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Finala celei de a 39-a ediții a „Cupei României" la fotbal

LA CAPĂTUL A 90 DE MINUTE PASIONANTE, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA 2-1

Fotbaliștii olteni 
sini fericiți. „Cu
pa României" ia 
pentru prima oară 
drumul Cra iovei.

DUBLU SUCCES ROMÂNESC
IN CAMPIONATELE INTERNATIONALE 

DE PENTATLON MODERN

învingătorul concursului, Iuliu 
Galovici, parcurgind ultimii 

metri ai probei de cros. 
Foto : Ion MIHĂICĂ

Ieri la prînz, la incheierea 
probei de cros, desfășurată pe 
un traseu de 4000 metri, în pă
durea din comuna Călugărcnl, 
au fost desemnați învingătorii 
în cea de-a XXII-a ediție a 
Campionatelor Internationale 
de pentatlon modern ale Româ
niei. Frumoase succese au re

purtat reprezentanții tării noas
tre, cîștigători atit pe echipa 
(la o distanță apreciabilă de 
cea de a doua clasată), cit și 
Ia individual, prin Iuliu Galo
vici, sportiv în vîrstă de 21 de 
ani, care iși înscrie in cartea 
sa de vizită cea mai prestigioa
să performantă realizată pină 
acum în activitatea de perfor
mantă.

Cum, însă, In ultimele două 
zile întrecerea a programat na 
mai puțin de trei probe, fie
care dintre ele cu o „istorie* 
a sa proprie, cu momente dem
ne de a fi menționate, ni se 
pare firesc să ne oprim, fie și 
pe scurt, la disputele de sîm- 
bătă și duminică, care au dat 
configurație finală campiona
telor noastre internaționale.

A fost, mai înlîi, rîndul tiru
lui să-l stabilizeze sau să-i se
lecteze pe fruntașii clasamen
tului. Deși pe alocuri scurte ra
fale de vînt au incomodat pe 
concurenți pe poligonul de la 
Domnești se poate spune to
tuși că rezultatele înregistrate 
sînt remarcabile. Peniatloniștii 
noștri an confirmat încă o dată 
clasa lor în această probă, si- 
tuindu-se pe primele trei locuri 
ale clasamentului. Dumitru 
Spîrlea a fost primul din echi
pa noastră care a înregistrat 
un rezultat bun. Evoluînd în

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. a 4-a)

In ultima zi a ilegalei internaționale snagov
...Ținută de gală a bătrînului 

stadion din Dealul Spirii, ca 
în atîtea ocazii, în trecut, cînd 
el găzduia în serie finalele 
competiției k.o.; timp prielnic 
unui joc pe măsura importantei 
dispute, iar în mijlocul unul 
public numeros, două puternice 
galerii „repetînd" cu mult îna
intea primului fluier de arbitru 
și fluturînd steagurile cu cu
lorile celor două cluburi.

în acest cadru sărbătoresc a 
început ieri cea de a 39-a fi
nală a „Cupei României": 
Steaua — Universitatea Craio
va; un start furtunos al deți
nătoarei trofeului, care, înche
ind mai slab campionatul, cu 
puține zile în urmă, dorește să 
înscrie rapid: în min. 2, Ior- 
dănescu ,,croșetează* pe aripa 
stingă, pătrunde în careu, ur
mărit de Donose, dar balonul 
pe care intenționează să-l așe
ze pe stîngul lui Năstase este 
interceptat de portarul Boldid.

Stimulate de prezența pe tu
șă a... trofeului, ambele echipe 
au lăsat la cabine prudența, au 
sărit amîndouă peste obișnuita 
perioadă de tatonare, preferind 
fotbalul generos, bogat în faze 
de poartă. In min. 8 este rîn

Ieri, la Milano

NATALIA MĂRĂSESCU, A 6-a VICTORIE 
INTERNAȚIONALĂ ÎN ACEST SEZON!

>

Atleta româncă a lnvins-o la 1 500 ni pe americanca Larrlen
ROMA, 3 (Agerpres). — Pes

te 30 000 de spectatori au asis
tat pe stadionul central din 
Milano la un mare concurs de 
atletism în cadrul căruia Nata
lia Mărășescu a repurtat o 
splendidă victorie (al șaselea 
succes consecutiv !) in proba 
de 1 500 m cu timpul de 4:07,1. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine campioana SUA 
Francie Larrieu — 4:09,9, F. 
Dubdis (Franța) 4:13,4, Yoke 
Gerven (Olanda) 4:19,7.

Alte rezultate : 1500 m băr
bați : Mike Boit 3:39,9; înălțime 
femei : Sara Simeoni 1,88 m ; 
înălțime bărbați : Dwight Sto
nes 2,27 m; 5 000 m : Samson 
Kimombwa (Kenya) 13:21,9 ; 
400 m bărbați : Alberto Juanto- 
rena 45,58; 100 mg : Elena On- 
gar 13,61; 100 m femei : An
drea Lynch 11,56; 100 m plat 
bărbați : Silvio Leonard 10,3 ;
110 mg: Casanas 13,50; 800 m 

DOUĂ TITLURI LA BALCANIADA DE TALERE
Ieri, Io Varna, taleriștii români au cucerit două titluri balcanice la 
skeet — in proba pe echipe și la individual, prin Bogdan 

Marinescu.
(Amănunte în pag. a 4-a).

dul lui Zamfir să producă pa
nică în zona sa, îl tentează u- 
șor pe Berneanu, dar, o dată 
intrat în careu, e oprit de Ște- 
fănescu prin fault; penalty 
clar, pe care Vigu îl ratează, 
trimițînd balonul în „transver
sală". O execuție defectuoasă 
— ca la Pitești — cu deosebi
rea că de astă dată Steaua are 
tot timpul Înainte. Greșeala 
(tehnică) rămîne... greșeală, ea 
angrenînd, in continuare, o e- 
roare de ordin tactic. Pentru 
că în locul decontractării pe 
care ar fi adus-o, probabil, 
deschiderea scorului, în sinul 
echipei bucureștene apare ne
răbdarea, precipitarea. Dumi
tru și Iordănescu ies tot mal 
des din zona neutră in spriji
nul ofensivei, dar cînd atacul 
Stelei este stopat, amindoi ră- 
mîn pe poziții avansate, pre
cum interii de pe vremuri. Și, 
astfel stînd lucrurile, mijlocul 
terenului va Intra, treptat, In 
stăpînlrea triou-lui craiovean, 
Donose — Bălăci — Beldeanu, 
primul acoperind o zonă întin
să, ceilalți doi împărțindu-șl 
rolul de dispecerat, ei „văzîn- 
du-se“, adesea, șl la finalizare. 
In contrast evident cu adversa

NATALIA MĂRĂȘESCU 
plat bărbați : Miroslav Savici 
1:46,6; 200 m bărbați : Pietro 
Mennea 20,11. 

rii direcțl, mijlocașii craioveni 
îndeplinesc mal corect sarcina 
de marcaj, din care cauză bucu- 
reștenii se simt stînjeniți încă 
din faza de pregătire a acțiu
nilor ofensive. Poate de aceea 
Dumitru (min. 18 și 17) recurge 
la soluția mai facilă a șutului 
expediat (fără adresă) de la 
distanță... In schimb, craiovenii 
se desfășoară lejer și trec, în 
min. 22, pe lingă deschiderea 
scorului, mingea trimisă de Cri- 
șan, de pe partea dreaptă, lo
vind bara, la vlnclu. în ultimul 
„sfert* al reprizei, doar șu
tul Iul Iordănescu (min. 43) va 
avea un coeficient mai mare de 
periculozitate, însă mingea ex
pediată de stelist, de la 20 m, 
va izbi „transversala".

De la vestiare, craiovenii ies 
cu forțe sporite (Cămătaru în- 
locuindu-1 pe Marcu) și, o vre
me, vor fi mal adesea la cîrma 
joculuL Nu trece mult și, In 
min. 50, scorul este deschis : 
BĂLĂCI îl driblează scurt 
pe EL Marin, efectuează 
o cursă ca... de primul minut, 
talonat de trei adversari, și, a- 
juns In careu, plasează balonul 
în dreapta lui Moraru ; porta
rul Stelei atinge mingea însă 
n-o poate opri să se rostogo-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare 'm pag. 2—3)

Finalele campionatelor de inot

PERFORMANȚE DE VALOARE DOAR ÎN PROBELE FEMININE
Carmen Dunaeiu 65,29 la 100 m spate, al 4-ica rezultat european al sezonului

Fixate In plină perioadă de 
pregătire a marilor competiții 
ale sezonului (campionatele eu
ropene, Universiada și Balca
niada) — în plus, unii dintre 
concurenți au venit la piscina 
Dinamo direct de la examen — 
întrecerile campionatelor națio
nale de înot din acest an au 
reprezentat o imagine fidelă a 
unor eforturi ce se fac pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
natației românești.

în reuniunea de sîmbătă, cei 
prezenți in tribunele bazinului 
au putut aprecia dorința „deca
nei de vîrstă" a înotătoarelor 
noastre, Anca Miclăuș (21 ani...), 
de a onora fiecare participare 
cu un rezultat de valoare inter
națională (64,92—100 m delfin), 
calitățile multilaterale ale lui 
Carmen Bunaciu, de această 
dată 2:12,26 la 200 m liber (re
cord) și 61,55 în ștafeta de 
4X100 m liber, ca și „fenome
nul ploieștean" — am numit-o 
pe Irinel Pănulescu care ne 
oferă de la un sezon la altul 
surprize dintre cele mai plăcu
te. Sîmbătă, eleva lui M. Mi
trofan a învins-o pe M. Costea 
(fosta campioană și recordma
nă) la 400 m mixt de aceeași 
manieră ca și în ziua preceden
tă, la 800 m liber. Condusă

CANOTOARELE NOASTRE 
AU CUCERIT PATRU LOCURI I

în pitorescul decor al Sna- 
govulul, sîmbătă s-au încheiat 
întrecerile finale din cadrul 
Regatei internaționale Snagov 
Ia canotaj feminin. Concursul 
a reunit echipaje din opt țări, 
multe dintre participante fiind 
medaliate la Jocurile Olimpice 
de la Montreal. Evoluînd bine, 
reprezentantele țării noastre au 
reușit să cîștige 4 din cele 6 fi
nale disputate.

In prima cursă — schit 4 + 1 
rame — canotoarele din Bulga
ria au condus pină la aproxi
mativ 250 m de linia de sosire. 
Pe ultimul sfert al pistei, însă, 
echipajul R. D. Germane ridică 
cadența loviturilor, trece în 
fruntea plutonului, dar cu un 
finiș impresionant spdMivele 
românce își adjudecă victoria. 
Rezultate : 1. România (Geor-
geta Mașca, Florica Petcu, Ele
na Avram, Carmen Constanti- 
nescu + Elena Giurcă) 3:19,8, 
2. R. D. Germană (Banisch, 
Moak, Lippald, Scholz + Deh- 
nez) 3:23.0, 3. Bulgaria (Pance- 
va, Vladimirova, Paunova, Ko

Irinel Pănulescu (stingă) și Mihaela Costea 
pasionante întreceri ale campionatelor.

pină la 380 de metri, Irinel a 
sprintat spectaculos, cîștigînd 
în 5:12,1, timp superior cu 
aproape 4 secunde vechilor re
corduri de senioare și junioa
re. O cursă la fel de intere
santă a fost cea a brasistelor 
(100 m). Hoțescu și Prass (fosta 
recordmană) au condus pe rind,

leva + Giorgieva) 3:23,1, 4.
Cehoslovacia 3:29,2.

Vîslașele cehoslovace Mari* 
Barlalova — Anna Maresova au 
fost Imbatabile și în finala de 
sîmbătă. Cu o tehnică remar
cabilă, ele au dominat cursa 
de schit 2 vîslc, întrecînd valo
rosul dublou al R. D. Germane. 
Rezultate : 1. Cehoslovacia
(Marie Bartaiova, Anna Mare
sova) 3:21,4, 2. R. D. Germană 
(Jutta Lau, Martina Schurk) 
3:22,3, 3. R. D. Germană II (E- 
veline Schroter, Antze Kohler) 
3:26,3, 4. România (Paraschiva 
Mareș, Eva Toth) 3:27,3, 5.
R. P. D. Coreeană 3:36,4, 6.
Ungaria 3:41,3.

O frumoasă victorie au obți
nut în proba de schit 2 rame 
și canotoarele Marlcna Predes- 
cu — Angelina Chertic. Cele 
două sportive au făcut o cursă 
tactică, realizînd un timp foar
te bun. Rezultate : 1. România

Vasile TOFAN

(Continuare in pag a 4-a)

au oferit cele mai 
Foto : D. NEAGU

dar Anastasescu a cîștigat pe 
ultimii 5 metri, tot cu un timp 
record (1:17,88). In sfîrșit. pri-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)



„Cupa României** la atletism

ILEANA SILAI (1:59,8 la 800 m)
ȘI ARGENTINA MENIS (65,28 m la disc)

PERFORMERELE COMPETIȚIEI
a competiției 

echipe „Cupa 
a avut programate 

întrecerile din cadrul grupei A, 
in Capitală, pe Stadionul Re
publicii, Simultan s-a desfășu
rat și concursul republican pe 
echipe, pe probe (pentru fieca
re formație puteau puncta cite 
patru atieți și, in mod obliga
toriu, toți trebuiau să realizeze 
rezultate echivalente cel puțin 
categoriei a Il-a de clasificare). 
Deoarece cerințele regulamenta
re n-au fost îndeplinite la 
toate probele, învingătoare sînt 
doar formațiile ; Steaua (400 m, 
1500 m, 110 mg, înălțime, pră
jină, triplu — 200 m și greutate 
la femei), C. A. Universitar 
(100 m, suliță — 1500 m, 100 
mg și lungime la femei), Di
namo (200 m, 800 m, 5000 m, 
ciocani), Beașov (3000 m obst.), 
Constanța (400 mg), Cluj (disc), 
Rapid (lungime), Metalul (800 
m la femei). Deci din cele 31 
dte probe, doar la 22 au fost 
stabilite echipele ciștigătoare !

în ceea ce privește rezultatele 
individuale am putut constata, 
o oarecare îmbunătățire, la ni
velul primului clasat, ceea ce

Etapa a doua 
republicane pe 
României" (

Lăzărescu la lungime, Elena 
Mirza la 100 mg etc.

Formula de desfășurare a în
trecerilor acestei etape (un a- 
tlet avea drept de concurs doar 
la o singură probă și Ia ștafe
tă) n-a slujit disputei, spectaco
lului sportiv, deoarece forma
țiile și-au făcut înscrierile in 
funcție de aspirațiile lor la în- 
tiietatea pe echipe de probe. 
Din acest motiv, de exemplu, 
Sușelescu 
sprint, cu Petrescu, Ghipu cu 
Onescu 
fi fost 
lor.

nu s-a intilnit, la

semifond etc. și arla
interesantă confruntarea

Romeo VILARA

ARGENTINA MENIS

contează desigur in perspecti
va imediată a participării echi
pelor reprezentative la „Cupa 
Europei". Astfel, Ileana Silai cu 
1:59,8 (record personal) la 800 
m și Argentina Menis cu 65,28 
m la disc au înregistrat perfor
mante de certă valoare mon
dială. Bune comportările lu’ 
Adrian
Carol Corbu, la triplu, 
m (record personal), 
Sebestyen la 110 mg, 
Sușelescu și Veronica 
100 m (performanțele 
și, respectiv, 11.3 au fost înre
gistrate însă manual), Ștefan

comportările
Ghioroaie, egalul lui 

' cu 16,35 
Erwin 

Claudiu 
Buia la 

lor, 10,2

lată citeva dintre rezultatele 
tehnice Înregistrate cu acest pri
lej : BAABAȚT : 100 m : CI. Sușe
lescu (CAU) 10,2, M. Stamate 
(CAU) 10,6, Ad. Darvaș (Cluj) 
10,6 ; 200 m : T. Petrescu (Din.) 
21,1 St. Văduva (Din.) 21,4, H. To- 
boc (Din.) 21,8 ; 400 m : St. Nagy 
(St.) 47,9, Sig. Nagy (CAU) 48,3, 
Gh. DuJgheru (CAU) 4S,4 ; 800 m: 
N. Onescu (Din.) 1:50,0, Em. Gre- 
oescu (Din.) 1:50.6, D. Greeescu 
(Din.) 1:51,5 ; 1 5Oo m : Gh. Ghipu 
(Met.) 3:47,8, P. -------- '
J:4S,1, Fl. Sandru , .
8 000 m : L Flwolu (C-ța) 13:50,2, 
P. Copu (C-ța) 13:50,8, C. An
drele* (Rapid) 14:09,0 ; 10 km 
marș : C. Stan (St.) 43:52,4,
Găsitu (St.) 44:10,6, C. Coeteche 
(C-ța) 44:53,0 ; 110 mg : E. Sebes
tyen (St.) 13,8. N. Perța (St.) 14,1, 
Gh. Avram (C-ța) 53.4, I. Ponoro 
(C-ța) 53,6, Ai. Imbrone (Din.) 
54,4 ; 3 ooo m obst. : 1. Gh. Cefan 
(Brașov) 8:30,2, N. Voicu (Met,) 
8:31,8, M. Vicol (Br.) 8:50,4 ; lun
gime : St. Lăzărescu (Rapid) 7,82 
m. D. Iordache (Rapid) 7,48 m, M. 
Scoarță (Rapid) 7.15 m ; triplu : 
C. Corbu (St.) 16.35 m. Ad. GMo- 
roaie (St.) 16,35 m, D. Negură (CAU) 
14,95 m ; Înălțime : D. Muler (St.) 
2,11 m, Ad. Proteasa (St.) 2.11 m.
M. Onciu (St.) 2,11 m ; prăjină :
N. Ligor (St.) 5,10 m, V. Bogdan
(St.) 4,80 m, C. Anton (Rapid)
4,80 m ; greutate : Gh. Crăciunes- 
eu (St.) 16,54 m, P. Neagu (CAU) 
15.62 m ; disc : 1. Zamfirache
(Din.) 56,80 m. I. Nagy (St.) 57,68 
m; ciocan : T. Stan (Din.) 68,38 m, 
N. Bîndar (Din.) 66,86 m ; suliță: 
C. Raduly (CAU) 76,26 m. T. 
Plrvu (CAU) 73,16 m, C. Roma- 
niuc (CAU) 69,70 m ; 4 X 100 m : 
Dinamo 41,3, C. A. Universitar 
41,3. Cluj 42,7 ; FEMEI : 100 m : 
Veronica Bula (Rapid) 11.3, Adria
ns Surdu (Iași) 11,9, Daniela Me- 
linte (Din.) 12.0 ; Î00 m : Otilia
Șomănescu (St.) 24.5, El. Faquir 
Fatima (St.) 25,6, Doina Ciolan 
(St.) 25,7 ; 400 m : Doina Bădescu 
(Rapid) 54,6, Silvia Marin — ■ ■ 
56.5. Deontina Petrescu

800 m : Ileana Silai 
Adriana Stancu 
Corina Cătăllnoiu 

; 1 500 m : Dorina 
4:42.2, Cornelia 

4:43,8 ; 100 mg :
(Din.) 13,5. Valeria

Laipan (St.) 
(St.) 3:48.4 ;

I.

(Met.) 
(CAU) 
(Met.) 
(C-ța) 
(Met.)
Gout 

Holub 
Elena 
Bldu-

17.0 ; I 
1:59.8, 
1:10,2, 
2:10.2 ;
(CAU) 
(CAU) 
Mirza 
leac (CÂU) 13,7, Mariana Nedelcu 
(Ciul) 13,9 : lungime : Gabriela 
Ionesctt (CAU) 6.10 m. C. T'Jrea 
(Br.) 5.96 m : înălțime' : Virginia 
Ioan (Rapid) 1,02 m, Nlculina Va-

TRAIAN SÎR8U (Dinamo)- 
CAMPION AL TĂRII LA CICLISM FOND

POIANA BRAȘOV, 3 (prin 
telefon). 52 de cicliști au luat 
parte duminică la cel mai difi
cil campionat republican al a- 
nului : cel de fond. întrecerea 
a avut drept scenă de desfășu
rare traseul pe care, peste 
două săptămîni, va avea loc 
cea de a doua probă a campio
natelor balcanice de ciclism, 
constituind prin aceasta un util 
prilej de studiu pentru iodul 
care ne va reprezenta țarș la 
amintitele dispute, in condiții de 
concurs, al dificilului traseu. 
S-a plecat de la km. 5 al șose
lei Brașov-Rîșnov, s-a trecut 
prin Bran, apoi s-a escaladat 
Fundata. Deajul Satului și «Po
sada" Rucărului, s-a întors 
Rucăr și din nou urcuș 
„plonjon" spre Bran iar ca 
niș... urcușul in serpentină 
Poiana Brașov, cu sosirea 
stadionul din cunoscuta stațiu
ne montană. A fost, după cum 
era de așteptat, o cursă grea, 
la capătul căreia victoria finală 
s revenit, in mod surprinzător, 
dar pe deplin meritat, tînărului 
dinamovist Traian Sirbu.

învingătorul a evadat din 
pluton cu alți 7 rutieri pe ur
cușul Fundatei. V. Teodor, Ro- 
mașcanu, Cojocaru și ceilalți 
pretendenți principali la titlu 
considerîndu-i pe cei 
ncpericuloși i-au lăsat 
facă jocul. Și așa (...din joacă) 
evadații la întoarcerea in Rucăr 
aveau un avans de peste două 
minute față de pluton. La înce
putul urcușului spre Poiana 
Brașov, Traian Sirbu atacă, se 
detașează de colegii de evada
re și intră primul pe stadionul

cu un avans de a- 
minute, parcurgind 
cu o medie orară de

la 
cu 
fi
la 
pe

evadați 
să-și

din Poiana 
proape trei 
cei 137 km 
^CLASAMENT : 1. Traian Sir

bu (Dinamo) 3 h 56:56, 2. Con
stantin Cirje (Dinamo) 3h 59:28, 
3. Nieolae Savu (Dinamo) 3 h 
59:54, 4. Ilie Butaru (Dinamo) 
3h 59:54, 5. Ion Butaru (Meta
lul Plopeni) 3h 59:54, 6. Valen
tin Marin (Dinamo) 4 h 00;05, 
T. Ion Paraschiv (Voința Buc.) 
4h 00:30, 8. Constantin Donciu 
(Steaua) 4 h 05:22, 9. Ion Cer
nea (Olimpia 
11:05. 10. Vasile 
ua) 4 h 13:08.

Gh.

București) 4 b 
Pascale (Stea-

ȘTEFANESCU

ILEANA SILAI
1,78 m, Droga Crișen (Cluj) 
m ; greutate : Miluțe:a Lo-

Khin (CAU) 17,87 m. Valentina 
Groapă (St.) 17,22 m, Suzana Her
man (St.) 15,41 ; disc : Argentina 
Menis (Din.) 65.28 m, Lucia Fo
te che (St.) 83.16 m ; suliță : Ev a 
Z6rg0 (Cluj) 52,80 m ; 4 X 100 m : 
Rapid 47,8, C. A. Universitar 47,9, 
Iași 43,5.

Pasionant a fost finișul în 
turneul internațional feminin 
de șah de la Sinaia! Penulti
ma rundă a echilibrat situația 
din fruntea clasamentului, adu- 
cînd la conducere trei jucătoa
re: Polihroniade și Semenova 
(învingătoare în partidele cu 
Ghindă și, respectiv, Milivoje
vici) au egalat-o pe Feustcl, 
„ținută" cu o remiză de Ne- 
chifor. La capătul unei lupte 
foarte interesante, prin răstur
nările de situație, Bogdan a 
obținut o prețioasă victorie la 
experimentata maestră inter
națională Vokralova. Alte re
zultate: Ivanka — Krumova
0—1, Chiș — Sikora ‘A—’/a, 
Mureșan — Grosch '/a—'A-

în runda finală, cele trei li
dere au luptat cu multă ener
gie, dar și cu atenție, urmărin- 
du-se reciproc. Folihroniade a 
cîștigat la Chiș, iar Semenova 
la Neehifor, ceea ce le-a asigu
rat primul Ioc. A fost acum 
rîndul tinerei Feustcl să lupte 
pentru a le egala. Ea a reușit 
să treacă peste rezistența deo
sebit de dirză opusă de Ghindă 
și să obțină victoria — cu pu
țină șansă — după întrerupere. 
Bogdan a invins-o pe Miiivo- 
jevici, Înscriind un rezultat ex
celent in acest turneu. Ivanka 
a lntrecut-o pe tinăra sa com
patrioată Grosch. Partida Kru
mova — Vokralova a fost re
miză, iar cea dintre Sikora șl 
Mureșan s-a întrerupt.

CLASAMENTUL: 1—3. Elisa- 
beta Polihroniade, Petra Feus- 
tel (R.D.G.), Lidia Semenova 
(U.R.S.S.) 9, 4. Velicika Kru
mova (Bulgaria) 8, 5. Lia Bog
dan 7’A. 6, Maria Grosch (Un-

garia) 7, 7—8. Maria Ivanka 
(Ungaria), Stepanka Vokralova 
(Cehoslovacia) 6‘A, 9. Eugenia 
Ghindă 6, 10—11. Margareta
Mureșan, Bozen a Sikora (Polo
nia) 5'/j (1). 12. Emilia Chiș 
S’/n 13. Mariana Neehifor 3. 
14. Slobodana Milivojevici (Iu
goslavia) 2'/j puncte.

★
Turneul de la Satu Mare se 

Încheie cu un bilanț fructuos 
pentru șahiștii români. Mircea 
Pavlov a realizat a doua notă 
de maestru internațional (care 
îi aduce titlul), iar campionul 
țării, Mihai Ghindă, cucerește 
primul galon al acestei clasi
ficări, avînd toate șansele ca, 
încă in acest an, să-l obțină 
și pe cel de-al doilea. Ambii 
jucători români (cărora le a- 
dresăm felicitări) și bulgarul 
Gheorgbiev încheie neînvinși, 
pe primul loc, competiția.

REZULTATE: Pavlov — Tro- 
ianescu 1—0, Gheorghiev — 
Ungurcanu ’/i—’/2, Haritver — 
Szabo 1—0, Ghindă — Fischer 
’/z—’.'2, Kozma — Kaposztas 
’A—’A, Bellon — Ciocâltea */i— 
'/j (runda a 10-a), Ciocâltea — 
Pavlov 0—1, Troianescu — 
Gheorghiev 6—1, Ungureanu — 
Haritver 0—1, Szabo — Ghindă 
0—1, Fischer — Kozma */a—Va, 
Kaposztas — Bellon Va—’A (run
da a 11-a).

CLASAMENTUL FINAL: 1—3 
Pavlov, Ghindă, Gheorghiev 
(Bulgaria) 7*/2» 4. Ciocâltea 7, 5. 
Fischer 6’A, 6. Ungureanu 5'/j. 
7—8. Bellon (Spania), Kozma 
(Cehoslovacia) 5, 9. Kaposztas 
(Ungaria) 4, 10—12. Troianescu, 
Haritver (Canada), Szabo 3’/j 
puncte.

FINALELE CAMPIONATELOR DE INOT
(Urmare din pag. I)

ma ștafetă a craulistelor dina- 
moviste, cu o brasistă (Anas- 
tasescu) in cvartet, a reușit să 
îmbunătățească recordul echipei 
naționale cu 4:09,35.

Ultima reuniune a 
ției a adus din nou 
plan talentul tinerei 
dinamoviste Carmen 
care 
cundă vechiului ei record 
100 m spate. Noua performanță 
a campioanei (65,29) o situează 
pe locul IV in ierarhia euro
peană după A. Stille (RDG) 
63.36, U. Richter (RDG) 63,78 
și H. John (RFG) 65,26.

Cu rezultate de bună valoa
re și-au însoțit ultimele evolu
ții alți doi înotători dinamo- 
viști, Anca Miclăuș 2:20,12 (re
cord) la 200 m delfin și Adrian 
Horvat 61,14 (record) la 100 m 
spate. Prima a făcut un adevă
rat tur de forță în această ul
timă după-amiază, ciștigînd în 
continuare cursa de 200 m mixt 
in 2:27,78 și apoi inotînd 65,51 
pe 100 m delfin in parcursul 
ștafetei sale de 4X100 m mixt, 
cronometrată în 4:30,22 (re
cord). Să mai consemnăm re
vanșa Mihaclei Costea, care pe 
distanța de 400 m liber a în
trecut-o pe Irinel Pănulescu cu 
8 sutimi de secundă, ca și 
cursa frumoasă a gălățeanului 
Ștefan Mitu, cronometrat în 
2:15,84 la 200 m mixt.

REZULTATE TEHNICE — 
Ziua a Il-a. 100 m delfin (b) : 
H. LUCACIU (Șc. sp. Sibiu) 
59.78 ; I. Miclăuș (Dinamo) 
60.34; H. Neagrău (Crisu!) 62,88 ; 
100 m delfin (f): ANCA MI- 
CLAUȘ (Din.) 64,92 ; Vali Dra
gomir (Lie. 1 Buc.) 68,72 ; Dana 
Pantclimon (Din.) 70,45 ; 100 m 
bras (b) : I. LUCA (Lie. 4 Ga
lați) 1:09.86 ; O. Rosier (Stea
ua) 1:10,78; Al. Szabo (C.S.M 
CIuj-Napoca) 1:12,71 ; 100 m
bras (f) : LIGIA ANASTASES- 
CU (Din.) 1:17,88 — rec. se
nioare și junioare ; Brigitte 
Prass (Șc. sp. Reșița) 1:18,10 — 
rec. fete 13—14 ani ; H.C. Ca
melia Hoțescu 1:17,99 ; 200 m 
liber (b): I. SVEȚ (St.) 1:59,99;

competî- 
în prim 
sportive 

Bunaciu, 
..smuls" aproape o se- 

la

Z. Oprițescu (St.) 2:02,19 ; H. 
Neagrău 2:03,94 ; 200 m liber
(f) : CARMEN BUNACIU (Din.) 
2:12,26 — rec. senioare și ju
nioare ; Daniela Georgescu 
(Din.) 2:14.94 ; Vali Dragomir 
2:17,12; 400 m mixt (b) : M. 
MANDACHE (Petrolul) 4:55,35 ; 
Dan Ținea (Cr.) 4:56,04 — rec. 
băieți 14 ani ; Șt. Mitu (Lie. 4 
Galați) 4:58.20 ; 400 m mixt (f): 
IRINEL PĂNULESCU (Petr.) 
5:12,1 — rec. senioare, junioare, 
fete 13—14 ani ; Mihaela Costea 
(Din.) 5:14,66; Valeria Vlăscea- 
nu (Petr.) 5:21,64 ; 4X100 m 
mixt (b): DINAMO 4:13,5 (Hor- 
vat 61,62—100 m spate) ; Stea
ua 4:18.79; 4X100 m liber (b): 
STEAUA 3:44,56 ; Dinamo 
3:47,9 ; 4X100 m liber (f) : DI
NAMO 4:09,35 — record ; Li
ceul 1 Buc. 4:22,24 ;

Ziua a III-a. 200 m 
(f) : ANCA MICLĂUȘ 
2:20,12 — record ; Vali 
mir 2:33.06 ; Cătălina Pănules
cu (Petr.) 2:35,78 ; 200 m delfin 
(b) : I, Miclăuș (Din) 2:14,83 ; 
H. Lucaciu (Șc. sp. Sibiu) 
2:15,36; D. Nanul (Lie. 1 Buc.) 
2:18,15 ; 400 m liber (f) : MI-

delfin
(Din) 

Drago-

HAELA COSTEA (Din) 4:41,79 
— record ; Irinel Pănulescu 
4:11,87 — rec. junioare și fete 
13—14 ani ; Melania Vasile 
(Llc. 1 Buc.) 4:51.46 ; 400 m li
ber (b) : H. NEAGRĂU (Cr.) 
4:23,09 ; A. Adam (St) 4:28,11 ; 
A Noapteș (Șc. sp. 2) 4:28,21 ; 
100 m spate (f) : CARMEN 
BUNACIU (Din.) 65,29 — rec. 
senioare și junioare ; Valeria 
Vlăsceanu 69,51 ; Edit Puell 
(Șc. sp. Reș.) 70,88 : 100 ra spa
te (b) ; A. HORVAT (Din.) 
61,14 — record ; I. Sveț 63,28 ; 
L. Szakadati (Cr.) 63,70 ; 200
m mixt (f) ANCA MICLĂUȘ 
(Din.) 2:27,78 ; Mihaela Costea 
2:29,04; Dinei Pănulescu 2:30.71; 
200 m mixt (b) : ȘT. MITU 
(Lie. 4 Galați) 2:15,84; M. Man- 
dache 2:19,07 ; A. Zahiu (St.) 
2:19.29 ; 4 x 100 m mixt (f) : 
DINAMO 4:30,22 — record ; Șc. 
sp. Reșița 4:54,54 ; 4 x 200 m 
liber: STEAUA 8:27,25 ; Dina
mo 8:29,58 ; Crișul 8:34,55.

în cele tei zile de întreceri 
au fost corectate 35 de recor
duri naționale dintre care 13 
de seniori.

ETAPA A IH-a A DIVIZIEI DE LUPTE LIBERE
Sîmbătă și duminică s-au dis

putat întrecerile etapei a IlI-a 
a Diviziei de lupte libere. Or
ganizate sistem turnee indivi
duale, concursurile 
s-au încheiat cu 
scontate.

La SATU MARE 
nit componenții formațiilor din 
seria a doua. Luptătorii de la 
Steagul roșu Brașov au domi
nat întrecerile, acumulind cel 
mai mare număr de puncte 
(45). Brașovenii au ocupat locul 
I la patru dintre cele zece ca
tegorii de greutate, iar cei de 
la C.S. Satu Mare, la două. Iată 
clasamentul: 1. Steagul roșu Bra
șov (45 p), 2. Lemnarul Odor- 
hei (38 p), 3. C. S. Satu Mare 
(37 p), 4. C.S.M. Ciuj-Napoca

respective 
rezultatele

s-au lntil-

Comerțul Tg. Mureș 
Mureșul Tg. Mureș 

coresp.) 
GH. GHEORGHIU-DEJ

(34 p), 5.
(29 p). 6.
(25 p). (Z. Kovacs 

La ---- --------
s-au reunit echipelg componen
te ale seriei a IV-a. Cum era 
și firesc, Dinamo Brașov a a- 
cumulat cel mai mare număr 
de puncte (45), clasindu-se pe 
primul loc. O comportare foar
te bună au avut și rapidiștii 
bucureșteni, situați pe locul se
cund (42 p.). Pe celelalte 
s-au clasat : 3. Progresul 
la (34 p), 4. C.S. Onești (32 p), 
5. Dunărea Galați (29 p).
lina Iași (25 p). (Gli. Grunzu — 
coresp.).

Etapa de la Arad a fost aimi- 
nată pentru zilele de 9 și 10 
iulie.

locuri 
Brai-

Nico-
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Urmează

STEAU

la cel mai 
de la care*

Odată r 
pei Romi 
șitatea C 
echipele de 
U ci pante 
fotbal :

-Cupa < 
ni verși

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

Mureș în C 
De azi, 

a Început, 
relua cam 
deci după 
pală de 48 
tembrie v 
mele lntîl 
ropene. 
Zurich, 
sorți a 
natorii 
vom cunoa 
»e ale cel 
neștL frun 
nostra.

Să nn ui 
Întregului 
fotbal nu 
ce rămine 
derni zarea 
ie apropia 
chiar dacă 
înregistrat 
preliminări 
mondial 
află, in p 
grupa pen 
neul final.

Iată de 
chipele n 
cate în cu 
losească 
și mai pro 
această pa 
pină la rel 
ediții a di 
fotbal și ț 
ma intilni' 
ropene. Si 
ră posibil 
un campi 
etape, dar 
pregătiri 
cu aducer 
mă bună 
gust. Prob 
mai presa 
pregătirile 
tiv, care 
tent cu a 
club, pun! 
federației 
privința 
cinase

S-A ÎNCHEIAT DIVIZIA B PETRO
ȘI OLIMPIA SATU MArI

SERIA I

44),
53),

CE-
2—1

METALUL PLOPENI — 
C. S. M. SUCEAVA 3—0 (2—0). 
Meciul s-a disputat in ziua de 
30 iunie.

Relatări 
ții : p.
Manoliu, D. Cristachc, 
descu, P. Enacbe, 
L Tănăscscu.

de la cnrcsjxtnden- 
Soare, C. Filiță, V. - - - T_ jju.

Rusu

GLORIA BUZĂU — CEA
HLĂUL F. NEAMȚ 1—2 (1—0). 
Au înscris : Anghel (min. 
respectiv Gherghina (min. 
Constantin (min. 63).

VICTORIA TECUCI — 
LULOZA CALARAȘI
(0—1). Autorii golurilor: Gheor
ghiu (min. 55), Stoica (min. 58), 
respectiv Martin (min. 6).

UNIREA FOCȘANI — PRA
HOVA PLOIEȘTI 3—0 (1—0).
Au marcat : Manta (min. 20), 
Angliei (min. 64) și Stanca 
(min. 86).

F. C. 
PAȘCANI 
golurilor : 
Frepurgel 
Dumitru (min. 86).

OLIMPIA RM. SĂRAT — 
MINERUL GURA HUMORU
LUI 2—2 (1—2). Au marcat : 
Soare (min. 6), Pătrașcu (min. 
51) pentru Olimpia, Gâlățeanu 
(min. 38), Cirnei (min. 44 din 
11 m).

PORTUL CONSTANTA 
C. S. U. GALAȚI 2—0 (I—0). 
fnscris Eiliboacă (min. 30 
70).

RELONUL SAVINEȘTI 
OLTUL SF. GHEORGIIE 1—0 
(0—0). Autorul galului : Do- 
brescu (min. 85).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
C.S.M. BORZEȘTI 3—0 (1—0).
Au înscris : To por an (min. 4), 
State (min. 51) și Fl. Dumitres
cu (min. 80).

BRAILA — C. F. R. 
2—1 (2—0). Autorii 
Bczman (min. 33), 
(min. 36), respectiv

C.

1. PETROLUL PL. 34 24 B 2 73-16 56
2. Glorie Buzău 34 15 9 10 42-29 39
X. Retonul Săv. 34 16 6 12 42-40 38
4. Metalul Plop. M 15 7 12 53-35 37
5. Oltul Sf. Gh. 34 14 7 13 33-32 35
6. C.'S.M. Suceava 34 14 7 13 30-39 35
7. C.S.U. Galați 34 14 6 14 59-47 34
B. Prahova PL 34 13 8 13 42-38 34
9. F.C. Biâila 34 11 12 ti 51-51 34

10. Ceahlăul P.N. 34 14 6 14 38-45 34
11. C.F.R. Pașcani 34 13 7 14 43-38 33
12. Vict. Tecuci 34 12 9 13 43-53 33
13. Fortul C-ța 34 11 10 13 39-47 32
14. Celuloza Câl. 34 14 3 17 36-38 31
15. Unirea Foc$. 34 12 7 15 33-41 31
16. C.S.M. Borz. 34 11 8 15 19-35 30
17. Minerul G. H. 34 10 8 16 37-43 28
18. Olimpia Rm. S. 34 4 10 20 19-65 18

SERIA A 11-A

CA MO
BRAȘOy 
golurilor : 
Flacăra, 
tru Tract

UNIR
NH 
(1-0). A 
16). 
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s-a d

(min’.yr- 
(min. 17/f 
65).

STEAGl 
— MET AI 
1—6 (1—M 
Paraschivq

VOINjg

RM.

A 
fl

CHIMIA RM. V1LCEA — 
C. S. T1RGOVIȘTE 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Olteanu (min. 27).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
METALUL BUCUREȘTI 3—1 
(2—1). Au marcat : Radu (min. 
2), Bădăluță (min. 14 și 47), 
respectiv Giugiumică (min. 3).

TEHNOMETAL
— CHIMICA 
(0-1). A 
(min. 43).

FLACĂRA

BUCUREȘTI
TÎRNAVENI 0-1 
înscris Dongoio

AUTOMECANI-

LE< TRUM
2—6 (1—5!
(min. 38),
pectiv Tm|
Fale»
(roln.
leanu
(min.

F. (
MO SI

i

6> VS



albesc în competițiile europene
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Cupa campionilor

C tipa cupelor
FINALA „CUPEI ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

CELE DOUĂ „MOMENTE BĂLĂCITT

Il

AU HOTĂRÎT VICTORIA OLTEANĂ !
UCURESTI

GU MURES
Cupa

Cupa

i.tr.A.

CEIA.

ar și pregătirea pentru o reprezentare demnă,
hei al posibilităților reale ale acestor echipe
edificări Io fazele superioare ale celor trei cupe

Jecarea Cu- 
ătire Univer- 
tt cunoscute 
n&nești par- 
europene de 

urești

;.f.a 
fotbaliștilor 
gust se va 
Diviziei A, 
competițio- 

■ la 14 sep- 
jramale pri- 
cupelor eu- 
a ora 12, la 
tragerea la 

icuri elimi- 
cupe, când 
ițiile adver- 
chipe româ- 
e totalului

i. oă nivelul 
impionat de 
ste, deoare- 
irte de mo- 
care îl poa- 
lul avansat, 
națională a 
în actualele 
mpionatului
*78 șt se 
favorită în 
are in tur-

vea în vedere o pregătire co
mună a acestor patru echipe 
s> a lotului reprezentativ pe 
timpul verii. Aceasta este doar 
o sugestie pe care forul nos
tru de specialitate ar putea s-o 
analizeze și să hotărască in 
funcție de planurile sale.

în orice caz, trebuie avute în 
vedere direcțiile principale de 
acțiune ale mișcării noastre 
sportive in perioada viitoare și 
anume selecție eficientă, re
împrospătare cu elemente noi 
și talentate, modernizarea con
cepției de pregătire a anireno- 
rilor și sportivilor, eliminarea 
a tot ceea ce este plafonat, 
pregătire asiduă, făcută compe
tent, cu scopuri și termene pre
cise de avansare spre o formă 
maximă, totul în climat de res
ponsabilitate, ordine, disciplină 
și moralitate.

Iată de ce programul de ac
tivitate pe timpul întreruperii 
campionatului are, in contex
tul părții a doua a sezonului 
de fotbal, o Importanță mai 
mare decît oricind.

pe 
de

lească în plasă. Steaua mai are 
tot dreptul și... timpul să spe
re, dar pătrunderea in forță a 
lui Dumitru nu aduce egalarea 
dorită. Și neliniștea trece din 
careul craiovenilor in cel al... 
bucureștcnilor. în min. 54, 
Crișan scapă singur spre poarta 
adversă, dar Moraru iese și-1 
faultează cu puțin dincolo de 
marginea suprafeței de pedeap
să ; lovitura liberă nu-i aduce 
lui Beldeanu decât un corner, 
în min. 59, antrenorul Jenei se 
decide să renunțe la Dumitru 
pe care il înlocuiește cu Aele- 
nei. Gazdele leagă câteva ac
țiuni ofensive, cea mai notabilă 
petrecindu-se. în mii’. 63 când 
Iordănescu infiltrat frontal in 
careu nu-1 poate Învinge 
Boldici prin mingea lâftată
la 8—10 metri. N-a fost 1—1 și, 
in minutul următor, va fi 2—0 : 
primind o pasă excelentă de ia 
Bălăci, CÎRȚU pătrunde nestin
gherit în careu și înscrie de 
lingă Ion Ion și FI. Marin. 
Handicapul de două goluri este 
greu de recuperat mai ales că 
in min. 70 (prin eliminarea lui 
Sameș, care l-a lovit intențio
nat pe Donose) Steaua va ră- 
mine în 10 oameni. Fotbaliștii 
bucureștenl simt acum mai pu
țin in teren dar mai bătăioși, 
mai întreprinzători. Zahiu ^in
trodus în 
și Aelenei 
coechipierii, 
ultim efort 
derută defensiva
in min. 78, Aelenei trimite o 
lovitură de colț, înalt. spre 
careul mic, de unde FI. MARIN 
va relua, cu capul, in plasă. 
1—2.

Vom asista la relansarea par-

locul lui Troi) 
Lși impulsionează 

se lansează lntr-un 
tn atac, punînd în 

oaspeților :

tidei ? Steaua forțează acum 
egalarea dar nu obține decit... 
cornere. în min. 85 — ocazia 
mare a oaspeților: Crișan se 
lansează de unul singur (defen
siva Stelei aplică cu totul de
fectuos jocul la ofsaid) spre 
poarta adversă, dar Moraru ie
se și blochează curajos la pi
cioare. Ultima fază de gol a- 
parține de asemenea fotbaliș
tilor craioveni : este rindul lui 
Cîrțu să pătrundă nestingherit 
în careu. Într-Un ultim efort, 
Zahiu il faultează, apoi și Mo
raru, determinindu-l pe I. Igna 
să acorde penalty: va executa 
Ștefănescu, însă Moraru va 
reuși să respingă. Victorie la 
limită care aduce Universității 
Craiova Cupa României. Pri
mul trofeu revenit formației 
craiovene la capătul unui joc 
superior, 
echilibru.
(Arad), ajutat la 
O. Anderco (Satu 
V. Tătar (Hunedoara) 
bine formațiile :

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
BOLDICI — Berneanu, Tiiihoi, 
ȘTEFĂNESCU. Purima — DO
NOSE, BĂLĂCI, BELDEANU 
— CRIȘAN (min. 85 Negrilă), 
CÎRȚU, Mareu (min. 46 Cămă
taru).

STEAUA : MORARU — An- 
ghelini, Sameș. FI. Marin. Vi
gu — ION ION, Dumitru (min. 
59 Aelenei), IORDĂNESCU — 
Troi (min. 72 Zahiu) Năstase, 
Zamfir.

revenit formației

prin concepție, 
Arbitrul 

ajutat

prin 
Igna 

de
I.

tușă 
Marc) și 
a condus

I

FESTIVITĂȚILE DE PREMIERE

D foarte deschisă sXir
—4 nu s-ar 11 mirat

acă această finală 
rul de... 5—3 sau I ....  ...... . ......... .. ...........
9 goluri aproape gata făcute reprezenlind fructificarea 
exclusivă a ocaziilor foarte mari de a Înscrie. Ocaziile 

mari nu le mai punem la socoteală pentru că am ajunge cu 
gindul la un scor rugbystlc...

Acțior.ind cea mai mare din timp ca doi boxeri „fără gardă", 
preocupați continuu de atac și numai de atac, cele două echipe 
și-au creat o cascadă de situații favorabile de a marca, situații 
al căror prim inventar ar reprezenta suma momentelor im
portante ale finalei. Pentru a nu repeta in cuvinte ceea ce mi
lioane de oameni au văzut pe micul ecran, autorul acestor rîn- 
duri își permite să selecționeze — in primă instanță — urmă
toarele șapte momente care au construit viața finalei „Cupei 
României" ediția 1976—77. Monjentul 1 : ratarea penalty-ului de 
către Vigu in min. 8. Momenful z : golul lui Bălăci din min. M/ 
Momentul 3 : dubla ratare monumentală — in același minut 63 
— la ambele porți ; Imn Cămătaru, apoi Iordănescu. Momentul 
4 : acțiunea iui Bălăci, fructificată cu impresionantă abilitate de 
Cîrțu în min. 64. Momentul 5 : golul lui Florin Marin (min. 
78) care a relansat o echipă aparent resemnată. Momentul i. : 
incredibila ratare a lui Crișan (min. 85), stopat in driblingul său 
solitar in careu de către portarul Moraru. Momentul ț : faulta
rea lui Cirțu (min. 89) In fața porții goale și ratarea penalty-ului 
de către Ștefănescu.

Din aceste 7 momente, selecționate cu o primă sită și ea foarte 
deasă, ne vom opri asupra celor două faze ale golurilor eraio- 
vene care au hotărît soarta finalei. Araindouă aceste faze — 
de mare spectacol fiecare — au avut un nume factor comun : 
Bălăci. La prima dintre ele, din min. 53, Bălăci — „varianta ol
teană a lui Keegan", cum 11 răsfață ipflăcărațil săi simpati
zant) — a luat o acțiune pe cont propriu pe ]a centrul terenu
lui, l-a driblat scurt pe Florin Marin, s-a dus „cu trei adver
sari în spate" 40 de metri, ,,executind.u-l" din mijlocul careului 
pe excelentul Moraru. A fost „un număr" de mare efect. În
dreptățind... porecla foarte talentatului jucător . craiovean. Golul 
doi, care a îngenuncheat, practic, echipa bucureșteană a avut tot 
în Bălăci un coautor principal. Pătruns ca un argint viu in 
apărarea stelistă, blondul mijlocaș craiovean a rezistat la trei 
atacuri consecutive, pasîndu-i excelent lui Cîrțu, a cărui fina
lizare a avut finețea și sclipirea unul Dobrin sau unui Dumi
tra che.

Desigur, partida de ieri se poate judeca pe mulți factori, pe 
multe momente și elemente mal mult sau mal puțin impor
tante in economia jocului și in decizia finală, dar dintre toate 
Lisă, după părerea noastră, balanța a fost aplecată hotăritor de 
cele două „momente" Bălăci, varianta olteană a celebrului ata
cam de la F. C. Liverpool...
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nimeni, cele 8 sau

■

îresar ca e- 
club califi- 
lene să fo- 
mal intens 
în alte

48 de 
ii de a 
iionale 
>înă la 
Petițiile eu- 
» care ofe- 
icerii după 

de 34 de 
itatea unei 
pe etape, 
lor în for- 
; lunii su
ine cu atît 
cil, cu cft 
reprezentă- 
> concomi- 
chipelor de 

serioase 
orilor în 
lări judi- 

i chiar a-

dăți 
zile, 
60-a 

de 
pri-

Conform tradiției, ieri pe 
Stadionul Republicii, In pauza 
finalei „Cupei României", s-au 
desfășurat festivitățile de pre
miere ocazionate de Încheierea 
sezonului competițional.

Ștefan Covaci, vicepreședinte 
«1 F.R.F., a inminat antrenoru
lui principal al formației Di
namo București. Ion Nunweil- 
ler, cupa de campioană a Ro
mâniei.

Horia Cosma, președintele co
legiului divizionar A, a lami
nat „Cupa celui mai bun ca
valer al fluierului pe anul com
petițional 1976—77“ birlădeanu- 
lui Nicolae Rainea.

Ion Alexandrescu, secretar al 
F.R.F., a premiat pe câștigătoa
rele celor trei serii ale Divi
ziei B : Petrolul Ploiești — re
prezentată de Valentin Stăncs- 
cu (antrenor) și Nicolae Panica 
(căpitanul echipei), C.S. Tîrgo- 
viște — Nicolae Proca (antre
nor) și Gheorghe Titani (căpi-

tanu] echipei), Olimpia Satu 
Mar a — Constantin Predoiu 
(vicepreședintele clubului).

Nicolae Popescu, vicepreședin
te al F.R.F., și Daniel Lăză- 
rescu, secretar adjunct al 
F.R.F., au acordat cupa, me
daliile și tricourile de campioni 
juniorilor echipei Sport Club 
Bacău, prima cingătoare a di
viziei naționale de juniori. De 
asemenea. Vacile Căbulea, șe
ful secției spoit a 
„Scînteia tineretului-, 
nat „Cupa Juventiștii* 
tiei S. C. Bacău.

La Încheierea finalei, 
gă decernarea „Cupei 
niei* echipei Învingătoare, Uni
versitatea Craiova, de către to
varășul general-ÎL Marin Drag- 
nea, președintele C.N.E.F.S., au 
fost premiate ocupantele locu
rilor 2 și 3 din campionatul 
Diviziei A, echipele Steaua și 
Universitatea Craiova.

Marius POPESCU

Kt

Bălăci deschide scorul, la capătul unui sprint irezistibil. Minutul 78 : FI. Marin reduce han
dicapul Fotografii de D. NEAGU și S. BAKCSY
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C.S. TIRGOVIȘTE
PROMOVAT IN DIVIZIA A

l
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VIATA neștiuta a FINALEI
NOASTRĂ din ultimele

DC

FOST DE NEÎNVINS «•

este deschis 
— afirma,

^ACTORUL 
)| Autorii 
(85) pentru 
1. 48) pen-

mia —
Araș 1—0 
icilă (min.

I. N. OL- 
. Meciul 
ăara, te- 
WlțLsus- 

“Oprea 
; *. a war iz 
u 26, 29,

SERIA A IIIA

1. eS TIRGOVIȘTE 34 21 6 7 65 21 44
2. Steagul roțu 34 22 2 10 51-32
3. Chimic Rm. V. 34 22 1 11 69^42 45
4. Unirea Aiex. 34 16 5 t3 42-25 37
5. Nitramonia 34 17 3 14 44-37 37
6. Metalul Buc. 34 15 5 14 41-43 35
7. Chimica Tim. 34 16 3 15 40-44 39
8. Dinamo SI. 34 15 4 15 45-38 34
9. Electro putere 34 12 10 12 56-51 34

10L FCM Giurgiu 34 13 6 13 42 46 34
H. Șoimii Sibiu 34 13 7 14 49-41 33
12. Chimia Tr. Mâg. 34 14 5 15 41-43 33
13. Metalurg. Cugir 34 14 5 15 29-33 33
14. Tractorul Bv. 34 13 7 14 37-47 33
15. FI. Mo reni 34 14 4 16 37-37 32
16. Voința Buc. 34 10 5 19 29-54 25
17. ȘN Oltenița 34 10 3 21 27-56 23
18. Tehnometai 34 & 5 24 18-72 13

„U“ CLUJ-NAFOCA — DA
CIA ORAȘTIE 0—1 (0—1). A 
înscris : Silaghi (min. 59).

VICTORIA CALAN — RA
PID ARAD 3—0 (0—0). Au
marcat : Rizeseu (min. 86), Tă- 
tircă (min. 88).

MINERUL LUPENI — 
BAIA 
tor ii 
(min. 
(min.

ARMATURA
AURUL BRAD 6—1 (3—0). Au 
înscris : Pinceș (min. 6 din 11 
m, min. 42, 72 și min. 86 din 
11 m), Munteanu (min. 20), 
Nistor (min. 81), respectiv Ghi- 
tă (min. 47).

Relatări de la coresponden
ții : P. Tonea, C.

F. C. 
MARE 1—1 (1—0). Au- 

golurilar : Burdangiu
37) pentru Minerul, Borș 
88) pentru F. C.

ZALAU —

BRAȘOV 
CUGIR 

golului : 
•).
5 — E- 
RAIOVA 
Pestrița 
3), res- 
i 11 m), 
ăncescu 
1), Ve- 
urcanu

IND. SÎRMEI C. TURZII — 
U. M. TIMIȘOARA 4—2 (1—1). 
Autorii golurilor : Pripici (min. 
25), Vcsa (min. 53 și min. 75 
din 11 m, min. 88), respectiv 
Pataki (min. 35), Guțuli (min. 
74).

C.F.R.

DINA- 
>. Au 
), Pre-

(min. 
‘ i(min.

'ien-
L °- 
> i. 
eVj^D

TIMIȘOARA — MI
NERUL CAVNIC 4—3 (1—1).
Au înscris : Periat (min. 25, 
min. 68 din 11 m), Dima (min. 
85 din 11 m), A'olaru (min. 87), 
respectiv Demcrscc (min. 19, 55 
Și 62).

MUREȘUL DEVA — C. I. L. 
SIGHET 2—0 (1—0). Autorii
golurilor : Cojocarii (min. 
și Ghcrga (min. 69).

GLORIA BISTRIȚA
C. F. ÎL CLUJ NAPOCA 0—0.

OLIMPIA SATU MARE — 
STICLA TURDA 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Mureșao (min. 33).

37)

Crețu, 1.
Simion, I. Tom» Covaci, L
Lespuc, A. Gunther, 1L Cotea-
CU, L Radu.

1. OLIMPIA S. M. 34 23 3 8 61-26 49
2. Gloria Bistr. 34 17 5 12 54-51 39
L FC Baia Mare 34 15 6 13 53-36 36
4. CFR Timiș. 34 17 2 15 48-47 36
5. CIL Sighet 34 16 4 14 47-48 36
6. Aurul Brad 34 16 3 15 50-42 35
7. Armature Zalâu 34 15 5 14 45-45 35
8. UM Timiș. 34 16 2 16 62-51 34
9. CFR Cj.-Napoca 34 14 6 14 38-40 34

10. Mureșul Dova 34 15 4 15 37-43 34
11. Vict. Câlan 34 15 3 16 44-52 33
12. ,,LT Cj.-Napoca 34 14 4 16 37-40 32
13. Minerul Lupeni 34 13 6 15 37-47 32
14. Dacia Orâștie 34 15 2 17 41-54 32
15. Sticla Turda 34 13 5 16 38-43 31
16. Rapid Arad 34 13 4 17 42-49 30
17. Ind. sirmei CT. 34 12 5 17 50-62 29
18. Min. Cavnic 34 9 7 18 47-49 25

I

„Meciul acesta 
oiricârui rezultat 
Înainte de meci, la vestiar, an
trenorul Constantin Deliu. Bă^ 
ieții s-au pregătit Insă cu 
multă tragere de inimă și ma
nifestă o mare dorință de a 
duce Ia Craiova această 
„Cupă* pe care, cu doi ani 
In urmă, au pierdut-o in ex
tremis, intr-o finală cu Rapid*. 
Cu această mare dorință au 
intrat pe teren Ștefămescu, 
Bălăci, Donose și coechipierii 
lor. Dar, după 45 de minute 
era 0—0 și, în același vestiar, 
cițiva dintre jucători iși re
proșau unul altuia greșelile 
din prima repriză. Antrenorul 
a intervenit Insă prompt și 
sever. Le-a cerut să-și păstre
ze calmul, să nu bea apă rece 
și să anunțe cineva pe Cămă
taru, rămas in teren, să se 
„încălzească* foarte tare. La 
ieșire, pe culoar, portarul Mo
raru ii spune lui Beldeanu că 
n-a vrut să-l accidenteze, dar 
că, in cădere. I-a lovit cu co
tul, după ce a boxat balonul.

Minutul 95... Mareu, Înlocuit 
la pauză, n-a făcut, împreună 
cu coechipierii săi, TUBUL 
DE ONOARE pe pista stadio
nului. „Steaua a jucat, în apă
rare, mai slab decit ne aștep
tam — afirmă el. Nu-i mai 
puțin adevărat că și echipa 
noastră a făcut unul dintre 
cele mai bune jocuri ale sale, 
Ștefănescu, Bălăci și Beldeanu 
fiind, după părerea mea, cei 
mai buni*. Și celor mai buni 
le-am solicitat cîteva cuvinte, 
după chiotul de bucurie al 
tuturor, când „Cupa* a fost 
așezată pe masa din vestiar. 
„Am ciștigat pe merit — ne 
spune Ștefănescu, căpitanul e- 
chipci. Pentru că am făcut 
un Joc mai bun. apărîndu-ne 
deciși și atacînd viguros*. „At-

mosfera calmă 
zece zile ne-a permis să 
pregătim in liniște pentru 
aborda cu succes această 
nală* — afirma Beldeanu. 
autorul primului gol, Bălăci, 
a ținut, Ia rândul lui, să sub
linieze că ,,echipa s-a prezen
tat ea un tot unitar și cu o 
ambiție aproape imposibil de 
învins*. In sfirșit, președintele 
secției

fi
lar

de fotbal, Mircea Popa.

RATAM PEHALTYUL,
trei sferturi de oră 
de meci, alertă la ca- 
Deținătoarea trofeului 

.Nu

...Cu 
Înainte 
bine, 
n-a sosit. Apare Stoica, 
voi juca, nu sînt refăcut ! In 
schimb, joacă Ion Ion !*. Cu 
36 de minute înaintea finalei 
apare lotul Stelei. Jenei 
lși cheamă oamenii afară, in 
cabină e prea cald, prea pu
țin aer. Dumitru plecase pri
mul. II ajung pe tunelul ce 
duce spre teren. «Trebuie să 
batem ! Dar pentru asta tre
buie să ne batem. Craiova are 
o echipă de luptă, o formație 
cu destule valori. Scorul 7 
2—0 sau 3—1 pentru noi !...*

...Meciul, pe banca
Jenei pare calm, deși simte 
că atacul 
penaltvul. 
întreabă
„Vigu ! Așa s-a stabilit. EI și 
Iordănescu ! Acum el !• zice 
Jenei, și ridică privirile spre 
copertina de deasupra băncii. 
Vigu ratează. Privirile de pe 
banca Stelei fie că se pierd 
în pămînt, fie că se ridică 
pe cer. Nimeni nu zice nimic. 
După câteva secunde îl aud 
pe Jenei : „Nu-1 nimic !** Se
cundul Carol 
nologhează 
trecut acest 
pă Pitești, 
penalty, a transformat 
in meciul 
punde cuiva 
cipal. Cu 17

Stelei.
Vine

GMmpcțeanu 
va executa.

nu merge. 
Dr.

cine

i secunde II 
,Nu-l nimic I*

Creinlceanu mo
și el : „Trebuie 
moment 1- „Du- 
unde ratase un 

unul 
cu Jiul 1" — răs- 

antrenorul prin- 
îninute înainte

Își exprima marea satisfacție 
pentru victoria obținută, „o 
victorie a voinței, Ia care și-au 
adus contribuția și tinerii ju
cători promovați in ultimul 
timp, Cirțu și Boldici, Ia 
clubul nostru exlstind o veche 
și frumoasă tradiție in promo
varea unor jucători tineri, de 
real talent".

Laureniiu DUMITRESCU

ALTA ERA ISTORIA...*-
de pauză, antrenorii Stelei 
ter „mai multă mișcare 1“ 

...Pauza in fața vestiarelor. 
La Steaua e multă liniște, In 
contrast cu gălăgia din ta
băra eraioveană... Iordănes- 
cu pleacă primul spre teren : 
„Nu ratam 
era istoria 
Oricum, li 
1—3 goluri

...Repriza 
bancă.
râu, 
re 1“

penaltyul, alta 
primei reprize î 

batem acum. La

tot pe 
simte 

Incălzi- 
Jcnei 

tcrenu- 
pe Dumitru 
Juca. Acesta 
minute. Vine 
Ciulind iese 

jNM 
simt bine ! răspunde el. 
tremură miinile și pi- 

Ați văzut cum au

secundă,
.Dumitru se 

Aelenei treci Ia 
anunță Emerich 

Se duce spre centrul 
lui să-l întrebe 
dacă mai poate 
mai cere incă 5 
golul craiovean. 
Dumitru. Vine pe bancă, 
mă 
îmi 
cioarele 
stat centralii noștri la gol ? !... 
Și Vigu - • -
dat îl aud pe Dumitru : 
ii încurcă Bălăci*, 
golul doi !... Jenei 
C3pul intre miini. 
pierdem, " 
pierdem 
aud pe 
rescu, președintele secției.

„Au jucat mai bine, am ju
cat slab 1* recunoaște eu 
fair-play conducerea tehnică 
a echipei Steaua, dueîndu-se 
să-i felicite pe craioveni !...

Mircea M. IONESCU

La un moment
,Iar

Și vine 
își prinde 
Tace. „Să 
așa ! Să 

' 11
dar nu 

luptind fiecare !' 
col. Alexandru Flo-

$

i

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPTION AI A PRO- 
NOEXPRES DIN 3 IULIE 1977. 
Fond general de cîștiguri : 645.637 
lei. Extragerea I: 15 20 16 39 14 
45 ;• extragerea a U-a : 30 34 18 
45 35 21 ; extragerea a Ill-a : 
29 35 44 10 28 20 ; extragerea a 
lV-a : 45 28 4 24 16 27 ; extra
gerea a V-a : 39 2 24 34 15 ; ex
tragerea a Vl-a : 37 13 20 10 44 ; 
extragerea a Vil-a : 5 18 9 13 33; 
extragerea a VIII-a : 27 31 26 4 33.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1
2

X
1

X

REZULTATELE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT 

DIN 3 IULIE

L Chimia Rm. V. — C.S. Tîrg. 
H. Portul C-ța — CSU Gl.

III. Min. Lupeni — FC B. Marc 
TV. Olimpia Rm. S. — Min. G.H.
V. FCM Giurgiu—Din.

VI. Ind. slrmei — UM

VII. Unirea Focșani—Prahova 
VIII. Tehnometai — Chimica T.

IX. Gloria B-ța — CFR Cj.-N.
X. FC Brăila — CFR Pașcani 

XI. Fl. Morenl — Tract. Bv.
XII. Vict. Căian — Rapid Arad 1 

XIII. Mureșul Deva — CIL Sig. 1
1
1
x 
X

Slatina i 
Tim. 1

FOND DE CÎȘTIGURI : 146.587
LEI.



TALERiȘTIl ROMÂKI AU CUCERIT 
DOUĂ TITLURI BALCANICE

Medalii de aur la skeet, in proba pa echipe și la individual

Turneul de tenis de la Wimbledon

BORG SI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPION 
DUPĂ O FINALĂ DRAMATICĂ

SOFIA, 3 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru), în cu
noscuta stațiune de pe litoralul 
Mării Negre, Varna, s-au des
fășurat sîmbătă și _ duminică 
întrecerile Balcaniadei la ta^e- 
re, la care au participat cei 
mai buni țintași cu arma de 
vinătoare din Grecia, Turcia, 
România și țara organizatoare. 
Bulgaria. La proba de skeet 
(talere lansate din turn), tră
gătorii români au obținut doua 
frumoase victorii, cîștigînd lo
cul I pe echipe și la indivi
dual, prin Bogan Marinescu. El 
■ avut o comportare constant 
bună în toate manșele, ocupînd 
primul loc clar, la 2 și 4 punc
te diferență față de medaliațn 
cu argint și, respectiv, bronz, 
ceea ce la talere înseamnă vic
torie detașată. Bine s-a com
portat și un alt concurent ro
mân, Adalbert Oster, care la 
aceeași probă a cucerit medalia 
de argint. Dar, iată rezultatele 
tehnice: SKEET seniori: 1. B.

PESCARII NOȘTRI 
ÎNVINGĂTORI 

ÎN „CUPA PRIETENIA11 
Duminică dimineața s-a desfă

șurat pe Lacul Pantelimon II din 
Capitală cea de a Vl-a ediție » 
concursului internațional de pes
cuit sportiv (staționar) dotat cu 
„Cupa prieteniei» și care reunește 
reprezentativele orașelor BUCU
REȘTI șl BELGRAD.

După numărarea șl cintărire» 
'„capturilor" pe primul loc ta 
clasamentul general s-a situat 
formația bucureșteană (cite 10 
concurențl în fiecare echipă), care 
tfștigă astfel pentru a cincea 
oară trofeul. Lupta a fost foarte 
Btrinsă, bucureștenii prinztod 34 
4e pești in greutate totală de 
• 120 gr, iar cei din Belgrad 33 
bucăți — 6 940 gr.

CLASAMENTUL GENERAL — 
>e echipe : 1. București 100 p, 2. 
Belgrad 110 P (calculat după lo
curile ocupate în clasamentul in
dividual). Individual : 1. Sveta- 
Uk Cokici (Belgrad) 2 903 P 
(9 pești în greutate de 2 900 gr.), 2. 
Weodor Bentu (București) 2146 p 
<9 buc. — 2 135 gr.). 3. Vaslle Fle- 
feviu (București) 1 923 p (3 buc. 
— 1 920 gr.), 4. Svetislav Levaja 
(Belgrad) 1 426 p (6 buc. — 1 426 
gr). 5. Victor Stoica (București) 
1 335 p (5 buc, — 1 330 gr.), 6. Ga
briel Nedelcu (București) 1 276 P 
(6 buc. — 1 270 gr.).

T. RABȘAN
i 

fi REPREZENTATIVĂ DE TENIS 
DE MASĂ A R. P. CHINEZE 
EVOLUEAZĂ ÎN IARĂ NOASTRĂ

O reprezentativă de tenis de 
masă (tineret) a R.P. Chineze 
• sosit în țara noastră, în ve
derea unui turneu amical. Dele
gația sportivilor chinezi este 
condusă de Wan Cia-Sen, vice
președinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport al 
Provinciei Kui-Cio șl cu
prinde 5 jucători și 4 ju
cătoare. între aceștia, Wan 
Wen-iun, campionul țării sale 
tn anul 1975, Yu Cin-cia. cu
noscută jucătoare internațională, 
gi Sun Min, finalistă a cam
pionatelor internaționale ale 
României din anul 1976 și cam
pioană internațională a Angliei 
tn același an.

Sportivii chinezi vor evolua 
tn orașele 6f. Gheorghe și 
Cluj-Napoca.

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
(Urmare din pag. I)

(Predescu — Chertic) 3:31,6, 1 
Bulgaria (Modeva — Makova) 
3:36A 3. România II (Sansu — 
Drugă) 3:39,2, 4. R. D. Germană 
(Heinze — Diedrich) 3:41,3, S. 
R. D. Germană II (Eckold — 
Tiirpe) 3:44,5, 6. România HI 
(Crețu — Gheorghiță) 3:50,8.

O întrecere mult așteptată: 
finala de schit simplu, avînd 
în prim plan pe Cristine Schei- 
blich (R. D. Germană) campi
oana olimpică a probei. A cîști
gat tînăra canotoare Iskra Ve- 
linova din Bulgaria, Cristine 
Scheiblich resimțindu-se, pro
babil, după repausul medical 
avut. Rezultate : 1. Iskra Veli- 
nova (Bulgaria) 3:39,5, 2. Rosita

Bogdan Marinescu — campion 
balcanic in proba individuală.

MARINESCU (România) 1S7 t,
2. A. Oster (România) 185 t, 3. 
Papas (Grecia) 183 t.„ 6. C. Lo- 
ghiade (R) 179 t, 7. D. Buduru 
(R) 179 t. Pe echipe: 1. ROMA
NIA 357 t (compusă din B. 
Marinescu, A. Oster, D. Budu
ru și Al. Seneovici), 2. Bulga
ria 354 t, 3. Grecia 348 t. La 
juniori a cîștigat Radoslarov 
(Bulgaria) cu 121 t, iar românul 
I. Dinu, după o comportare bu
nă, a ocupat locul secund cu 
114 t. La femei a cucerit titlul 
balcanic Molova (Bulgaria) cu 
106 t. La proba de trap (talere 
aruncate din șanț) a cîștigat 
Vicev (Bulgaria) cu 175, Iar ro
mânul M. Ispasiu s-a clasat pe 
locul 5 cu 164 t Pe echipe: L 
Bulgaria 341 t, 2, Grecia 310 t,
3. România 302 t La femei a 
terminat pe primul loc Gheor- 
ghieva (Bulgaria) cu 118 t, la 
juniori Jozanci (Turcia) cu 
120 t

TOMA HR1STOV

DUBLU SUCCES ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

seria I, el a avut trei terii de 
49 puncte șl una de 48, cu cele 
195 de puncte de pe ținte el 
obținind în clasamentul gene
ral 1 022 p. în celelalte serii, 
Iuliu Galovld și Constantin 
Călina au depășit cu un punct 
rezultatul lui Spîrlea, ambii fi
ind notați cu 196 p, echivallnd 
cu 1 0 44 p. Aceste rezultate 
i-au situat pe sportivii români 
pe primele trei locuri ale cla
samentului, consolidîndu-le po
ziția fruntașă pe echipe, iar tn 
clasamentul individual, campio
nul nostru, Dumitru Spîrlea, a 
trecut pe poziția a doua.

A urmat înotul, după-amiazi, 
la bazinul Dinamo. Sportivii 
noștri și-au propus să lupte cu 
dîrzenie pentru a-șl mențină 
șansele la locurile fruntașe in 
clasamentul final, astfel că pe 
cele șase lungimi ale bazinu
lui ei au fost destul de aproa
pe de cele mal bune perfor
manțe realizate anterior în a- 
ceastă probă. înaintea asaltu
lui final, din proba de cros. 
Constantin Călina continua sa 
conducă la individual, avîndu-4 
destul de aproape pe colegii 
săi Dumitru Spîrlea (locul 3) 
șl Iuliu Galovld (locul 4). In 
grupul fruntașilor clasamentu
lui se afla, de asemenea, șl 
Boris Nikitin, din echipa Uni
unii Sovietice. Era evident că 
învingătorul concursului va fi 
desemnat dintre acești patru 
concurențl, in proba de cros.

Traseul acestei ultime pro

Spasova (Bulgaria) 3:39,7, X 
Cristine Scheiblich (R. D. Ger
mană) 3:41,7, 4. Marla Moșnea- 
gu (România) 3:52,6, 5. Maria 
Andone (România) 3:57,0, 6
Agnes Szijj (Ungaria) 4:11,7.

Așa cum era de așteptat, 
cursa de schit 4 + 1 vîsie a 
revenit echipajului României. 
Componentele acestei ambarca
țiuni s-au impus încă de la În
ceputul întrecerii, in final tre- 
cînd fără emoție linia de sosire 
cu un avans de aproape o bar
că și jumătate. Rezultate : 1. 
România (Mariana Catană, Vio
rica Holman, Aneta Marin, Fe
licia Afrăsiloaia + Elena Glur- 
că) 3:11,5, 2. Bulgaria (Bakova, 
Bancheva, Gocheva, Atanasova 
+ Vakrilova) 3:14,7, 3. Ceho
slovacia (Kavkova, Kunstova,

LONDRA. — Sîmbătă după- 
amiază, terenul central de la 
„AII England Club» a găzduit 
ultimele finale ale ediției ju
biliare a turneului de la Wim
bledon. Titlul în proba majoră 
a întrecerilor, cea de simplu 
masculin, rămîne în posesia lui 
Bjorn Borg, care l-a învins 
pe fostul campion Jimmy Con
nors, după o partidă foarte dis
putată, decisă abia în al cin
cilea set. Scorul : 3—6, 6—2,
6—1, 5—7, 6—4 pentru Borg.

Jocul a început sub sem
nul unei ușoare superiorități 
a americanului, care-1 obligă 
pe adversar să se întrebuințeze 
destul de serios pentru a-și pu
tea valorifica serviciul în ghe
murile 4 și 6. La al 8-lea, Con
nors face primul break și a- 
poi își adjudecă setul. Nota 
generală a jocului se menține 
la începutul celui de al doilea 
set, cînd Borg (la serviciu) re
vine greu de la 15—40 în al 
4-lea ghem și îl cîștigă abia 
după șase egalități. Aci, însă, 
Connors începe să dea semne 
de oboseală și suedezul reu
șește să contraatace mal des, 
pe retururi de serviciu foarte 
puternice. El obține — în con
tinuare — opt ghemuri la rînd, 
distanțîndu-se irezistibil. Borg 
clștigă, la scor net, al doilea și 
al treilea set. Aspectul medu
lui părea complet schimbat 
Dar Connors reia lupta cu un 
nou' impuls da energie în setul 
patru, atacind dezlănțuit la fi
leu, unde punctează prin spec
taculoase volă-uri. Are 4—2 șl 
servește. Din nou, însă, jocul 
de regularitate și forța returu
rilor lui Borg își spun cuvîntul. 
Suedezul egalează (4—4), apoi 
are două mingi de break, care

be, amenajat In pădurea Călu- 
gărenl, l-a supus unui examen 
greu pe toti partidpanțiL Din
tre cel aflați in grupul frun
tașilor cel mal bun timp a fost 
realizat da pentatlonistul ro
mân Iuliu Galovld, care se 
clasează astfel pe locul I al 
concursului, primind trofeul 
rezervat cîștigătorulul. Este • 
victorie care răsplătește pe me
rit progresul Înregistrat de 
acest tînăr sportiv in ultimii 
do4 ani. deschlz!ndu-i frumoa
se perspective pentru o șl mai 
puternică afirmare pe plan eu
ropean și mondial.
Iată ultimele rezultate tehnice: 

tir — Individual C. Călina 196 — 
1944 p, L Galovld 196 — 1044 p, 
D. Spîrlea 195 — 1 022 p, G. Bor- 
lay (Ungaria) 194 — 1 009 p, H. 
Hristov (Bulgaria) 194 — 1 000 p, 
J. Bakos (Cehoslovacia) 194 —
1006 p ; echipe — România I 
211» p, Ungaria 2 934 p. Cehoslo
vacia 2 846 p ; Înot — individual 
A. Bauhaus (R.F.G.) 2:28,14 —
1 204 p, L Cernlșev (U.R.S.S.) 
3:34,11 — 1 160 p, G. Ratony (Ung). 
3:34,50 — 1 156 p ; echipe — Un
garia |llt.r. Germania 3 348 p. 
Bulgaria 3 240 p ; cros — individual 
S. Tommaschov (Ungaria) 1 264 p, 
J. Oleszinskl (Polonia) 1264 >,
L Galovicl 1 246 p ; echipe — Un
garia 3 636 p, România I 3 552 p, 
R. F. Germania 3 501 p. Clasamen
te finale : Individual — IULIU 
GALOVICI 5 256 p, Dumitrii Sptr- 
lea 5 213 p, Boris Nikltta 5193 p, 
Sandor Tommaschov 5 155 p, Con
stantin Călina 5 141 p. JuraJ Ba
kos (Cehoslovacia) 5 084 p ; echi
pe — ROMANIA I 15 610 P, R. F. 
Germania 15 049 p, Ungaria 15 031 
p. Cehoslovacia 14 781, UALS.S. 
14 754 p. Polonia 13 939 p.

Prokesova, Savrdova + Svobo- 
dova) 3:19,3.

Ultima cursă a ,.Regatei Sna- 
gov", mereu spectaculoasa pro
bă de schif 8 + 1 a fast cîști- 
gată tot de canotoarele țării 
noastre la capătul unei aprige 
dispute. Rezultate : 1. Româ
nia (Elena Oprea, Marla Stro- 
lan, Maria Roman, Lucia Mi- 
halache, Marioara Boariu, Ma
rla Leonte, Florica Dobroghiu, 
Paulina Sacalov + lane Eca- 
terina) 3:02,5, 2. R. D. Germană 
(Brigitte Schutz, Cristiane 
Knetsch, Monika Kallies, Hen- 
riete Ebert, Bauer Dogmar, Ra- 
nete Neu, Marlies Metze, Petra 
Kohler + Liane Buhr) 3:03,5,
3. Bulgaria 3:07,5, 4. R. S. S. 
Ucraineană 3:08,1, 5. România 
II 3:12,0, 6. Ungaria 3:17,1. 

l-ar fi putut aduce imediat 
victoria. Le ratează și Connors 
va face 7—5, egalînd scorul 
partidei.

Desfășurare dramatică în ul
timul set Borg are break 
chiar din debut, urcă scorul 
la 2—0, apoi — cînd Connors 
ratează de la 40—15 și apoi la a- 
vantaj — la al doilea ghem 
contra servidului. Scorul de
vine 4—0 șl finala părea ju
cată. Ad se produce însă o 
surprinzătoare revenire a fostu
lui campion, care mai are re
surse de a egala (4—4). Ser
vește Connors... Borg joacă fă
ră greșeală și face break (5—4). 
Apoi, cu puternicele sale ser- 
vidi, cîștigă ultimul ghem la 0 !

Pentru a doua oară consecu
tiv, „Cupa Renshaw* — care 
răsplătește pe campionii Wim- 
bledonului — este înmînată tî- 
nărului tenlsman suedez. Tre
cuseră 3 ore și 13 minute de la 
prima minge pusă în joc.

Suedezul Bjăm Borg, in timpul partidei, care i-a adus un prețioe 
„event* in palmaresul clasicului turneu.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

ROSEMARIE ACKERMANN IȘI EGALEAZĂ 
PROPRIUL RECORD MONDIAL LA iNĂLȚIME

BERLIN, 1 (Agerpres). — La 
Dresda, au continuat campiona
tele de atletism ale R.D. Ger
mane. In proba feminini de să
rituri in Înălțime cunoscuta 
atletă Rosemarie Ackermann 
»l-a egalat propriul record mon

TELEX • TELEX • TELEX
ta cadrul competiției tater- 

națlanal» da baschet pentru 
junioara „Cupa Prietenia", 
care aa desfășoară in locali
tatea cehoslovaci Pelhrimov, 
selecționata României a între
cut cu scorul de 70—51 (30—22) 
formația Poloniei. In celelalte 
două partide : UJLS.S. — Bul
garia 104—67 (54—3® ; Ceho
slovacia (B) — Ungaria 71—64 
(32—35).

ATLETISM • Disputat la Sod, 
medul U.R.S.S. — S.U.A. s-a În
cheiat eu 207—171 fa favoarea 
sportivilor sovietici : 118—105 la
masculin, 89—66 la feminin. Re
zultate, la masculin : 200 m — 
Collins 20,53 ; Înălțime — Grigo
riev 1,27 m ; prăjină — Trori- 
menko 5,5» m (record unional) ; 
SOo m — Remetnlalc 1:46,6 ; greu
tate — Iaroș 20,46 m ; disc — 
Vlhor 64,26 m ; 5 000 m — Kuxne- 
țov 13:44,l ; 3 000 m obst — Fllo- 
nov 8:29,5 ; 110 mg — Gaines 13,69; 
la feminin : 100 mg — Lebedeva 
12,» ; disc — Melnik 06,60 m ; 
800 m — Kazanklna 3:00,7; 3 000 
m — Bomdarcluk 8:57,5 ; lungime
— Anderson 6.,68 m ; 200 m — Si
dorova 22,81. A fost a 12-a victo
rie a echipei U.R.S.S. ta cele 15 
tatnnlri eu formația americană. 
• La Dtlsseldorf, cunoscuta sprin
teră poloneză Irena Szewinska a 
realizat cea mal bună performan
ță mondială pe 400 m plat — 
49,89. Alte rezultate: greutate (f)
— Helena Flbingerova — 21,75 m ; 
200 m — Don Quarrie 20,32 ; pră
jină — Tadeusz Slusarskl 5,50 m.

CICLISM a Prima etapă a Tu
rului Franței (Fleurance — Auch 
237,500 km) a revenit francezu
lui Raymond villemiane. ta
7 h 09 :1. în a doua etapă (Auch
— Paj. 253 km) primul a sosit 
vest-germanul Dietrich Thurau —
8 h 11:08, care conduce ta clasa
mentul general. Tot el clștigase Și 
etapa-prolog de la Fleurance. • 
După 8 etape ta Turul Iugoslaviei, 
lider al clasamentului general se 
menține Aleksandr Gusiatnlkov

Tot sîmbătă s-au desfășurat 
și ultimele două finale de du
blu. La feminin, Ilellen Gour- 
lay și Joanne Russell au pro
dus o surpriză de proporții, 
dispunind de perechea favorită 
Betty Stove — Martina Navra
tilova, cu 6—3, 6—3. La mixt S 
Bob Hewitt, Greer Stevens — 
Frew McMillan, Betty Stove
3—6, 7—5, 6—4. Așadar, olan
deza Stove pierde trei finale.- 

în semifinalele turneului de 
juniori, jucătorul român Andrei 
Dîrzu a fost învins cu 3—6, 
6—3, 6—2 de americanul Van 
Winitsky, care cîștigă și finala 
în fața compatriotului său E. 
Teltscher : • 6—1, 1—6, 8—6.
Două americance și-au disputat 
finala junioarelor : Lea Anto- 
nopolis — Marcie Louie 7—5, 
6—1.

în cele două săptămîni, la 
Wimbledon a fost înregistrată o 
afluență de public cifrată la 
336.207 spectatori.

dial cu performanța de L96 m. 
Campioana olimpică și-a făcut 
cu acest prilej reintrarea dupi 
accidentul suferit in timpul 
campionatelor europene de sală 
disputate In primăvară la San 
Sebastian.

(UJI.S.S.), urmat de Bodier 
(Franța) — la 1:10 șl Fagerltsnd 
(Suedia) — ia 4:04.

FOTBAL o Primul campionat 
mondial (neoficial) rezervat echi
pelor de juniori a continuat la 
Tunis cu disputarea altor me
ciuri din cadrul grupelor prelimi
nare : Ungaria — Maroc 2—0 t 
Uruguay — Honduras 1—0 s 
U.R.s.s. — Paraguay 2—1 ; irak 
— Austria 5—1. a. In campiona
tul italian, au promovat echipele 
Lanerossl Vicenza, Atalanta Ber
gamo și Pescara. Ultimele două 
au fost stabilite după barajul cu 
Cagliari, baraj in care s-au Înre
gistrat rezultatele : Cagliari — 
Pescara o—o ; Cagliari — Atalan
ta 1—2 ; Atalanta — Pescara 1—2.

BUGBV • Meciul Argentina — 
Franța, disputat la Buenos Airea, 
s-a terminat la egalitate : 18—18 
(9—0). Este pentru prima oară 
ctad formația argentiniană reu
șește să țină ta șah puternica *“ 
chipă a „Cocoșului galic". Meciul 
* fost de nivel tehnic modest, re- 
zumtadu-se la un duel Intre fun
dașii Hugo Porta șl J. M. Aguirre 
care au realizat majoritatea punc
telor, din lovituri de pedeapsă.

In turneul internațional de 
șah de la Leningrad, marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu a obținut două remize 
consecutive, cu fostul campion 
mondial Vasill Smlslov șl cu
banezul Garda. După șapte 
runde, ta clasament conduce 
Mihail Tal (U.R.S.S.). cu 4*/i 
puncte, urmat de Romanlșta 
(U.R.S.S.) — 4 P (1). FI.
Gheorghiu se află pe locul opt, 
cu Vh p.

VOLEI • Rezultate înregistrate 
in turneul internațional de ju
niori, care se desfășoară la za- 
laegerszeg (Ungaria) : R. D. Ger
mană — Ungaria 3—0 ; Bulgarie 
— România 3—2 ; Polonia — O- 
landa 3—0 ; U.R.S.S. — Selecțio
nata orașului Zalaegerszeg 3—0.
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