egal 
(5—6), conform regulamentului 
se vor disputa partide suplimen
tare. • După s runde, In turneul 
de la Liubllana conduc Larsen 
(Danemarca) șl Savon (U.R.S.S.) 
cu cite 4 p, urmați de Horă 
(Cehoslovacia) — 3*/t p. • înain
tea ultimei runde, in „Memoria
lul Capablanca* conduce Garcia 
(Cuba) cu 13 p, urmat de Ro- 
manișin (U.R.S.S.) 12*/! p.

TENIS • In turneul de la Not
tingham : Gottfried — Johansson
5— 1, 6—4 ; Thung — Mottram
6— 4, 7—5 ; Tanner — Holder 
6—3, 6—4 ; Scanlon — Schneider 
3—6, 6—2, 6—3 ; Moore — Fleming
6— 4, 7—5. e La Bruxelles: Kary
— Fibak 6—3. 4—6, 6—1 I ; Fra- 
nulovici — Zlragibl 7—6, 6—4 ; 
Hrebec — Molina 6—I, 7—6 ; Pi- 
11-ci ■— Dominguez z—i, 6—0, 7—5; 
Solomon — Krulewitz 6—2, 6—3 ; 
Cano'' — Ocleppo 6—3, 3—6, 8—6 : 
Cornejo — Paia 7—5, 7—5 ; Spear
— Letcher 6—3, 6—3 ; Prajoux — 
Halllet 6—2, 7—5; Proisy — Dupră
7— 5, 7—6 ; Taroczy — Soler 6—0,
6— 2 ; Caujolle — Alvarez 6—2.
7— 5 ; Phillips Moore — Gebert 
6—3, 6—1.

PETRU KUKI, LOCUL III 
ÎN TURNEUL ȚĂRILOR 

SOCIALISTE 
LA SCRIMĂ

Scrimerul român Petru Kuki 
s-a clasat pe locul trei în pro
ba masculină de floretă din ca
drul „Turneului țărilor socia
liste", competiție care se des
fășoară în aceste zile la Kiev. 
Victoria a revenit lui Sabir Ru- 
ziev (U.R.S.S.), iar pe locul doi 
s-a situat I. Koziejowski (Po
lonia). La întreceri participă' 
sportivi din Bulgaria, Cehoslo
vacia, Cuba, R.D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S.
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