
Ieri la Debrețin, azi la Oradea

ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCĂ 
DINTRE TOVARĂȘII 

NICOLAE CEAUȘESCU 
SI JANOS KADAR

7
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
plecat, miercuri dimineața, din 
Oradea, pentru a se intilni, la 
Debrețin, cu tovarășul Janos 
Kadar, prim-secretar al Comi
tetului 'Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, în 
conformitate cu înțelegerea sta
bilită anterior.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de alte persoane 
oficiale.

La plecare, pe aeroportul din 
Oradea, se aflau mii de oameni 
ai muncii, care au aclamat în
delung, cu însuflețire. pe 
secretarul general al partidului, 
exprimîndu-și satisfacția față de 
noua întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Janos Ka
dar, moment de deosebită im
portanță pentru dezvoltarea si 
întărirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările, parti
dele și popoarele noastre.

■Ăr
Miercuri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a sosit la 
Debrețin unde, in conformitate 
cu înțelegerea anterioară. are 
loc întîlnirea prietenească cu 
tovarășul Janos Kadar, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, întilnire care ur
mează să continue joi, Ia Ora
dea.

In cinstea sosirii inalților 
oaspeți, orașul de reședință al 
județului Hajdu-Bihar. a fost 
împodobit sărbătorește. Pe 
principalele străzi din Debrețin, 
pe edificii, au fost arborate 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Populare Ungare, au fest 
înălțate urări pentru întărirea 
prieteniei dintre popoarele 
noastre.

Aeroportul orașului a îmbră
cat. la rindul său, veșminte de 
sărbătoare. Sînt arborate dra
pelele de stat ale României și 

15000 DE PIONIERI Șl ȘCOLARI 
PE STADIONUL DINAMO

Ungariei. Pe o mare pancartă 
a fost scrisă în limbile română 
și maghiară urarea „Bine ați 
venit in patria noastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu !“.

Ora 9. Aeronava purtînd în
semnele României socialiste 
aterizează. x

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
este salutat cu deosebită căldu
ră de tovarășul Janos Ka-Jar, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar- Cei doi conducători de 
partid își string miinile priete
nește, se îmbrățișează.

Prezenți în mare număr pe 
aeroport, locuitorii din Debre
țin au făcut inalților oaspeți 
o primire plină de căldură, ex- 
primindu-și satisfacția pentru 
această înt.lnire româno-ungară 
la nivel înalt, sentimentele de 
prietenie față de poporul ro
mân. Se aplaudă cu însuflețire, 
se ovaționează pentru întărirea 
prieteniei româno-ungare.

De-a lungul arterelor orașului 
străbătute de coloana oficială, 
împodobite în această zi sărbă
torește, locuitorii întîmpină pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Janos Kadar cu sentimente 
pline de căldură. Se aplaudă 
îndelung, se ovaționează. Sin- 
tem martorii unui moment sem
nificativ al acestei întîlniri la 
nivel înalt care se va înscrie 
în cronica raporturilor bilatera
le ca un eveniment de o deose
bită importanță pentru întări
rea relațiile- de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre 
P.C.R. și P.M.S.U., dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, in 
folosul ambelor popoare. al 
cauzei socialismului și păcii in 
lume.

Miercuri, 15 iunie, au în
ceput. la Debrețin. la sediul 
Comitetului județean Hajdu- 
Bihar al P.M.S.U., convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia-

(Continuare in pag. a 4-a)
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STEAUA Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA 
In ultimul act al „cupei româniei"
• Finala la 3 iulie, la București • Deși învingătoare, Sportul studențeso 

cu Dinamo Zagreb - să cîștige trofeul balcanicn-a reușit - în revanșa
Ieri s-au disputat semifinale

le „Cupei României" la fotbal, 
încheiate cu următoarele rezul
tate :

BUCUREȘTI : Steaua — Me
talul București 4—2 (2—0)

PITEȘTI : Universitatea Cra
iova — Rapid București 1—0 
(0-0).

Steaua, deținătoarea actuală 
a trofeului și Universitatea 
Craiova, finalistă a ediției 1975, 
s-au calificat pentru ultimid 
act al competiției care se va

Universitatea Craiova
CELE TREI SECUNDE ALE LUI CÎRJU
PITEȘTI, 15 (prin țeîeton). 

La startul semifinalei de la Pi
tești s-au prezentat două echipe 
în condiții psihice diametral 
opuse. Universitatea Craiova,

Ieri, o zi a cupelor fotbalistice

disputa duminică 3 iulie la 
București.

★
Tot ieri, pe stadionul Repu

blicii din Capitală, Sportul 
studențesc a învins cu 3—2 
(2—0) pe Dinamo Zagreb, în a 
doua manșă a finalei balcanice. 
Trofeul a revenit. însă, echipei 
iugoslave, cîștigătoare cu 3—1 
în prima partidă. Scor general 
al finalei : 5—4 în favoarea lui 
Dinamo Zagreb.

— Rapid 1-0 [0-0]

degajată de problemele campio
natului, în formație completă — 
Cîrțu cîștigînd, se pare, duelul 
cu Cămătaru — și Rapid, îm
povărată de grija punctelor, fe
roviarii avînd la fluierul de în
cepere și doi absenți — Rontea 
și M. Stelian. Și, totuși, jocul a 
avut ceva din amprenta vechiu- 
rilor derbyuri Universitatea (Continuare in pag. 2—3)

29 iunie — 3 iulie :

Joi 16 iunie 1977

Chihaia, ieri cel 
mai activ atacant 
bucureștean, în 
luptă directă cu 
fundașii centrali 
adverși. Fază din 
meciul Sportul stu
dențesc — Dinamo 
Zagreb.

Foto : Drago? 
NEAGU

(Citiți cronica în- 
tilnirii în pag. 
2-3).

Cralpva — Rapid, meciul con- 
sumîndu-se cu o ardere tipică 
pentru un joc de Cupă, mo
mentele de ofensivă alternînd 
în ambele tabere.

în primul sfert de oră, craîo- 
venii s-au impus pe front larg, 
manevrînd cu o anume dezin
voltură în linia de mijloc. El 
au căutat mereu zona extreme
lor, pentru lărgirea frontului de 
atac. Din păcate pentru ofensi
va craioveană, cele trei vîrfuri 
nu au găsit poziții de șut, fiind 
vizibil incomodate de jocul 
exact al celor trei fundași de 
marcaj. în această situație, ce
le 15 minute de superioritate 
craioveană aveau să se materi
alizeze, dacă ne putem exprima 
astfel, printr-un slalom Bălăci, 
eșuat la limită (min. 4), prin
tr-un șut de zile mari al Iul 
Tilihoi, respins printr-o fru
moasă robinsonadă de Ioniță 
(min. 8) și printr-o „bombă" 
a lui Ștefănescu (min. 14). 
Să reținem tirul celor doi

Ioan CHIRILA

încheierea anului de invăță- 
mînt pentru elevii din clasele 
I—VIII este marcată prin nu
meroase acțiuni destinate să 
pregătească și să organizeze ser
barea de sfîrșit de an școlar și 
în mod special „Ziua pionieri-

Șs In Capitală, in ziua de 19 iunie, pe stadionul Dinamo va Js 
gi avea loc un grandios spectacol cultural-sportiv susținut de 
£5 aproape 15 000 de pionieri și școlari. El va cuprinde repri- 

ze de cîntec și mișcare de o neasemuită frumusețe. Va fi
g: o amplă manifestare politico-educativă a pionierilor și șco- 

larilor, un cald omagiu adus de tinerele generații partidului,
Js secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
g clasei muncitoare, poporului nostru, pentru condițiile de
gț muncă și de viață ce le sint 
g: o au de a-și vedea împlinite
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lor", care va fi sărbătorită a- 
nul acesta la data de 19 iunie.

într-adevăr, acum, după în
cheierea cursurilor, acțiunile 
care preced sărbătorirea „Zilei 
pionierilor" și serbarea școlară 
sînt destinate organizării și des
fășurării în toate unitățile de 
pionieri a unor însuflețite acti
vități de muncă patriotică, po- 
li ti co-educative, tehnico-aplica- 
tive, cultural-artistice și spor- 
tiv-turistice. în același timp se 
află în plină desfășurare o am- 
\ă acțiune politico-educativă de 

masă, de pregătire a pionierilor 
și școlarilor pentru apărarea pa
triei, intitulată sugestiv „Tot 
Înainte !“.

Din această bogată agendă a 
activităților pionierești ce sînt 
programate în toate unitățile

create, pentru posibilitatea ce gî 
și cele mai înaripate visuri. gg
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școlare rețin atenția cîteva care 
sint în plină desfășurare în con
dițiile concrete ale fiecărui co-

De pildă, Ziua activităților 
tehnico-aplicative și științifice. 
Aici se înscriu organizarea de 
expoziții, a unor demonstrații 
ale cercurilor tehnico-aplicative, 
Întîlniri cu oameni de știință, 
sesiuni științifice ale cercurilor 
științifice etc. în cadrul „Zilei 
muncii patriotice", pionierii se 
vor îngriji de amenajarea și în
treținerea unor spații de invăță- 

mint, vor participa la activități 
de ocrotire a naturii, de ame
najare a terenurilor de sport 
și de joacă.

O deosebită atenție este acor
dată acțiunii de masă „Tot îna
inte !“. Ea cuprinde, printre al
tele, evocări și întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, eroi 
ai muncii socialiste, fruntași în 
producție etc. Acțiunea vizează, 
de asemenea, organizarea de 
gărzi pionierești la monumente
le eroilor, vizite la muzee și 
case memoriale, marșuri gen 
„Trec detașamentele" la diferite 
obiective social-economice, ma
nifestări sportive, focuri de ta
bără etc.

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI ROMÂNI 
LA „REGATA TAMPERE"

Seria marilor regate inter
naționale de caiac-canoe. înce
pută cu memorialul „Iulia 
Riabcinskaia". desfășurat la 
Moscova, continuă în această 
săptămînă cu o altă competi
ție tradițiohală : „Regata Tam
pere" (Finlanda). programată 
sîmbătă și duminică. La în-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI

Peste puțin timp se va da 
startul, la București. în Cam
pionatele internaționale de pen
tatlon modern ale României, 
competiție tradițională care re
unește sportivi valoroși de pe 
continentul nostru. La ediția 
din acest an — care va începe 
în ziua de 29 iunie și se va 
încheia pe 3 iulie — vor par
ticipa sportivi din U.R.S.S., 
Ungaria, Bulgaria. Cehoslova
cia, Polonia, Franța. Italia și 

treceri și-au anunțat partici
parea unii dintre cei mai buni 
caiaciști și canoiști din lume, 
printre care și cîțiva dintre 
sportivii noștri fruntași : Vasile 
Diba, Ivan Patzaichîn, Gheor- 
ghe Danilov. Glieorghe Simio- 
nov, Maria Cosma.

R.F. Germania. Proba de că
lărie inaugurează concursul și 
se va desfășura în două zile.

CONCURS
ATLETIC INMAJIONAL 

LA BOURGES
La Bourges în Franța. va 

avea loc un important concurs 
internațional feminin în care 
capete de afiș vor fi două pro
be, cursele de 3 000 m și 4x800 
m. Alături de unele dintre cele 
mai valoroase semifondiste din 
lume vor lua parte și șase a- 
tlete românce : Maricica Puică 
și Natalia Mărășescu la 3 000 
m. Ileana Silai, Elena Tărîță» 
Antoaneta Iacob și Fița Lovin 
la 4x800 m. Ele au posibilita
tea să înregistreze rezultate de 
valoare, pe măsura Dregătirilor 
efectuate și a formei pe care 
o dețin.



S-a încheiat barajul pentru Divizia A de handbal CA
0 SINGURĂ ECHIPĂ DIN „B“ A REUȘIT SA PROMOVEZE

SIMION CUJOV 
TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 

„MOMENTUL HALLE"!

Calificate Hidrotehnica Constanța și Constructorul Timișoara [f],
,,U“ Cluj-Napoca și Relonul Săvinești [m]

L-am văzut pe Simion 
Cuțov la Halle, în ajunul 
campionatelor europene. Era 
aproape livid, lipsit de chef, 
posomorit, se simțea că nu 
e In apele lui. Și știam cu 
toții de ce... L-am revăzut 
la prima ea apariție pe rin
gul de la „Eissporthalle". 
Cum e obiceiul, antrenorul 
său, Titi Dumitrescu, i-a 
întins la colț sticluța cu apă, 
să-și clătească gura, să se 
răcorească înainte de înce
perea luptei. El bine, Si
mion a dus sticluța la gură, 
a dat-o peste cap și a în
ghițit tot conținutul. încă 
din acest gest de nepotolită 
gete — urmare a unei accen
tuate deshidratări prealabile 
— am Înțeles cită poftă ne- 
satisfăcută îl macină pe bă
iatul acesta tinăr.

Apoi, în ring, s-a întîm- 
plat ceea ce s-a intimplat 
fi astăzi se știe. Sigur că 
m inimile noastre a stăruit 
amărăciunea provocată de 
neașteptata înfringere a du
blului campion european. 
După încheierea meciului, 
la vestiar, unde l-a găsit 
foarte abătut, președintele 
F.R. Box, Gheorghe Guriev, 
a venit 6ă-l îmbărbăteze pe 
Bimion, cerîndu-i să pri
mească înfrîngerea ca un a- 
devărat campion, cu demni
tate. El însuși, Simion Cu
țov, la doar 19 ani răstur- 
nase ierarhiile continentale 
fi devenise, surprizător, 
„șeful categoriei". De data 
aceasta, la Halle, a întîlnit 
im tînăr campion britanic, 
pe George Gilbody (21 ani), 
abil, sprinten în ring, exce
lent pregătit tactic și nu i-a 
?utuț face față pentru că 

-a lipsit tocmai calitatea dc 
bază a unui luptător comba
tiv ca el: forța (și în subsi
diar viteza). Strădania de a 
se menține într-d categorie 
(60 kg) care în mod firesc nu 
mai este „a lui" i-a sleit for
țele. Tipul de luptător Simion 
Cuțov capabil să mențină 
trei reprize o înaltă frec
vență în lovituri, nu e de 
conceput fără puteri fizice, 
apreciere pe care desfășura
rea meciului a confirmat-o.

A doua zi, cînd un ziarist — 
bănuind că Simion nu vrea 
să pericliteze locul fratelui 
său Calistrat la categoria su-

perioară (ușoară) — l-a pus 
întrebarea-cheie privitoare 
la intențiile sale de viitor, 
boxerul nostru i-a răspuns 
foarte hotărît : „Și, totuși, 
voi rămîne la semiușoară !“

Era, fără îndoială, răspun
sul unui băiat ambițios, era 
poate năduful revărsat, ca 
apele Dunării uneori în 
Smîrdanul său natal. Dar era 
mai presus de orice un pariu 
cu sine și cu alții, cu toată 
lumea. Era rămășagul fiu
lui de pescar, îndirjit în 
lupta dintre barcă și val, 
era încăpățînarea Iui de a 
arăta obștei că tot el e cel 
mai bun. Și nu în altă parte, 
nu la altă treabă, 
colo, în categoria 
60 de kilograme, 
semiușorilor.

Poate că acesta 
punsul pe care-1 aștepta Titl 
Dumitrescu de la el. Poate 
că răspunsul așteptat abia 
va veni, știut fiind cît de 
grea e decizia tocmai acum.

Pentru că îl iubim și știm 
cit de grea e clipa de cum
pănă a unui mare campion, 
să-i spunem deschis, acum, 
lui Simion Cuțov că noi cre
dem în revenirea lui pe pri
mul plan pugilistic și că 
sîntem gata să considerăm 
momentul Halle drept un 
acccident ce se poate întîm- 
pla — în condiții similare — 
oricui, oricind. Dar să-i 
spunem, din aceeași dragos
te, tot acum, că revenirea 
lui e strict condiționată de 
cîteva clauze a căror înde
plinire nu depinde decît de 
el. Hotărîrea de a rămîne 
boxer de 60 kg nu poate fi 
respectată fără o riguroasă 
disciplinare, fără îndeplinirea 
întocmai a cerințelor vieții 
sportive (în care nu încap 
nici fumatul, nici băutura !). 
Hotărîrea de a rămîne un 
mare campion al pugilism u- 
lui amator nu e compatibilă 
cu neglijarea studiilor, nici 
cu tratarea superficială a 
antrenamentelor. Dacă va 
înțelege toate acestea — la 
timp ! — atunci Simion Cu
țov are toate condițiile în
deplinite pentru a realiza 
ceea ce și-a propus și ceea 
ce opinia publică sportivă 
din țâra noastră așteaptă de 
la el.

Victor BANCIULESCU

Pe o căldură toridă, ieri s-au 
încheiat pe terenul din parcul 
Dinamo întrecerile turneelor 
de baraj pentru Divizia A. E- 
chipele care au cucerit dreptul 
de a evolua anul viitor pe pri
ma scenă a handbalului nostru 
sint Hidrotehnica Constanța și 
Constructorul Timișoara (la fe
minin). „U“ Cluj-Napoca și Be
tonul Săvinești (la 
Iată acum amănunte 
rile ultimei zile :

masculin), 
de la jocu-

BAIA
16—14

ci tot a- 
celor de 
în clasa

e și răs-

CONSTRUCTORUL 
MARE — „U~ IAȘI
(9—6). Dacă băimărencele ar fi 
evoluat la fel de bine șl în ce
lelalte meciuri susținute la ba
rai. în mod cert s-ar fi aflat 
acum din nou printre divizio
narele A. In acest meci ele au 
știut să-și poarte cu meșteșug 
atacurile, folosind întreaga ca
pacitate ofensivă și să se apere 
cu atenție în fața unei echipe 
care avea multiple posibilități 
de finalizare. „U“ Iași ne-a 
surprins din nou prin lipsa de 
vivacitate, cu toate că întregul 
său lot este alcătuit din jucă
toare tinere. Principalele rea
lizatoare i Hrivnak 5. Actochi- 
ței 3 și Bogdan 3 — Construc
torul. respectiv Stamalin 4 și 
Arușlii 3.

BASCHET PENTRU ELEVE
Școala generală nr. 69 și Li

ceul cu program de baschet din 
București, str. Stejarului nr. 42, 
sectorul 4, primește eleve talen
tate, din toate județele țării, 
pentru clasele de școală gene
rală și liceu.

Pentru clasele a V-a, a Vl-a, 
■ Vil-a șl a VIII-a înscrierile 
se fac pînă la 25 iulie. Pentru 
anul I înscrierile se fac pînă 
la 19 iunie.

Probele de aptitudini pentru 
anul I au loc în zilele de 23 
fi 24 iunie 1977, ora 9.

înscrierile pentru anul II se 
pot face pînă la 1 august 1977. 
Școala funcționează cu toate

clasele numai în cursul dimi
neții. Se asigură, contra cost, 
masă și cazare.

Informații suplimentare la' 
secretariat, telefon 47.54.75.

tn vacanța de vară a 
școlarilor, Ia complexul 
sportiv Tineretului vor fl 
organizate cursuri de ini
țiere ' la toot pentru copii. 
Înscrieri se primesc in 
fiecare zi de lucru intre 
orele 9—17 (prima serie a 
cursurilor începe la 20 
iunie).

I

O COMPETIȚIA SPORTIVA 
pionierească „Cupa fiii Oltu
lui" a reunit duminică la Sla
tina în întrecerile de handbal 
și volei 24 de echipe de fete și 
băieți • In CADRUL acțiunii 
„Glorie clasei muncitoare", 
dedicată fruntașilor în între
cerea socialistă la Aiud, s-a 
desfășurat pe stadionul Meta
lul o mare serbare cultural- 
sportivă. Manifestările sporti
ve susținute de aproape 1500 
de elevi au cuprins reprize de 
gimnastică modernă și de 
ansamblu, demonstrații de 
judo și lupte și diferite jocuri. 
• IN ORGANIZAREA A.S. 
Bucegi, la Sinaia se dispută 
prima ediție a „Cupei priete
niei", la fotbal, la care parti
cipă opt echipe. După patru 
etape conduce formația O.J.T. 
Prahova (instructor i. Mure-

șan) urmată de P.T.T.R. șl 
I.C.M.S. • LA CLUBUL „I.L. 
CARAGIALE" din Mediaș, care 
aparține de cunoscuta asocia
ție sportivă Gaz metan, s-a 
dat în folosință un teren de 
tenis cu suprafață de bitum și 
anexele respective (o mică 
tribună șl un vestiar). Inau
gurarea a fost marcată de un 
meci amical între jucătorii de 
la Gaz metan și Sănătatea, 
a LA TRACTORUL BRAȘOV 
s-a încheiat competiția sporti
vă de masă dotată cu „Cupa 
pe profesii" la handbal și fot
bal. la care au concurat 44 
de echipe. La fotbal au cîști- 
gat „strungarii" (3—2 in finală 
cu „lăcătușii"), iar la handbal 
„sculerii (15—9 cu muncitorii 
de la secția reparații mașini), 
o PE lingă casa agro
nomului DIN SUCEAVA

tanțează din nou (13—11. 14—12 
și 15—13) dar în momentul în 
care ele erau sigure de victo
rie, echipa antrenată de T. 
Bucovală găsește resurse să 
revină puternic și spectaculos, 
obținînd egalarea prin două 
goluri înscrise în minutul... 50, 
ultimul dintr-o aruncare de la 
7 m ! Principalele realizatoare: 
Cojocărița (în deosebită vervă 
de șut!) 10 și Cișmaș 3 —Con
structorul. respectiv Frîncu 7 și
Cotirlă 4. Sub așteptări arbi
trajul cuplului V. Sidea — I
Cîrligeanu (al. h.)
1. HIDROTEHNICA 3 12 9 41-38 4
2. Construct. Tim. 3 12 0 34-33 4
3. Constr. B.M, 3 111 34-35 3
4. „U“ Iași 3 0 12 37-40 1

- IN-
22—20

„U“ CLUJ-NAPOCA 
DEPENDENȚA SIBIU 
(11-8). Studenții clujeni termi
nă fără înfringere acest baraj, 
în ultima partidă ei au ciștigat 
mai ușor decît o arată scorul, 
oferind publicului un jbc dina
mic, spectaculos și eficient. 
Partenerul lor de joc s-a dove-

dit de această dată în vervă, 
menținîndu-se mereu în. apro
piere. Au marcat : Avram 8, 
Voik 6, Mircea 2, Jurcă 2, Rusz 
2, Zamfirescu și Constantin 
pentru „U“, respectiv Schmidt 
6, Speck 5, Relis 4, Solomon 
2, Roth, Oprea și Pop. Au con
dus foarte bine M. Marin și 
Șt. Șerban.

RELONUL SĂVINEȘTI — 
„U“ CRAIOVA 30—15 (12—2). 
Prima repriză, care a fost de
cisivă, a consemnat dominarea 
categorică a echipei din Săvi
nești — excelentă îndeosebi da
torită portarului A. Dincă (a 
primit un singur gol din ac
țiune !). Au marcat : Gruia 7, 
Coasă 6. Zaharia 5, D. Samson 
4, M. Samson 4, Dănilă 3 și 
Zamfir — Relonul. respectiv 
Dumitru 7, Radulescu 4, Flo- 
rescu 2 și Agapîe 2. Foarte bun 
arbitrajul buzoienilor C. Căpă- 
fînă — R. Iamandi. (H.
1. „U“ Cluj-Napoca
2. Relonul
3. „U" Craiova
4. Independența

3
3
3
3

N.)
3 O
2 O
1 O 
O O

O 57-52
1 71-50
2 48-63
3 53-64

6
4
2
O

LICEUL 2 BRAȘOV Șl ȘC. SP. VIITORUL CLUJ-NAPOCA,
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CAMPIOANE LA JUNIORITIMI-
HIDROTEHNICA 
15—15 <9—7). In 
era net favorabil 
(7—3). care be- 

acest ioc de for- 
a portarului Eli-

Hidrotehnica

CONSTRUCTORUL
ȘOARA — 

. CONSTANȚA
min. 17 scorul 
timișorencelor 
neficiau și în 
ma excelentă

Kovacs.
însă, treptat din han- 
meciul se echilibrează 

mult. în min. 31 tabela 
consemnînd pentru 
egalitatea: 11—11. 

V. Fărcaș se dis-

sabota 
reduce, 
dicao și 
tot mai
de marcaj 
prima dată 
Elevele lui

La Vaslui s-au încheiat în
trecerile turneului final al 
Campionatului republican de 
juniori și școlari la handbal, 
ediția 1976—1977.

•La feminin, titlul de cam
pioană a țării a revenit echipei 
Liceului 2 Brașov (antrenor — 
Dan Hotnog), care a încheiat 
neînvinsă competiția. Pe locuri
le următoare s-au clasat Liceul 
2 Iași, Școala sportivă 2 Bucu-

rești, Liceul Bolyai Tg. Mureș, 
Liceul 4 Timișoara și Școala 
sportivă 1 Constanța.

în întrecerea formațiilor mas
culine locul I și tricourile de 
campioni au fost cucerite de 
Școala sporii vă Viitorul Cluj- 
Napoca (antrenor — Gheorghe 
Zamfir), urmată de Șc. sp. 
Steaua, Șc. sp. Craiova, Șc. sp. 
Bacău, Șc. sp. Ploiești și Șc. sp. 
Sibiu.

La încheierea anului școlar

„CATALOGUL» NOTELOR SPORTIVE
In numeroase orașe reședințe de județ ale țării au avut Ioc 

reușite festivități prilejuite de închiderea anului sportiv școlar. A 
fost moment de referință al unui bilanț tot mai bogat, pe care ele
vii din patria noastră l-au realizat paralel cu o activitate fructuoa
să la învățătură, în diferite acțiuni obștești.

CLUJ-NAPOCA : Aplauze 
pentru cei mai vrednici
Parcă niciodată n-a cunoscut 

„Municipalul" clujean o aseme
nea concentrare de energii și o 
asemenea explozie de fantezie 
și culoare ca în dimineața „în
chiderii anului sportiv și de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei". Mii de tineri 
reprezentînd toate unitățile pio
nierești, liceele teoretice și de 
profil, școlile tehnice și profe
sionale și unitățile de învăță- 
mînt superior de pe raza muni
cipiului Cluj-Napoca s-au în
trecut în a demonstra ceea ce 
au acumulat intr-un an de pre
gătire.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Constantin Crișan, 
secretar al Comitetului munici
pal de phrtid. A urmat o fru
moasă defilare, în cadrul că
reia pasul ferm al celor înveș- 
mîntați cu uniforma albastră 
s-a îmbinat cu frenezia celor 
împurpurați de cravata roșie cu 
tricolor și cu grația miilor de 
fete purtînd diferite simboluri. 
Gazonul stadionului a devenit

o vastă arenă pe care au evo
luat numeroase ansambluri te
matice. Intr-o sincronizare per
fectă. care a redat sugestiv vi
brante conținuturi tematice, 
precum „Omagiu Partidului", 
„Glorios Centenar", „Slăvesc 
tricolorul", au înscris pe co
vorul verde cuvinte, inițiale și 
cifre — P.C.R., Pace, 100 —
atît de dragi nouă tuturor. 
Printre participanți, sportivi 
medaliați în cadrul diferitelor 
campionate naționale, elevi dis
tinși în olimpiadele republicane 
pe materii sau specialități, ti
neri care s-au remarcat în ca
drul Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Aplauzele generoase au răs
plătit din plin munca, pasiunea, 
priceperea și ingeniozitatea atît 
a celor care au evoluat în a- 
renă, cît și a celor care i-au 
instruit pe parcursul unui an 
de intensă activitate sportivă 
și de pregătire pentru apărarea 
patriei, aureolînd un strălucit 
festival !

tițională republicană. Printre 
ei, Vasile Țigănuș — lupte, M. 
Romilă — fotbal și I. Grumă- 
zescu — atletism.

O notă inedită a acestei fru
moase acțiuni — prezentarea 
filmului „Steaua XXX" și o 
întîlnire cu cîțiva dintre repre
zentanții clubului militar (Gh. 
Berceanu, I. Corneliu, O. Vin- 
tilă etc.).

VACANȚE RECONI
ÎN STAȚIUNI BALNEf

ÎNTREPRINDEREA de turi 
Șl RESTAURANTE bu

s-au construit noi baze spor
tive. Este vorba de un teren 
suprapus (bituminizat) pen
tru handbal, tenis și volei și 
de o frumoasă popicărie cu 
două piste, o PESTE 500 DE 
POȘTAȘI, bărbați și femei, 
din județul Alba, s-au între
cut la Alba Iulia în faza ju
dețeană a ‘ ‘
lor", competiție din 
„Daciadel". Pe primele 
s-au situat 
Maria 
ambii 
Iulia.
LINE 
și-au ................
trica". Clasamentul 
ției : 1, Electrica I, 2. Electri
ca n, 3. 
vidual a 
(Electrica 
lovituri.

„Marșului poștași- 
cadrul 
Locuri 

poștali 
Roșu,

factorii
Hrubaru și Ion
de la Of. P.T.T.R. Alba
• 19 ECHIPE MASCU-
DE POPICE din Sibiu 
disputat „Trofeul Elec- 

competi-

Construcții. La indi- 
cîștigat ion ~

I) cu 321 p d
Prică 

din 100

C. Ghi-relatări de la : 
țescu, I. Crăciun, V. Feldman. 
Z Rîșnoveanu, C. Gruia, I.
Mîndrescu, I. Filipescu și L
Boțocan.

Nușa DEMIAN

IAȘI : O impresionantă 
demonstrație de voioșie 

și tinerețe I
Sala sporturilor din municipul 

Iași a fost gazda unei impre
sionante demonstrații de voio
șie și tinerețe ocazionată de în
chiderea anului sportiv școlar. 
Cu acest prilej, peste 3 000 de 
elevi reprezentînd toate școlile 
din localitate au efectuat fru
moase exerciții de gimnastică. 
Unor colective școlare cu me
rite în activitatea sportivă de 
masă (Liceul pedagogic, Liceul 
5, Liceul 1 chimie. Liceul Ni- 
colina, liceele 3 și 6. școlilor 
generale 2, 11, 4, 8, 23, 24) și 
de performanță (liceele 2, 8 și 
Școala sportivă ..Unirea") le-au 
fost decernate diplome și pre
mii în obiecte de către C.J.E.F.S.

Au fost răsplătite, de aseme
nea, colectivele unor licee (con
strucții de mașini, pedagogie, 7) 
și școli generale (nr. 7) cu me
rite deosebite în acțiunea de a- 
menajare a unor baze sportive.

„Diploma de onoare" a Co
mitetului județean U.T.C. a 
fost decernată unor sportivi e- 
vidențiați în activitatea compe-

de 
(for- 
foste 
con- 
nă-

VA INVITA SA VA PETRECEȚI CC 
PITOREȘTI CARE ASIGURA ȘI < 
EFICIENTA :

OCNELE MARI (jud.
Vîlcea) stațiune sezonie
ră, situată între coline 
împădurite la 15 km de 
Rm. Vîlcea. Altitudine 
310 m.

Factori naturali 
cură : apa lacului 
mat pe locul unei 
ocne) cu o mare 
centrare de săruri ;
mol sapropelic fosil ; cli
mat de cruțare.

Instalații și proceduri 
de tratament : băi calde 
cu apă din lac, băi reci, 
ungeri cu nămol, ștrand 
pentru aero-helioterapie.

Indicații : afecțiuni ale 
aparatului locomotor.

Serii de 18 zile cu ple
carea în 26 iunie a.c. Cos
tul cazării și mesei 31 lei/zi.

BALTA ALBA (jud. Buzău) cea 
Bărăgan ; la 25 km de Rm. Sărat C

Factori naturali de cură : apa la, 
fatală, nămolul sapropelic, extras d 
care se prepară și produsele Pell —

Indicații : afecțiuni ale aparatuh 
Cazare în vile de confort I și II 

tratament 45 — 48 lei/zi.
Serii de 18 zile cu plecarea în 2
Elegantele stațiuni Herculane, Sov 

excelente condiții de confort și b 
moderne.

Seriile de 18 zile încep la 18 iun 
(Sovata si Herculane).

Programul filialelor I.T.H.R. este 
— zilnic de la 8—20, dumic"
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„U“ Cluj- 
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, 5. Rapid 
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adus unele precizări în ceea ce I 
privește fruntea clasamentului, I 
unde Steaua conduce detașat, • 
cu cinci puncte avans, față de 
campioana anului trecut. Farul. I 
Duminică, cele două formații I 
fruntașe vor sta față în față 
pe terenul Ghencea. într-un I 
meci interesant, dar care prin | 
prisma întrecerii actuale nu 
mai poate fi caracterizat ca I 
decisiv ! în tur. Ia Constanța: I 
15—15. ■

Dacă în partea sa superioară ■ 
clasamentul nu mai poate fi I 
supus marilor schimbări. ei * 
bine, în zona fierbinte a retro- . 
gradării lucrurile sînt departe I 
de a fi încă lămurite, cu trei I 
etape înainte de final cinci for
mații nu sînt încă sigure de lo- I 
cui în primul eșalon in viito- | 
rul sezon competițional 1977/ 
78 (retrogradează ultimele do- I 
uă). Dar iată clasamentul: j

1. STEAUA 11 10 1 0 239- 40 32
2. Farul C-ța 11 7 2 2 193-101 27
3. Dinamo 11 6 0 5 141- 94 23
4. Poli fași 12 4 3 5 59-127 23
5. Știința P. 11 5 1 5 76-131 22
6. RC Gr. R 11 3 2 6 64-103 19
7. Rulment. B. 12 3 1 8 51-179 19
8. C.S.M. Sibiu 11 2 0 9 69-111 15
9. Rapid Buc. 11 7 2 2 117 -78 27

10. Agr. Cj.-N. 11 7 1 3 145- 76 26
11. Sportul st. 11 7 0 4 106- 81 25
12. Univ. Tim. 11 5 0 6 103-101 21
13. Minerul G.H. 11 4 2 5 84-113 21
14. Gloria Buc. 31 3 2 6 79- 92 19
15. Olimpia Buc. 11 3 2 6 99-131 19
16. Gloria Buzău 11 3 1 7 76-137 18

Rezultate scontate în ulti-
ma etapă a turului Divi
ziei A de tenis de masă
La sfîrșitul săptămînii trecu

te în campionatele divizionare 
A de tenis de masă s-au des
fășurat întrecerile ultimei etape 
a turului. Rezultatele au fost, 
in general, cele scontate. Au 
făcut excepție cel consemnat la 
Craiova între formațiile mas
culine Universitatea din loca
litate și Gloria Buzău — prin 
proporțiile scorului —. gazdele 
cîștigînd cu 17—0 1 (juniorul 
Borca a obtinut 4 victorii) și 
înfringerea înregistrată acasă 
(cu 4—5) de Metalurgistul Cu- 
gir în fața echipei feminine 
Spartac București. Așadar, la 
sfîrșitul turului ..capi de serii" 
sînt formațiile U.S. Arad II și 
Spartac București — la fete. 
C.S.M. Cluj-Napoca și Comer
țul Tg. Mureș — la băieți. Deci, 
echipele creditate de la bun 
început cu cele mai mari șan
se. Un argument în acest sens: 
cei doi lideri ai seriilor mas
culine (C.S.M. Cluj-Napoca și 
Comerțul Tg. Mureș) nu au cu
noscut înfringerea. iar C.S. A- 
rad II a pierdut un singur 
meci (dar nu la masa de joc, 
ci pentru faptul că nu s-a în
scris la timp în campionat). 
Rezultatele destul de slabe în
registrate în această primă par
te a campionatului de Progre
sul București se datoresc — 
credem — faptului că cea mai 
bună jucătoare a tării. Maria 
Alexandru nu are secondantă 
de valoare.

Iată rezultatele etapei : fe
minin — C.S Arad I — C.S.M. 
Cluj-Napoca 6—3, C.S. Arad II 
— C.S.M. Cluj-Napoca 9—0, 
Șc. sp. Craiova — Gloria Bu
zău 6—3. Metalurgistul Cugir — 
Spartac București, 4—5, Șc. sp. 
Rm. Vîlcea — Șc. sp. 1 Bucu
rești 7—2. Șc. sp. Slatina — 
Voința Singiorgiu de Pădure 
4—5 : masculin : Progresul
București — Politehnica Bucu
rești 15—2, Universitatea Cra
iova — Gloria Buzău. 17—0, 
Comerțul Tg. Mureș — Șc. sp. 
OdorheiuJ Secuiesc 16—1. Șc. 
sp. Craiova — Tractorul Bra
șov 9—8, Constructorul Hune
doara — „U“ Cluj-Napoca 14—3.

Clasamentele celor patru serii» 
ia sfîrșitul turului

FEMININ.
ARAD II 

C.S.M Cluj-Nap. 
C.S, Arad I 
Progresul Buc. 
Șc. sp. Craiova 
Gloria Buzău

1 C.S.
2.
3.
4.
5.
6.

seria I
5
5
5
5
5
5

4 1 32—13 8
2
3
2
2
0

3
2
3
3
5

21—24 
l$-26 
18—27
17—28
10—35

7
7
6 
€
4

Seria a
1. SPARTAC BUC.
2. Metalurg. Cugir
3. Șc sp. Rm. vîlcea
4. Voința Sing.
5. Șc, sp. Slatina
6. Șc. sp. 1 Buc.

MASCULIN,
1. C.S.M. CJ -NAP.
2. Univ. Craiova
3. Polit. Buc.
4. Progresul Buc.
5- Gloria Buzău
6. Locomotiva Buc.

II-a
5 4 1 27—18 9
5
5
5
5
5

3 
3
3
2
0

2 
2
2
3
5

28—16
25—20
24—21
21—24

5—36

8
8
8
6
5

5
5
5
5
5

1
3
3
4
5

74—11 10
53—32 8
32— 53 7
33— 52 6
22—63 5
24-61 4

Scria a Il-a
1. COMERȚUL 5

Tractorul Brasov 5
Constructorul Hd. 5 

5 
5

Cluj-Napoca 5

2.
3.
4.
5.
6.

Șc. șp. Odorhei 
Șc. sp. Craiova 
„u-- - •-

5
2
2
2
3
1

0
3
3
3
2
4

€5—20
43—42
42—43
42—43
32—53
31—54

10
7
7
7
7
€

I 
I 
I
I 
I

I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!

CELE TREI SECUNDE ALE LUI CÎRTLI
(Urmare din pag. 1)

Portarul Ciupitu plonjează temerar la picioarele lui Iordănescu 
care, venit in viteză, U ferește printr-o săritură 

Foto : I. MIHĂICĂ

Steaua — Metalul 4-2 (2-0)

EMOȚII MARI
Doar în primul sfert de oră 

al „semifinalei bucureștene", cei 
aproximativ 10 000 de spectatori, 
prezenți în tribunele stadionu
lui din Ghencea, n-au văzut 
nici un gol. Apoi, deținătoarea 
trofeului, șocată de stingăciile 
vîrfului de atac Năstase, a for
țat și a reușit deschiderea sco
rului: lansat cu o pasă lungă, 
Troi a demarat irezistibil pc 
partea sa, a schimbat brusc, 
centrind în careu lui ZAMFIR 
care nu i-a lăsat nici o speran
ță portarului metalurgiștilor, 
Ciupitu. La 0—1, în min. 17, 
outsideful a îndrăznit și mai 
mult decit o făcuse pînă a- 
tunci, a urcat mai compact 
spre „16“-le advers, unde, insă, 
numai Georgescu, „șeful de 
orchestră", își asuma răspunde
rea șutului. Cu un gol la activ. 
Steaua s-a desfășurat și mai 
dezinvolt și, în min. 32, a în
scris al doilea gol: Iordănescu 
a văzut un culoar larg, între 
Călărășiu și Nedelcu, l-a ser
vit impecabil pe NĂSTASE., 
care, de data aceasta, n-a mai 
greșit. Crezîndu-se la adăpost 
de orice emoții, la reluare Stea
ua a ieșit de la vestiare fără 
Dumitru (menajat și de antre
nor pentru o entorsă mai ve
che), înlocuit cu Ion Ion. 
Dar și fără „dirijor", Steaua 
și-a creat, in continuare, oca
zii de gol. In min. 59. TROI, 
bine „găsit" de Stoica, a făcut 
ca tabela să arate 3—0 !

Cine mai credea intr-o re
venire a divizionarei B ? Poa
te nimeni în afară de ea... S-a 
întîmplat, însă, ca metalurgiș- 
tii să reducă repede din han
dicap (1—3, in min. 61, cind 
LUNGU a șutai, abil, pe lingă 
Iordachc) șl zarurile fuseseră 
din nou aruncate. Steaua, prea 
sigură de ea, și-a subestimat 
partenerul de întrecere și... în 
min. 69 scorul arăta 2—3 : Lun- 
gu i-a „luat fața" lui Vigu in 
apropierea careului de 16 m, și, 
văzindu-se depășit, fundașul 
stelist l-a faultat exact pe linie 
— deci penalty — pe jucătorul 
metalurgist: llm, perfect regu
lamentar acordat și, impecabil, 
transformat de GEORGESCU. 
Abia de aci inainte, Steaua 
avea să ia din nou jocul în 
serios. în min. 80, Zahiu (care-1 
înlocuise pe Ion Ion, accidentat) 
a primit, în adîncime, o pasă 
decisivă, a intrat în careu, l-a 
fentat pe portarul Ciupitu, ie
șit în întîmpinare, dar, in lup
tă pentru balon cu Călărășiu a 
fost faultat, s-a dezechilibrat și 
a căzut. 11 m. de astă dată ne
acordat de arbitrul Fr. Coloși. 
Greșeală de arbitraj, ca și ace
ea petrecută un minut mai 
tîrziu, cînd tușierul St. Marin 
n-a semnalizat poziția de of-

DUPĂ... 3-0!
said a lui Troi, cel care avea 
să centreze la golul înscris de 
NASTASE, cu capul.

Ultimele 10 minute au aparți
nut, de asemenea, jucătorilor 
de la Steaua care, mulțumiți de 
rezultat, au risipit ocazii după 
ocazii. Arbitrul Fr. Coloși a 
condus (cu greșelile amintite) 
formațiile :

STEAUA: Iordache — Anghe- 
lini, Fi. Marin, Sameș, Vigu — 
Dumitru (min. 46 Ion Ion; min. 
77 Zahiu), Stoica, Iordănescu — 
Troi, Năstase Zamfir.

METALUL: Ciupitu — Călă
rășiu, Sebe, Nedelcu. Marin (min. 
46 Năstase) — Profir, Georges
cu, Giugiumică — Lungu, Pro
dan (min. 60 Tănase), Omer.

Gheorghe N1COLAESCU

fundași centrali, care subli
niază, în egală măsură, dis
pozițiile lor ofensive, menite 
să compenseze sterilitatea vîr- 
furiior. Din min. 20 Rapid în
cepe să contraatace, mijlocașii 
renunță la latura strict defen
sivă a jocului lor și, astfel, fe
roviarii au cîteva bune ocazii: 
Rîșniță — reluare pe lingă 
poartă la centrarea lui Neagu 
(min. 24), ocazii care aveau să 
culmineze în min. 32 în sprin
tul lui Rîșniță, blocat în ultimă 
instanță de Lung, cînd golul 
părea inevitabil. Pînă la sfîrși
tul reprizei feroviarii continuă 
să lase impresia că au depășit 
momentul de timiditate din pri
mul sfert de oră. și atacă gru
pat, dominînd finalul primei 
părți a jocului.

După pauză, craioveniî por
nesc la atac cu decizia din pri
mele minute ale partidei. în 
min. 49 ei inscriu golul victo
riei, Cîrțu, demareat pe dreap
ta, are cîteva secunde de mare 
inspirație, scapă dc „paznicul" 
său permanent, Niță, driblează 
pe tușă, trece de Neagu și 
Pîrvu și șuiează în aglomera
rea feroviară din fața porții Iui 
Ioniță; mingea lovește piciorul 
lui AD. DUMITRU și intă în 
poartă. Acest gol deschide ari
pile echipei oltene care ratează 
o frumoasă ocazie prin Urișan, 
la capătul unei rapide anga
jări de către Donose (min. 52). 
Feroviarii revin în atac, dar 
lipsa șuterului este vizibilă, cu 
atit mai mult cu cit Neagu ope-

rează în jumătatea sa de teren, 
devenind chiar libero, după ac
cidentarea lui Pîrvu. Atacurile 
bucureștene continuă fără prea 
muli orizont, deoarece angajarea 
Iui Doru Popescu cu baloane 
înalte este o iluzie în fața de
tentei lui Tilihoi și a dubla
jului lui Ștefănescu. Pe contra
atac, în min. 73, Cîrțu ratează 
o ocazie la fel de mare ca a 
lui Rîșniță, el fiind blocat de 
Ioniță. Pînă Ia sfîrșit, atacurile 
feroviare, purtate cu o frumoa
să insistență pentru o echipă 
pe care o așteaptă trei „etape 
de foc", primesc replica con
traatacurilor oltene pe spații 
largi. O victorie meritată, con
secință a unui plus de cutezan
ță ofensivă, la capătul unui 
meci echilibrat (raportul șutu
rilor la poartă: 11—11), în fața 
unui Rapid care s-a „bătut" 
frumos, dar care n-a reușit să 
treacă cu ușurință de Ia faza 
de așteptare la o ofensivă de
cisă.

Au asistat circa 7 000 de 
spectatori.

Arbitrul OTTO ANDERCO 
(S. Mare), ajutat la linie de V. 
Catană (Cărei) și I. Răileanu 
(Pitești), a condus bine urmă
toarele formații: UNIVERSITA
TEA CRAIOVA: Lung — Ne- 
grilă. Tilihoi, Ștefănescu, 
Purima — Donose, Bălăci. 
Beldeanu — Crișan, Cîrțu 
(min. 75 Țicleanu), Marcu.

RAPID: Ioniță — POP, Pîrvu 
(min. 70 M. Stelian), Niță, Ad. 
Dumitru — Rîșniță, Neagu, 
Petcu — Cojocaru, D. Popescu, 
Manea (min. 58 David).

Sportul studențesc —Dinamo Zagreb 3-2 (2-0)

UN TROFEU NU SE POATE CÎSTIGA JUCÎND DOAR 0 REPRIZĂ...
Finala celei de-a 15-a ediții 

a „Cupei Balcanice" interclu- 
buri nu ne-a adus, așa cum am 
sperat, satisfacția cuceririi tro
feului de către reprezentanta 
țării noastre în această compe
tiție, Sportul studențesc. Și a- 
ceasta pentru că echipa bucu- 
reșteană, deși învingătoare ieri 
cu 3—2 în fața valoroasei for
mații Dinamo Zagreb, a pier
dut totuși dubla lntîlnire cu 
adversara sa la scorul general 
de 4—5, ținind seama și de re
zultatul din partida tur (3—1 
pentru fotbaliștii iugoslavi).

în intilnirea disputată pe 
stadionul Republicii, în pre
zența unui număr redus de 
spectatori (aproximativ 2 000) 
și pe o căldură toridă^ Sportul 
studențesc a realizat o primă 
repriză bună in care, acționînd 
ordonat în ansamblu, lucid și 
incisiv în atac, a reușit să se 
desprindă de echipa oaspete, 
conducînd cu 2—0 în min. 35, 
scor care asigura în acel mo
ment echipei bucureștene cîști- 
garea Trofeului balcanic. Auto
rii celor două goluri : MUN- 
TEANU, în min. 20, care a șu
tat puternic pe jos din afara 
careului mare, mingea ștergind 
în traiectoria sa și piciorul apă
rătorului iugoslav Bogdan ; M. 
SANDU, în min. 35, care a fi
nalizat o frumoasă acțiune de 
atac Ia care și-au adus contri
buția Predeanu și O. lonescu. 
La 2—0 era de așteptat ca e- 
chipa bucureșteană să încerce

a-și consolida victoria la di
mensiuni care să asigure cîști- 
garea Cupei. Dar jucătorii noș
tri nu au avut forța de a 
puncta decisiv în atac, ratînd in 
finalul primei reprize citeva si
tuații favorabile, cea mai clară 
fiind aceea din min. 38, cînd 
M. Sandu a ridicat din apropie
re balonul peste poarta ad
versă.

în partea a doua a întîlnirii, 
atunci cind, după cum era și 
firesc, Dinamo Zagreb a ieșit 
mai hotărîtă la atac, Sportul 
studențesc n-a mai avut sigu
ranța necesară in apărare, do
vedind superficialitate la 
marcaj și slăbiciuni in rezol
varea situațiilor din zona porții 
proprii. în asemenea condiții, 
Dinamo Zagreb a pătruns de 
cîteva ori periculos prin bre
șele largi ale defensivei bucu
reștene și două dintre acțiunile 
sale ofensive s-au încheiat cu 
tot atitea goluri care au anulat, 
de fapt, tot efortul echipei 
noastre din primele 45 de mi
nute, spulberînd in același timp 
speranțele lor în cucerirea tro
feului. Fotbaliștii iugoslavi au 
inseris. în min. 55, prin BONICI 
care, pătrunzînd printr-un fru
mos schimb de locuri cu Cerin, 
a șutat puternic la colțul scurt

și în min. 75 prin CERIN, care
1- a surprins pe Răducanu cu o 
lovitură pe jos din interiorul 
suprafeței <le pedeapsă. La
2— 2, cu un sfert de oră înain
tea finalului partidei, Sportul 
studențesc a încercat să obțină 
măcar o victorie de prestigiu. 
Și a reușit acest lucru Ia ca
pătul unei perioade de domina
re insistentă — aceasta și pe 
fondul unei replici mai puțin 
active a 'oaspeților, mulțumiți 
de rezultat — mareînd în min. 
84 prin CHIHAIA, direct din- 
tr-o lovitură de colț.

Arbitrul Marinos Panaghiotis 
(Grecia), ajutat la tușe de 
compalrioții săi I. Ioanidis și 
L. Brindisis, a condus bine ur
mătoarele formații :

SPORTUL STUDENȚESC: 
Răducanu — Tănăsescu. Ciu- 
garin, Grigore (min. 84 Că- 
țoi), Manea — Munieanu 
(min. 70 Cassai). Cazan. O. Io- 
nescu — Chihaia, M. Sandu, 
Predeanu.

DINAMO ZAGREB : Vlak — 
Huljici. Miljkovici. Bogdan. 
Kuze — Zajek, Brucici, 
Kranjcear — Bunici, Ce
rin, Senzen (min. 46 Zupetici).

Mihai IONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• JOCURILE DE DIVIZIA A 

PROGRAMATE DUMINICA ÎN 
CAPITALA se vor desfășura du
pă următorul program : stadionul 
Dinamo : Dinamo — Progresul ; 
stadionul Republicii : Sportul stu
dențesc — Rapid.

Ambele întîlniri vor începe la 
ora 17,30.

în deschidere vor avea loc par
tidele de juniori.

• ȘEDINȚA COMISIEI CEN
TRALE DE JUNIORI ȘI COPII. 
Luni, la sediul F.R.F., a avut loc 
ședința comisiei centrale de ju
niori și copii la care s-au luat 
în discuție următoarele probleme: 
a) Informare privind campiona
tul republican al juniorilor II și 
școlarilor (aflat la prima ediție) 
și stabilirea măsurilor pentru edi
ția 1977—78. b) Măsuri în vederea 
aplicării hotărîrilor din cadrul 
programului de dezvoltare a ac
tivității fotbalistice, cu privire la 
desfășurarea activității în unită
țile școlare, c) Pregătirea acțiu

nilor din perioada de vară (iulie- 
august).

• MECI INTERNAȚIONAL LA 
MlRȘA. Recent s-a desfășurat
la Mîrșa meciul internațional din
tre echipele Carp ați — campioana 
județului Sibiu și Tractor Șazi 
Tabriz (locul 8 în prima ligă a 
campionatului iranian). Joc a- 
tractiv, încheiat cu scorul de 2—2 
(0—1). Au marcat : Gabor (min. 
68), Ciobanu (min. 89), respectiv 
Tahmașbee (min. 9) și Khamce 
(min. 65).

• ȘOIMII SIBIU — DINAMO
BUCUREȘTI 2—2 <0—1). Această
partidă amicală, disputată ieri 
la Sibiu, a plăcut celor aproxi
mativ 6.000 de spectatori. Din 
formația liderului Diviziei A au 
lipsit Dudu Georgescu. Cheran șl 
Sătmăreanu TI. Golurile au fost 
marcate de Munteanu (min. 58) și 
Rădută (min. 62). respectiv Cus- 
tov (min. 6 și 56), (I. IONESCU 
— coresp.)

NU UITAȚI : DUMINICA, 19 
IUNIE 1977 — TRAGERE „LOTO-2«

Vă reamintim cîteva caracteris
tici ale acestei trageri :

• Se efectuează 3 extrageri — 
în continuare — de cîte 4 nume
re din totalul de 75 numere (de 
la 1 la 75).

• Se atribuie autoturisme „Da
cia 1300“ și premii variate în bani, 
în cazul în care un participant 
obține mai multe cîștiguri pe a- 
celași bilet iar valoarea lor este 
egală sau superioară valorii au
toturismului, 1 se poate atribui, 
la cerere, autoturismul și dife
rența în numerar.

• Se oferă cîștiguri și pentru 
2 numere cîștigătoare din cele 4 
ale uneia din cele 3 extrageri, ca 
și pentru 3 numere din cele 12 
extrase.

★
De la agențiile Loto Pronosport 

și vînzătorii volanți, procurați-vă 
„LOZUL VACANȚEI" — emisiune 
specială limitată.

Puteți cîștiga : autoturisme
„Dacia 1300“ și „Skoda S 100M,

precum și numeroase premii în 
bani. Pe lista oferită de această 
emisiune figurează peste 825.000 
cîștiguri în bani și. de asemenea, 
cîștiguri suplimentare — din 
FOND SPECIAL — în valoare de 
1.670.000 lei

UN LOZ — O POSIBILITATE ! 
MAI MULTE LOZURI — TOT A- 
TÎTEA ȘANSE DE A DEVENI 
UNUL DINTRE MARII CÎȘTIGA- 
TORI !

★
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 15 
IUNIE 1977

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 777.340 lei din care 152.695 
lei report.

Extragerea I : 36 25 12 30 37 1

Extragerea a Il-a : 20 45 13 42 15

Plata cîștigurilor pentru aceas
tă tragere se va face astfel : în 
Capitală începînd de la 23 iunie 
la 15 august 1977, în țară de la 
27 iunie la 15 august 1977.

Plata cîștigurilor prin mandate 
poștale va începe aproximativ de 
lă 27 iunie 1977.



INTlLNIREA PRIETENEASCĂ ATLEJU AU RELUAT „CURSA RECORDURILOR"

DINTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU 
SI JANOS KĂDAR

(Urmare din pag. 1)

liste România. și tovarășul 
Janos Kadar, prini-secretar al 
Comitetului Central ai Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar.

★
După prima parte a convor

birilor, cei doi conducători de 
partid s-au rcintîlnit în cadrul 
unui dejun oferit în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
de tovarășul Janos Kadar. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

în timjil dejunului, desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășul Janos 
Kadar și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu viu interes și 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenț i.

In aceeași zi, după încheie
rea convorbirilor oficiale, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat la Oradea.

La plecare, în timp ee to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Janos Kadar străbăteau arte
rele orașului. în drum spre ae
roport, locuitorii din Debrețin 
au salutat din nou cu multă 
căldură pc cei doi conducători 
de partid, exprimîndu-și satis
facția față de dialogul la ni
vel înalt consacrat întăririi 
prieteniei și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Un mare număr de locuitori 
ai orașului, prezenți pe aero

port, au salutat, incă o dată, cu 
multă căldură, pe inalții oas
peți, au aplaudat îndelung, cu 
însuflețire. Cei doi conducători 
de partid au răspuns cu priete
nie acestor manifestări ale lo
cuitorilor.

înainte de despărțire, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Janos Kadar și-au strins cor
dial miinile, s-au îmbrățișat, 
s-au salutat cu un călduros „la 
revedere", pînă a doua zi, cînd 
urmează să continue, de data 
aceasta pe pămîntul României, 
intilnirea prietenească dintre 
cei doi conducători de partid.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întors, miercuri seara, de 
la Debrețin, unde a avut o în- 
tîlnire prietenească cu tovarășul 
Janos Kadar. prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar.

In conformitate cu înțelege
rea stabilită anterior, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos 
Kadar se vor întilni din nou 
joi, 16 iunie, la Oradea.

Mii de localnici au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu, la 
înapoierea in municipiul Ora
dea, o caldă manifestare de 
dragoste și stimă. reafirmind 
adeziunea deplină a întregului 
popor Ia politica internă și 
externă a partidului șl statu
lui nostru pusă in slujba pros
perității patriei, creșterii presti
giului și rolului României in 
viața internațională, a întăririi 
unității și colaborării țărilor 
socialiste. a cauzei păcii, co
operării și înțelegerii intre na
țiuni.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII C.1.0.
FRAGA, 15 (Agerpres). — 

în prezenta președintelui R.S. 
Cehoslovace, Gustav Husak, ieri 
s-au deschis la Praga lucră
rile celei de-a 79-a sesiuni a 
Comitetului International Olim
pic.

Participantii la sesiune vor 
examina probleme ale dezvol
tării mișcării olimpice contem
porane, precum și alte ches

tiuni legate de organizarea vi
itoarelor Jocuri Olimpice.

Președintele Comitetului In
ternațional Olimpic, lordul Kil- 
lanin, luînd cuvîntul a declarat 
că viitorul olimpismului va 
constitui o preocupare perma
nentă a C.I.O. pînă la con
gresul olimpic ce se va ține 
în anul 1981.

VIZITA UNEI DELEGAȚII SPORTIVE
DIN R. P. CHINEZĂ

La invitația Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, ieri a sosit in Capitală 
o delegație a Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport din 
R.P. Chineză, condusă de Li 
Mîn-hoa. membru al conducerii 
acesteia. La aeroport delegația 
chineză a fost întîmpinată de 
Lia Manoliu, vicepreședintă a 
C.N.E.F.S., Emil Ghibu. secre
tar al C N.E.F S._ activiști ai 
U.A.S.C.R. și ai mișcării spor
tive. A fost de fată Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze la

București, membri ai ambasadei- 
în cursul dimineții de 

miercuri, delegația mișcării 
sportive din R.P. Chineză s-a 
întîlnit cu o delegație a 
C.N.E.F.S., condusă de general 
lt. Marin Dragnea, președinte, 
cu care prilej s-a făcut un 
schimb de informații asupra 
dezvoltării mișcării sportive din 
cele două țâri, asupra preocu
părilor actuale din domeniul 
educației fizice și sportului din 
România și R.P. Chineză.

TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Cu prilejui unei 

tentative efectuate pe velodromul 
acoperit din Zurich, ciclistul elve
țian Daniel Gislger a stabilit un 
nou record mondial al orei, cu 
46,745 km. Vechiul record era de 
45,587 km și aparținea unui alt 
ciclist elvețian, Freddy Ruegg.

ȘAH • în runda a S-a a tur
neului internațional de la Smede- 
revska Palanka (Iugoslavia) Vic
tor Ciocâltea a remizat cu Iu
goslavul Despotovici. în clasa
ment pe primul loc se află Jansa 
(Cehoslovacia) și Martlnovicl (Iu
goslavia) cu cîte 6 p urmați de 
Janosevici (Iugoslavia). Pîdevski 
(Bulgaria). Rajkovicl (Iugoslavia) 
și Despotovici (Iugoslavia) cu 
cîte 5V2 P- Ciocâltea totalizează 
5 p.

TENIS La Eastebourne (An
glia) în competiția feminină pen
tru Cupa federației internaționa

le : S.U.A. — Austria 3—0 : Aus
tralia — Indonezia 3—0 ; Franța 
— Luxemburg 3—0 ; Elveția — 
Norvegia 2—1 ; Anglia — Dane
marca 3—0 ; Tara Galilor — Uru
guay 3—0.

în cadrul turneului de la 
Queens Park din Londra. Ilie 
Năstase l-a învins cu 3—6, 
6—2, 6—2 pe Frew McMillan. 
Alte rezultate mai importante: 
Dibley — Solomon 9—7, 6—3 ; 
Connors — Johansson 6—1, 
6—4 ; Amaya — Savia-no 8—9, 
6—4, 6—4 ; Villas — Borowiak 
9—8. 9—8 : Stockton — Crealy 
6—3, 6—4 ; Anrew — Laver
6—3, 6—4 ; Ramirez — R. Drys
dale 8-9. 9—8. 6—4.

FĂRĂ ODIHNĂ POST-OLIMPICĂ
de o româncă, Natalia Mărășes- 
cu. La 27 mai Natalia a aler
gat mila în 4:23,8, îmbunătă
țind cu mai bine de 5 secunde 
vechiul record. Mila, proba 
„simbolică", este, de la 1 ia

WLADISLAW KOZAKIEWICZ

Se poate spune că la jumăta
tea lui iunie sezonul atletic in
ternațional este abia la început. 
Concursuri importante s-au des
fășurat doar în ultimele două 
săptămîni, cele mari — Univer
siada, Cupa Euro
pei, Cupa Mondia
lă etc. — sînt pro
gramate după ju
mătatea lui iulie, 
în august sau chiar 
în septembrie. Și, 
totuși, în această 
primă jumătate a 
iui iuniâ pe pistele 
europene sau din
colo de Ocean s-au 
înregistrat nume
roase performanțe 
de o înaltă va
loare, au fost co
rectate recorduri 
mondiale și euro
pene. Majoritatea 
cifrelor deosebite-
au fost trecute în 
dreptul unor atleți 
remarcați la Mont
real sau în întreg 
sezonul trecut — 
pe care i-am numi 
„din Vechea gar
dă" — altele apar
țin însă unor spor
tivi mai puțin cu-
noscuți, care ilustrează acel fe
nomen caracteristic sezoanelor 
postolimpice, „schimbul de ge
nerații".

Primul record mondial în aer 
liber al anului a fost stabilit

SUCCESELE AUTOMOBiLIȘTILOn 
ROMÂNI ÎN BULGARIA

SOFIA, 15 (Agerpres). — Timp 
de trei zile s-au desfășurat în
trecerile raliului automobilistic 
„Nisipurile de aur", competiție 
contind pentru campionatul eu
ropean, campionatul balcanic și 
„Cupa Păcii și Prieteniei" la 
raliuri.

La startul probei, care s-a 
dat la Varna, au fost prezente 
107 echipaje reprezentînd Bulga
ria, Cehoslovacia, Polonia, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Ro
mânia. Ungaria. U.R.S.S. și alte 
țări. Traseul a măsurat 1 700 km 
cu 31 de probe speciale.

Un remarcabil succes au obți
nut automobiliștii români Ia 
clasa 1300 cmc (grupa D. Vic
toria a revenit echipajului Eu
gen Ionescu Cristea — Dan A- 
mărică pe „Dacia" — 1 300. Lo
cul trei, la aceeași clasă, a fost 
ocupat de un alt echipaj din 
România, alcătuit din Al. Si- 
mion și Nicolae Herișanu („Da
cia" — 1 300).

„CUPA INTERCONTINENTALĂ" 
LA BASCHET

Au continuat întîlnirile din 
cadrul competiției masculine de 
baschet „Cupa intercontinenta
lă". Iată ultimele rezultate : 
Mexic — U.R.S.S. 81—91 (39— 
47) — victorie obținută în de
plasare la Ciudad de Mexico ; 
Memphis : S.U.A. — Italia 88— 
77 (43—38) ; Winnipeg : Canada 
— Iugoslavia 68—52 (37—30);
Buenos Aires : Argentina — 
Belgia 93—74 (47—43).

nuarie singura distanță engle
zească pentru care I.A.A.F. mai 
acceptă recorduri mondiale o- 
liciale.

Edwin Moses, una din reve
lațiile sezonului 1976, a mai 
smuls două zecimi recordului 
lumii la 400 mg realizat în fi
nala olimpică, reușind 47,45. 
Performanța, anunțată de un 
13,5 la 110 mg și de o victorie 
pe 400 m plat asupra celor mai 
buni specialiști americani, îl a- 
rată pe Moses capabil să co
boare sub incredibila graniță de 
47 de secunde !

In Europa, polonezul Wladis- 
law Kozakiewicz a mai adău
gat doi centimetri recordului 
continental la prăjină (5,64 m), 
dovedind — in ciuda eșecului 
olimpic — că este totuși cel mai 
valoros săritor european de la 
Nordwig încoace. Tot pe con-

★
Au continuat între

cerile concursului de 
la Budapesta. In 
proba de 200 m spor
tivul român Stelian 
Văduva s-a clasat pe 
locul doi cu 21,83. 
Victoria a revenit 
austriacului Writze cu 
21,82. Elena Mtrza 
(România) a ocupat 
locul 3 la 100 m g 
cu 14,02.

• Cu prilejul con
cursului desfășurat 
la Stockholm. Filbert 
Bayl (Tanzania) a 
clștlgat proba de 
5 000 m cu timpul de 
13:23,1, a doua per
formanță mondială a 
sezonului. America
nul Clancey Edwards 
s-a clasat primul la 
100 m cu 10,54. Alte 
rezultate : 1 500 m r- 
Suleiman Nyambul 
(Tanzania) 3:38,6, 400
m — Frederiksson 
(Suedia) 46,57, disc — 
Mac Wilkins (S.U.A.) 
67,76 m, Înălțime — 
Tom Woods (S.U.A.) 
2,22 m.
• La Myllikoskl 

(Finlanda) campionul

*

olimpic șl recordma
nul mondial la arun
carea suliței Mlkloa 
Nemeth (Ungaria) s-a 
clasat al treilea cu 
84,69 m. fiind Între
cut de finlandezii 
Hannu Slltonen 86,88 
m și Seppo Hovlnen 
86.44 m.

• A fost găsit ur
mașul Iul Rod Mil
bum 7 Așa s-ar pă
rea, după ultima per
formanță realizată de 
negrul american (18 
ani) Nehemlah —12,9 
la 120 yarzi garduri 
(record școlar ameri
can pe garduri de 
1 metru).

• Și-a făcut recent 
reintrarea cu perfor
manțe promițătoare — 
10,26 la 100 m și 20,65 
la 200 m — sprinte
rul din R. D. Ger
mană, Eugen Ray. El 
este deținătorul celei 
mal bune performan
țe mondiale pe teren In 
acoperit la 100 m, 
10,14 (reușită în 1976) 
dar din cauza unei 
serii de accidente nu

tinentul nostru, Aleksandr Gri
goriev, remarcat și în sezonul 
de sală (2,28 m), devine primul 
european care trece 2,30 m la 
Înălțime. Replica lui Dwight 
Stones, (2,29 m), rezultatele
altor doi săritori americani, 
Kyle Arney (2.28 m) și Fran
klin Jacobs (2,26 m), precum și 
abundența performerilor peste 
2,25 m — aproape o duzină în 
acest an ! — fac din săritura 
în înălțime ..capul de afiș" al 
începutului de sezon.

Afirmația este valabilă și la 
temei, unde în afara italiencel 
Sara Simeoni (1,93 m) au tre
cut de 1,90 m alte două sări
toare așezate, de obicei, în pla
nul secund : 1,92 m (Anne Ma- 
rie-Pira (Belgia) și 1,91 m Ma- 
rie-Christine Vebourse (Franța). 
Ca o caracteristică tehnică, no
tăm dominația aproape totală 
a flopului asupra rostogolirii 
ventrale.

Dintre eroii de la Montreal, 
Alberto Juantorena (1:45.4 la 
B00 m) și Mac Wilkins (69,19 m 
la disc) se arată acum la fel de 
puternici, în timp ce Lasse Vi
ren a dispărut, ca și după Mun- 
chen — a fost operat, se pare, 
la un picior —, iar Tatiana Ka- 
zankina se dovedește extrem 
de discretă (2:03,17 la 800 m și 
4:10,2 la 1 500 m).

★
în sfîrșit, un amănunt care 

ne bucură : alergătoarele noas
tre de semifond domină listele 
mondiale ale sezonului. în afa
ra recordului la milă al Na- 
taliei Mărășescu, Ileana Silai 
deține cele mai bune perfor
manțe la 800 și la 1 500 m 
(2:00,4 și 4:04,7) iar Maricica 
Puică la 3 000 m (8.16,4). La 
1500 m, Silai, Mărășescu (4:05,0) 
și Puică (4:05,1) sînt, în această 
ordine, pe primele trei locuri.

Să așteptăm însă concursurile 
viitoare, care vor oferi — nu 
ne îndoim — prilejul unor alte 
comentarii.

Vladimir MORARU

★
a putut participa la 
J.O. de la Montreal.

• In cadrul unei
curse de ștafetă 
4 X 400 m desfășu
rată )a Gran Rapids 
(Michigan) recordma
nul mondial la 400 
mg, Edwin Moses, a 
parcurs schimbul său 
— lansat — In 44,1. 
timp care explică 
proaspătul record
realizat de el In pro
ba sa favorită 
(47,45) ...

• La Karl-Marx- 
Stadt, vicecampionul 
olimpic la aruncarea 
discului Wolfgang 
Schmidt a realizat 
66,72 m, cel mai bun 
rezultat european al 
sezonului.

O Larry Doubley 
(înalt de 2,03 m), de
ținătorul celui mat 
bun rezultat mondial 
al anului la săritura 

lungime — 8,22 m 
a declarat că spe

ră ca în 1980, la J.O. 
de la Moscova, să 
sară... 9 metri !

In meci amical: MEXIC - R. F. G. 2-2 (2-0)
Peste 80 000 de spectatori au ur

mărit la Ciudad de Mexico me
ciul amical dintre reprezentative
le Mexicului șl R.F. Germania, 
campioană a lumii. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate, 
2—2, după ce la pauză fotbaliștii 
mexicani au condus cu 2—0. prin 
punctele marcate de Islordla 
(min. 17) și Torre (min. 41). In 
partea a doua a partidei, fotba
liștii vest-germani, cu o condiție 
fizică superioară, au dominat mal 
mult. înscriind prin Fischer în

min. 53 și 65. Arbitrul mexican 
Marco Antonio a condus urmă
toarele formații :

MEXIC : Castrejon — Najera, 
Guzman, Sanchez Galindo. Vaz
quez Ayala, De la Torre, Chavez 
(Real). Gallen (Martinez), Islordia, 
Aceves, Cuellar.

B.F. GERMANIA : Maier — Vog
ts, Russmann, Kaltz, Dietz. Bon- 
hof (Nogly), Bongartz, Hdlzen- 
bein, Fischer, D. Mtiller (Beer), 
Flohe (Volkert).

Campionate, cupe
BELGIA. După cum s-a mai a- 

nunțat, F.C. Bruges a cîștlgat din 
nou campionatul Belgiei. Intere
sant de arătat este faptul că. de-a 
lungul celor 34 de etape, echipa 
din Bruges a ocupat mereu pri
mul loc în clasament. Iată pri
mele trei clasate:
1. F.C Bruges
2. Anderlecht
3. Standard

34 23 6 5 72—30 52
34 21 6 7 74—37 48
34 18 9 7 51—26 45

FRANȚA. Sîmbătă 18 Iunie. în 
nocturna, pe stadionul ..Parc des 
Princes'* se va disputa finala Cu
pei Franței între echipele St.

Etienne (locul 5 în campionat) și 
Stade de Reims (locul 11). în se
mifinale, St. Etienne a eliminat 
pe proaspăta campioană, Nantes. 
După ce a pierdut cu 3—0 primul 
joc, St. Etienne s-a revanșat în 
cel de-al doilea, cîștigînd cu 5—1 
după prelungiri! Cealaltă finalistă 
Reims, s-a calificat în dauna for
mației O.G.C. Nisa : 2—1 și 1—0.

După terminarea campionatului, 
iată situația primelor trei clasate:
1. Nantes 38 25 8 5 80—40 58
2. Lens 38 19 11 8 73—53 49
3. Bastia 38 20 7 11 82—53 47

De pretutindeni
ÎN TURNEUL pentru echipe 

de tineret de la Toulon s-a dis
putat meciul dintre formațiile 
Scoției șl Portugaliei. Fotbaliștii 
scoțieni au obținut . victoria cu 
4—3 (1—2). In altă partidă, echipa 
Franței a învins cu 5—0 (4—0) pe a TȚnrz iri aî

ANTRENORUL ECHIPEI Italiei 
Fulvio Bernardini, a renunțat La 
postul său, semnînd un contract 
cu echipa Sampdoria Genova, 
care activează în liga a doua. 
Bernardini, care este în vîrstă de 
68 de ani, pregătea echipa Italiei 
pentru campionatul mondial din 
Argentina. Federația italiană i-a 
acceptat demisia, înlocuindu-1 cu 
Enzo Bearzot și AzeF-> Vicin’.

JUCĂTORUL ITALIAN TARCI- 
SIO BURGNICH a anunțat că se 
retrage din activitatea competi- 
țională. în vîrstă de 38 de ani, 
Burgnich a jucat cel mai mult 
la Intemazionale Milano. De trei 
ani era la S.C. Napoli.

ECHIPA VEST-GERMANA F.C. 
Koln și-a încheiat turneul in Ja
ponia. evoluînd în orașul Kycto 
în compania reprezentative4 ni
pone. Oaspeții au obținut victo
ria cu 3—1 (2—0). prin punctele
marcate de Overath, Neumann si 
Prestin. Golul echipei japoneze a 
fost înscris de Saito.
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