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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului au asis
tat. simbătă seara, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, la 
spectacolul de gală al laurea- 
tilor Festivalului national al 
educației si culturii socialiste 
„Cintarea României".

Erau de lată șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați in 
țara noastră, alți membri ai 
corpului diplomatic.

...Ora 20,00. Apariția la tri
buna oficială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a celorlalți 
tovarăși din conducera partidu
lui si statului este sr.lutată cu 
însuflețite ovații și urale de 
zecile de mii de oameni ai 
muncii, prezenți la spectacol. 
Mulțimea aclamă indelung 
„Ceaușescu — P.C.R.", expri- 
mind, direct și cald, sentimen
tele de dragoste fierbinte, de 
profund devotament, de inaltă 
prețuire pe care intregul popor 
le nutrește fată de partid și 
secretarul său general, fată de 
patria noastră liberă si înflori
toare. hotărirea fermă a tutu
ror cetățenilor tării — români, 
maghiari. germani si de alte 
naționalități — de a zidi, prin 
forța brațelor si a mintii lor, 
societatea socialistă si comu
nistă pe pămintul scump al 
României.

Festivalul, a cărui primă e- 
ditie a fost dedicată sărbăto
ririi Centenarului Independen
tei de stat a României, a atras, 
pe parcursul întregii sale des
fășurări. peste 80 000 de for
mații artistice cu circa 2 mi
lioane de participanți — ar
tiști amatori si profesioniști, 
tineri si vîrstnici. români, ma
ghiari, germani și de alic na
ționalități , înfrățiți in mun
că. dar si în activitatea de 
îmbogățire a tez~’irului na
țional comun de valori spiri
tuale, dovedind din plin de
mocratismul culturii noastre 
socialiste, caracterul său cu a- 
devărat de masă.

Stadionul „23 August". care 
găzduiește gala laureatilor fes
tivalului — această manifestare 
de amploare unică in istoria 
culturii noastre — este luminat 

feeric. împodobit sărbătorește. 
Pe frontispiciul uneia din tri
bune se află portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în
cadrat de drapele roșii si tri
colore.

Pe imense panouri se pot 
citi cuvinte de slavă inchinate 
partidului si secretarului său 
general, patriei socialiste, mi
nunatului nostru popor.

Mii de tineri înscriu. cu tru
purile lor, numele îndrăgit, 
sugestiv, al festivalului — „Cîn- 
tarea României".

Vasta scenă. amenajată pe 
gazonul arenei, este străjuită 
de o flacără, aprinsă Ia începu
tul spectacolului, simbolizînd 
strălucirea, perenitatea spiri
tualității românești, iar de o 
parte și de alta se insiruic ste
mele tuturor județelor, semni- 
fieind prezenta la această săr
bătoare a muncii și creației a 
întregii țări.

Fanfara intonează acordurile 
solemne ale Imnului de stat. In 
semnalele trompeților crainicul 
anunță începerea spectacolului 
de gală.

întrerupt adeseori de ropote 
de aplauze binemeritate, spec
tacolul continuă într-o tumul
tuoasă succesiune, in care ver
sul. dansul, muzica alternează 
si se contopesc în chip fericit.

Finalul acestui grandios spec
tacol este încununat de versuri 
care cinstesc pe cel mai iubit 
fiu al patriei. pe Omul care 
conduce cu atita înțelepciune 
destinul națiunii române spre 
piscurile semețe ale comunis
mului.

întregul stadion intonează 
imnul ..E scris pe Tricolor u- 
nire". Publicul si artiștii scan
dează minute in șir pentru 
partid si secretarul său ge
neral, pentru patria noastră so
cialistă. pentru minunatul nos
tru popor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu simpa
tie aclamațiilor mulțimii.

Aceeași undă de bucurie o 
regăsim si la ieșirea din sta
dion, unde mii de participanți 
la spectacolul de gală cîntă și 
dansează. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
se prind in horă, alături de ar
tiști în frumoase costume popu
lare.

VICTORIE DE PRESTIGIU ÎN „CUPA DAVIS"

ROMÂNIA-ANGLIA 4-1
ÎN SEMIFINALELE EUROPENE

Ion Țiriac și flie Năstase, au asigurat calificarea echipei noastre 
încă din a doua zi, ciștigind partida de dublu.

Foto : Ion MIHAICĂ

Reprezentativa de tenis a Ro
mâniei s-a calificat pentru fi
nala grupei A europene, din. 
cea de-a 6â-a ediție a „Cupei 
Davis". Invingind cu 4—1 echi
pa Angliei, tenismanii români 
au făcut un pas important în 
etapele superioare ale supremei 
competiții. Următorii noștri ad
versari sint echipierii Franței, 
care ne așteaptă, pentru întîl- 
nirea decisivă din prima grupă 
zonală, în iulie, la Paris. Datele 
exacte ale finalei Franța — 
România urmează să fie stabi
lite ulterior.

lată, în cele ce urmează, ul
timele cronici ale semifinalei de 
la București, încheiată ieri, 
după ce sîmbătă jucătorii ro
mâni își asiguraseră calificarea, 
prin victoria din partida de du
blu.

I. NĂSTASE, I. TIRIAC - 
J. LLOYD, D, LLOYD 
9—7, 2—6, 6-4, 9-7

Scor foarte strîns, victorie ob
ținută cu îndelungi eforturi, în 
întilnirea de dublu! Meciul — 
încheiat sîmbătă seara destul de 
tîrziu — a fost marcat de unele 
întreruperi care au contribuit 
la lungirea timpului efectiv de 
joc: două ore și treizeci de mi
nute. Motivele au fost, în pri
mul rînd ploaia (partida s-a 
întrerupt de două ori din aceas

98-59 p in meciul cu Italia

SUPERIORITATE NETĂ

tă cauză), precum și unele con
testații la deciziile arbitrilor. Pe 
de altă parte, vîntul — adesea 
puternic — a împiedicat pe cei 
patru jucători, dar mai ales pe 
Năstase și Țiriac să-și pună 
mal mult în valoare loviturile 
de finețe tehnică.

La începutul primului set, 
fiecare jucător își ciștigă servi
ciul și se intră în prelungiri. La 
situația de 6—5 în favoarea te- 
nismaniior români, tabela de 
scor arăta 15—40 pe serviciul 
lui David Lloyd. Un singur 
punct le-ar fi trebuit jucători
lor noștri pentru a-și adjudeca 
ghemul și setul. Dar împotrivi
rea viguroasă a perechii engle
ze nu a permis aceasta. Din 
nou egalitate. La 7—6 (J. Lloyd 
la serviciu) un al treilea setbal 
este ratat, pentru ca apoi, după 
„dueluri" de un frumos specta
col, setul să fie cîștigat de te
nismanii români cu un „break", 
chiar pe serviciul lui David 
Lloyd, cel mai bun dintre oas
peți.

Omogeni, amîndoi foarte buni 
jucători de dublu, acoperind cu 
ușurință terenul, frații David și 
John Lloyd acționează foarte 
bine în setul al doilea. Mai ales 
primul, ale cărui retururi și lo
vituri de pe fundul terenului 
sint excepționale, contribuind 
hotărîtor la cîștigarea cu 6—2 a 
setului. In această parte a jo-

Radu VOIA
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

DUPĂ ETAPA A 31-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL A ATLETELOR NOASTRE
SITUAJIE NESCHIMBATĂ Pf „PODIUMUL" CLASAMENTULUI Puică și Bădescu au realizat noi recorduri

Steaua și Universitatea® Dinamo,
— șase puncte în opt zile 1 ® Rapid a

• Progresul și-a redus

Craiova — victorii așteptate ® 
obținut „punctul speranței", la 

?■ mai mult șansele.

F.C. Argeș
Reșița

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
F.C.M. Reșița — Rapid 0-0 1. DINAMO 31 18 8 5 73-31 44
Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (1-0) 2. Steaua 31 20 3 8 69-33 43
F.C. Bihor — SC. Bacău 2-0 (2-0) 3. Univ. Craiova 31 15 8 8 50-31 38
Univ. Craiova — F.C.M. Galati 3-1 (2-1) 4. jiul 31 16 4 11 55-42 36
F.C. Argeș - U.T.A. 2-1 (0-0) 5. Sportul stud. 31 12 8 11 32-31 32
Corvinul — Progresul 2-0 (1-0) 6. F.C. Argeș 31 12 8 11 38-43 32
Steaua — Jiul 3-1 (2-0) 7. Politehnica Tim. 30 14 3 13 35-33 31
Dinamo - Politehnica lași 1-0 (1-0) 8. A.S.A. Tg. Mureș 31 13 5 13 41-39 31
F.C. Constanța — Politehnica Tim. 0-0 9. Politehnica lași 31 11 8 12 38-29 30

întrerupt in min. 36, continuă azi. 10. F.C.M. Reșița 31 12 6 -13 42-48 30
11. U.T.A. 31 12 6 13 48-59 30

ETAPA VIITOARE (19 iunie) 12. S.C. Bacău 31 11 7 13 30-36 29
13. F.C. Bihor 31 11 7 13 43-50 29

A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova (1-1) 14. Corvinul 31 9 10 12 30-38 28
S.C. Bacău — F.C.M. Reșița (1-2) 15. Rapid 31 10 7 14 35-46 27
F.C. Bihor — F.C. Argeș (3-3) 16. Progresul 31 10 5 16 32-60 25
U.T.A. — Corvinul (1-1) 17. F.C. Constanța 30 9 6 15 35-39 24
Politehnica Tim. — Jiul (0-4) 18. F.C.M. Galati 31 6 5 20 29-67 17
F.C.M. Galați — F.C. Constanța (0-2)
Sportul studențesc — Rapid (1-1)
Dinamo — Progresul (1-2)
Politehnica lași — Steaua (1-2) Citiți în pag. 2—3 cronicile etapei a 31--a

A 12-a intilnlre dintre re
prezentativele feminine ale 
României și Italiei s-a înche
iat, conform așteptărilor, cu 
succesul atletelor noastre, dar 
la o diferență de punctaj mult 
mai mare decît ox lăsau să se 
întrevadă rezultatele anterioare 
ale competitoarelor. Scorul ge
neral al partidei : 98—59 p
pentru echipa României. Este 
unul dintre cele mai. nete în
registrate de sportivele noastre 
în compania celor „azzure". 
Ieri, pe stadionul Republicii, 
atletele românce au terminat 
victorioase în 12 din ede 15 
probe ale concursului. Ele au 
înregistrat 8 duble victorii (pri
mele două clasate In o probă)

și au realizat două noi recor
duri republicane prin Maricica 
Puică 8:46,4 la 3 000 m și Doi
na Bădescu 60,3 s la 400 m gar
duri. în plus, la majoritatea 
probelor atletele noastre au ob
ținut cele mai bune rezultate 
din actualul sezon de con
cursuri în aer liber. Pe lista 
evidențierilor se cuvine a fi 
trecute numele Ileanei Silai — 
la patru zecimi de secundă de 
cel mai bun rezultat al ei pe 
800 m, Nataliei Mărășescu la 
1 500 m, Alinei Gheorghiu — 
constantă la un nivel valoric

Romeo VILARA

DUDU GEORGESCU - CÎȘTIGĂTOR AL „GHETEI DE AUR"
In clasamentul „GHETEI DE AUR", Dudu 

Georgescu (Dinamo București) se află pe primul 
loc cu 38 de goluri marcate. Practic el nu mai 
poate fi întrecut. Astfel, jucătorul român ciștigă 
pentru a doua oară prețiosul trofeu, care se a- 
cordă celui moi eficace golgeter ol campionatelor 
naționale din Europa, iată următorii clasați : Bela

Vâradi (Vasas Budapesta) — 36 g ; Ruud Geels 
(Ajax Amsterdam) și Dieter Miiller (F.C. Koln) 
ambii cu'cite 34 g. Toți jucătorii oare-l urmează 
pe Dudu Georgescu au terminat campionatul, în 
timp ce jucătorul dinamovist mai are de susținut 
3 etape, in cursul cărora are posibilitatea să-și 
mărească avantajul.

(Continuare în pag. 2—3)

Doina Bădescu, încheie cursa de 400 m garduri cu un nou record; 
al doilea in decurs de o săptămini l



CAMPIONATE • COMPETIȚII |
Noile campioane ale țării 

la popice : 
Laromet București (f) 

și Aurul Baia Mare (m)
Sîmbătă seara s-au încheiat 

la Mangalia Nord întrecerile 
turneului final ale campionatu
lui Diviziei A la popice, ediția 
1976—1977, la care au partici
pat primele trei clasate în cele 
patru serii ale competiției. Ac
tul final al campionatului a 
fost deosebit de interesant si 
Viu disputat, mai ales la fete, 
unde campioana tării a fost 
cunoscută doar după ultimul 
joc. Noile campioane sînt for
mațiile LAROMET BUCUREȘTI 
la femei si AURUL BAIA MA
RE la bărbați. echipele cele 
mai în formă în turneul final.

Campioanele au obținut ur
mătoarele rezultate în turneul 
final : Laromet București cu 
Textila Timișoara 2596—2448 
p d, cu Voința Cluj-Napoca 
2502—2447 p d si cu Voința Tg. 
Mureș — fosta campioană — 
2596—2485 p d. Aurul Baia Ma
re : cu Gloria București 5212— 
5156 pd, cu Petrolul Teleajen 
Ploiești 5148—4992 p d și cu 
Olimpia București 5251—5007 p d.

Echipele campioane ale tării 
au aliniat formațiile : LARO
MET : Bălașa Tânase — a rea
lizat cel mai valoros rezultat 
Individual al turneului : 467
pd. Elena Trandafir, Olimpia 
Dragu. Silvia Raiciu, Stela An
drei. Rodica Tigheanu si Elena 
Nichita — antrenor Petre Tran
dafir. AURUL : Iuliu Bice, Pe
tre Burian, Ghcorghe Vuță, 
Ion Vuță (fiul lui Gh. Vuță), 
Ion Biciușca. Alexandru Na- 
szodi, Stelian Boariu și Ion 
Scorțea — antrenor Nicolae 
Zolyomi.

CLASAMENTELE FINALE — 
FEMEI : I. Lacomei București 
10 p (7 694 p d în cele trei 
Jocuri), 2. Voința București 
10 p (7 646). 3. Gloria București 
8 p <7 636), 4. Voința Tg. Mureș 
6 p (7 549), 5. Textila Timișoara 
6 p (7 263). 6. Voința Cluj-Na- 
poca 2 p (7 293) ; BĂRBAȚI :
1. Aurul Baia Mare 10 p 
(15 611), 2. Voința Cluj-Napoca 
10 p (15118). 3. Electromureș
Tg. Mureș 8 p (15 120). 4. O- 
limpia București 6 p (15 040), 
5. Petrolul Teleajen Ploiești 6 p, 
(14 937). 6. Gloria București 
2 p (15 059).

T. RABȘAN 
Surpriză în campionatul 

de rugby : 
Dinamo — Știința 

Petroșani 3-7 I
Campionatul de rugby se joa

că din ce în ce mai mult sub 
semnul surprizelor. Cum altfel 
am putea explica, de pildă, re
zultatele atît de contradictorii 
ale celor două formații (Dina
mo și Știința Petroșani) care la 
București s-au înfruntat în 
„meciul zilei"? Dinamoviștii ve
neau după o senzațională vic
torie, e vorba 'mai ales de scor 
(32—16), în fața Farului, XV-le 
nostru campion, iar studenții 
pierduseră la un scor foarte se
ver în fața aceluiași adversar.

Rezultate tehnice (etapa a 
Xl-a) : Dinamo — Știința 3—7 
(3—7) ; Rulmentul — Steaua 
0-20 (0—20) ; R. C. Grivița 
Roșie — „Poli" iași 3—4 
(0—0) ; Farul — C.S.M. Sibiu 
25—3 (9—0) ; Olimpia — Spor
tul Studențesc 15—20 (3—16) ; 
Mineral Gura Humorului —„U" 
Timiș. 12-10 (3-0) ; Agrono
mia Cluj-Napoca — Gloria 
Buzău 22—9 (6—6) j Gloria
Buc. — Rapid Buc. 3—6 (0—3).

in clasament : 1. STEAUA
32 p ; 2. Farul 27 p ; 3. Dinamo 23 p.

Ei bine, de data aceasta stu
denții din Valea Jiului s-au 
prezentat neașteptat de bine ți 
au cîștigat în fața dinamoviști- 
lor cu 7—3, infirmînd toate 
pronosticurile. Jocul a fost plă
cut și, relativ, egal în cîmp, o- 
caziile succedîndu-se de Ia un 
but la altul. Mai puternici și 
mai bine orientați tactic au pă
rut însă petroșenenii, care nu 
au iertat, în min. 39, un copi
lăresc joc de pase ale treisfer- 
turilor bucureștene în terenul 
lor de țintă: o transmisie greși

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

tă, o intercepție și... încercare 
prin fostul dinamovist Ion Au
rel! Celelalte puncte s-au dato
rat lui Stoica (min. 21) pentru 
oaspeți și Nica (min. 25) pen
tru Dinamo, ambii din lovituri 
de pedeapsă. Cîțiva remarcați : 
Ortelecan, Fi. Constantin, Oprea, 
Stoica, Neagu, Tudose, din 
XV-le Științei, respectiv, Nica, 
Borș, Marin, Dăiciulescu, Aldea, 
Constantin. Dinamo resimte 
acut lipsa mijlocașului la gră
madă, Mircea Paraschiv. A ar
bitrat cu unele inexactități: 
Dinu Spirea. (D. CALLI- 
MACHI).

• La Bîrlad, Steaua și-a con
tinuat marșul irezistibil spre un 
nou titlu: 20—0, cu Rulmentul, 
scor rar în fieful moldoveni
lor. Au înscris: R. Ionescu (8p), 
Pintea, Murariu (cite 4 p.), din 
incercărl, Alexandru și Durbac 
(cite 2), din transformări. (E. 
SOLOMON, coresp.)

Două echipe românești 
în „Cupa Prietenia" 

la motocros
Primele trei etape ale pres

tigioasei competiții internațio
nale de motocros dotată cu 
trofeul „Cupa Prietenia" s-au 
consumat la Maribor (Iugo
slavia), Vinnița (Uniunea So
vietică) și Rîbnik (Ceho
slovacia), clasamentul general 
pe națiuni arătînd astfel: L 
Polonia 32 p ; 2. U.R.S.S. 30 p ;
3. Bulgaria 28 p; 4. Ceho
slovacia 25 p ; 5. ROMANIA 
19 p; 6. R.D.G. 18 p; 7. Un
garia 4 p ; 8. Iugoslavia 0 p.

Etapa a 4-a se va desfășura 
duminica viitoare, la Moreni, în 
organizarea Federației române 
de motociclism și a asociației 
FIaeăra-Automecanica din lo
calitate.

în calitate de gazdă, țara 
noastră va participa în concurs 
cu două echipe. Antrenorii Gh. 
Ioniță, P. Miilncr și Tr. Moașa 
au definitivat ieri la Moreni 
următorul lot din care vor fi 
alcătuite cele două formații:
M. Banu, A. Ionescu, E. Mul
ner, P. Filipescu, Gb. Oproiu,
N. Arabadgi, R. Diaconu, Gh. 
Voîcu, I. Plugaru, E. Laub și 
Fr. Fodor. Fiecare reprezenta
tivă va fi formată din patru 
alergători.
De astăzi, barajul pentru 

Divizia A de handbal

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

începînd de astăzi, terenul I 
Dinamo va găzdui, timp de trei I 
zile, întrecerile barajului pentru 
Divizia A de handbal, la care ■ 
participă formațiile feminine I 
„U“ Iași, Constructorul Timi- ■ 
șoara, Hidrotehnica Constanța 
și Constructorul Baia Mare și I 
echipele masculine Relonul Să- | 
vinești, „U“ Cluj-Napoca, Inde
pendența Sibiu și „U“ Craiova. I 
Primele două clasate Ia sfîrși- I 
tul turneului, atît la feminin * 1 * * IV. V. VI. VII. VIII. IX. * 2 * 4 
cit și la masculin, obțin drep- . 
tul de a evolua anul viitor în I 
Divizia A, în timp ce ocupan- I 
tele locurilor III și IV din ba
raj vor participa la întrecerile I 
eșalonului secund.

AȘA ARATA o varianta cu 
13 REZULTATE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 12 IUNIE

I. F.C.M. Reșița — Rapid X
XL F.C. C-ța — Poli Timișoara

__ ANULAT HI. F.C. Bihor — S.C Bacău 1
IV. Univ. Cv. — F.C.M. Gl. 1
V. Dinamo — Poli. Iași

VI. F.C. Argeș — U.T. Arad 1
VII. Corvinul — Progresul 1

VIII. Steaua — Jiul Petroșani 1
IX. Victoria Tecuci—Petrolul X

ridicat, peste 6,50 m la lun
gime, Argentinei Menis eu un 
rezultat de peste 63 metri la 
disc etc.

Dintre oaspete doar Ritta 
Bottiglieri a evoluat la înălți
mea reputației sale.

Rezultatele tehnice ale Intîlnlrii: 
100 m: 1. Ritta Bottiglieri (I) U,8,
2. Veronica Buia (R) 11,9, 3. Lau
ra Miano (I) 12,2, 4. Otilia Șo- 
mănescu (R) 12,3; 2Oo m: 1. Ritta 
Bottiglieri (I) 23,7, 2. Veronica
Buia (R) 24,2, 3. Marisa Masullo 
(T) 24,5, 4. Minodora Pluteanu (R) 
25,4; 400 m: 1. Elena Tăriță (R) 
53,0, 2. Lăcrămioara Diaconiuc 
(B) 53,1, 3. Erica Rossi (I) 54,2,
4. Caria Tozzi (I) 58,0; 800 m: L 
Deana Silai (R) 2:00,4, 2. An-

X. C.S. Tlrgovlște — St r. 1
XI. ȘN Oitenița—FCM Giurgiu 2 

Xn. Sticla Turda—F.C B. Mare 1 
XHL Mureșul — „U“ Cj-Nap. 1

Fond de cîștiguri i 345.821 lei. 
Plata cîștigurilor prin casieriile 

Loto-Pronosport la acest concurs 
se face astfel : de la 17 iunie 
pînă la 12 august (în municipiul 
București), începînd de la 20 
iunie pînă la 12 august inclusiv 
(în țară) și Începînd aproxima
tiv de la 20 iunie (prin mandate 
poștale).

Iată și programul meciurilor 
de astăzi : ora 14,30 Hidroteh- I 
nica Constanța — Constructorul I 
Baia Mare, ora 15,45 Construc
torul Timișoara — „U“ Iași, ora ■ 
17 „U“ Craiova — Independen- I 
ța Sibiu, ora 18,15 Relonul Să- ■ 
vinești — „U“ Cluj-Napoca.

ROMÂNIA - ITALIA LA
(Urmare din pag. 1)

DIVIZIA A

ETAPA A 31-a

IEȘENII AU PUS ÎN DIFICULTATE PE LIDER 
u

AIA

Dinamo are prima șansă la 
titlu în acest final de campio
nat și echipa pare inhibată de 
o perspectivă atît de frumoasă 
și de onorantă. Este prima ex
plicație a unei victorii minime 
pe teren propriu și a unui joc 
de ansamblu dezmembrat, in 
care mijlocașii Încetinesc rit
mul de joc, nu servesc bine 
atacul și apoi nu își marchează 
adversarii în apărare. Astfel 
Dinamo a oferit adversarilor 
posibilitatea să se desfășoare 
fără mari dificultăți. Mai 
plzi, mai incisivi, aceștia 
pus în dificultate pe gazde 
ind de cîteva ori aproape 
egalare.

ra- 
au 
fi
de

VICTORIE MERITATA A STUDENȚILOR
SPORTUL STUDENȚESC - A.S.A. TG. MUREȘ 2-0 (1-8)

Stadion Republicii teren umed : timp înnorat, apoi ploaie : spectatori, 
aproximativ 1 000. Au marcat : O. IONESCU (min. 45). M. SANDU (min. 54). 
Raport de cornete : 3-1. Raportul șuturilor la poartă : 10-5 (pe spațiul por- 
’"s'PORTUL STUDENȚESC : Răducanu 7 -, Tănăsescu 6, Clugorin 6, Olteana 

6, Grig ore 7 — Cazan 7, Mimtearvu 7, O. Ionescu 7 — Chihaia 7, M. Sandu. 
Predeanu 6 (min. 82 Cfițoi). .

A.S.A. : SolyofT» 6 - Onuțan 6, Unchtoș 6, Ispfr 6, GaM 8 - Vorodî 5. Haj
nal 7, Boloni 8 — Fazekas 5, Pîslaru 4 (min. 57 Naghi 5), Both U 4 (min. 
63 Fonici 5). . ,

A arbitrat : O. Streng (Oradea) ★ ★ ; la linie : A. Arramescu (uneori,
neatent) și N. Dumitrescu, ambii din Ploiești.

Cartonașe galbene î GALL, HAJNAL, PREDEANU. TANASESCU.
Cartonașe roșii : M. SANDU.
Trofeu! Petschovschi s 10. La Juniori : 1-2 (0-1).

• ■

Aproape o treime din prima 
repriză, atmosferă de meci a- 
mical. Fazekas sparge monoto
nia jocului, în min. 19, cu o 
cursă pe dreapta, urmată de o 
centrare care nu a dat însă 
naștere la complicații. Meciul 
se animă și o combinație fru
moasă pe traseul M. Sandu — 
Chihaia — O. Ionescu îi dă de 
lucru lui Solyom care blochea
ză balonul în pragul careului 
mic. Studenții domină mai 
mult dar (ca și mureșenii, de
altfel cînd ajung în fata por
ții lui Răducanu...) uită să tra
gă la poartă. Finalul reprizei 
aparține mureșenilor. Tn min. 
28, Ispir construiește un con
traatac împreună cu Both II, 
acesta îi retrimite balonul dar 
Ispir ratează. Situație pericu
loasă în min. 32 la un contra
atac al lui Fazekas, creat de 
Hajnal, dar atacantul forma
ției din Tg. Mureș este semna
lizat în ofsaid în mod eronat. 
Primul gol cade pe neașteptate 
în ultimul minut al primei re
prize : Chihaia execută o lo
vitură liberă de pe dreapta 
exact pe capul lui O. IONESCU 
care înscrie ușor. Nouă minu
te mai tirziu avea să fie sta
bilit scorul final, M. SANDU 
finalizind o frumoasă acțiune 
de atac inițiată de Cazan. A- 
dăugînd marea ratare din min. 
89 a lui Gri gore (infiltrat în

ATLETISM TEMIN1N
toaneta Iacob (R) 2:04,6, 3. Ga
briella Dorio (I) 2:05,8, 4. Monica 
Muschlekner (I) 2:12,o; 1500 m: 
L Natalia Mărășescu (R) 4:05,0, 2. 
Flța Lovin (R) 4:09,6, 3. Aghese 
Possamai (I) 4:23,3, 4. Elena Ras- 
tello (I) 4:24,1; 3000 m: 1. Mari- 
cica Puică (R) 8:46,4 — nou re
cord național, 2. Georgeta Gazl- 
bara (R) 9:19,7, 3. Margherita 
Gargano (I) 9:25,2, 4. Derna Ca- 
setti (I) 9:25,9; 100 mg: 1. Elena 
Mirza (R) 14,0, 2. Ileana Ongar 
(D 14,0, 3. Carla Lunghi (D 14,3, 
4. Mariana Nedelcu (R) 14,5 ;
400 mg: 1. Doina Bădescu (R) 
60,3 — nou record național, 2. 
Giuseppina Cirulll (D 61,0, 3. Ma- 
rinela Dobrescu (R) 61,1, 4. Dani
ela Taloll (D 61,4; lungime: 1. 
Alina Gheorghiu (R) 6,56 m, 2. 
Doina Anton (R) 6,13 m, 3. Gra- 
zlella Clemente (I) 6,16 m, 4. 
Emanuela Nini (I) 6,04 m; înăl
țime: 1. Cornelia Popa (R) 1,85 m,
2. Niculina Vasile (R) 1,79 m, 3.
Donatella Bulfoni (D 1,76 m, 4. 
Sandra Dini (I) 1,70 m; greutate; 
L ------ ---- - ------- — -----
2.
3.
4.
1.
2. . . . .
Maura zâmbon (I) ’48,54 m, _ 
Stella Bano (I) 47,54 m; suliță: L 
Eva Zorgii (It) 55,58 m, 2. Fausta 
Qulntavalla (D 52,20 m, 3. Giulia
na Amici (I) 52,10 m, 4. Eugenia 
Barbu (R) 50,14 m; 4X100 m: 1. 
Italia (Miano, Bolognesl, Carll, 
Bottiglieri) 45,3, 2. România (So- 
mănescu, Pluteanu, Glogovețean, 
Ciolan) 47,3 ; «X400 m : 1. Româ
nia (Baciu, Marin, Bădescu, Dia
coniuc) 3:41,8, 2. Italia (Tozzi, 
Giacone, Cirulll, Rossi) 3:43,3.

Valentina Groapă (R) 18,69 m, 
Mihaela Loghin (R) 18,32 m, 
Angela Anzellotti (I) 15,64 m, 
Stella Bano (I) 12,80 m ; disc: 
Argentina Menis (K) 63,34 m, 
Florența Tăcu (R) 51,14 m, 3. ---- --------- — ---- 4.

DINAMO - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (1-0)
Stadion Dinamo ; teren moale ; timp variabil ; spectatori, aproximativ 

15 000. A marcat DUDU GEORGESCU (min. 30). Raport de comere: 8-3. 
Raportul șuturilor la poartă : 18—9 (pe spațiul porții : 9—4).

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 7, Dobrău 8, Sătmăreanu II 7, G. Sandu 6 — 
1. Marin 6, Dinu 7, Custov 6 — A Moldovan 6, Dudu Georgescu 7, I. Mol
dovan 5 (min. 46 Vrînceonu 6).

POLITEHNICA IAȘI: Bucu 9 - Mlcloș 6, Anton 7. Ursu 7, Ciocîrlan 6 - 
— Romilă 8, Banu 6 (min. 69 Trandafilon 6), Slmionoș 7 — Costea 5 (min. 
46 Cernescu 6), Dănilă 7. Florean 7.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) ★ A Alt î 1° IWe : Gh. Ispas și E. Bla- 
cioti (ambii din Constanța).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

In minutu 
ua atacaTin 
poul, dar g 
deoarece n< 
cronizărîte 
de minime 
ților. In 
„mijlocul" 
față iureșul, 
impus prin 
fiind Aunjui ' 
să diminuez ’ 
reușească, i" 
rile pe flan I 
mereu alte 
gol, irosite, 
scorului, in 
a circulat 
Stoica-Iordi 
cesta din u 
mult prea 
după major

Liderii campionatului s-au lă
sat surprinși de vivacitatea ad
versarilor care, în min. 2, prin 
Dănilă, au reușit o lovitură în 
bara transversală a porții lui 
Ștefan, fază care a anunțat de 

atac, bine servit de Cățoi) am 
terminat — practic — cu des
crierea jocului.

Fără să se ridice cu mult 
peste valoarea adversarului, 
Sportul studențesc a cîștigat 
pe merit, pentru că a insistat 
mai mult în ofensivă. Cit des
pre A.S.A., mare diferență în
tre aplaudatul joc de miercuri, 
cu U.T.A., și eel etalat ieri pe 
„Republicii". Poate însă că jo
cul (și scorul) ar fi fost — to
tuși — altui dacă Fazekas nu 
ar fi fost semnalizat în ofsaid 
In acel minut 32.

Mircea TUDORAN

SUCCES DUPĂ 4 ETAPE!
F.C. BIHOR - S C. BACAU 2-0 (2-0)

Stadion F. C. Bihor j teren excelent ; timp frumos : spectatori, aproxima
ți» : 9 000. Au marcat: GHERGHELI (min. 42) țl SUCIU (min. 45). Raport 
de comere : 10-3. Raportul șuturilor la poartă : 18-7 (pe spațiul porții ; 
8—2).

F. C. BIHOR : Vidac 7 — Bigan 7, E. Naghi 7, Lucaci 8, Popovici 7 — 
Al. Naghi 6 (min. 61 Petrovici 6), Naom 7, Georgescu 7 - Suciu 7, Florescu 
6 (min. 23 Fildan 7), Ghergheli 8.

S. C. BACAU : Constantinescu 6 — Pruteanu 7, Catargiu 8, Volmer 6, Mar
gasoiu 7 - Cărpuci 6, Sinăuceanu 6, Pană 7 (min. 54 Panaite 6) - Băluță 
6 (min. 67 Antohi 6), Botez 6, Florea 6.

A arbitrat : M. Moraru ; Ia linie : V. Gligorescu si N. Moroianu
(toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : SINĂUCEANU, CATARGIU, FLOREA, PETROVICI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

... ...... ................ ■

ORADEA, 12 (prin telefon).
Echipa locală a luat un start 

furtunos, avertizînd pe oaspeți 
că nu le va lăsa nici o speran
ță. Chiar în min. 1, înregistrăm 
o acțiune foarte spectaculoasă : 
Georgescu îl servește bine pe 
Florescu în careu, mingea șu
tată de acesta se ducea în gol 
(Constantinescu nu era In ca
drul porții) și Catargiu pune 
un picior salvator. F.C. Bihor 
dovedește o bună dispoziție de 
joc, accelerează tot timpul pen
tru deschiderea scorului. Naom 
(min. 4), Ghergheli (min. 5) 
sînt și ei aproape de gol. Oas
peții fac eforturi vizibile în apă
rare, destul de aglomerată, și 
caută un respiro cu ajutorul 
auturilor și cornerelor. La un 
contraatac inițiat de Botez 
(min. 10), mingea ajunge la 
Florea și șutul periculos al a- 
cestuia îl obligă pe Vidac să a- 
corde corner. Apoi, seria acțiu
nilor ofensive se, reia la poarta 
lui Constantinescu, însă lipsa 
de concentrare la finalizare nu 
aduce golul. După ce se consu
mă un șut-centrare destul de 
derutant al lui Margasoiu (min. 
40), urmează faza deschiderii 
scorului (min. 41) : Popovici, 
urcat in atac, centrează în dia
gonală și GHERGHELI; scăpat 
de sub marcajul lui Volmer, 
reia spectaculos în gol: 1—0.
Din acest moment s-a conturat 
întreruperea „seriei negre" de 
patru etape a orădenilor. In ul
timul minut al reprizei, bihore- 
nii mai sprintează o dată de
cisiv : același Popovici a exe
cutat o lovitură de colț peste 
toată apărarea adversă, Lucaci 

la început câ ieșenii nu se in
timidează pe terenul propriu al 
dinamoviștilor. Ei au continuat 
să atace în min. 27, cînd tot 
Dănilă, liber, a șutat pe _ lingă 
poartă. Trei minute mai tir
ziu mijlocașii ieșeni pierd min
gea care ajunge la A. Moldo
van. acesta ii deschide în a- 
dîncime pe DUDU GEORGES
CU și „Gheata de aur" euro
peană, intr-o situație foarte fa
vorabilă, cu mult singe rece, 
se învirte printre apărători și 
din apropiere (min. 30) stre
coară mingea In plasa lui Bucu, 
portar care ' avea să fie totuși 
o revelație a meciului. încu
rajați de gol, dinamoviștii pre
iau inițiativa și in min. 39 
Sătmăreanu, la un corner, a 
fost la un pas de a mări scorul. 
Cea mai mare ocazie de gol 
a reprizei o are însă Politeh
nica, în min. 43. In urma unei 
combinații Simionaș—Costea, ul
timul pătrunde singur in ca
reu și de la 10 m șutează pe 
lingă bară.

După pauză, Dănilă repetă, 
în min. 49, „bara" din debutul 
meciului, Romilă are și el o 
ocazie excelentă în min. 59 
pentru ca să urmeze două oca
zii dinamoviste, dintre care a- 
ceea a lui Sătmăreanu, în min. 
62 (trimite mingea cu capul în 
portar de la 6 m), a fost cea 
mai mare. Urmează, peste 5 
minute, o ultimă ocazie ieșeană 
de a egala (Ciocîrlan, șut, ne
jenat de la 8 m, afară) și apoi 
partida se stinge in anonimat.

Aurel NEAGU
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Cartonaș 
Cartona* 
Trofeul 1

retrimite balonul cu capul, în 
careu, și SUCIU, venit la întil- 
nire, șutează cu exteriorul, ma- 
jorînd scorul.

La reluare, jocul pierde din 
spectaculozitate, băcăuanii ies 
mai curajos la atac și au două 
bune ocazii (min. 64 și 84).

Stelian TRANDAFIRESCU
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DOAR A DOUA REPRIZA
PITEȘTI, 12 (prin telefon).
Meci deschis, disputat și e- 

chilibrat sub raport tactic, în
tre două echipe din zona de 
mijloc a. clasamentului, elibe
rate oarecum de obsesia luptei 
pentru puncte. Gazdele au ata
cat din start cu mult aplomb 
și au creat cîteva acțiuni pe
riculoase. dar apărarea ară
deană. bine organizată si a- 
proape ermetică, n-a lăsat ni
mic să treacă. Și totuși? în 
două situații, golul a părut de 
neevitat la poarta lui Jivan : 
în min. 14, cînd mingea trimisă 
de Radu II a fost respinsă în 
ultimă instanță. în drum spre 
plasă, de Ologeanu, si în min. 
24, cînd Dobrin, avînd de exe
cutat o lovitură de pedeapsă 
(în urma unui fault în careu 
comis asupra lui Radu II), i-a 
dat posibilitate lui Jivan să 
respingă în corner, tn această 
primă repriză, 
vut, pe contraatac, 
ocazie de a marca, 
prin Cura. Acesta, 
tial în interiorul

oaspeții au a- 
o excelentă 
în min. 21, 
faultat ini- 
careului. a

rămas 
arbitrul 
tajului, 
dean s 
ratat.
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[ti MULTE, GOLURI PUȚINE...
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■riy oaspe- 
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ui care s-a 
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STASE, a- 
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Bădin, și 
in min. ÎL

STEAUA - JIUL 3-1 (2-0)
Stadion Steaua ; teren bun; timp frumos; spectatori, cproximotiv 13 000. 

Au marcat : NASTASE (min. 7 și 59), VIGU (min. 11, din 11 m), respectiv 
AUGUSTIN (min. 68). Raport de cornete : 5—2. Raportul șuturilor la poartă : 
35—12 (pe spațiul porții : 13—4).

STEAUA : lordache 8 — Anghelinl 7, FI. Marin 7, Someș 7, Vigu 7 — Du
mitru 9. Stoica 8, Iordănescu 6 (min. 80 Râducanu) — Trai 5 (min. 52 Ion 
Ion 6), Năstase 7, Zamfir 7.

1IUL : Cavai 8 — Rusu 5, Bădin 5, Ciupitu 7, Covaci 5 — Stoica 6, Augus
tin 8. Stoichlță 8 — Sâiăjan'6, Dumitroche 6, Bucures.cu 5 (min. 70 Tema 6).

A arbitrat : I. Chilibor > 1° Hole > H- Anuțescu și I. Răileanu (toți
din Pitești).

Cartonașe galbene : BADIN, BUCURESCU, AUGUSTIN, ZAMFIR.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5—1 (2—0).

cînd VIGU a transformat „cu 
sete" o lovitură de la 11 m, 
acordată la un fault clar asupra 
lui Iordănescu. Steaua a mai 
avut numeroase ocazii, din 
care notăm „capul" peste bară 
al lui Năstase (min. 28), șutul

N-A FOST INFIRMATA
,C.M. REȘIȚA - RAPID 0-0
tulul ; teren foarte bun ; timp frumos, canicufâ î 
7 000. Raport de cornere : 10-3. Raportul șuturilor 

•iul podii : 7—3).
zu 7, Porațchi 8, Hergane 8, Boțonea 6 — Pușcaș 6 
3l 7« Bora 6 — Atodlresei 5 (min. 70 Kiss 6), Bojin

> 7, Nîțâ 7, Pîrvu 7, Ad. Dumitru 8 — M. Stei ion 7, 
69 6) — Cojocaru 8, Rontea 6 (min. 79 Doru69 V 6) 

'* * *t* î 

. La juniori :

la linie V.

2-0 (1^0)

8, Ronteo 6 (min. 79 Doru

Gocilteu și V. Grigoresca

Finala campionatului republican al juniorilor II și școlarilor
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n ultimele 
d n-a pu- 
e data a- 

gazdelor, 
l în jumă- 
t. Parado- 

întîlnirii, 
ci teritori- 
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țur, a tri- 
(ieșit îno- 
ă poartă!

Fină atunci, gazdele au șutat de 
multe ori La poarta lui lonlță, 
dar. In majoritatea cazurilor, pre
cizia șuturilor a lăsat de dorit. 
Cele mal favorabile ocazii ale lor 
le-am notat In min. 15 (Bora), 
min. 18 (Gabel), min. 23 și 35 
(Bojin) și min. 38 (Gabel — șut 
violent In bară).

La reluare, se joacă spre o 
singură poartă, cea a lui Ion iță, 
dar fundașii rapidiștl, susținuți 
In majoritatea situațiilor critice 
de Neagu, fac față atacurilor In 
valuri ale reșițenilor. In min. 75, 
Ad. Dumitru salvează din fața 
porții mingea expediată de Bora, 
care II depășise pe Ioniță. Si ast
fel, Rapid obține un punct ex
trem de prețios în lupta pentru 
evitarea retrogradării.

Gheorghe NERTEA

alături executat de Iordănescu 
într-o situație ideală și 
ales tirul dublu — 
(min. 
venit 
tuații. 
parte 
tat la 
de Dumitrache (cu Săîăjan sau 
Bucurescu), totul rezumîndu-se 
la mărea ocazie a lui Bucu
rescu. din minutul... 1, care ar 
fi putut preveni deruta oaspe
ților în primul sfert de oră. 
După pauză, Jiul „iese" mai 
curajos, Ciupitu ratează, după 
o cursă spectaculoasă (min. 47), 
dar Steaua revine mereu în 
atac și mărește scorul, în min. 
59, cînd, după o serie de „cro
șete" Zamfir, NASTASE reia 
nestingherit, în gol. Jocul se 
păstrează într-un tempo rapid, 
Jiul continuă să contraatace, 
lntr-o formulă nouă, prin cu
plul Stoichiță-Augustin. In 
min, 80, oaspeții reduc scorul, 
în urma unui „cap" spectaculos 
al lui AUGUSTIN, printre cei 
doi stoperi, la o centrare a Iui 
Stoichiță. Victorie logică, la ca
pătul unei partide jucate alert, 
care avea să-l obosească și 
arbitrul Chilibar, bun pînă 
min. 75, dar de nerecunoscut 
final.

mai 
___ __ Troi-Stoica 
43), cînd Cavai a inter- 
miraculos,' în ambele si- 
In toată această primă 

a jocului, Jiul s-a limi- 
atacuri „în doi", conduse

CAMPIOANACHIMICA TIRNAVENI 1-0 CU PETROLUL*.
putea fi și de partea ploieș— 
tenilor, deoarece pe parcursul'.' 
partidei situațiile de gol au al
ternat, aproape egal, de am
bele părți. Cele mai clare oca
zii au fost irosite de I Constan
tin (min. 31, 36 și 71) — Pe4 
trolul, Bozeșan (min. 3 și 77); 
Ganea (min. 45) — Chimica.
Pentru buna evoluție a elevilor 
lor, pentru dăruirea și sporti
vitatea cu care aceștia și-au- 
apărat șansele, cei doi antre
nori — Tiberiu Mesaroș (Chî-Ț- 
mica) și Mihai Mocanu (Pe— 
trolul) — merită, la rîndul lor;, 
felicitări.

Arbitrul M. 
a condus bine 
mâții:

CHIMICA : 
Fodor, Frim,
Ganea, Bozeșan, 
(min. 58 Pop), Artimic, BalinL.

PETROLUL: Afiliu — Opreai 
Tudor, Mihalcea, Paja — Ne— 
goescu. Radu, Marinescu (mini 
62 Marcu) — N. Constantin 
(min. 41 Tătaru), I. Constantini 
Anghel.

Buze a (București)» 
următoarele far--

Parau — Sililra;~ 
Deac — Vitan;.

Cîmpian
Tinerii Jucători din Tîrnăveni la cîteva minute după ciștigarea 
titlului de campioni Foto : S. BAKCSY

pe 
în 
în

loan CHIRILA

Duminică după-amiază, în 
deschidere Ia partida de Divi
zia A Steaua — Jiul, pe stadio
nul Steaua din Capitală a avut 
loc finala campionatului re
publican al juniorilor II și 
școlarilor. In acest an titlul 
de campioană și l-au dispu
tat formațiile Chimica Tîr
năveni și 1 
cîștigătoare 
celor două 
neului final încheiat recent la 
Hunedoara. La capătul unei în
treceri echilibrate, 
faze aplaudate de cele cîteva 
mii de spectatori, 
revenit cu 1—0 (0—0) echipei 
Chimica Tîrnăveni. Unicul gol 
al meciului a fost inscris in 
min. 75, cînd BOZEȘAN, pro- 
fitind de o neînțelegere a apă
rătorilor pioieșteni, a șutat, din

careu, fără speranțe pentru 
portarul Afiliu.

Titlul a revenit astfel tine
rilor jucători din Tîrnăveni, dar 
tot așa de bine succesul final Marian GHIOLDUȘ

■ Chimica
Petrolul Ploiești, 
merituoase ale 
serii ale tur-

cu multe

victoria a

LOCALNICII, MAI HOTĂRiȚI ÎN ATAC
CORVINUL - PROGRESUL 2-0 (1-0)

IDĂ ANOSTA
OVA - F.C.M. GALAȚI 3-1 (2-1)

□lunecos ; timp — a plouat cu grindină inointea 
mativ 8 000. Au marcat : CIRȚU (min. 4 șl 12), 
UN (min. 43). Raport de camere : 12—4. Raportul 
(pe spațiul porții : 12—3).

(min. 80 Purcaru) — Negrită 6, Tilihoî 7, Ștefă- 
e 7. Bălăci 8, Beldeanu 7 (min. 73 Țicleanu 7) 
7,

£. Popescu 4, Stoicescu 5, Morohai 4, I. NIcu 5 
, B urce a 8 — Țolea 6 (min. 56 Ene 5), VocMn 5,

(Bacău) : la linie : D. Ghețu șl G. Fodor

5TANTINESCU, HAIDUC.
NTINESCU.
3 juniori : 3-0 (3-0).

Stadion „Corvînul" ; teren alunecos ; timp înnourat ; spectatori, aproxima
tiv : 8 000. Au marcat: NUNWEILLER (min. 21), AGUD (min. 68). Raport de 
cornere : 9—10. Raportul șuturilor la poarta : 21—11 (pe spațiul porții : 9-3).

CORVINUL : Ion Gabriel 9 — Gruber 7, Tonca 7, Vlad 8, Albu 7 — Ange
lescu 6 (min. 32 Bucur 6), Economu 7, Dumitriu IV 8 Nunweiller 8, Agud 
8, Vâetuș 7 (min. 79 lancu).

PROGRESUL : Giron 7 - Ploscaru 6 (min. 73 FI. Mihal 8), Moraru 6, lor- 
gulescu 8, Gh Ștefan 6 — Nignea 7, Grama 6, Iatan 7—1. Sandu 8, Dragu 
7, Apostol 6 (min. 79 Sâtmâreanu 1).

A arbitrat : Otto Anderco A ★★★ J Ia Hnie : I. Taar (ambii din Satu 
Mare) și V. Catanâ (Cărei).

Cartonașe galbene : NIGNEA, PLOSCARU, ECONOMU, ALBU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori ; 2—0 (1—0).

DIVIZIA B: ETAPA A 3I-u
SERIA 1 --------------- ----------------------------- -

C.F.R. PAȘCANI - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 1-0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Bandac (min. 54).

C.S.U. GALAȚI - METALUL PLO
PENI 3—3 (0—1). Autorii golurilor :
Olteanu (min. 49), Pâunescu (min. 
54), Marinescu (min. 64) 
C.S.U., Râdulescu (min. 
stantin (min. 71 și 80) 
talul.

RELONUL SĂVINEȘTI - C.S.M. SU
CEAVA 1-0 (0-0). A marcat : Ciocan 
(min. 83).

PORTUL CONSTANȚA - CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 2-1 (1-0). Autorii goluri
lor : Biliboacâ (min. 25), Costache 
(min. 78), respectiv Pitiș (min. 85).

VICTORIA TECUCI - PETROLUL 
PLOIEȘTI 0-0.

OLIMPIA RM. SĂRAT - OLTUL SF. 
GHEORGHE 0-0.

MINERUL GURA 
GLORIA BUZĂU 2-0 (1-0). 
cat : Suciu (min. 32) și 
(min. 86).

PRAHOVA PLOIEȘTI - F. 
ILA 1-0 (0-0). A înscris
(min. 61).

UNIREA 
ZEȘTI 1-0 
(min. 25).

Relatări
V. Zaharia, T. ___ ,
P. Enache, C. Filițâ, (T. Dudescu, D.

Bolohan, I. Tânâsescu 
liu.

>>

pentru
3) și Con- 
pentru Me*

HUMORULUI -
Au mor- 
Derman

€. BRA- 
Nistor

FOCȘANI - C.S.M. BOR-
(1—0). A înscris : Manta

de la corespondenții : 
Siriopol, N. Marcu,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

îunîe) î Me*'-

PETROLUL PL. 31 22 7 2 61-15 5f
Relonul Săv. 31 15 6 10 38-34 M
Gloria Buzău 31 13 9 9 37-25 35
C.S.U. Galați 31 14 6 11 58-42 34
Metalul Plop. 31 13 7 11 48-34 33
CSM Suceava 31 13 7 11 28-28 33
CFR Pașcani 31 13 6 12 41-33 32
Prahova. PI. 31 12 7 12 38-35 31
Oltul Sf. Gh. 31 12 7 12 29-31 31
FC Brăila 31 9 12 10 45-45 36
Portul C-ța 31 10 10 11 35-42 3»
Ceahlăul P.N. 31 13 4 14 34-42 3d
Unirea Focș. 31 11 7 13 29-37 29
Vict. Tecuci 31 10 8 13 36-48 28
Celuloza Căi. 31 12 3 16 29-35 27
CSM Borzești 31 9 8 14 17-32 26
Minerul GH. 31 9 7 15 34-40 25
Olimpia Rm.S. 31 4 9 18 17-56 13

ETAPA VIITOARE (19
talul PlopenI - C.F.R. Pașcani (1—3)J 
Victoria Tecuci — Relonul 
(o-i). r * 
Galați (3-4), ______ ____ ...
C.S.M. Suceava (0—0). Celuloza Că
lărași — Olimpia 
C.S.M. Borzești 
măruțul (0—5), 
tul Constanta 
Neamț 
Gloria 
(0-1).

____  Săvinești1 
Oltul Sf. Gheorghe — C.S.UJ 

Petrolul Ploiești
- cir

Rm. Sărat (1—2)r\. 
Minerul Gura

F. C. Brăila — Por-^ 
(1—2), Ceahlăul P-'J 

— Prahovo Ploiești (1—3)^1 
Buzău — Unirea Focșanii

elefon). 
plic* si
re: . » 'Șl 

iar apă- 
le afară, 
nele mi- 
jolurl în 

min. 4, 
balonul 

ă, a șu- 
■ în col- 
ași C1R- n, trece 

plasea- 
In min. 
ieanu a 
in bară, ofensive 
șstul de 
fără să min. 43. 
imească 
itinescu 
ară și 
să. In

min. 45, oaspeții au r&mas în 
zece Jucători: de Ia un fault ba
nal, pentru proteste, Constanti- 

Xnescu s-a ales cu un cartonaș 
galben și apoi cu cel roșu.

După pauză, în inferioritate nu
merică, gălățenii aproape că nu 
au mai pus probleme studenților. 
Eforturile lui Burcea, foarte bun, 
n-au fost susținute de coechipi
eri, astfel că, practic, meciul s-a 
jucat la o poartă. în min. 48, 
Cîrțu, doar de la 8 m, a șutat 
în bară. în min. 60, E. Popescu 
l-a faultat pe Marcu; acesta a 
executat lovitura liberă și BĂ
LĂCI a înscris cu capul. Gazdele 
n-au mai înscris, părlnd dezin
teresate mai ales în maniera în 
care au expediat șuturile la poar
tă. Cu două ocazii, Orac (min. 50) 
și Burcea (min. 84) nu puteau 
întoarce un rezultat. Arbitrajul 
confuz, inegal în aprecieri, lipsit 
de colaborarea cu tușierii.

Constantin ALEXE

ATE
mingii, 
avan

ul ara
și a

nirii a 
supe- 

Hiinute. 
j mult 
mbinat 

1 multe 
«ortului 
treme), 
ectacu- 

. DORU 
t, cu

cen- 
>SU. si 
ți, care 
olt, în 
ezitare 

Apei, 
a ri- 

tă vi
ată in 
ZSCHI, 
ovitură 

nui

F.C. ARGEȘ - U.T.A. 2-1 (0-0)
Stadion „1 Mai“ ; teren bun, timp 

frumos ; spectatori, aproximativ : 
12 000. Au morcat : DORU NICOLAE 
(min. 49), RADU II (min. 63) și 
BROȘOVSCHI (min. 75 din lovitura 
de la 11 m). Raport de cornere : 
12-5. Raportul șuturilor Ia poartă : 
28—15 (pe spațiul porții : 16—5).

F. C. ARGEȘ : Speriatu 7 — Bărbu- 
lescu 7, Stancu 7, Olteanu 8, Ivan 

* - * ■ -- Ro$u g), Cîrstea
30 lovânescu 6) 
Radu II 7, Do-

HUNEDOARA, 12 (prin tele- 
fon).

Direct amenințate de situația 
lor în clasament, cele două for
mații s-au angajat într-o luptă 
dîrză care n-a scăzut nici un 
moment pe tot parcursul ei. 
Gazdele mai incisive, mai ho- 
tărîte în atac, și-au creat nume
roase situații de gol fructificînd 
două dintre ele și obținînd ast
fel o victorie pe deplin meri
tată. Meritul bucureștenilor tre
buie însă relevat pentru că ei 
nu au cedat nici un moment 
lupta iar in prima jumătate de 
oră a reprizei secunde au des
fășurat un fotbal combinativ 
care a obligat pe hunedoreni. la 
o apărare susținută. Din start, 
acțiuni tăioase la ambele porți. 
Vom nota cursa lui Văetuș 
(min. 6) terminată cu un șut 
peste bară ca și lovitura înșe
lătoare a lui Ion Sandu (min. 8) 
pe care Ion Gabriel o va res
pinge în corner. După ce am
bele formații construiesc o se
rie de acțiuni periculoase res
pinse de defensivele lor, Corvi- 
nul deschide scorul, în min. 21 : 
Agud face o cursă pe extrema 
stingă, îl scoate pe Giron din

poartă și șutează, în traiectoria 
balonului intervenind și Econo
mu și RADU NUNWEILLER, 
ultimul trimițindu-1 în plasă. 
Pînă la sfîrșitul reprizei-, gazde
le vor mai avea trei bune ocazii 
(min. 28 — Angelescu; min. 38 — 
Văetuș ; min. 44 — Agud).

După pauză bucureștenii joa
că și mai deschis decît o fă
cuseră pînă atunci și vor obți
ne dominarea teritorială. Con
traatacurile gazdelor sînt însă 
foarte periculoase și în min. 68 
ele își măresc avantajul : Văe
tuș îi pasează printre doi lui 
AGUD care trece de Iorgulescu 
și șutează sec în poartă : 2—0. 
Gazdele vor avea emoții în 
continuare pentru câ Fl. Mihai, 
recent introdus, are două bune 
situații (min. 74) stopate în ul
timă instanță de Ion Gabriel. 
Finalul va aparține Corvinului 
care in min. 79, 89 și 90 a fost 
foarte aproape de înscrierea 
celui de al treilea gol dar Agud 
(de 2 ori) și Economu n-au reu
șit să marcheze deși s-au aflat 
în față 
Giron.

SERIA A Il-a

numai cu portarul

Eftimie IONESCU

7 — Toma 6 (min. 46
7, Chivescu 6 (min.
— Doru Nicolae 8, 
brin 7.

U.T.A, : Jivon 8 __ Tr~.
Schepp 7, Kukla 7, Giurgiu 6 — Leac 
7, Ologeanu 8, Bedea 6 (min. 57 
Tisa 6) — Cura 7 (min. 63 Domîde 
6), Broșovschi 6, Nedelcu II 6.

A arbitrat : Gh. Retezan ★ ★ ** ; 
la linie : I. Puia (ambii din Bucu
rești) și P. Baban (Sibiu).

Cartonașe galbene : BEDEA.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori 

0-3 (0-0).
•

Gașpor 6,

tidei a fost deosebit de intere
sant si de palpitant. Gazdele 
au trecut de trei ori (min. 83, 
85 si 88) pe lingă majorarea 
scorului si oaspeții. în ultimul 
minut, pe lingă golul egaliza
tor.

Mibai IONESCU

MECIUL DE LA CONSTANȚA, ÎNTRERUPT 
ÎN MIN. 36, CONTINUĂ AZI

F.C. CONSTANȚA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-0
Stadion 1 Mai ; teren impracticabil din cauza ploii torențiale ; spectatori 

aproximativ 5 000. Pînă la întreruperea jocului din cauza condițiilor atmos
ferice și a terenului impracticabil (min. 36), raportul de cornere a fost 4—1 
iar cel al șuturilor la poarta 4-2 (pe spațiul porții 1—1).

F. G CONSTANȚA : Ștefânescu — Codin, Buduru, Nistor, Turcu — Ignat, 
Dragnea, Livciuc — D. Zamfir, Tararache, Hofmeister.

POLITEHNICA : Catena — Nadu, Vișan, Mehedințu, Barna — Dembrovschî, 
Roșea, Lața — Mioc, Floareș, Petrescu.

Arbitri : C. Dinulescu, Gh. Vasilescu ! și G. Dragomir (toți din București). 
Cartonașe galbene : BARNA.
La juniori 1—0 (0—0).

CONSTANȚA, 12 (prin tele
fon).

La Constanța, partida dintre 
formația locală F.C. și Politeh
nica Timișoara s-a întrerupt în 
min. 36. Meciul nu trebuia să 
înceapă, de fapt, pentru că o 
ploaie torențială căzută azi 
după-amiază a făcut ca terenul 
de joc să se afle un sfert sub 
apă, iar in multe alte locuri

să fie un veritabil... bazin. 
Arbitrul C. Dinulescu a sperat, 
totuși, că ploaia se va opri, 
dar și după începerea meciului 
rafalele puternice au făcut, pur 
și simplu, terenul impracticabil. 
Partida s-a întrerupt în min. 
36 și urmează să continue luni 
după-amiază cu începere de Ia 
ora 17,30.

METALUL BUCUREȘTI - ȘOIMII SI
BIU 2—1 (0—0). Autorii golurilor :
Georgescu (min. 47 și min. 61 din 
11 m), respectiv Marcu (min. 69).

CHIMIA TR. MĂGURELE - FLA
CĂRA AUTOMECANICA MORENI 2-0 
(1-0). Au înscris : Radu (min. 44) și 
Șolomon (min. 70 din 11 m).

UNIREA ALEXANDRIA - TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI 6-0 (4-0). Au
marcat : Voicilâ (min. 2, 33, 57 și 
68), Hirșulescu (min. 13) și Jipa 
(min. 40).

METALURGISTUL CUGIR - VOINȚA 
BUCUREȘTI 2-1 (1-0). Au înscris :
Tamaș (min. 34), Tîmpea (min. 76), 
respectiv Danciu (min.

TRACTORUL BRAȘOV 
TIRNAVENI 1-0 (1-0). 
fost realizat de Pașca

C. s. TIRGOVIȘTE 
ROȘU BRAȘOV 7-0 
golurilor: Tătaru (min. . ..
Furnica (min. 30), Sava (min. 40 și 
57) și Kallo II (min. 70).

DINAMO SLATINA - NITRAMONIA 
FĂGĂRAȘ 1-0 (0-0). A înscris s
Râutu (min. 54 din 11 m).

Ș. N. OLTENIȚA - F.C.M. GIUR
GIU 0—2 (0—0). Au marcat : Pantu 
(min. 64) și Corin (min. 62).

CHIMIA RM. VILCEA - ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 1-0 (0-0). Me
ciul s-a disputat în zîua de 26 mai.

Relatâri de la 
N. Ștefan; D. Gruia,

Vîlceanu, C. Gruia, M. 
Dîrnescu și V. Țugui.

58).
- CHIMICA 
Unicul gol o 
(min. 28).
- STEAGUL 

(4—0). Autorii
12. 20 și 55),

corespondenții : 
M. Bizon, M.

SERIA A Hl-a
STICLA TURDA - F. C. BAIA MARE 

3-0 (2—0). Au marcat : Fedeleș (min. 
1Î), Rezmuveș (min. 30) și Tașnadi 
(min. 77).

OLIMPIA SATU MARE - C.I.L. SI
GHET 2-1 
(min. 34 
(mia. 14).

GLORIA
LAN 3-2 .
Fernea (min. 27). 
Butuza (min. 75), 
(min. 52 si 73).

DACIA ORÂȘTIE - U.M. TIMIȘOARA 
3-1 (3-1), Au înscris : Nenu (min.
«), Radu (min. 8). Stăncel (min. 43 
din 11 m), respectiv Batki (min. 21).

C.F.R. TIMIȘOARA - MINERUL LU
PENI 2-2 (0-1). Au marcat : Roșea 
(min. 50), Dima (min. 75 din 11 m) 
pentru C.F.R., G. Stan (min. 28) și 
Roșu (min. 89) pentru Minerul.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - AURUL 
BRAD 1-0 (0-0). A înscris : Boca
(min. 85).

RAPID ARAD *■
1-0 (0-0). 
(min. 68).

MUREȘUL 
POCA 1-0 
caru (min. 79).

ARMATURA ZALĂU - IND. SIRMEI 
C. TURZII 3-0 (1—0). Autorii goluri
lor : Mato (min. 30) șl Voida (min. 
75 șl 77).

(1—1). Au înscris : Marcu 
și 77), respectiv Deac

BISTRIȚA - VICTORIA CA-
(2—0). Autorii golurilor :

Moga (min. 35), 
respectiv Goea

MINERUL CAVNIC
Autorul golului : Hamza

DEVA - „U* CLUJ-NA- 
(0—0). A morcat : Cojo-

Avanu, CiJ

1. CS TIRGOVIȘTE 31 20 6 5 56-19 «T
2. Steagul roșu 31 20 2 9 47-31 O.
3. Chimia Rm. V. 31 20 1 10 63-37 41
4. Unirea Alex. 31 15 5 11 40-22 35
5. Dinamo SI. 32 15 3 14 43-34 31
6. Nitramonia 31 15 3 13 40-36 33
7. Metalul Buc. 31 14 5 12 38-36 33
8. Met. Cugir 31 13 5 13 26-30 31
9. Chimica Tîrn. 31 14 3 14 36-41 31

10. FCM Giurgiu 31 11 8 12 38-42 30
11. Tractorul Bv. 31 12 6 13 33-45 3Q
12. Șoimii Sibiu 31 11 7 13 40-36 29
13. Chimia Tr. Mg. 31 12 5 14 35-37 29-
14. Electroputere 31 9 10 12 48-49 28
15. Flacăra Moreni 31 13 2 16 31-35 20
16. Voința Buc. 31 10 5 16 23-40 25
17. ȘN Oltenița 31 9 3 19 22-45 2t
18. Tehnometal 32 5 5 22 18-62 15

: ȘoimiiETAPA VIITOARE
Sibiu — Chimia Rm. Vîlcea (0-4),’ 
Chimica Tîrnăveni - MetalurgistuJ 
Cugir (0—2), F.C.M. Giurgiu — Trac
torul Brașov (0-2), Flacăra Airtome- 
cunica Moreni — Ș. N. OHenițc» 
(0—1), Steagul roșu Brașov — Meta*» 
Iul București (0—1), Nitramonia Fă
găraș — C. S. Tirgoviște (1—2), ^Vo-' 
ința București — Chimia Tr. Mâgu^ 
rele (T-3), Electroputere Craiova — 
Unirea Alexandria (0—2), Tehnometot 
București — Dinamo Slatina — dis
putat.

Relatâri de la corespondenții : P- 
Lazăr, Z. Covaci, I. Toma, B. Crețu, 
Șt. Marton, I. Lespuc, 
mion și M. Bonțoiu.

I. Ioana, I. Si-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

OLIMPIA S. M. 
Gloria Bistr. 
C.I.L. Sighet 
U.M. Timiș. 
C.F.R. Timiș. 
Mureșul Deva 
F.C. Baia Mare 
Aurul Brad 
Armătura Zalău 
Rapid Arad 
GF.R. Cj.-Nap. 
Sticla Turda 
Vid. Colan 
„U" Cj.-Napoca 
Min. Lupeni 
Dacia Orâștie 
Ind. sîrmei 
Minerul Cavnic

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

22 3 
17 4 
15 4
15 2

2
4
5
3
5
4
4
5
3
4
4
2
5
5

15
14
13
14
13
13
13
12
13
12
12
13
10
9

6
10
12
14
14
13
13
14
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17

59-21 
53*43 
41-42 
57-44
40- 37
33- 38 
45-34
41- 34
36- 40
42- 44
34- 38
32-38
38-47
32- 37
33- 45 
35*49 
41-54
37- 44 23

47
38
34
32
32
32
31
31
31
30
30
29
29
28
28
28
25

(19 Iunie) : „U“ETAPA VIITOARE .............. ..
Cluj-Nopoca — C.I.L. Sighet (1—3)« 
C.F.R. Timișoara — Dacia Orâștie 
(0—1), Victoria Călan — Sticla Turda 
(2—4), F. C. Baia Mare — Mureșul 
Deva (1—2). Minerul Cavnic — C.F.R. 
Cîuj-Napoca (0-1), Armâtura Zalău 
— Rapid Arad (2—1), Ind. sîrmei C. 
Turzii — Gloria Bistrița (1-8), Aurul 
Brad — U. M. Timișoara (0—2), Mh 
nerul Lupeni — Olimpia Satu Mar© 
(1-3).



M. ROMASCANU SI DINAMO - ÎNVINGĂTORI» »
ÎN „CURSA VICTORIEI»

© Ciștîgătorii ultimelor două etape: Ion Cojocaru (Steaua) și Vasile Teodor (Dinamo)

S-a încheiat „Trolcul Tomis" la volei feminin

ECHIPA CUBEI PE PRIMUL LOC
Prima reprezentativa a României

Simbătâ după-amiază s-a în
cheiat în Capitală competiția 
ciciistă internațională „Cursa 
Victoriei". Deosebit de reușită, 
spectaculoasă, întrecerea a fost 
cîștigată de cicliștii de la Di
namo. Mircea Ilomașcanu, gra
ție performanțelor sale la că- 
țărări (care i-au adus o boni
ficație de 30 sec.), a trecut la 
sfîrșitul cursei pe primul loc în 
clasamentul individual, iar for
mația primă, a clubului sportiv 
Dinamo București (antrenor: 
Nicolae Voicu) și-a menținut și 
consolidat pînă în ultima sec
vență poziția de lideră. Meri
torie comportarea și performan
ța lui Vasile Teodor (Dinamo), 
învingătorul ultimei etape și al 
doilea clasat în ierarhia finală, 
precum și a lui Ion Cojocaru 
(Steaua), cîștigă torul etapei 
contratimp individual pe munte_. 
Se cuvine, de asemenea, să 
evidențiem excelenta organizare 
a întrecerii — asigurată de clu
bul sportiv Steaua și A.S. Lo- 
to-Pronosport, precum și pres
tația corpului de arbitri.

Rezultate tehnice :
Etapa a V-a (7 km, contra

timp individual pe munte) : 1. 
ION COJOCARU (Steaua) 14:46 
(m.o. 28,439) ; 2. Mircca Ro- 
mașcanu (Dinamo) 14:48; 3. Va
sile Teodor (Dinamo) 15:12; 4. 
Eugen Dulgheru (Steaua) 15:19; 
5. H. Korn (Vorwărtz) 15:25; 6. 
D. Kletzin (Vorwărtz) 15:26 ;
7. A. Lazarenko (Ț.S.K.A.) 15:26;
8. M. Valentin (Dinamo) 15:29;
9. M. Vierke (Vorwărtz) 15:32;
10. P. Domojilkin (Ț.S.K.A.) 
15:34.

Etapa a Vl-a (Predeal —Plo
iești — București. 137 km) : 1. 
VASILE TEODOR (Dinamo) 
2 h. 59:30 (m.o. 45,800 km !) ;
2. Nicolae Savu (Dinamo) ; 3. 
Die Butaru (Dinamo) ; 4. S.

ROMÂNIA-ANGLIA 4*1
(Urmare din pag. 1)

cuiul se ivesc momente de ner
vozitate și de replici în care 
sînt angrenați Ilie Năstase și 
David Lloyd. Arbitrul principal 
al intîlnirii, Jalme Bartroli (Spa
nia), dictează avertisment te- 
nismanului român.

în următoarele două seturi 
experiența și clasa superioară a 
•jucătorilor români își spun cu- 
vîntul, ei reușind să termine 
victorioși cu 6—4 și, respectiv, 
9—7. A fost o întîlnire care a 
prilejuit — datorită în bună 
măsură și jocului fraților Lloyd 
— încă o dată, afirmarea exce
lentului nostru cuplu Ilie Năs
tase — Ion Tiriac. O frumoasă 
partidă de dublu, o „bătălie" 
pentru puncte, care a pasionat 
tribunele.

Echipa României ridică scorul 
întîlnirii la 3—0 și obține cali
ficarea 1

T. MARCU - R. LEWIS 
6—4, 1-6, 1-6, 3-6

Ieri, aversele de ploaie au 
ocolit arena Progresul, astfel 
că am putut asista și la ulti
ma după-amiază a întîlnirii 
dintre tenismanii români și cei 
englezi. De fapt, ea purta un 
interes strict spectacular, căci 
rezultatul fusese pecetluit în 
ajun. Poate, de aceea, specta
torii au fost decepționați în 
parte de afișul reuniunii, din 
„care lipseau primele rachete, 
Ilie Năstase și John Lloyd. Dar 
jucătorul britanic era serios 
marcat de efort, încă din pri
ma zi, preferind să treacă pe 
banca de odihnă. Și la fel a

ATLETISM • La Moscova, în 
cadrul „Memorialului fraților 
Znamenski": 10 OOO m — Sellik
(U.R.S.S.) 28:23,2. Kopiach (Polo
nia) 28:23,4 și Ilie Floroiu 28:24,1; 
3 000 m obst. — Filonov (U.R.S.S.) 
8:26,2 (Paul Copu, locul 3, cu 
8:29,6); prăjină — Klșkun 5,50 m; 
suliță — Erșov 83,36 m; lungime 
(f) — Krauze 6,53 m; 3 000 m (f)
— Ulmasova 9:11,9 » In cadrul 
concursului de la Bratislava: 
400 m — Juantorena (Cuba) 45,64; 
100 m (f) — Sylvia Chivas (Cuba) 
11,65: 1 500 m — Plachy (Ceho
slovacia) 3:37,04 (rec. naț.); înăl
țime — Lauterbach (R.D.G.) 2,24 m; 
suliță — Boros (Ungaria) 87,38 m; 
800 m — Bayl (Tanzania) 1:47,03; 
200 m — Leonard (Cuba) 20,67; 
înălțime (f) — Mlada Karbanova 
(Cehoslovacia) 1,86 m; 800 m (f)
— Tatiana Kazanktna (U.R.S.S.) 
2:03,17 * în cadrul campionate
lor s.U.A.: 400 mg — Edwin Mo
ses 47,45 (nou record mondial; v.r. 
47,64); lungime — Robinson 8,24 m 
(cea mai bună performanță mon

Vasile Teodor învinge, la sprint, plutonul în ultima etapă a 
„Cursei Victoriei". Foto : V. BAGEAC
Sklizkov (Ț.S.K.A.) ; 5. N. Ga- 
vrilă (Steaua) ; 6. M. Vierke 
(Vorwărtz) și alți 49 de ru
tieri — în același timp cu în
vingătorul.

Clasament general individual:
1. MIRCEA ROMAȘCANU (Di
namo) 16 h 01:22; 2. Vasile Teo
dor (Dinamo) Ia 23 sec; 3. Ion Co
jocaru (Steaua) la 26 sec; 4. 
Eugen Dulgheru (Steaua) la 
1:58; 5. M. Vierke (Vorvărtz) 
la 2:02 ; 6. H. Korn (Vorwărtz) 
la 2:05,7. A. Lazarenko 
(Ț.S.K.A.) la 2:11 ; 8. Ion Buta
ru (Metalul Plopeni) la 2:33; 9. 
Nicolae Savu (Dinamo) la 2:35; 
10. Ilie Butaru (Dinamo) la 3:32 
(în clasament figurează 55 de 
rutieri ; au abandonat 10 aler
gători).

Clasament general pe echipe:
1. DINAMO I 48 h. 06:55; 2. 
Vorwărtz Frankfurt pe Oder la 

făcut Năstase. Prin acordul ce
lor doi căpitani nejucători — 
Constantin Năstase și Paul 
Hutchins — au fost introduși în 
teren echipierii de rezervă.

Meciul putea fi interesant. 
Traian Marcu și Richard Lewis 
sînt „stîngaci". ceea ce oferă 
un plus de atracție jocului lor. 
De asemenea, amlndoi aveau 
acum prilejul să se afirme la 
nivel de titulari. Iată, însă, că 
Marcu, după un început bun, 
n-a confirmat așteptările fiind 
de nerecunoscut în următoare
le seturi. 'Lewis, cu puternice 
servicii, cu dese veniri la fileu 
și — în general — cu un bagaj 
tehnic superior, a început să 
se distanțeze cu relativă ușu
rință.

După al treilea set, jocul 
continuă fără pauză (care ar fi 
permis, poate, o recuperare a 
jucătorului român) și soarta 
meciului nu se schimbă. 
România — Anglia 3—1.

D. HĂRĂDĂU - J. FEAVER 
5—7, 6-3, 4-6, 6-1, 6-3

Rachetele secunde ale celor 
două echipe, Dumitru Hărădău 
și John Feaver, au furnizat o 
confruntare dîrz disputată. No
ua victorie a lui Hărădău — 
bine pregătită și realizată cu 
multă risipă de efort — se a- 
daugă ca un punct prețios în 
palmaresul acestui jucător, în- 
dreptățindu-ne să sperăm în 
evoluții din ce în ce mai bune 
în viitoarele întîlniri pentru 
„Cupa Davis".

Ultimele două partide de 
simplu au fost arbitrate de M. 
Algîu și Al. Zdrențu.

dială a sezonului); disc — Wil
kins 69,19 m; Înălțime — Stones 
2.29 m; 400 m — Taylor 45,44; 
prăjină — Tully 5,53 m; 200 m 
(f) — Evelyn Ashford 22,62 (rec. 
naț.); 1 500 m (f) — Francie Lar- 
rieu 4:08,2. » La Cawmbran (Ta
ra Galilor), 10 000 m — Ian Ste

TELEX • TELEX • TELEX
wart 27:51.2 (cel mal bun șezultat 
mondial al sezonului) • Competi
ția de decatlon de la Atena: Bul
garia 20 053 p. Norvegia 19 923 p. 
Finlanda 19 509 p. Grecia 19 216 p 
și Anglia 18 539 p. în clasamentul 
individual: Slavoy (Bulgaria) 
6 962 p. Jokkinen (Finlanda) 
6 823 p.

BASCHET a La Ciudad de Me
xico, în „Cupa Intercontinenta

2:42; 3. Steaua I la 4:09;
4. Ț.S.K.A. Moscova la 12:02; 5. 
Steaua II la 12:03; 6. Metalul 
Plopeni la 14:33; 7. Voința 
București la 14:46; 8. Dinamo
II la 58:46; 9. C.S. Mureșul Tg. 
Mureș la lh 26:03; 10. Dinamo
III la 1 h 55:14.

Clasament general al cățără
torilor: 1. MIRCEA ROMAȘ
CANU (Dinamo) 20 puncte; 2. 
Ion Cojocaru (Steaua) 17 p; 3. 
A. Lazarenko (ȚSKA) 14 p.

Hrîstache NAUM

SPORTIVI ROMÂNI
• în prima zi a concursului 

de înot „Trofeul celor 7 coline" 
ce se desfășoară la Torino, îno- 
tătoarea româncă Carmen Bu- 
naciu s-a clasat pe locul 2 la 
100 m spate cu 67,05, după o- 
landeza Edelijn 65,66 și înain
tea Sylviei Testuz (Franța) 
67,95. Anca Miclăuș s-a clasat 
pe locul 5 la 100 m delfin cu 
66,31 (locul 1 — A. Pollack — 
R.D.G. 62,17), iar Adrian Hor- 
vat pe locul 5 la 200 m spate 
cu 2:15,81 (locul 1 — St. Bellon 
— Italia 2:07,66).

FIORIN GHEORGHIU IÂ MARELE 
MUDEȘÂH DE LA LENINGRAD

MOSCOVA (Agcrpres). — în
tre 24 iunie și 19 iulie se va 
desfășura la Leningrad un ma
re turneu internațional de șah, 
la care și-au anunțat partici
parea 18 mari maeștri. Vor fi 
prezenți la acest turneu mare
le maestru român Florin 
Gheorghiu, Walter Browne 
(S.U.A.), Guillermo Garcia 
(Cuba), Milorad Kniezevici (Iu
goslavia), Ivan Radulov (Bulga
ria). Zoltan Ribli (Ungaria), 
Jan Smejkal (Cehoslovacia) și 
Lothar Vogt (R. D. Germană). 
Din U.R.S.S. vor participa cam
pionul lumii Anatoli Karpov, 
foștii campioni mondiali Vasili 
Smîslov și Mihail Tal, pre
cum și marii maeștri Iuri Ba- 
lașov, Ghenadi Kuzmin, Oleg 
Romanîșln, Mark Taimanov și 
Aleksandr Beliavski.

MECIUL ATLETIC
U.R.S.S. — S.U.A. LA SOCI

MOSCOVA (Agerpres). —
S-a stabilit ca tradiționalul 
meci atletic dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. să aibă loc 
în zilele de 1 și 2 iulie pe 
stadionul orașului Soci.

lă*: Mexic — Italia 89—86 (35—46). 
Principalii realizatori: Palomares 
(27 p), respectiv Caglieris (20 p).

CICLISM a în Turul Italiei, 
etapa a 20-a (San Pellegrino Ter- 
me-Varese. 138 km) a revenit ita
lianului Franchioni în 3h 18:34,0. 
Etapa a 21-a (contracronometru 

individual. 29 km. la Blnago) a 
revenit în 36:09 belgianului Michel 
Pollentier care și-a consolidat 
poziția de lider și este virtual 
cîștigător al competiției a în 
Turul Angliei, etapa a 11-a (Car- 
diff-Swindon, 162 km) a reve
nit cehoslovacului Batonicek în 
4h 23:31. Lider se menține sovieti
cul Husainov • In Turul Austriei, 
etapa a 9-a (Millstadt-Zeltweg,

învingătoare in ultimele două jocuri
CONSTANȚA. 12 (prin te

lefon). Cea de-a 15-a ediție a 
„Trofeului Tomis" — competi
ție internațională desfășurată 
in cadrul „Săptămînii olimpice" 
—. la care au participat repre
zentativele feminine de volei 
ale Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, Ungariei și României 
(două echipe), s-au încheiat eu 
victoria formației cubaneze, ca
re nu a cunoscut înfrîngerea.

în ultimele două zile, sîmbă- 
tă și duminică, prima repre
zentativă a României a obți
nut victorii la limită : 3—2
(—13, 11. —8, 0, 10) cu forma
ția Ungariei si 3—2 (11, 7,
—10, —9, 13) cu cea a Ceho
slovaciei. Ambele adversare 
s-au dovedit dificile prin tena
citatea cu care au luptat pen
tru a realiza un rezultat favo
rabil. Dar, de fiecare dată, ju
cătoarele noastre au găsit re
sursele necesare pentru a re
veni în finaluri ce păreau 
pierdute. De pildă. în setul al 
doilea al partidei cu formația 
Ungariei și în primul set din 
meciul cu echipa Cehoslovaciei 
voleibalistele noastre au fost 
conduse la o diferență aprecia
bilă (6—8 puncte). însă ele au 
recuperat, impunîndu-se ca 
urmare a unei concentrări su-

PESTE HOTARE
• După 6 runde, în turneul 

de șah de la Smederevska Pa- 
Ianka (Iugoslavia) conduc Ja- 
nosevici și Martinovici (ambii 
Iugoslavia) cu cîte 4*/i p, ur
mați de Jansa (Cehoslovacia) 
— 4 p. Victor Ciocdltea, care a 
remizat toate partidele, ocupă 
locul 6, cu 3 p.
• Turneul masculin de volei 

de la Sofia a fost ciștigat de 
prima reprezentativă a Bulga
riei, care a învins in finală, 
cu 3—1 (—2, 5, 9, 12), formația 
Cubei. Pentru locurile 3—4 : 
R.D. Germană — Cehoslovacia
3—1; locurile 5—6: Polonia — 
Selecționata secundă a Româ
niei 3—2; locurile 7—8: echipa 
orașului Moscova — Bulgaria 
(B) 3—1. în penultima zi, se
lecționata română a pierdut in 
fața echipei Cubei cu 0—3,

ISLANDA - IRLANDA 
DE NORD 1-0

Sîmbătă, la Reykjavik, in 
preliminariile C.M. (grupa a
4-a)  : Islanda — Irlanda de 
Nord 1—0 (1—0). A marcat Al- 
bertsson (min. 32). Clasamen
tul grupei :

gust : Olanda — Islanda.

1. Olanda 3 2 1 0 5—2 5
2. Belgia 3 2 0 1 3—2 4
3. Islanda 3 1 0 2 1—2 2
4. Irlanda de Nord 3 0 1 2 2—5 1

Următorul meci. la 31 au-

CAMPIONATE
UNGARIA. Campionatul a 

fost ciștigat de Vasas Buda
pesta. Formațiile Salgotarjăn și 
Dorog au retrogradat în divi
zia secundă. Rezultate din ul
tima etapă : Kaposvăr — Vasas 
1—1 (Văradi nu a marcat nici 
un gol) ; M.T.K. — Videoton 
3—1 ; Ferencvăros — Tatabă-

169 km) a revenit polonezului 
Szozda în 4h 16:20. In clasamen
tul general conduce austriacul 
Mitteregger.

ȘAH • „Memorialul Capablan- 
ca“. disputat la Cienfuegos (Cu
ba). s-a încheiat cu victoria lui 
Romanîșln (U.R.S.S.) cu 13'/3 p 
din 17 posibile, urmat de Garcla 
(Cuba) 13*/î p, Andersson (Sue
dia) 12*/s, Rodrigues (Cuba) 12 p, 
Dorfman: (U.R.S.S.) și Ermenkov 
(Bulgaria) — cîte 11 p.

TENIS a In sferturile de fina
lă ale turneului de la Nottingham: 
Gulllkson-Lutz 3—6, 6—3, 9—7; 
Tanner — Stockton 8—9, 6—3, 6—4; 
Smith — Ramirez 6—0, 6—4; Fillol 
— Gottfried 6—2, 2—6, 6—4. a In 
sferturi de finală la Bruxelles: 
Pilici — Munoz 5—7. 6—3, 6—2;
Meiler — Fassbender 6—0, 6—4; 
Solomon — Caujolle 6—4. 6—2; 
Taroczy — Franulovicl 6-0,- 6—4. 
în semifinale: Solomon — Taroczy 
6—3, 6—1 și Meiler — Pillci 6—2,
5—7, 9-7.

perioare în ioc. Dacă Liliana 
Pașca, suplinită la nevoie de 
Nadia Sava, au coordonat bine 
iocul, dacă Mariana lonescu, 
Maria Enache. Constanța Bălă- 
șoiu și Victoria Georgescu 
(pînă la accidentarea în meciul 
cu Ungaria) au evoluat la nivel 
superior, nu același' lucru se 
poate spune despre Irina Pet- 
culeț. cea mai înaltă trăgătoa
re. dar autoarea multor gre
șeli si acțiuni nereușite. în an
samblu. echipa a arătat multe 
disponibilități. dar mai sînt 
destule lipsuri, mai ales în a- 
tac și în apărarea din linia a 
doua, unde a fost deseori sur
prinsă de adversare. „Secun
dele" au fost întrecute cu 3—0 
(4, 8, 11) de echipa Bulgariei 
și cu 3—1 (—12. 2. 6, 5) de cea 
a Cubei. Celelalte rezultate : 
Cuba — Cehoslovacia 3—0 (11, 
7, 7) și Ungaria — Bulgaria 
3—0 (8, 14, 7). Arbitrajele la 
cele sase partide âu corespuns 
integral.

Iată clasamentul final al com
petiției : 1. Cuba 10 p. 2. Ro
mânia I 9 p, 3. Ungaria 8 p, 
4. Cehoslovacia 7 p. 5. Bulga
ria 6 p, 6. România II 5 p. în 
cadrul festivității de premiere, 
tovarășul general-lt. Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S. 
și al C.O.R., a înmînat jucă
toarei cubaneze Mercedes Po
mares cupa oferită de Comite
tul Olimpic Român pentru cea 
mai completă jucătoare a tur
neului. De asemenea. Mariana 
lonescu (România). Agnes Tur
ma (Ungaria) si Maria Zacpa- 
Iova (Cehoslovacia) au primit 
cupe pentru evoluția foarte 
bună în cadrul comnetitiei.

Emanuel FANTÂNEANU

SESIUNEA C.I.O.
începind de miercuri 15 iu

nie și pînă la 18 iunie va avea 
loc la Praga cea de a 79-a se
siune a Comitetului Internațio
nal Olimpic, a cărei inaugurare 
se va celebra la Universitatea 
Carolină. Pe bogata ordine de 
zi figurează în special proble
me privind viitorul Jocurilor 
Olimpice (ținerea lor intr-un 
singur centru, descentralizarea 
Jocurilor de iarnă etc.).

nya 3—3 ; Honved — Salgotar
jăn 6—0; Bekescsaba — UjpestV 
Dozsa 2—2 ; Zalaegerszeg — 
Dorog 2—0. Iată partea supe
rioară a clasamentului final :
1. vasas 34 25 3 6 100—45 53
2. Ujp. Dozsa 34 22 6 6 88—47 50
3. Ferencvăros 34 18 11 5 78—42 47 

BULGARIA. Titlul de campi
oană a revenit echipei Levski 
Spartak Sofia. Au retrogradat 
echipele Minior și Dunav. In 
ultima etapă, Levski Spartak
— Akademik Sofia 5—1, Slavia
— Lokomotiv Plovdiv 1—0, 
Ț.S.K.A. — Lokomotiv Sofia 
2—2.
1. Levski Spartak 30 17 9 4 73-84 43
2. Ț.S.K.A. Sofia 30 14 11 5 45-28 39
3. Marek 30 15 8 7 43-28 38

U.R.S.S. (etapa 9) : Ararat 
Erevan — Zaria Voroșilovgrad 
2—0 ; Aripile Sovietelor Kui- 
bîșev — Ț.S.K.A. Moscova 0—0; 
Kairat Alma Ata — Karpati Lvov 
1—î ; Dinamo Tbilisi — Cer- 
nomoreț Odesa 3—3 ; Dinamo 
Moscova — Zenit Leningrad 
0—0. în clasament conduc Di
namo Moscova, Dinamo Tbilisi 
și Kairat Alma Ata cu cite 12 p.

DE PRETUTINDENI

• La Alger, în preliminariile 
„Cupei Africii" : Algeria — 
Zambia 2—0 (I—0). Returul la 
26 iunie, la Lusaka.

• Selecționata Poloniei a
jucat la Lima cu formația sta
tului Peru, pe care a intrecut-o 
cu 3—1 (2—0). prin punctele
realizate de Szarmach, Deyna 
și Kasperczak, respectiv Luces.

• Echipa vest-germană F.C. 
Koln jucind in orașul japonez 
Hiroșima a dispus de selecțio
nata niponă cu 3—0 (0—0).

• Formația Eintracht Frank
furt pe Main a jucat, la San 
Salvador, un meci amical cu 
selecționata țării gazdă cu oare 
a terminat la egalitate : 0—0.
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