
LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Joi dimineața du fost reluate 
în plen lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a celei de-a VII-a le
gislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Deputății ți invitații au salu
tat cu îndelungi și puternice 
aplauze sosirea in sală, in lo
jile oficiale, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășu
lui Manea Măneseu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tovarășilor 
Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas. Ion loniță. Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Glicorghe Oprea. Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Radulescu, Lconte 
llăutii, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ilie Verdet, Ștefan 
Voi tec.

în sală se aflau, de asemenea, 
membrii suplcanți ai Comitetu
lui Politic Executiv, secretarii 
C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii iau par
te. in calitate de invitați, mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții centra
le și organizații obștești, repre
zentanți ai oamenilor muncii, 
personalități ale vieții noastre 
științifice, culturale și artistice, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, a deschis ședința înal
tului for legislativ al Republicii 
Socialiste România.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
adoptat in unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Validarea alegerii tovarășei 
Elena Nae, ca deputat in cir
cumscripția electorală nr. 1 
Giurgiu și depunerea jurămin- 
tului de credință și devotament 
față de Republica Socialistă 
România.

2. Proiectul legii privind im
pozitul pe fondul total de retri
buire al unităților socialiste de 
stat.

3. Proiectul legii privind im
pozitul agricol.

4. Proiectul legii privind pen
siile de asigurări sociale de stat 
și asistența socială.

5. Proiectul legii privind pen

siile și alte drepturi de asigu
rări sociale ale membrilor co
operativelor agricole dc pro
ducție.

6. Proiectul legii privind pen
siile și alte drepturi dc asigu
rări sociale ale țăranilor cu gos
podărie individuala din zonele 
necooperativizate.

7. Proiectul legii privind ro
lul și atribuțiile maistrului in 
producție.

8. Proiectul legii calității pro
duselor și serviciilor.

9. Proiectul legii privind asi
gurarea durabilității, siguranței 
în exploatare, funcționalității și 
calității construcțiilor.

10. Proiectele dc legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

11. Eliberarea și alegerea unor 
secretari ai Marii Adunări Na
ționale.

12. Modificări in componența 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

La primul punct dc pe ordi
nea de zi, deputății au votat 
validarea alegerii ca deputat in 
circumscripția electorală nr. 1 
Giurgiu, județul Ilfov, a tova
rășei Elena Nae, care a depus 
apoi jurămintul de credință și 
devotament față de Republica 
Socialistă România.

Marca Adunare Națională a 
adoptat in unanimitate Legea 
privind impozitul pe fondul 
total de retribuire al unităților 
socialiste de stat și Legea pri
vind impozitul agricol.

De asemenea, Marea Adu
nare Națională a adoptat în u- 
napimitate Legea privind pen
siile de asigurări sociale de stat 
și asistența socială. Legea pri
vind pensiile și alte drepturi de 
asigurări sociale ale membrilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție, Legea privind pensiile 
și alte drepturi de asigurări 
sociale ale țăranilor cu gospo
dărie individuală din zonele ne
cooperativizate și Legea privind 
rolul și atribuțiile maistrului 
în producție.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale continuă astăzi.
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Final in cea de-a 59-a ediție a Diviziei A de fotbal

DINAMO, LA AL 9-lea TITLU!

Ecmpu L/zrv.-iiuu> dulumjj/, cișngaioarea tuiului ac campioana pe imn—77 
Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE
F. C. Corvinul - Politehnica lași 1-0 (1-0)
F.C.M. Galați - A.S.A. Tg. Mureș 0-3 (0-1)
F. C. Bihor - Progresul 4-2 (3-2)
Politehnica Tim. - S. C. Bacău 3-0 (0-0)
Sportul studențesc - F. C. Argeș 1-0 (1-0)
F. C. Constanța - Rapid 2-1 (1-0)
Univ. Craiova — Jiul 2-0 (0-0)
Dinamo - F.C.M. Reșița 5-0 (1-0)
U.T.A. — Steaua 5-0 (4-0)

GOLGETERII
47 GOLURI : D. GEORGESCU (Dinamo) — 5 din 

11 IU.
23 GOLURI : Dumitrache (Jiul) — 2 din 11 m.
18 GOLURI : Radu II (F.C. Argeș) 1 din 11 m.
17 GOLURI : Năstase (Steaua).

16 GOLURI : Iordănescu (Steaua) — 2 din 11 m, 
Broșovsc.'ii (U.T.A.) — 3 din 11 m.

(în pag. a iv-a : un articol de prezentare a per
formanței lui Dudu Georgescu, cîștigător pentru a 
doua oară — cu un record al „Trofeului" — al „Che
tei de aur“).

0 Dinamo, 
Steaua, Univer
sitatea Craiova 
și A.S.A. ne vor 
reprezenta in 
cupele europe
ne • Rapid 
(împreună cu 
F.C.M. Galați și 
Progresul) reia 
drumul Diviziei 
B... • Dudu
Georgescu (5) 
+ Lața (3) —

8 goluri

CLASAMENT FINAL
1. DINAMO 34 20 9 5 84-34 49
2. Steaua 34 20 5 9 72-41 45
3. Univ, Craiova 34 16 9 9 54-36 41
4. A.S.A. Tg. Mures 34 16 5 13 50-40 37
5. Jiul 34 16 5 13 57-49 37
6. Politehnica Timișoara 34 16 4 14 44-37 36
7. Sportul stud. 34 13 9 12 34-34 35
8. Politehnica lași 34 12 9 13 43-33 33
9. F. C. Bihor 34 13 7 14 48-53 33

10. S. C. Bacău 34 13 7 14 34-39 33
11. F. C. Argeș 34 12 9 13 40-47 33
12. U.T.A. 34 13 7 14 56-64 33
13. F.C.M. Reșița 34 13 6 15 43-55 32
14. F. C. Corvinul 34 10 11 13 32—40 31
15. F. C. Constanta 34 12 6 16 43-45 30
16. Rapid 34 11 8 15 38-49 30
17. Proqresul 34 11 5 18 37-69 27
13. F.C.M. Galați 34 6 5 23 31-75 17

a-

CITIȚI IN PAGINILE 
MECIURILE ULTIMEI
TULUI REPUBLICAN DE FOTBAL, DIVIZIA A

PUBLICUL ARĂDEAN A CUCERIT 
„TROFEUL PETSCHOVSCH1"

Ieri au încheiat întrecerea și spectatorii ! Anul 
cesta. „Trofeul Petscliovschi“ (aflat la a 9-a ediție)
— decernat de ziarul nostru celui mai sportiv public — a revenit 
spectatorilor din Arad.

iată clasamentul final : 1. Arad 9,17 ; 2. București 8,95 ; 3. Timi
șoara 8,76 ; 4—5. Craiova și Tg. Mureș 8,70 ; 6. Reșița 8,58 ; 7. Hu
nedoara 8,53 ; 8—9. Pitești și Oradea 8.41 ; 10—11. Bacău și Galați 
8,35 ; 12. Iași 8,29 ; 13. Constanța 8,23 ; 14. Petroșani 8,17.

Prin grija partidului și statului față de tinerele vlăstare ale țării

PESTE 2,5 MILIOANE DE ȘOIMI Al PATRIEI, PIONIERI Șl ȘCOLARI 
VOR TRĂI DIN PLIN BUCURIILE MARII VACANTE!

Activități sportive desfășurate in cadrul coloniilor, taberelor, cluburilor pentru elevi,
concursuri și competifii inse rise sub genericul „DACIADEI"

2—3 RELATĂRI DE LA 
ETAPE A CAMPIONA-

Canuiionatclc internaționale

dc pentatlon modern

Vacanțele elevilor — și ale 
tineretului studios în genere — 
au încetat de mult să mai în
semne zile albe, liniare, de lîn- 
cezire. Viața însăși, cu Titmul 
ei trepidant.. îndeamnă la ac
tivitate, la un anumit dina
mism, la repaus dar și la crea
ție chiar și în perioada de va
canță.

Tineretul patriei noastre în
țelege tot mai mult vacanța 
ca o perioadă de odihnă activă, 
de recreare absolut necesară 
după o etapă de muncă și în
vățătură, completată însă ar
monios cu preocupări de o 
largă diversitate, de ordin po
litic, cultural, educativ și spor
tiv. Acestea ar fi și temeiu
rile pentru care vacanța de 
vară a mai fost numită su
gestiv și cel de-al... patrulea 
trimestru de școală.

în marea vacanță a elevilor 
(într-o primă etapă, a celor din 
clasele I—VIII, iar după 15 iu
lie și a celor din școlile teh
nice. profesionale și din licee, 
aflați acum în practica de pro
ducție). peste 2,5 milioane de 
șoimi ai patriei, pionieri și șco
lari vor fi beneficiarii unor w

O secvență de sezon a fost surprinsă la Năvodari, unde zeci de 
mii de copii, pionieri și școlari vor trăi din plin bucuriile in- 

tilnirii (sau reîntilnirii) cu Marea...

multiple activități cu caracter 
prioritar sportiv : 1,2 milioane 
dintre ei vor drumeți pe cărări 
de munte sau pe căi de ape, 
853 000 vor participa Ia excursii 
și expediții. 430 000 vor fi cu
prinși în tabere de 7, 10 sau 14 
zile, peste 20 000 în colonii etc. 
Nu mai puțin de 150 de tabere

dispun de localuri proprii si
tuate în cele mai pitorești zone 
ale țării, alte 200 sînt amena
jate în localuri de internate sau 
în școli. Stațiuni întregi (Bran, 
Arbănași, Zizin, Homorod, Chi- 
rui-băi. Izvoarele — Maramu
reș, 2 Mai — Mangalia, Năvo
dari — Complexul de odilină

pentru copii al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. etc.) vor fre
măta de larma, de voioșia co
piilor noștri.

Aproape 5 000 de elevi din 
toate clasele, copii ți tineri cu 
merite în sport se vor integra 
programului unor tabere spe
ciale de pregătire, în care iși 
vor continua procesul de in
struire, paralel cu susținerea 
unor întreceri și competiții de
monstrative sau de verificare. 
Asemenea tabere sportive, or
ganizate din inițiativa Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui, Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, C.C. al 
U.T.C. și Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
vor ființa în peste 35 de lo
calități situate în întreaga țară 
(Timișoara și Tulcea, Tg. Mu
reș și Snagov, Brașov și Con
stanța, Rm. Vilcea și Arad, Că
lărași și Gh. Gheorghiu-Dej, 
Deva și Tg. Jiu, Miercurea Cluc 
și Mangalia ș.a.). în paralel. 
C.N.E.F.S., prin federațiile de

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2—3)

„FAVORIT"
l-A... DEFAVORIZAT 

PE PARTENERI
în momentul în care pen- 

tatlonistul francez William 
Combes, cu calul său Banchet, 
încheia parcursul probei de că
lărie (din păcate, cu un rezul
tat slab, determinat de nu
meroase doborîri de obstacola 
și depășirea timpului limită) 
se punea punct în prima probă 
a Campionatelor internaționale 
de pentatlon modern ale Româ
niei. Ieri, în cea de-a doua 
zi a concursului, rezervată — 
ca și precedenta — călăriei, au 
fost programate ultimele două 
serii. în total 19 sportivi în- 
ccrcînd să obțină un punctaj 
cit mai mare Ia startul acestei 
mari întreceri cu caracter in
ternațional. Deși vremea a fost 
ieri evident mai bună decît 
miercuri, rezultatele — poate ca 
urmare a oboselii cailor — nu 
s-au ridicat la nivelul primei 
zile, doar un singur sportiv rea- 
lizînd joi punctajul maxim. A- 
cesta a fost sportivul polonez 
Jan Olesinski care, cu Bela- 
dona, indiscutabil cel mai bun 
cal din concurs, a efectuat par
cursul fără nici o penalizare, 
adăugîndu-se celor patru concu- 
renți care au obținut această 
performantă în prima zi a com
petiției. Mai mult chiar, cu 
timpul său bun — 1:47.2 — el

Constantin MACOVQ

(Continuare în pag. a 4-a)



CAMPIONATE © COMPETIȚII © CAMPIONATE I
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g SÎMI
Performanțe de valoare sau, din neu, insatisfacții ?
O nouă etapa, o doina, a importantei competiții atletice pe echipe, 

t.Cupa României*, este programată Io sfîrșitul acestei săptămîni. Din 
cel© trei etape ale ,,Cupei", aceasta este cea mai însemnată, dacă 
wu din alte motive, măcar pentru faptul că acum este programet și 
concursul republican pe echipe de probe. Este o inițiativă o F.R.A. 
menită să impulsioneze activitate© de depistare și de creștere a ti
nerilor tclentațî, de pregătire temeinic# o acestora.

In etapa « doua, la fiecare probă, punctează un număr dublu de 
atleți decît la celelalte etape : cile 16 in cadrul grupei A și cite 12 în 
cadrul grupelor B șl C. In mod obtgatoriu se cere ca acești atleți să 
fi realizat performanțe echivalente cel puțin categorici a N-a de clasi
ficare sportivă. Punctele se acordă astfel : locul 1—16 p (respectiv 12 
p), locul 11—15 p (11 p)... locul XVI sau XII - 1 punct. La întreceri, 
loturile echipelor sînt substanțial mărite, cu 20 de atleți la echipele 
în deplasare și au cite 15 la formațiile care concurează acasă.

U sfîrșit, vom maî nota 
tru performanțe do valoare 
mai merituoși participcmți.

La noua etapa • „Cupei
GRUPA A (la București, , . . . .
C.A.U., Rapid și Metalttl din București și reprezentativele județelor Cluj, 
Constanța f, Brașov șl lași j GRUPA B, seria I (la Ploiești) : Argeș, 
combinata București (Progresul, Olimpic, C.S. Școlar), Neamț, Bacău, 
Suceava, Ș.S.A. București, Brăila, Prahova, Galați ; seria a ll-a (la 
Reșița) : Dolj, Bihor, Timiș, Arad, Sibiu, Caraș-Severin, Hunedoara, 
Mureș, Vilcea ; GRUPA C, seria I (Io Slatina) : Dîmbovița, Ilfov, Gorj, 
Mehedinți, Teleorman, Oit ; seria a Ii-a (la Botoșani) : Buzău, Cans- 
trnța II, Ialomița, Botoșani, Vrancea, Vaslui, Tul cea ; seria a ttt-a (la 
Sf. Gheorghe) : Satu Mare, Maramureș, Alba, Covasno, Harghita, Sălaj 
și Bistrița.

Avem speranța că întrecerile de sîmbătă și duminică (care reunesc, 
după cum se vede, 47 de echipe) vor arăta o sensibilă îmbunătățire a 
situației generale c tuturor formațiilor după startul slab pe care ele 
l-au luat, la 21 și 22 mar, în noua ediție a „Cupei României".

amănuntul că punctajul suplimentar — pert- 
lnt«rnațională — vo fi acordat și acum celor

României" vor cvea loc următoarele’’ întâlniri: 
pe Stadionul Republicii) : Steaua, Dinamo,,

I 8
Pe apele Snagovulur, 

tradiționala regată 
internațională de 
canotaj feminin

Astăzi, pe lacul Snagov, se va 
da startul într-o interesantă și 
tradițională întrecere feminină de 
canotaj : Regata internațională 
Snagov. Concursul programează, 
Incepînd ele la ora 10, curse în 
cadrul seriilor și recalificărilor, 
urmîncl ca sîmbătă dimineața să 
re desfășoare finalele probelor de 
tchif simplu, 4-|-l rame, 2 vîsle, 
2 f.c., 4-j-l vîsle și 8-J-l.

Așadar, o întrecere care se a- 
nunță foarte disputată, în lupta 
pentru medaliile puse în joc fiind 
angrenate multe echipaje fina
liste la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, reprezentantele schi fu- 
lui feminin din Bulgaria, Ceho- 
slovacia, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, Irlanda, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Turnee internaționale 
de șah

Foarte agitată și extrem de 
^«sputată a fost runda a 10-a a 

turneului feminin de șah de la 
Sinaia. La sfîrșituJ ei’ s-a des
prins din numerosul grup al li
derelor tânăra maestră din R.D.G., 
Petra Feustel, care a învins-o 
cu negrele pe Lia Bogdan. Tot cu 
negrele, Semenova a întrecut-o 
pe Vokralova, Grosch pe Ghindă, 
iar Sikora pe N ceh if or. In reve
nire de formă, Mureșan a cîști- 
gat la Ivanka, ieșită practic din 
lupta pentru primul loc. Polihro- 
niade (cu negrele) n-a putut tre
ce peste apărarea dîrză opusă 
de Milivojevici, fiind nevoită să 
se mulțumească cu remiză, re
zultat înregistrat în partida Chiș 
— Krumova și în întrerupta din 
runda a 9-a Grosch — Ncchifor.

BUCURIILE MARII VACANTE
(Urmare din pag. 1) 

resort și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, orga
nizează tabere de instruire 
sportivă pentru atleți (Cîmpu- 
lung Muscel) și înotători (Ora
dea). Separat, C.N.O.P. a ini
țiat tabere de pregătire pentru 
șahiști (Bucșoaia — Suceava), 
pentru pionierii specializați în 
turism (Novaci — Gorj), precum 
și un șantier național al pio
nierilor pentru ocrotirea natu
rii (în munții Retezat). Este de 
reținut, de asemenea, un ait 
moment important din viața 
cravatelor roșii cu tricolor : 
Forumul național al pionierilor 
(Colibași — Argeș), care se va 
desfășura între 4—18 august și 
In cadrul căruia sportul — ca 
și la alte ediții — va semna 
o prezență notabilă. La rin- 
du-i, C.C. al U.T.C. organi
zează tabere speciale pentru ti
nerii evidențiați • în activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță XGurghiu) și pentru pre
ședinții asociațiilor sportive șco
lare (Costinești).

Esențial in programul tuturor 
taberelor este — așa cum nc-au 
asigurat organizatorii — împle
tirea rațională a odihnei cu 
va bogat propram de activități 
politico-educative și cultural 
artistice. Vor avea Ioc manifes
tări consacrate evocării Ccntc- 
n irului Independenței de Siat 
a Români i. comemorării a 70 
nni de la Răscoala țăranilor din 
IS07, aniversării a 55 de ani 
do ia crearea U.T.C., .multe 
alte acțiuni sub genericul 
„Programul Partidului, progra
mul nostru", „Sîntem nepoți de 
«taci și de-romani", „Ne pregăr 
tru să devenim demni ur

I

CLASAMENTUL înaintea ulti
melor trei runde : L Feustel 
2—5. Krumova, Grosch, Pjdthro- 
niade, Semenova 6, 6—7. Bdgdan, 
Vokralova 5;/?, 8—10. Ghindă,
Ivanka, Sikora 5, ÎL Mureșan 
4’/2» 52. Chis 4. 13—14. Mîiivojcvici, 
Nechifor 2’/2 p.

★
Bunda a 8-a în turneul mas

culin de la Satu Mare a cunos
cut o singură partidă decisivă : 
cW calica l-a învins cu albele pe 
Ungureanu, victorie care îi des
chidă bune șanse pentru primul 
loc. Celelalte întâlniri, remize : 
Pavlov — Szabo, Haritver — Ka- 
posztas, Ghindă — Kozma și Bel
lon — Troianescu. S-a întrerupt 
partida Gheorghiev — Fischer.

CLASAMENTUL : 1—2. PavlOV, 
Ghindă 5, 3. Cioeâltea 4V2 (1), 4. 
Ungureanu 4’/2, 5. Gheorghiev 4 
(2), 6. Fischer 4 (1), 7—10. Kozma, 
Szabo, Troianescti, Bellon 3‘/2, jl. 
Kaposztas 2 2 (1), 12. Haritver
r/z o)-

Azi încep campionatele 
naționale de înot

în mod cert, ediția din acest 
sn a campionatelor naționale de 
înot, programate de azi pînă du
minică la bazinul Dinamo din 
Capitală, se vor desfășura sub 
semnul asaltului pe care „noul 
val", format din elemente tinere 
(unele dintre ele nedepășind vîr- 
sta categoriei copii), puternic evi
dențiate în ultima vreme, îl va 
da pentru cucerirea titlurilor și 
a celorlalte două locuri de pe po
diumul de premiere. Apariția nu
melor noi pe lista campionilor 
țării s-a făcut simțită și anul tre
cut, dar o serie de rezultate în
registrate în ultima vreme, anun
ță un progres mai viguros al ge
nerației noi; din rîndul căreia se 
distinge Irincl rănulescu. Recor

mași ai comuniștilor", „Creș
tem odată cu țara" ș.a.

CINE VOR FI CAMPIONI! î...
Anul școlar s-a încheiat, nu 

insă și scria de concursuri și 
competiții de nivel republican 
rezervate elevilor. Vacanța de 
vară programează o suită de 
finale, începind chiar cu a- 
ceastă săptămînă, cînd la Baia 
Mare (2—3 iulie) vor fi cunos
cute fruntașele Ia gimnastică 
modernă ale școlilor cu profil 
sportiv. în continuare, Brăila 
(10—11 iulie, in loc de 9—10 
iulie, cum fusese inițial) va 
găzdui finala atleților-juniori II, 
Aradul (1G—17 iulie) pe cea a 
echipelor de pentatlon atletic 
școlar și a ștafetelor de elevi 
— ediția inaugurală, Timișoara 
(23—24 iulie) întrecerea atleți
lor-juniori III, Ploiești (27—23 
iulie) ultimul act al concursu
lui de tetratlon — școli spor
tive și.licee cu program. In a 
doua jumătate a lunii iulie, 
Brăila va reuni cei mai buni 
înotători școlari. în luna au
gust, de asemenea, un bogat 
program competitions! : Bucu
rești (2—7) — Cupa unităților 
școlare cu profil de tenis (in 
organizarea Școlii sportive 
Steaua) ; Mediaș (prima de
cadă) — finala „Cupei speran
țelor" la oină, cu participarea 
pionierilor ; Ineu (10—13) — 
finala Criteriului de fotbal al 
Unităților cu profil ; Bucșoa
ia (ultima decadă) — fina
la „Cupei Independenței" la 
$ah, pionieri ; Constanța (28 au
gust — 4 septembrie) — finala 
„Cupei speranțelor" la minifot- 
bal, elevi pînă la 12 ani, iar 
între: 5—11 septembrie finala 
„Cupei Cutezătorii" la fotbal 
pentru copiii de Ia sate pî-nă 

dul de senioare obținut de ea zi
lele trecute ia Dortmund (4:34,40 
la 400 m liber) este elocvent în 
acest sens. Prin această perfor
manță, Irincl Pămileseu se în
scrie printre favorit ii campio
natelor, alături de Anca Mi- 
clăuș, Daniela Georgescu, Bri
gitte Brass, Camelia Hoțescu, U- 
gia Anastasescu, Zeno Oprițcscu, 
Jon I ucaciu. Octavian Kesler, Ion 
MielăușA Borațiu Noagrău, „vete
ranul" Marian Slavic ș.a.

Mențior.înd că în afara clasa
mentelor individuale vor fi alcă
tuite și clasamente pe echipe (se
parat seniori, senioare și gene
ral), publicăm programul între
cerilor de azi (între paranteze, 
actualii deținători ai titlurilor) : 
DE LA ORA 10 SERII LA : 100 m 
liber m (Z. Oprițescu), 100 m li
ber f (Daniela Georgescu), 200 m 
bras m (O. Kesler), 200 m bras 
f (Camelia Hoț eseu), 200 m spate 
m (I. Sveț), 200 m spate f (Car
men Bvnaciu), J 500 m liber (E. 
Al mor), 800 m liber f (Mihaela 
Cost ea) : DE LA ORA 18 : fina
lele probelor de dimineață, se
riile „tari" Ia I 500 m liber m, 
800 rn liber f și ștafeta 4X100 m 
mixt m (Steaua).

Duminică, Ia Brașov, va fi 
desemnat campionul țării 

Ia ciclism — fond
Cei mâi buni cicliști din țară 

se vor alinia duminică la stanul 
primului lor campionat republi
can din acest sezon. Este vorba 
de campionatul de fond, care va 
avea Ioc la Brașov. Plecarea se 
va da la ora 9, din dreptul bor
nei km 5 a șoselei Brașov — 
Rîșnov, după care cicliștii vor tre
ce prin Bran, vor escalada Fun
data, dealul Sasului, vor plonja 
apoi spre Rucăr, de unde întrea
ga caravană va face cale întoar
să, cu sosirea în Poiana Brașov 
(140 km).

Concurs internațional de 
dirt-track

SIBIU, 30 (prin telefon). — 
Peste 5 000 de spectatori au asis
tat joi după-amiază, pe stadionul 
Voința din localitate, la un a- 
iractiv concurs internațional de 
dirt-track, la care au participat 
alergători din Austria, R.F. Ger
mania, Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia. Confirmîndu-și valoarea, 
sovieticul VI. Paznikov și românii 
Gheorghe Sora și Ion Bobîlneanu 
s-au detașat de restul adversari
lor, fiecare acumulînd pînă ‘n man
șa a XVIII-a (cînd toți trei s-au 
întâlnit direct) cite 12 p. în această 
serie decisivă a învins moto ciclis
tul Paznikov, care l-a depășit în 
ultima tură pe Gheorghe Sora. 
Iată clasamentul final : L VI. 
Paznikov 15 p, 2. Gli. Sora 14 p, 
3. I, Bobîlneanu 13 p, 4. F. Kreis- 
meser (R.F.G.) 12 p, 5. S. Dujev 
(U.R.S.S.) 11 p, 6. C. voiculescu 
io p.

Duminică, de la ora 10, sportivii 
d n cele 5 țări vor evo-Iua pe sta
dionul Rapid din Arad (iile IO- 
NESCU-coresp.).

Ultima etapă 
a calificărilor pentru 
Divizia A la popice

Cele mai bune 24 de echipe de 
popice, feminine și masculine, 
clasate pe primele locuri în etapa 
a Ii-a a campionatului de califi-

la 14 ani. ambele in organiza
rea C.N.O.P. ; Costinești (sep
tembrie) — „Cupa Scînteii ti
neretului" la tenis, copii și e- 
ievi.

In august, va mai avea Ioc 
o acțiune sportivă internațio
nală — ,,Floarea prieteniei" la 
ciclolurism. Pionieri din ju
dețele Eihor și Cluj vor. par
curge un traseu Ungaria — 
Cehoslovacia — Polonia, ptir- 
tind peste tot mesajul de prie
tenie al copiilor din patria 
noastră.

„SÎNTETI INVITAT!! CLUBULUI 
NOSTRU..."

Așa sună, aproape pretutin
deni, îndemnul pe care unită
țile de pionieri și asociațiile 
sportive din școli il adresează 
elevilor în această perioadă de 
vacanță. Ca vrea să însemne 
el ? Participarea, după gusturi 
și preferințe, la multiplele ac
tivități sportive pe care factorii 
cu responsabilități din dome
niul școlii le organizează non
stop in această vacanță de 
vară. Firește, este dc salutat 
această inițiativă destinată a 
apropia tot mai mult pe copii 
de exercițiul fizic, a-i iniția 
într-o ramură de sport. Aștep
tăm ca in toate localitățile să 
intilnim acțiuni atractive, in
teresante, cu o mare forță de 
receptivitate în rîndurile ele
vilor.

în final, de subliniat că (oatc 
activitățile de tabără, toate 
concursurile și competițiile or
ganizate în perioada vacanței 
mari se vor desfășura în ca
drul „Daciadei", această amplă 
acțiune sportivă de masă și de 
performanță de Ia eare in pri
mul rînd tineretul studios nu 
trebuie să lipsească. 

care pentru Divizia A, se întrec I 
azi și ratine, la Mangalia în ui- I 
tima fază a competiției. Anul a- * 
eesla, campionatul' de calificare 
a demonstrat mâi mult dealt de I 
obicei, popularitatea de care se I 
bucură sportul popicelor, orga- * 
nizindu-se întreceri în toate ju
dețele tării. Tn etapa pe asocia- g 
ție a competiției, de pildă, s-au I 
Întrecut peste 20QO de echipe. *

Pe arenele din Mangalia Nord 
se vor întîlni următoarele eclii- I 
pe : FEMININ — SERIA SUD : I 
Voința Constanța (1 p) — fiind 
cîștigătoare în etapa precedentă), „ 
Carpați Sinaia, Frigul București, I 
Olimpia București (1 p), Dacia | 
Ploiești si Voința Koman ; SE
RIA NORD : Sticla Tirnăveni . 
(lp), Carpați Brașov, Comerțul I 
Satu Marc, Record Cluj-Napoca | 
(lp), Dermagant Tg. Mureș și 
Someșul Gherla. MASCULIN - • 
SERIA SUD : Tehnometal Eue.u- I 
reșli (1 p), Cimentul Medgidia, |
Olimpia Giurgiu, Carpați Sinaia 
(1 p), Tetrolul Băieoi și Metalul ț 
Roman ; SERIA NORD : Record I 
Cluj-Napoca (1 p), E.R.O.-GEAM g 
Mediaș, Industria sîrmei Cimpia 
Turzii, Fabrica de zahăr Tg. Mu- | 
reș (I p), Dermagant Tg. Mureș I 
și C.F.R. Timișoara. t

Primele două clasate in fiecare 
serie, atit la femei cit și Ia băr- I 
bați, vor promova in campionatul I 
Diviziei A. 1

Etopa a lll-a a Dhiiiiei 
de lupte libere

Simbătă și duminică sînt pro
gramate turneele individuale din 
cadrul celei de-a treia etape a 
Diviziei ci2 lupte libere, urmînd 
ca formațiile cele mai bune din 
țară să se reîntâlnească în zilele 
de 3—4 septembrie. Programul 
întrecerilor etapei a treia este 
următorul (SATU MARE) : echi
pele din seria a 11-a; BALȘ — 
comoonentele seriei a 
GHEORGIIIU-DEJ — 
din sena a IV-a.

Reuniunea echipelor 
I, care urma să se 
Arad, a fost amînată 
lele de 9—10 iulie, 
Ia C.F.R. Timișoara avînd de sus
ținut o întâlnire peste hotare.

ITI-a; GH. 
formațiile

din seria 
dispute la 
pentru zi- 

luptâtorii de

CIT COSTA
O NUNTA!?!

Se vorbește adesea despre 
educația sportivilor ca o ne
cesitate firească. Exemplele — 
din fericire, din ce în ce mai 
puțin numeroase — < 
care de la principiile 
duită, de escamotare 
rilor pregătirii, de 
spre chiul ne atestă 
sificarea muncii de

ne 
nega- 
că — 
mulți

de ebdi- 
» de con- 
î a rigo

le nd ință 
că inten- 
educcție 

este imperios necesară.
Ciclismul, din păcate, 

oferă un nou exemplu 
tiv. Din păcate, pentru 
prin strădania celor mai 
dintre slujitorii săi de nădej- • 
de — sportul cu pedale se a- 
flă pe o linie ascendentă a 
performanțelor.

Despre ce este, în fond, 
vorba ? Aflindu-se în pregăti
re, cu obiective alit de im
portante in față (Compionatul 
Balcanic se dispută la jumă
tatea lunii), cițiva dintre ru-

::
I

Ș
ii'; bport

șt
conștiință

I I
I
I
Ifieri și-au permis SĂ NU SE 

PREZINTE LA -
TE ! Ion' Nîca — care a 
avut abateri 
și-a rezolvat, 
citorva zile, 
nale. Eugen 
o fugă (nu 
pînă la Constanța pentru 

o nuntă, 
Nîcolae

S

s

5

AN1RENAMEN- 
maî 

de acest lei — 
de-a lungul c 

probleme perso- 
Dulgheru ai dat 
pe bicicletă .,.) 

o 
participa la o nuntă, iar 
ilie Butaru, Nîcolae Savu, 
ton Butaru și Constantin Căru- 
țașu au ,,greșit" locul de în- 
tilnire la un antrenament. 
Nici unul dintre ei n a ținut 
seama de exemplul căpita
nului de echipă. YasHe Teo
dor, care nu precupețește ni
mic pentru îndeplinirea inte
grală a obiectivelor pregăti
rii, conștient fiind că numai 
astfel își poate aduce și pe 
mai departe contribuția la 
progresul ciclismului româ
nesc. Nici unul dintre ei n-a 
sesizat că alți rutieri, moi va
loroși (poate tocmai datorită 
conștiinciozității), nu-și permit 
să facă rabat pregătirii.

Sancțiunea este și ea in
corporată în munca de educa- 
ț:e. Astfel, forul de resort a 
hotârît excluderea din lot c 
lui Ion Nica și suspendarea sa 
pînă la sfîrșitul anului din 
activitatea competițională ofi
cială, îtncționarea cu ultimul 
avertisment a lui Eugen Dul- 
gheru și cu avertisment a 
cicliștilor llie Butaru, Nrcolae 
Savu, Ion Butaru și Constan
tin Căruțașu.

Fără îndoială, acestor 
sancțiuni trebuie să li se a- 
dauge o mai intensă muncă 
de educație o sportivilor din 
partea cluburilor și antreno
rilor lor. din partea conduce
rii lotului și a federației.

i

I
I
I
I
I
I
I
I

Htiiloche NAUM

F. C. Constanța - Rapid 2

7, Nîță 7,
5 (min. 51
* * ★ * ;

să-i bl 
fel, 
pe spa 
ța terr
repriză

Part<

DIVIZIA
ULTIMA „B
Stadion 1 Mai ; teren birn ; timp frumoși 1 

Su marcat : PENIU (min. 19), IGNAT (min. 59) 
Raport do cornete : 12—7. Raportul șuturilor I 
porții : 6—6).

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu « (min. 82' 
7, Nistor 7, Tureu 9 — Șt. Petcu 6 (min. 50 
— Zamfir 6, Peniu 7, Buduru 5.

RAPID ; lonițâ 8 — Pop 8, Pirvu 
G. Pateu 7, Rițniță 6 — Cojocaru

A arbitrat : N. Raineo (Birlad) 
Mare) și Gh. Roci (Biațov).

Cartor.tșe galbene : MUSTAFA.
Trofeul Petschovschi : IC. Lo juniori : 2-0 (2-

I
I
I
I
i

CONSTANȚA, 30 (jyin telefon)
Echipa gazdă .atacă mai mult 

în primul sfert de oră, dar fără 
inventivitate, cei mai deciși do- 
vedindu-se a fi fundașii late
rali și mai ales Tureu, cel care 
avea să fie ccl mai bun jucător 
de pe teren. Se acordă doar 
cornere, fazele palpitante, de 
poartă, lipsind. In min. 19, sc 
deschide scorul : Lâvciue pasea
ză în adîncime, iar PENIU, ve
nind în viteză, îi depășește pe 
fundașii centrali rapidiști și în
scrie peste Ioniță : 1—0. în mod 
surprinzător, constănțenii nu 
forțează pentru a se detașa de
cisiv . și oaspeții încep să se 
vadă mai mult în jumătatea 
de teren adversă, prin „moriș- 
ca“ M. Stelian-Neagu-Bișniță, 
ultimul ratînd egalarea în min. 
25 cînd, singur .la 12 m de 
poartă, are un moment de ezi
tare, suficient pentru ca Tureu

si's ten
Astfef 
înecare 
Abia 
Zamfi 
și etic 
Ioniță) 
pei dc 
mai ti 
1 i-oduș! 
<!>n al 
țul dc 
singur 
Ionita 
p< nti u

I IEȘENII ATACA, VAETIJ
F. C. Corvtnui — Politehnice

Stadîon Corvînuî ; teren bun ; timp fccrtO 
mativ 15 000. A morcot : VAETUȘ (min. 45). 
portul șuturilor le poartă : 11—14 (pe spațiul

CORVINUL : I. Gabriel 8 - Miculțseu 6, To 
Petcu 5 (min. 56 Icncu 5). Economu 6, Dumit 
Agud 5 (min. 80 Bucur), Văetu, 7.

POLITEHNICA : Bueu 9 - Micloș 6 (min. 78 
7, Cioeirlan 7 - Romiiă 6, Șerbonică 6, Sin^j 
ntlă 7, Costco 7.

A arbitrat : N. Pelriceonu * A * * A : 
București) și S. Drăguliei (Drobcta Tr. Severinjw

Cartonașe galbene : VAETUȘ. ’
Trofeul Petschotschi : 9. Lo juniori : 5—1 (3—0).

I
I
I
I
I
I
I
I

HUNEDOARA, 30 (prin te
lefon)

început neașteptat de... som
nolent al Corvinului. Să fi fost 
de vină căldura ? Tot ce se 
poate, deși Politehnica, jueind 
în aceleași condiții, era mult 
mai activă, combina mult mai 
frumos și mai precis, arătîn- 
du-se mai periculoasă la poar
tă. După ce R. Ntinweiller a 
trimis un șut „telefonat" în 
min. 8, trei minute mai iîr- 
ziu, Dănilă, foarte bine servit 
de Simionaș, a ratat prima din 
cele șase ocazii pe care aveam 
să le consemnăm pină la slîr- 
șit. In min. 13, din nou Dănilă 
și apoi Costea trec pe lingă 
deschiderea scorului. Corvinul 
joacă lent, static. Mijlocașii for
mației moldovene sînt mult mai 
activi, atit in atac (Romiiă, Si
mionaș) cit și în apărare. De 
la bunedoreni, doar Vlad și 
N.unwciller ies în evidență. Iar 
atunci cind atacanții formației 
locale șutează, Bucu este de 
netrccut. Doar în min. 45 el 
este învins de VÂETUS. eare, 
primind balonul de Ia Micules- 
cu, driblează doi apărători ie
șeni și șutează cu stîngol, jos. 
Ia colt. 1—0 pentru Corvinul și

I
I
I
I
I

ex plozi 
bune, 
singula 
Iru că 
bine ir 
în linii 
să mai 
turi la 

mii 
Wai ir 
oaspeți 
poartă, 
bară îi 
In ulti 
tehnica 
poate i 
lui. De' 
Ia llur 
mas în

tr£

ACTUALITĂȚI
• ȘTEFAN COVACI ȘI CON

STANTIN CERNA1ANU VOR 
FI PREZENȚI EA COLOCVIUL 
INTERNAȚIONAL DE LA LON
DRA. In perioada 4—8 iulie, va 
avea loc la Londra un colocviu 
tehnic internațional la care au 
fost invitați antrenorii echipe
lor naționale din Europa. Forul 
nostru de specialitate va fi re
prezentat la această reuniune 
de Ștefan Covaci și Constantin 
Cernăianu,

• S C. TULCEA — SELEC
ȚIONATA CUBEI. închcindu-și' 
turneul in țara noastră, selec
ționata Cubei a evoluat la Tul- 
cea, unde a întîlnit pe Sport 
Ciul?, proaspăt promovată în 
Divizia B. La capătul unui joc 
spectaculos, oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—1). 
Au marcat : Angel Coss (min. 
G) și Jose Cum (min. 81), res
pectiv I.alu (min. 3). (P. COM- 
ȘA — coresp.)

Antohi i
A ari 

Cîocrltei
Coi toi 
Trofeu

IIMI 
fon)

Ca s, 
clasam 
Polițe? 
torie < 
A.S.A. 
lăți. S 
numai 
în cee: 
chip ei 
lori i ti 
stadion 
tisfacți 
buna 2 
ta, con 
din uit 
multă j 
fără 1 
care a' 
cap și 
acțiuni 
meroas 
goluri 
LATA, 
incepîni 
naijfocid 
niprrzJ



FOTBAL
SALVARE"

25 000. 
kn. 86). 
^spațiul

Menesc u
•gnca 9

lîcn 6, 
jea 6.

isl-an- 
prima

fui SO
ItJSiai
Fi ta-Ț

Re. «”■ 
pi'ii ții- 
£ lui
Lc'jlos 
Ier de 
l echi-
Knuic

! olurile Iui Nistor (min. 
.> Oragnea (min. 69 — din 
vitură liberă de la 25 m).

Acum e rindul feroviarilor să 
revină in prim-planul partidei, 
ultimele 10 minute fiind și cele 
mai dramatice, 
val de 
redus 
MANEA 
scris pe 
cut pe 
celor două mari ratări ale a- 
cestui final tumultuos de parti

dă (și, din nefericire pentru 
feroviari, coautori ai căderii e- 
chipei lor în ,,B“) au fost Șu- 
tru ■ (min. 80) și Manea (min. 
85), care n-au reușit să intro
ducă balonul în poartă deși se 
aflau față in față cu Ștefănes- 
cu și, respectiv, Popa. Dar pen
tru ca miile de suporteri ai e- 
chipei gazdă să nu rămină cu 
impresia unei victorii cucerite 
cu oarecare șansă, Dragnea șu- 
tează senzațional în bară, de 
la 20 m, cu un minut înaintea 
fluierului final, pentru ca apoi 
îoniță fiind obligat să intervină 
pentru a respinge un nou șut 
al lui Peniu...

Paul SLĂVESC U

timp, 
din 
(min.

lingă 
lingă

66) 
lo

în acest inter- 
bucureștenii au 
handicap prin 
86), care a în- 

Fopa, și au tre- 
cgalare. Autorii

OASPEȚII SE GÎNDEAU EA
U.T.A. Steauc 5-0 (<-0}

« « • CUPA!
Stadion ,,U.T.A." ; teren foarte bun ; timp

tiv 15 000. Au marcat: KUKLA (min. 22), NEDELCU II (min. 26 și 70), DO- 
M.’DE (min. 32), BROȘOVSCHI (min. 35, “ . ‘
9—7. Raportul șuturilor la poartă ; 28—17 (pe spațiul porții : 18-9).

U.T.A. : lorgulescu 8 (min. 76 jivan) 
Giurgiu 8 — Tisa 7, Broșovschl 8, Leac 
delcu II 9. Domide 9.

STEAUA : lordoche 5 — Anghelini 5, 
duccnu 5, Popo 6, Aelenei 6 — Troi 5 
Zamfir 6), A. lonescu 6.

A arbitrat : Gh. Jucan ★Aii; la
și N. Raab (Cîmpia Turzii).

Cartonașe galbene : TROI.
Trofeul Petschovschi : 10, La juniori : 0-0.

frumos ; spectatori, aprox'ma-

din penalty). Raport do cornere :

— Gcțpcr 7, Kuklc 8, Schepp 7,
7 (min. 72 Gali 7) - Cura 7, Ne-

Agîu 5, Zahiu 6, Nițu 5 — M. Râ- 
(nr.in. 76 Preda), Năstase 6 (min. 46

ft

telefon)
fără Dumitru, 

Vigd, Stoica

ARAD, 30 (prin
Apârînd în teren 

Iordănescu, Sameș, 
și ion ion — rămași acasă —, 
Steaua a anunțat din start că 
a venit la Arad mai mult să în
deplinească o formalitate, gîndu- 
rile sale fiind îndreptate de fapt 
spre finala Cupei. U.T.A. s-a te
mut, totuși, o clipă de ambițiile 
rezervelor bucureștenilor, mai fi
les că Gașpar avea să scoată de 
pe linia porții un balon chiar în 
min. 3. Dar și steliștii din teren 
gîndeau la trofeu, așa îneît mi
siunea textil iști lor a fost net fa
cilitată, iar acest scor-surpriză 
își are circumstanțale lui. Ajutată 
deci de... „absența" adversarului 
și scăpată de obsesia punctelor, 
U.T.A. reușește o primă repriză 
de excepție, cu patru goluri și 
alte faze în mare viteză, în fața 
unui stadion plin ochi cu toată 
concurența televiziunii. Seria go-

lurilor a început în ’ min. 
corner Domide, 
KLA ;

DOAR FINALUL A „ÎNCĂLZIT" TRIBUNELE

DUDU GEORGESCU IL ÎNVINGE
PE... YAZALDE

Dinamo — F.C.M. Rejiia 5-0 (1-0)
Sladion Dinamo ; terer» ban ; timp călduros ; spectatori, aproximativ 

10 000. A marcot DUDU GEORGESCU (min. 19, 48, 53, 62 și 8î). Report de 
Cornere : 6—1. Raportul șuturilor ta poartă : 22—8 (pe spațiul

' - — - ~ ‘ ‘ - ||
59

DJNAMO : Ștefan 8 — Cheran 9. Dob'ău 8. Sătmăreanu 
7 (min. 40 Lucuțo 8) — I. Marin 7, Dinu 9, Custov 7 (min. 
7) — Al. Moldovan 7, Dudu Georgescu 10, I. Moldovan 7.

F.C.M. REȘIȚA : Windt 6 — Chțvu 6, Poroțchl 6, Hergane 
Portik 5 (min. 70 Kiss 6), JGcată 5, Bora 6 — Atodiresei 
prio-ru 6 (min. 70 Uțiu 6).

A arbitrat : C. Ghiță (Brașov) -A -A A -A ; Ia linie : N. 
iești) și V. Dumitru (Oltenița).

Trofeu) Petschovschi : 10. La juniati : 1-0 (1-0).

porții : 13—4).
8, G. Sandu 
S. Georgescu

7. 
e,

Botonea 6 -~
Bojin 7, Că-

Dumitrescu (Plo-

22 : 
cap plasat KU- 

Tisa, 
săritura 
balonul 

arădean 
gol de

min. 26, centrare 
lordache, incomodat dc 
Iui NEDELCU II, scapă 
din mîini în aer șî vîrful 
înscrie sec ; în inin. 32, 
mare spectacol, semnat de DO
MIDE cu un șut la rădăcina ba
rei ; min. 35, Agîu ii faultează 
pe Domide în careu și penaltyul 
este transformat de LROȘOV- 
SCHT, 4—0 la pauză, scor nespe
rat nici măcar dc gazde !...

La reluare, cu blazonul șifonat, 
Steaua încearcă să se mobilizeze, 
echilibrează jocul, dar ratează 

în min. 56, iar lorgulescu 
salvează în min. G0. Și cum oas
peții nu înscriu, U.T.A. se gîn- 
dește că în tur a pierdut cu 5—0 
și forțează o revanșă perfectă. O 
reușește (după ce Tisa șutcază 
în bară în min. G8) în min. 70 : 
Giurgiu face o cursă excelentă, 
centrează ca la carte și NEDEL
CU II înscrie spectaculos : 5—0 !

Tro;,

Mircea M. IONESCU

Pentru a sărbători cea de-a 
noua garnitură de tricouri de 
campioni din istoria echipei 
lor, dinamoviștii s-au angajat, 
în acest meci, cu o mare dă
ruire și poftă dc joc si au reu
șit, mai alc.s în repriza secun
dă. momente de plăcut spec
tacol fotbalistic.

Virtuozul zilei a fost DUDU 
GEORGESCU, autorul celor 5 
goluri ale victoriei, unul mai 
frumos ca altul. Mai înlîi. in 
min. 19, el a fișnit printre fun
dașii centrali și a reluat din 
voleu, peste portar, o centrare 
a lui Dinu. Apoi, curînd după 
reluare (min. 48). a 
capul, din centrarea 
tă. Zece minute mai 
nou centrare dc Ia 
gol cu un șut bine 
min. 63. centrează celălalt fun
daș, Cheran. și DUDU reia 
scurt, în plasă. în final, recor
dul de 5 goluri ale aceluiași ju
cător, în acest campionat, este

stabilit îri min. 81. cînd — pri
mind o centrare dc Ia AL Mol
dovan — DUDU intuiește un 
spațiu minim între Windt si 
bară și, pe acolo, strecoară min
gea eu capul, cu o abilitate și 
finețe de... biliard.

Cronica golurilor este, de 
fapt, cronica meciului.

în rest, de reținut: două bare 
(Dudu Georgescu și Chersn), 
alte 4—5 mari ocazii ale lui 
Djnamo. o ocazie imensă a oas
peților 
tick, in 
Cheran 
de a i
lista marcatorilor.
laborioasă în teren a lui Bojin 
și aplauzele călduroase adresa
te do- tribune noilor campioni 
și, mai ales, lui Dudu Georges
cu, noul recordman al „Ghetei 
de aur“ europene, cu 47 de go
luri față de cele 46 ale Iui Va
za Ide.

rn areat cu 
Iui Lueu- 
lîrziu, din 
Lucufă și 
plasat. In

(cap lingă poartă. Por- 
min. 32). efortul lui 

și al lui Sătmăreanu II 
se alătura lui Dudu pe 

activitatea

Radu URZICEANUFi) pc 
k 2—0 
linsiva

e i I ler 8,

■cbcnu
5, Dă-

Universitatea Craiova - Jiul 2-0 (0-0)
Stadion Central ; teren ban ; timp frumos, călduros ; spectatori, aproxima

tiv 15 000. Au marcat: DONOSE (min. 72), ȘTEFANESCU (min. 89, din 
11 m). Raport de cornere : 4—7. Raportul șuturilor la poartă : 17-5 (pe 
spațiul porții : 7-5).

UNIVERSITATEA : Boldici 7 — Negrilâ 6, Berneanu 6, Ștefănescu 7, Purîma 
6 — Donose 7, Baladi 5 (min. 70 Țicleanu 6),. Beldeanu 5 (min. 80 Iri- 
mescu) — Crișan 6, Cîrțu 6, Mereu 7.

JIUL : Cavai 7 (min. 72 Homan) "V _. "
6 — Toma 6, Stoica 6, Mulțescu 6 — Sălăjan 5,

A arbitrat : C. Dinulescu * ★ * ; ia linie :
T. tstrate (toți din București).

Cartonașe galbene : BĂLĂCI, PURIMA.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 5—0 (1—0).

Rusu 6, Bădin 6, Ciupitu 7, Delear.u 
Dumitrache 5, Stoichițâ 6.
C. Ignat (cu greșeli) și

ft

PITEȘTENH AR Fl MERITAT UN REZULTAT EGAL
Sportul studențesc - F. C. Argeș 1-0 (1-0)

în tri- 
, să fie 
t, pen- 
ica mai 
adeviir, 

aveau 
ouă șu- 
a doua 
ita cea 
cin Iu ii
ori la 

tind in 
josebire 
i, Poli- 
dar nu 
îorvinu- 
rie aici, 

a ră- 
jocul 

n re-

i.

tele

CRAIOVA, 30 (prin telefon)
Meciul a fost sub așteptări și 

dacă n-ar fi fost finalul mai 
interesant, mai „aprins'4, n-ar fi 
ieșit dm mediocritate. Fe fondul 

cenușiu, Sălăjan (min. 7 
ofsaid nesemnalizat de C. 
Donose (min. 10), Ștefă- 

(min. 13) și Crișffn (min.
, ratează ocazii favorabile. O 

fază mai buâă în min. 35, cînd 
la „capul44 Iui Sălăjan, Boldici 
a evitat golul cu un reflex ex
celent.

După pauză, nimic deosebit a- 
proape un sfert de oră. Am no
tat o 
(min. 
(min.
55) se
Stoica. ____ _____
scorul : Mareu a încheiat o cursă 
excelentă cu un șut puternic de 
la 8 ni ; Caval a respins și DO
NOSE s-a înălțat și a înscris cu 
capul. Cavai s-a accidentat, dar 
noi nu l-am văzut pe atacantul 
craiovean i'aultînd. A fost o 
ciocnire involuntară, intr-un an
gajament Ia care a mai fost pre
zent și Cîrțu. Jocul a fost între
rupt 3 minute, dar arbitrul nu 
avea să țină scama de acest lu
cru. Văzînd că pierd locul 4 (în 
conjunctura meciului de la Ga
lați), oaspeții forțează și sînt pe 
punctul de a egala, dar Cîrțu (!) 
a salvat aproape de pe linia

acesta 
— din 
Ignal), 
nescu 
27)

ratare mare a lui Cîrțu 
52), apoi alta a lui Crișan 
60), după ce Boldici (min. 
mai remarcase la șutul lui 
în min. 72, s-a deschis

porții Ia mingea expediată de 
Bădin (min. 80), iar Sălăjan (min. 
87), dintr-o dubioasă poziție dc 
ofsaid, a trimis balonul în bară, 
în min. 89, o fază care putea fi 
oprită regulamentar duce la 
complicații și la un penalty ne
așteptat : Cîrțu a plecat din of
said, (ușierul C. Ignat a ridicat 
bine steagul de data aceasta, dar 
arbitrul C. Dinulcscu n-a ținut 
cont dc semnalizare, craîoveanul 
a intrat în careu, !-a driblat pe 
Homan și acesta l-a apucat de 
tricou, irîntindu-1 la pămînt. Lo
vitura de la 11 m. a fost trans
formată de ȘTEFANESCU.

Constantin ALEXE

ALE ACELUIAȘI LATA
Ișcara - S. C. Bdcâu 3-0 (0—0)
n ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 8 000. 
70 și 80). Raport de cornere : 16-4. Kt portul 

(pe spațiul porții : 12—2).
du 7r Păltinișan 7, Mehedințu 7, Vițan 

9 (min. 81 Colec) — Anghe! 6, Nucă
7
7

unea 6, Catargiu 7» Voîmer 6, Margasciu 
tfunleanu 6). Pa nai te 6 (min. 72 Botez <•)

REA.
lori : 3-1 (2-0).

locul 5 în 
jmpetiției, 
tte o vic- 
kebuia ca 
jl la Ga- 
fizat Insă 
că numai 
igațiile e- 
a, specta- 
:at de la 
it de sa- 

evoluția 
r-. Aceas- 
niârcabllă 
Ruînd cu

H
Ms'.

■r'' '

A: Fe

6

jos Ia colț, âcschizfnd scorul ; 
in min. 70, LAȚA a transformat 
impecabil o lovitură de Ia 11 me
tri, acordată pentru lin fault în 
careu comis de Ursache asupra 
lui Petrescu, pentru ca tot el în 
min. 80 să stabilească rezultatul 
final la 3—0, după o acțiune per
sonală pe partea stingă, încheiată 
cu un șut la colțul lung. Scorul 
întâlnirii putea fi, totuși, mai ca
tegoric, judecind după aspectul 
general al meciului, după domi
narea netă a echipei gazdă care, 
o mare parte din timp, a jucat 
aproape la o poartă (să mai no
tam că în min. 17 Păltinișan a 
reluat balonul, cu capul, în bară 
și că în min. 55 Margasoîu a res
pins un șut al aceluiași Păltini- 
șan de pe linia porcii). Sport 
Club, destul de puțin prezentă în 
acest joc, a lăsat impresia unei 
echipe care a intrat cu 90 de mi
nute mai devreme în vacanța Ce 
vară.

Mihoi IONESCU

Stadion Republicii ; teren bun ; timp călduros ; spectatori,
500 (în majoritate... piteșteni). A marcat : O. IONESCU (min. 
de cornere : 9—7. Raportul șuturilor la poartă : 16-18 (pe spațiul porții : 
4-8).

SPORTUL STUDENȚESC : Lazăr 8 - Tănâsescu 6,
(min. 78 M. Olteanu), Manea 6 — Cazan 6, Cassai 
baia 7» M. Sandu 6, Predeanu 6 (min. 46 Vlad 6).

F.C. ARGEȘ : Speriatu — - - —
6 — Cîrstea 7, Dobrin 7,
D. Nicolae 6.

A arbitrat : I. Ciolan
V. Pîrvescu (Buzău). 

Trofeul Petschovschi :

aproximativ
15). Raport

Ciugarin 8, Grigore 6 
O. lonescu 7 — Chi-7,

6 — Zamfir 6, C. Olteanu 
Chivescu 7 — Roșu 6, Radu

7, 
II

Stancu 7, Borbulescu
7 (min. 46 Toma 6),

8.

ft

Nu, n-a fost un f 
de vacanță. Scăpate 
griji, ambele echipe 
deschis, construind 
faze spectaculoase Ia 
porți. S-a marcat,

* 'k ★ ; la linie : D. Arndt

La juniori : 1—1 (1-6).

simplu meci • 
te de brice 

au jucat 
numeroase 

. cele două 
____________ Insă, numai 

un singur gol și acesta datorită 
unei cauze devenite laitmotivul 
atîtor meciuri din prima noastră 
divizie : ratările, jucători cu o 
mare experiență competițională 
(Cassai, O. lonescu. Cîrstea) sau 
mai tinerii coechipieri ai lor 
(Radu n, Roșu, Vlad, Toma) — 
ajunși în poziții ideale au șutat

imprecis din suprafața careului 
de 16 m și, de cîteva ori, chiar 
din cel de 6 m ! ’. ! în min. 15, 

IONESCU a deschis scorul, 
sub „transversală*, o 
precisă a Iui Cbihaia. 

golului a irosit, apoi, 
ocazie (min. 19), după

o. 
reluînd, 
centrare 
Autorul 
o mare

care a urmat o excelentă perioa
dă a piteștenilor dar, din neferi
cire pentru ei. cu Radu H în rol 
de... rateur. Cea mai mare din
tre ocaziile irosite de vîrful ar
geșenilor a fost cea din min. 23, 
cînd a reluat, cu capul, din a- 
propiere. peste poartă, mingea 
revenită din bara transversală 
(șutase Roșu).

După pauză. Sportul studențesc 
a forțat desprinderea, n-a mai 
reușit însă să marcheze și ini
țiativa a trecut, din nou. de par
tea oaspeților. Chlvescu (min. 
59). Cîrstea (min. 60), Toma 
(min. 68) și D. Nicolae (min. 71) 
nu l-au putut Învinge pe apără
torul buturilor echipei bucureș- 
tene, evidențiat, ca și in etapele 
precedente, prin cîteva intervenții 
aplaudate. Și a rămas, pînă în 
final, 1—0. deși F. ‘ z~Z "" 
fi meritat cu prisosință un re
zultat de egalitate.

Uucenfiu DUMURESCU

C. Argeș ar

FĂRĂ GRIJI. FĂRĂ AMBIȚII.»
F. C. Bihor - Progresul București 4-2 (3-2)

GOLUL DE ADIO AL LUI NAGHI
F.C.M. Galați - A5.A. Tg. Mureș 0-3 (0-1)

Stadion ,,Dunărea44 ; teren foarte bun ; timp frumos : spectatori, aproxi
mativ 1 500. Au marcat : FANICI (min. 19), B0LONI (min. 58) și NAGHI 
(min. 83). Raport de cornere : 7-5. Raportul șuturilor la poartă : 12-12 (pe 
spațiul porții : 6-5).

F.C.M. GALAȚI : Hagiogîu 6 - Ghirca 6 (min. 51 Popescu 6), Stoîcescu 6, 
Nedelcu 6 (min. 42 Morohai 6), I. Nicu 7 - Constanținescu 7, Haiduc 7, 
Burcea 7 — Țolea 7, Vochin 6, Orac 8.

A.S.A. : Solyom 9 — Kartesl 7, Unchiaș 8, Boloni
7, Hajnal 8 (min. 79 Naghi 7), Gali 7 — Fazekaș 
(min. 79 Varodi 6).

A arbitrat : Gh. Retezan ! la linie :
București) și H. Nicolau (Brașov).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (1—1).

9, Onuțon 7 — Pîsfaru
7, Panici 7, Both II 7

R. Slîncan (ambii din

Stadion F.C. Bihor ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproxima)’.* 
5 000. Au marcat: FILDAN (min. 12), SUCIU (min. 27), POPOVICI (min. 40 
din 11 m), FLORESCU (min. 75), respectiv ÎEVI (min. 22 și 35). Raport, d* 
camere : 12—5. Raportul șuturilor

F.C. BIHOR : Albu 4 - Bigan 
Naghi 6 (min. 46 Petrovicl 6), 
Lupău 7), Florescu 6, Filcfan 8.

PROGRESUL : Giron 8 — Plosccru 6. 
torgulescu 8, Nignea 7, Grama 5 (min. 46 Iatan 6) 
Mihai 6), Țevi 8, Apostol 6.

A arbitrat : T. Andrei la linie : I. Eanctu și F.
din Sibiu).

Cartonașe galbene : IORGULESCU. FLORESCU. GHERGHELI.
Trofeul Fetschovschi : 10. La juniori : 0—0.

le poartă : 20-11 (pe spațiu) porții : 12—4).
8. E.

Naom
Naght 6. - Lucacî 5, Popcvici 5 — AL 
8, Ghergheli 7 — Suciu

Mcraru 6, Badea 5, Gh.
Libra 7

GALAȚI, 30 (prin telefon)
Tribunele au fost dezolante la 

stadionul „ Dunărea", doar 1500 
de spectatori fiind prezenți la 
meciul de adio din Divizia A al 
echipei locale. Prima repriză a 
meciului a fost agreabilă prin 
numeroasele faze frumoase Ia 
ambele porți. S-a jucat deschis, 
fără tactici și manevre care să 
impieteze asupra spectacolului 
sportiv, primii mai aproape de 
gol au fost mureșenii, prin Haj
nal (min. 15, șut peste transver
sală, din careu), iar în replică 
Constant)nescu l-a pus Ia încer
care pe Solyom, cu un șut vio
lent, de la 
(min. 17).
1» min. 19, 

al oaspeților, 
deal din careu 
gol, înscrie 
sprintează după egalare, 
execută _______ _1_ '. 1_________
aplaudate de tribune, Insă lipsa

peste 25 de metri

un contraatac clasic 
Hajnal centrează i- 
și FANICI, omul de 

precis. Gălățenii 
. ,1 Burcea

numere de virtuozitate

de precizie a gazdelor și inter
vențiile lui Solyom fac ca tabela 
să nu se schimbe în min. ?3, 34 
și 43. Să notăm că Pîslâru a ra
tat o ocazie rarisimă în min. 29 
— balon trimis din careu peste 
poartă. La reluare, în min. 49, 
Orac, cel mai insistent jucător al 
gazdelor, pune la grea încercare 
pe Solyom la o lovitură liberă 
și acesta salvează în corner. In 
min. 58, un nou contraatac a! 
oaspeților, Hajnal șutcază. Ila- 
gioglu respinge în careu și 
BOlONT, urcat în atac, majo
rează scorul, printr-un șut din 
vole. A.S.A., cu un Bdlbni in zl 
excelentă, se distinge prîntr-o 
bună circulație de balon, aleargă 
cu gîndul la... Cupa U.E.F.A. și 
in min. 83, NAGHI, intrat în te
ren (a „bifat* a 300-a partidă în 
Divizia A), înscrie golul de adio 
pe prima scenă a fotbalului 
nostru.

Stelian TRANDAFIRESCU

ORADEA, 30 (prin telefon)
Aflîndu-se azi fără sabia mizei 

deasupra capului, jucătorii au fost 
departe dc a trata meciul cu de
zinteres, nu au fost apatici și re
semnați, și-au permis doar să slă
bească puțin chinga marcajului, 
zburdînd pe spații libere, combi- 
nînd lejer, șarjînd dezinvolt spre 
cele două careuri, dc dragul spec
tacolului și al eficacității. Au re
zultat, așadar, 6 goluri, florile 
cele mai arătoase dintr-un buchet 
de faze ofensive, eșuate nu o 
dată în ratări mari (min. 27 Țevi, 
min. 55 și 80 Florescu), terminate 
de trei ori în lovituri care au fă
cut să tremure barele porților 
(min. 27 — Nignea și Florescu,
min. 53 — Petrovici). Și poate că 
această partidă ar fi avut o ca
litate mai înaltă dacă nu ar fi 
existat discrepanțe valorice vizi
bile între cei '
Dar realizările de marcă ale lui 
Naom. Bigan, \\ , :
Torgulescu au fost cîteodată iro
site cu nepermisă candoare de

26 de combatanți.

Fii dan, Țevi sau

7 (min. fit1

Ștefan t —
(min. 68 Fe

Baban (iop

Lucacî, Fopoviei, Grama cau 
Badea.

Golurile s-au înscris astfel : 
min. 12, Fl'LDA’N fructifică, de la 
£ m, o pasă laterală a lui Flo- 
reseu ; min. 22, ȚEVI reia din 
voleu o centrare executată de Li
bra ; min. 27, SUCIU șutează 
violent la vinclu ; min. 35, ȚEVI 
înscrie cu capul, sancționând pla
samentul neglijent al apărătorilor 

o nouă desprindere a 
în min. 40, cînd PO 

transformă un penalty 
pentru fault asupra Iui 

în suprafața de pe
rn in. 75, contraatac sur

a<1 verși ; 
gazdelor 
POVICI 
acordat
Florescu 
deapsă ; 
prinzător purtat de Ghergheli șa 
FLORESCU împotriva unui singur 
fundaș bueureștean rămas in dis
pozitiv (Moraru)', atacant* 1 cen
trai bihorean înscriind nestmghe- 
rit, de la 12 m.

fon CUPEN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Rețineți : DUMINICĂ. 3 JULIE 

1917, TRAGERE 
PRONO EXPRES.

Tragerea Loto 
televizată Ia ora 
tragerii vor fi 
radio în cursul

CÎȘTIG URILE 
DIN 24 IUNIE 
1 : Cat. 2 : 1,65 
lei ; Cat. E : 54.80 a 642 lei ; Cat. 
4 : 25,45 a 1.602 lei ; Cat. 5 :

EXCEPȚIONALA

de astăzi va fi
18.50. Rezultatele 
transmise și Ia 
serii.

TRAGERII LOTO 
1977 : Extragerea 
variante a 24.716

533 lei ; Cat. G : 131,75 a 
REPORT CATEGORIA 1 :

76,53 a 
310 lei.
112.861 lei. Extragerea a Il-a: Cat. 
A : 1 variantă 25",'o a 43.613 Iei și 
2 variante 10% a 17.445 lei ; Cat.. 
B : 1.80 a 19.539 lei ; Cat. C : 7,85 
a 4.480 lei ; Cat. D : 17:60 a 1.998 
lei ; Cat. E : 54,80 a 642 lei *, Cat. 
F : 144,10 a 244 Iei ; Cat. X : 
1.463,65 a 100 lei. Cîștigui de ca
tegoria A, în valoare de 43 «13 lei 
a fost obținut de ALEXANDRU 
dinca din București.

REZULTATEI E CONCURSULUI 
PRONOSPOR T DIN 30 IUNIE 1977

Sportul stud. — F.C. Argeș 1 ----- -----.. . x
Bacău 1

1
AZMiemu — 1
Corvinul — Poli. lași (pauză) 1 
Corvinul — Poli. Iași (final) ' 
F.C.M. CI.- A.S.A. (pauză) 
F.C.M GL —A.S.A. (final) 
F.C. C-ța — Rapid (pauză) 
F.C. C-ța — Rapid (final) 
U.T.A. — Steaua (pauză) 
U.T.A — Steaua (final)

I. 
îl 

iii. 
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XIT.

XIII. _____ _
FOND DE ClSTIGURI : 

LEI.

F.C. Bihor — Progresul 
Poli. Tim. — S.C. ” “
Univ. Craiova — Jiul 
Dinamo — F.C.M. Reșița

1
2
2
1
1
1
1

141.820

/w DIVIZIILE
B SI C

• ÎN 
PLOPENI 
3—0 (2—0).

etape

DIV1ZIA B METALUL 
— C.S.M. SUCEAVA 
Partidă din cadruL ul

timei etape a Diviziei 13, seria 
i. Golurile au fost marcate de 
Rădulescu (min. 14), Spiridon 
(min. 16) și Constantin (min. 71). 
(M. BOG»I(>, coresp.).

a MECIUL DE DIVIZIA C (se
ria a IX-a) Gloria Simlcu Silva- 
niei — Minerul Bihor, din 
etapă a campionatului, s-a înche
iat cu rezultatul de 6-0 7 *7. 
golurile fiind îRscrișe de VoteAft 
ț3), Kegjes (2) și Covaliv.

ultima

(1-0),



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TURNEE DE VOLEI

între 5 și 10 iulie se va des
fășura la Berlin un turneu in
ternațional masculin de volei cu 
participarea echipelor U.R.S.S., 
R.D. Germane, Ungariei și se
lecționatei secunde a țării noas
tre. Printre tinerii voleibaliști 
selecționați in lotul nostru se 
remarcă Sorin Macavei, Ion Au
relian și Mircea Ignișca. La 
rîndul ei reprezentativa femini
nă de volei a României, în com
ponență cu Mariana Ionescu, 
Victoria Banciu. Maria Enache 
și altele, se pregătește pentru 
turneul internațional care va 
începe la 12 iulie în orașul 
Schwerin (R.D. Germană).

★
A luat sfîrșit turneul femi

nin de volei de la Lodz. Vic
toria a revenit echipei R.P.D. 
Coreene care, în meciul deci
siv, a învins cu scorul de 3—0 
Polonia, clasată pe locul doi. 
Locul trei a revenit echipei 
R. D. Germane învingătoare cu 
3—0 (15—7, 15—3, 15—8) în fața 
echipei României lipsită de a- 
portul a 4 titulare (Enache, 
Pașca, Georgescu și Petculeț). 
învingînd cu 3—2 echipa Un
gariei selecționata Cehoslovaciei 
a ocupat locul 5.

4 SĂRITORI ROMÂNI 
CONCUREAZĂ LA SOFIA

în continuarea pregătirilor și 
testelor efectuate în vederea 
participării la Universiadă. So- 
rana lacob. Mariana Marc. Va-

sile Nedelcu și Alexandru Ga
giu iau parte, sîmbătă și dumi
nică, la un concurs de sărituri 
în apă, organizat la Sofia.
BALCANIADA DE BOX LA 

BURSA (TURCIA)
în cursul lunii septembrie, 

pugiliștii noștri fruntași vor 
avea o intensă activitate inter
națională. între 19 și 25 sep
tembrie în orașul turc Bursa 
se vor desfășura reuniunile cam
pionatelor balcanice. Lotul țării 
noastre își va începe pregătiri
le sub îndrumarea antrenorilor 
bucureșteni Ion Popa și Ion 
Stoianovici. Din lotul selecțio- 
nabililor fac parte, printre alții, 
N. Robu, N. Popa, T. Tudor, I. 
Budușan, C. Hodut, C. Miron, 
C. Chiracu, C. Dafinoiu și 
„greul" N. Grigore.

Echipa clubului Dinamo, 
antrenată de C. Dumitrescu, va 
evolua cu începere de la 15 
septembrie la Ulan Bator, în 
cadrul „Dinamoviadei", iar bo
xerii de la Steaua, pregătiți de 
Ion Chiriac, se vor deplasa la 
14 septembrie, la Havana.

„CUPA PRIETENIA" LA 
BASCHET - JUNIOARE
Au continuat meciurile „Cu

pei Prietenia" la baschet (ju
nioare), care au loc în orașul 
Pelhrimov (Cehoslovacia). E- 
chipa României a învins cu 
65—51 (36—30) selecționata Ceho
slovaciei. Alte rezultate : Ceho
slovacia (B) — Bulgaria 118—75 
(56—34) ; U.R.S.S. — Cuba 
105—59 (50—20).

DUDU GEORGESCU-47 DE GOLURI, 
A DOUA „GHEATĂ DE AUR“

Șl RECORDUL TROFEULUI!
Doar Eusebio și Gcrd riiillcr au mai figurat de două ori pe lista d$tigâlorilor

LA WIMBLEDON ÎN CĂUTAREA 
NUMĂRULUI 1 MONDIAL

LONDRA, 30. Acum. la acest 
Wimbledon care-și serbează ju
bileul, va fi rezolvată mai bine 
ca oricînd problema nr-ului 1 
mondial al tenisului. Bjorn Borg 
sau Jimmy Connors ? întrebarea 
ce și-o puneau toti specialiștii 
sportului cu racheta la sfîrșitul 
sezonului trecut și la jumătatea 
celui actual își va găsi răspun
sul în ultima zi a turneului, sîm
bătă după-amiază.

în semifinale, confirmînd pro
nosticurile și respectînd cotele 
de pariuri la agențiile oficiale 
ale stadionului (Connors 9—4, 
Borg 4—1), cei doi s-au calificat 
cu destulă prestanță. Chiar dacă 
surprinzătorul adolescent al 
courts-urilor. new-yorkezul John 
McEnroe, părea să-1 ,.agațe“ se
rios pe favoritul nr. 1, la un 
moment dat, 4 break uri pe servi-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE PENTATLON MODERN

(Urmare din pag. 1)

sc situează pe locul 3 în probă. 
Cu mult interes a fost urmă
rită însă cursa făcută de tînă- 
rul sportiv român Sorin Crăciu- 
ncanu, care a avut neșansa să 
tragă la sorți cel mai slab din
tre caii utilizați în acest con
curs, Favorit. După ce miercuri 
Favorit a dat mult de furcă 
lui Borlay (Ungaria) și Gaudry 
(Franța), ieri, în prima serie, 
a fost rîndul lui Sotev (Bulga
ria) să-și dovedească măiestria. 
Dar acesta n-a reușit decit 578 
P, evident un rezultat slab. Am
bițios, dirz, curajos, Crăciu- 
neanu l-a strunit bine pe Fa
vorit fiind destul de aproape 
de realizarea unui rezultat 
foarte bun. Abia în finalul 
cursei ol a comis citeva gre
șeli, care i-au adus o penali
zare de 180 puncte. Oricum. 
Favorit n-a prea... favorizat 
marile rezultate.

Pe baza rezultatelor celor mai 
buni trei sportivi din fiecare 
echipă, proba de călărie a fost 
cîștigată, pe echipe, de selec
ționata Poloniei, urmată de 

cea a R. F. Germania și de 
echipa de juniori a țării noas
tre a cărei performanță trebuie 
socotită o frumoasă realizare a 
tinerilor noștri pentatloniști. 
Rezultate tehnice : individual — 
Vasile Nemețeanu (România ju
niori) 1:40,3 — 1 100 p. Zbig- 
new Jagodzinski (Polonia) 
1:45.6 — 1 100 p, Jan Olesinski 
(Polonia) 1:47,2 — 1 100 p,
Jaroslav Korhaub (Cehoslova
cia) 1:50.6 — 1 100 p, Tibcriu 
Novac (România juniori) 1:55.2 
— 1 100 o. Dietmar Jennichcs 
(R. F. Germania) 2:02,6 —
1 096 p : echipe : Polonia 3 270 
p. R. F. Germania 3 236 p, 
România juniori 3 230 p. Ceho
slovacia 3 146 p. România I 
,3 010 p. România tineret 3 036 p.

Azi. de la ora 9. Ia sala Flo- 
‘roasca este programată proba 
de scrimă.

ciile lui Connors — teribile ser
vicii ! — în al treilea set, l-au 
adus în situația, poate nesperată, 
de a reduce scorul și ae a-1 
menține strîns în continuare. A 
jucat cu un calm și o siguranță 
remarcabile, în al patrulea set 
conducind pînă la 3—2. Aici, 
McEnroe (după 3—3) cedează un 
ghem de mare luptă, pe serviciul 
său, și Connors își asigură dis
tanța strict necesară pentru vic
torie (4—3. 5—3, 5—4, G—4). Par
tidă plină ele învățăminte șl 
pentru dascălii tenisului din în
treaga lume, care s-ar putea făli 
cu un elev atît de dotat, ca în
vinsul de ieri al liderului tenis- 
maniîor americani. Scor : Con
nors — McEnroe G—3, 6—3, 4—6, 
6—4.

La rîndul său, Bjorn Borg a 
trebuit să lupte, adesea din 
greu, în semifinala sa cu Vitas 
Gerulaitis. Campionul a luat pri
mul set, a fost însă egalat în 
următorul. în al treilea, un 
ghem de 21 de puncte menține 
egalitatea la 2—2, care se repetă 
și la 3—3. De aici. însă, Borg, cu 
un ghem pe serviciu (cîștigat la 
0) și break în următorul, se dis
tanțează la 6—3. Ca apoi — în 
setul patru — echilibrul partidei 
să fie din nou restabilit, Geru
laitis cîștigînd tot cu 6—3. In se
tul decisiv lupta ia dimensiuni 
epice și după schimburi acerbe 
de mingi, abia în al 13-lea ghem» 
învingătorul reușește breakul de
cisiv : Borg — Gerulaitis 6—4» 
3—6, 6—3, 3—6, 8—6.

Așadar, Bjorn Borg își va a- 
păra sîmbătă titlul, cucerit a- 
nul trecuit în finala cu Ilie Năs- 
tase, avînd acum în față pe 
Jimmy Connors. Dar primii 
lauri vor fi atrlbuiți (n.r. azi 
după-amiază) cîștigătoarei finalei 
feminine, cea care opune pe en
glezoaica Virginia Wade olande
zei Betty Stove. Finală, în care 
britanicii speră să vadă din nou 
o compatrioată primind talgerul 
sculptat al campioanelor, după o 
întrerupere de opt ani, cîți au 
trecut de la memorabila victorie 
a Annei Jones,. obținută în dau
na faimoasei jucătoare americane 
Billie Jean King, în 1969.

Prima pereche finalistă la du
blu bărbați este cea a austra
lienilor Case și Masters, care au 
dispus pe rînd de Hewitt — 
McMillan CU 6—2, 9—8, 5—7, 7—9, 
8—6 și de Cox — Drysdale cu 
6-1. 6-4. 6—1. La dublu femei, 
semifinală : Stove, Navratilova — 
Durr. Wade 6—8, 6—2, 6—2.

ATLETISM • într-un concurs 
la Mainz (R. F. Germania), hur- 
dlerul american Charles Foster a 
obținut cel mai bun rezultat mon
dial al anului, fiind cronometrat 
(manual) pe 110 mg cu 13,3 s. 
în același concurs : Tadeusz Slu* 
sarskl (Polonia) 5,50 m la pră
jină, Houston McTear (S.U.A.) 
10,1 la 100 m : Karl-Hans Riehm 
(R.F.G.) 75.90 m la ciocan ; Ko- 
tinek (S.U.A.) 2,25 m la înălțime; 
Eva VVilms (R.F.G.) 20,30 m la
greutate. * La Oslo, pe stadio
nul Bislet, campionul olimpic 
Miklos Nemeth (Ungaria) a a- 
runcat 88,32 m la suliță. Alte re
zultate : Frazier (S.U.A.) 46,4 la 
400 m : Zeman (Ungaria) 3:39.4 
la 1 500 m ; Powel) (S.U.A.) 65,84 
m la disc. • Pe stadionul olimpic 
din Helsinki, sprinterul cubanez 
Silvio Leonard a realizat 10.0 s 
pe 100 m (cronometru manual). 
Alți cîștigători : 800 m — Boyt 
(Kenia) 1:44,6 ; 5000 m — Quax 
(N. Zeelandă) 13:19.4 (cel mai bun 
rezultat mondial 1977) : 400 mg
— Andrew (S.U.A ) 49.5 ; 3000 m 
obst. — March (S.U.A.) 8:27,9 ;

In urmă cu 10 ani, 
cînd lipsa de eficaci
tate a echipelor de 
fotbal din Europa pro
ducea multe discuții, 
specialiști ai continen
tului nostru căutau di
ferite soluții practice 
pentru a depăși aceas
tă criză a „golurilor". 
Cu timpul, „betonul" 
a fost străpuns... Une
le corectări aduse re
gulamentelor de des
fășurare a competiții
lor pe plan european 
și național au avut 
drept scop stimularea 
jocului ofensiv, în ul
tima analiză a eficaci
tății. Printre aceste 
masuri, vom aminti că 
U.E.F.A. a legiferat — 
pentru cupele europe- 

golurî- 
depla- 

cînd 
este 
par- 

a
re-

ne — dublarea 
lor marcate în 
sare (în cazul 
scorul general 
egal, dupâ două 
tide). Același for 
hotărît aplicarea 
gulei ca în clasamen
tele oficiale, la punc
te egale, departajarea 
să se facă prin dife
rența dintre golurile 
marcate ?i cele primi
te (adică prin scădere 
și nu prin împărțire), 
metoda adoptată a- 
cum în majoritatea 
campionatelor națio
nale ; în sfîrșit, 
„bonus"-ul acordat, un 
timp, în campionatul 
francez pentru 
la scoruri mai 
de 2-0.

In fine — și 
acest lucru ne .... _ 
cupa în rînd uri Le de mai jos — re
vista pariziană „France Foot
ball" a venit cu ideea lăuda
bilă de a institui un trofeu dotat cu 
„GHEATA DE AUR, ARGINT 
BRONZ", care să răsplătească 
primii.................
tulul.

De 10 
sionantă 
vergură, 
jucători, , _ . . ___  _________
rotund din Europa. Printre ciștigătorii 
trofeului se află citeva mari vedete

gestul care exprimă fair-p!ay-ul 
celui care i-a fost adversarul cel mai 
de temut... Și după ce i-a mulțumit 
lui Varadi prin intermediul ziariștilor 

” ~ ‘ le-a spus î
intilnireci de

victorii 
mari

despre 
vom o-

Liderul marcatorilor europeni, Dudu Geor
gescu 47 de goluri fi a doua „Gheată 

de aur*
ale fotbalului european $1 mondial 
(EUSEBIO. GERD MOLLER, SKOBLAR, 
JEKOV). Alături de aceștia, prezența

din Budapesta, Dudu
„Aștept cu nerăbdare ............ ..... .........
la Paris, cînd se vor decerna „ghete- 
lewi M-aș bucura ca echipele Româ
niei și Ungariei să fie prezente la 
turneul final al campionatului lumii în 
Argentina. Pentru obținerea calificării 
va trebui, firește, ca atît noi, golqe- 
terii, cît și coechiperii noștri să fim 
la înălțime...**

!n fine, pentru 
ticî, vom publica 
cate în Divizia A 
atît în ultimii 
ediție.
activa la F.C.M. Reșița, a înscris 7 
goluri, iar 
a urmat o
1973- 74, 21
1974- 75, 33 
„Gheata de 
lurî — locul 
1976-77, 47 
și în Europa.

Cum a ajuns Dudu Georgescu la cele 
47 de goluri înscrise în actualul cam
pionat (între paranteze golurile mar
cate în tur și retur) ; ”
Timișoara 
Steaua 2 
3 (1+2); 
cu Rapid
2 (1 + D »’,.__.............. ...
cu Sportul studențesc 5 (1 +4) ; cu
A.S.A. Tg. Mureș 3 (0+3) ; cu S.C. 
Bacău 1 (1+0) cu F.C. Bihor
1 (0+1) ; cu Univ. Craiova 3(2+1); 
cu Politehnica lași 1 (0+1) ; cu Pro
gresul 3 (0+3) ; cu Jiul 3 (2+1); cu 
F.C.M. Reșița 5 (0+5).

Ar mai fi de precizat că Dudu a 
înscris 
lovituri 
jocuri 
extrem 
că din

amatorii de stalls* 
seria golurilor mar
tie Dudu Georgescu, 

ani, cît șl In actuala
în campionatul 1972-73, cînd

apoi, venind la Dincmo, 
ascensiune vertiginoasă : 
de goluri, pe locul 2 : 
de goluri — locul 1 șl 
aur" ; 1975-74, 31 de go- 

1 in țară și 4 în Europa ; 
de goiuri, locul 1 ' in țară

cu Politehnica
0; cu U.T.A. 5 (4+1) ; cu 
(2+0) ; cu F.C.M. Galati 

cu F.C. Constanța 3(3+0);
1 (1+0) ; cu Corvinul
cu F.C. Argeș 6 (4+2) ;

11 goluri cu capul și 5 din 
de la 11 m. Numai în 11 

(din 34) el na marcat. Dar 
de semnificativ este și faptul 
totalul golurilor echipei cam-

$1
-- - .------------- pe

trei dintre golgeterii continen-

ani, asistam la o luptă pa
in această întrecere de an
core preocupă nu numai pe 
ci pe toți iubitorii balonului

Primul cîștigător al „Ghetei de 
aur“ : Eusebio

Iată

1967- 68 :
1968- 69 :
1969- 70 :
1970- 71 :
1971- 72 :
1972- 73 :
1973- 74 :
1974- 75 :
1975- 76 :
1976- 77 :

ciștigătorii edițiilor de pînă acum :

Eusebio (Benfica Lisabona)
Jekov (Ț.S.K.A. Sofia)
Gerd Muller (Bayern Munchen) 
Skoblar (Ol. Marsilia)
Gerd Muller (Bayern Munchen) 
Eusebio (Benfica Lisabona) 
Yazalde (Sporting Lisabona)
DUDU GEORGESCU (Dinamo București) 33 
Kaiafas (Omonia Nicosia) 39
DUDU GEORGESCU (Dinamo București) 47

42
36
38
44
40
40
46

jucătorului român DUDU GEORGES
CU (Dinamo București) nu face decît 
sâ ne bucure, cu atît mai mult cu cît 
el cucerește acum pentru a doua oara 
,,Gheata de aur", performanța pe 
care au mal realizat-o doar celebrii 
Gerd Muller și Eusebio I .

In clasamentul general, dupâ cum 
se poate vedea în tabelul de mai sus 
Dudu Georgescu, cu cele 47 de goluri 
marcate, ocupa primul loc pe toate 
cele 10 ediții ale întrecerii continen
tale a golgeterilor I

lata și clasamentul laureaților ulti
mei edițiii, care l-a adus lui Dudu a 
doua „gheata de aur* :

1. Dudu Georgescu (Dinamo Bucu
rești) — 47 de goluri în 34 de meciuri.

2. Bela Varadi (Vasas Budapesta) 
— 36 de goluri în 34 de meciuri — 
„gheata de argint1* ;

3. Ruud Geels (Ajax Amsterdam) și 
Dieter Muller (F.C. Koln) — ambii cu 
cite 34 de goluri în 34 de meciuri - 
— cărora li se oferă „ghete de 
bronz".

In ultimele zile, Dudu Georgescu a 
fost asaltat de ziariști veniți de pes
te hotare, care i-au luat interviuri, 
l-au fotografiat. Ba, mal mult, unul 
dintre gazetarii unguri, i-a adus de 
la Bela Varadi o felicitare : „Cm
stimă și felicitări pentru cîștigaree 
„Ghetei de aur". La revedere, la 
Paris, unde ne vom cunoaște perso
nal".

La citirea acestor rîndurî, Dudu 
Georgescu a rămas Impresionat de

TELEX • TELEX • TELEX
înălțime : Belkov (U.R.S.S.) 2,21
m (2. Stones — S.U.A. 2,18 m) ; 
lungime — Girald (Cuba) 7,96 ; 
disc — Tuoko (Finlanda) 64,74 m; 
femei : 400 m — Bryant (S.U.A.) 
53,7 ; 1500 m — Tynclae (Finlan
da) 4:13,5. A Cu prilejul con
cursului de la Helsinki, Samson 
Kimombwa, din Kenya, a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de 10 000 m cu timpul de 27:30,5. 
Vechiul record era de 27:30,8 
și aparținea din anul 1973 atletu
lui englez Dave Bedford.

BASCHET a La Zakopane (tur
neu feminin) : Cuba — italia
96—47 (47—23), Polonia (tineret)
— R.D.G. 70—67 (după prelungiri).

CĂLĂRIE • La Aachen, prima 
orobă a fost cîștigată de englezul 
Harvey Smith („Graffiti"), cu 
timpul de 28,5. în cea de-a doua 
probă victoria a revenit brazilia
nului Nelson Pessoa („Moet Chan- 
don“) cu 76 6.

CICLISM • Etapa a patra a 
Turului Iugoslaviei (Novi Pazar 
—Kosovska Mitrovica) a revenit 
la sprint lui Gusiatnikov (86 km 
în 1 h 56:54,0). • In campiona
tul de fond al Olandei, victoria 
a revenit lui Fedor den Hertog 
(237,300 km în 5 h 54:59,0). a Tu
rul Bohemici se va desfășura 
între 6 și 10 iulie de-a lungul 
unui traseu care va măsura 749 
km împărțiți în 6 etape. La în
trecere, alături de cei mai valo
roși 60 cicliști cehoslovaci, vor 
participa rutieri din R. D. Ger
mană, R. F. Germania, U.R.S.S., 
Olanda, Polonia, Elveția și Sue
dia. în fruntea listei participan- 
ților se află Aavo Pikkuus 
(U.R.S.S.) cîștigătorul „Cursei Pă
cii- Joachim Hartnick (R. D. 
Germană). Jirl Bartolslc (Ceho
slovacia) și alții.

FOTBAL • Selecționata Iugo
slaviei care se află în turneu în 
Brazilia a întîlnit formația de

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Gerd Muller, în anii cînd era 
„tunarul" Europei

pioane lui Dudu îi aparțin mai mult 
de jumătate I O performanță demnă 
de golgeterul nr. 1 al continentului.

ton OCHSENFELD

club „Brasilia Esporte" pe care 
a învins-o cu 1—0 (0—0). « Cam
pionatul Elveției a fost cîștigat 
de echipa F. C. Basel, care a în
vins, în meci de baraj, cu 2—1 
(1—1) pe Servette Geneva. • „Cu
pa Austriei- a revenit echipei 
Austria din Viena, care. în meci 
retur, a întrecut cu scorul de 3—® 
(2—0) echipa S. C. Post » La 
Tientsin, o selecționată locală a 
învins cu 2—1 reprezentativa de 
tineret a Turciei aflată în turneu 
în R. P. Chineză.

ȘAH • Rezultate din runda a 
2-a a turneului masculin de la 
Amsterdam: Quinteros — Sosonko 
1—0, Liberzon — Tatai 1—0, Ka- 
valek — Ree 1—0, Donner — Wij- 
genden 1—0. Partidele Miles — 
Boehm, Reshevski — Hulak și 
Torre — Panno s-au încheiat re
miză. în clasament pe primul loc 
se află argentinianul Quinteros 
cu 2 p.

VOLEI A în ultimul meci al 
turneului întreprins în Japonia, 
reprezentativa feminină de volei 
a U.R.S.S. a învins, la Tokio, se
lecționata niponă cu 3—0
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