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PLECAREA DIN VIENTIANE
La 28 mai a luat sfirșit vizita 

oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 

' Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
eiectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica 
Democrată Populară Laos, in 
fruntea unei delegații de partid 
și de stat, la invitația Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laotian și 
a Guvernului Republicii Demo
crate Populare Laos.

înainte de plecare, au venit la 
reședință pentru a ura drum bun 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
delegației de partid și de stat 
a tării noastre, tovarășii Kay
sone Phomvihane, secretar ge
neral al Comitetului Centra) al 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Democrate 
Populare Laos, și Sufanuvong. 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Lao
țian. președintele Republicii De
mocrate Populare Laos.

După această întilnlre, oaspeții 
și gazdele s-au îndreptat îm
preună spre aeroport.

Un mare număr de locuitori 
ai orașului Vientiane au ieșit 
de-a lungul principalelor străzi 
pină Ia aeroportul internațional 
Wattay. pentru a-i saluta pe 
inalții oaspeți din România.

Aceeași ambianță domnește și 
la aeroport, unde grupuri com
pacte de reprezentanți ai locui
torilor capitalei laoțiene întirn- 
pină pe solii poporului român 
cu vii aplauze, Sînt 
imnurile de stat ale 
Socialiste România și 
Democrate Populare 
timp ce văzduhul vibrează de 
salvele de tun trase în semn de 
omagiu.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun cu multă prietenie de la 
tovarășii Kaysone Phomvihane 
și Sufanuvong. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii de 
partid și de stat ai Laosului iși 
string cu căldură miinile, se 
îmbrățișează îndelung.

La ora 9,03, ora Vientiane, 
aeronava prezidențială a deco
lat, indreptindu-se spre Pnom 
Penh, capitala Kampuchiei 
mocrate.
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LUPTA LA A MBII POLI Al CLASAMENTULUI

REZULTATE TEHNICE

• Puncte prețioase obținute.

In deplasare, de Politehnica lași,

Dinamo, C.S. Tlrgoviște și U.T.A.

Steaua a mărit scorul la 2—0 
datorită unei lovituri exce
lent executată de Dumitru, 
de la distanța de 30 m: min
gea a ocolit zidul ji l-a sur
prins pe portarul Lung care 

s-a... lungit in zadar.

Foto : Dragoș NEAGU

La 28 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit pe 
pămintul Kampuchiei Democra
te, în fruntea unei delegații de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Kampuchia și 
a Guvernului Kampuchiei De
mocrate.

Vizita în Kampuchia Demo
crată a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a cărui prodigioa
să activitate pusă în slujba 
marilor idealuri ale libertății și 
independentei, ale păcii și prie
teniei între popoare, edificării 
unei noi ordini economice mon
diale este binecunoscută și 
prețuită de poporul kampuchian 
— a fost așteptată cu profund 
interes în această tară prietenă.

Dealtfel, sentimentele de înaltă 
stimă si considerație, de sinceră 
prietenie fată de solii ponorului 
nostru și-au găsit o vie ilustra
re încă de la sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a delegației 
de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România Ia Pnom 
Penh.

Ora 10,50, ora locală. Aero
nava prezidențială la 
căreia se afla tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, delegația de partid 
și de stat a țării noastre, ateri
zează pe aeroportul capitalei 
Kampuchiei Democrate.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt intimpinati 
cu deosebită cordialitate de 
tovarășul Pol Pot. secretarul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Kampuchea, 
primul ministru al Guvernului 
Kampuchiei Democrate și de 
tovarășul Khieu Samphan. pre
ședintele Prezidiului de Stat al 
Kampuchiei Democrate. Tinere 
fete pun pe umerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu ghirlande de 
flori albe — expresie a celei 
mai profunde ospitalități rezer
vată înalților oaspeți și prieteni 
ai poporului kampuchian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îmbrățișează cu căldură, cu 
prietenie, cu tovarășii Pol Pot 
și Khieu Samphan.
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CLASAMENTUL

1. STEAUA 31 15 7 9 69-46 37
2. Politehnica Tim. 31 16 5 10 44-30 37
3. F. C. Argeș 31 16 5 10 51-45 37
4. Sportul studențesc 31 16 2 13 44-40 34
5. Dinamo 31 14 5 12 45-36 33
6. A.S.A. Tg. Mureș 31 13 6 12 47-35 32
7. Jiul 31 14 4 13 50-42 32
8. F. C. Corvinul 31 10 11 10 42-41 31
9. U. T. Arad 31 12 7 12 47-50 31

10. C. S. Tirgoviște 31 12 7 12 25-30 31
11. Univ. Craiova 31 12 6 13 34-31 30
12. F. C. Olimpia 31 13 4 14 35-42 30
13. F. C. Bihor 31 14 2 15 35-51 30
14. F. C. Petrolul 31 11 7 13 40-41 29
15. F. C. Constanța 31 13 3 15 38-43 29
16. S. C. Bacău 31 11 7 13 40-54 29
17. Politehnica lași 31 10 7 14 38-37 27
18. F.C.M. Reșița 31 8 3 20 28-58 19

Citiți în pag. 2—3 cronicile partidelor etapei a 31-a

TIRAN L
JUNIORII OR
disputat la Ba-Duminică s-au

ia Mare, Cavnic și Baia Sprie 
primele partide din turneul final 
al campionatului republican de 
juniori, iată rezultatele :

• Progresul Vulcan București 
— S.C. Bacău 2—0 (0—0)

• Politehnica Timișoara — 
C.S.Șc. Mediaș 1—1 (1—1).

• F. C. Argeș — F. C. Brăila 
4-1 (2—0)
• F. C. Baia Mare — C.S.Șe. 

Brașovia 1—2 (0—0)

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV
Azi, plecarea la Sofia

(Continuare in pag. a 4-a)

PE PRIMUL LOC

Pănulescu —

bucureșteni 
trei recor-

victorii ale sportivilor 
trei curse 
duri

0 10
• Irinel Pănulescu

succes in „Cupa Capitalelor

ECHIPA BUCURESTIULUI
5

Chiar dacă e soare afară, 
chiar dacă plouă și e frig, Irinel 
Pănulescu vine la concurs, cîști- 
gă și stabilește un nou record. 
Așa a făcut și sîmbătă, și du
minică la bazinul Dinamo, pe 
o vreme total nefavorabilă, im- 
presionîndu-i realmente pe cei 
prezenți : trei starturi (plus 
două în ștafete), trei victorii și 
tot atitea recorduri naționale, 
cele mai valoroase fiind Ia 290 
m liber (2:09,66) și 200 m mixt 
(2:24,90). Tot cu trei succese 
și cu un prețios record perso
nal la 400 m mixt (5:08,19) și-a 
încheiat evoluțiile și multipla 
noastră campioană Carmen Bu- 
naciu, iar datorită comportării 
meritorii și a altor tinere îno
tătoare (Ligia Anastasescu. Mi- 
haela Coslca, Mariana i’aras-

Irinel
alte trei curse, alte 
trei recorduri na

ționale
Foto : D. NEAGU

chiv, Carmen Alexe) 
minină a Capitalei a 
frumos succes, clasîndu-se (cu 
un avantaj apreciabil) pe pri
mul loc în clasament. Este 
pentru prima oară în istoria na- 
tației românești cind o formație 
feminină reușește 
intr-un 
(„Cupa 
ediție) o selecționată sovietică.

In general. înotătorii bucu
reșteni — in marea lor majo
ritate aparțin Liceului nr. 2 și 
clubului Dinamo — au realizat 
10 victorii și s-au situat pe

echipa fe- 
realizat un

să întreacă 
concurs internațional 
Capitalelor", la a 3-a

locul secund în clasamentul 
general, după echipa Moscovei, 
cîștigătoare a trofeului pus în 
joc.

Rezultate tehnice. Feminin — 
100 m bras : 1. Ligla Anastasescu 
(Buc.) 1:19,16 ; 2. Daniela Cinkova 
(Pr.) 1:19,74 ; 3. Elena
kolovskaia (M) 1:20,01 ;
delfin 
2.
3.

i So- 
100 m

1. Dina Schmit (M) 63,53 : 
Andrea Nagy (Bud.) 61.62 : 

Agnieszka Wlodarska (V) 68.32 :
6. Mariana Paraschiv (Buc.)

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2—3)

Aseară s-au reunit 
..Parc" din Capitală 
bilii din lotul reprezentativ de 
fotbal care urmează să facă, 
astăzi după-amiază, deplasarea 
la Sofia pentru 
miercuri 31 mai. 
Bulgariei.

Ștefan Covaci, 
tele F. R. Fotbal 
probleme tehnice ale federației, 
ne-a prezentat situația urmă
toare :

„Au răspuns convocării ju
cătorii din București, urmînd 
ca pină in dimineața zilei de 
luni să sosească toți ceilalți se- 
lecționabili. La ora actuală.

la hotelul 
selecționa-

meciul de 
cu echipa

vicepreședin- 
însărcinat cu

știm sigur să Șlefănescu nu va 
putea face deplasarea, resim- 
țindu-se în continuare după ac
cidentarea avută, iar Dumitru, 
Romilă și Boloni s-au acciden
tat in etapa de azi, primii doi 
devenind și ei indisponibili. în 
schimb l-am reintrodus în lot 
pe jucătorul Bălăci, care a dat 
satisfacție în meciul cu Steaua. 
Acesta, împreună cu Boloni și 
Crișan, vor fi supuși unui ultim 
control înaintea plecării.

Sperăm că și în aceste con
diții dificile vom face totuși 
față cu bine întîlnirii de la 
Sofia”.

VOLEIBALISTELE ROMANCE, 
BALCANICECAMPIOANE

PERNIK, 28 (prin telefon). 
După cinci zile de întreceri, in 
sala sporturilor din localitate 
au luat sfirșit Campionatele 
balcanice de volei, ediția 1978. 
în ultima zi a competiției, re
prezentativa feminină a Româ
niei a realizat un remarcabil 
succes, depășind intr-o partidă 
decisivă echipa Bulgariei și 
intrind, astfel, in posesia celui 
de al șaselea titlu balcanic. 
Pentru reușita lor, voleibaliste
le noastre — Mariana Ionescu, 
Victoria Banciu, Irina Petculeț. 
Maria Rusa. Marilena Grigo- 
raș, Doina Popescu, Doina Să- 
voiu, Iuliana Enescu, Doina 
Stoian, Mariana Zamfir, Ileana 
Stati, Ildiko Gali — și antre
norii S. Chiriță și G. Bartha 
merită felicitări.

Duminică, în fața unui nu
meros public, formația noastră 
feminină a prestat un joc foar
te bun, depășindu-șl adversa-

rele cu 3—1 (11, 13, —2, 6). 
Partida a fost excelent condu
să de cuplul E. Manolachis 
(Grecia) — S. Milici (Iugo
slavia). în partida dintre echi
pele masculine, superioritatea 
a aparținut voleibaliștilor bul
gari, care au cîștigat cu 3—0 
(10, 8, 13), astfel că sportivii 
noștri s-au clasat, în final oe 
locul secund. Iată și cîteva amă
nunte de la jocurile 
precedentă.

Sîmbătă, după ce 
masculină a Bulgariei 
gat cu 3—0 (7. 6. 9) jocul 
echipa Turciei, a urmat intîl- 
nirea dintre reprezentativele 
României și Iugoslaviei. Se pă
rea că șansele aparțin sextetu
lui nostru, mai ales că iugo-

din ziua

formatia 
a cîști- 

cu

Marian GHIOLDUȘ

(Continuare în pag. a 4-a)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
ÎNTRECERILE UNIVERSITARE DE ATLETISM

O Tudorel Pirvu 80,10 m k> suliță • Maria Samungi - 4 titluri cu 
rezultate mulțumitoare • Pol Palfi 14,0 la 110 mg • U.S. Constanța 

înaintea I.E.F.S.
CONSTANTA, 28 (prin telefon). 

Pe stadionul „1 Mai" s-au des
fășurat Întrecerile finale ale 
campionatelor republicane uni
versitare, la care au participat 
studenti-atlețl din majoritatea 
centrelor cu tnvățămlnt superior 
din țară. Concursurile au fost 
dominate de atleții constănțeni 
care, pentru prima oară tn isto
ria competiției, au cucerit mai 
multe titluri decît colegii lor 
bucureșteni. de la I.E.F.S. 1

Cu puține excepții, nivelul va
loric general al competiției a 
fost destul de modest. lată re
zultatele înregistrate: BARBAȚI: 
100 m : Cr Pascu (IEFS) 10,7 ; 
200 m : C. Obreja (U. Craiova)
21.7 ; 400 m : Cr. Ionescu (IIS 
Pitești) 48,3. Sig. Nagy (IEFS)
48.7 ; 800 m : V. Sterea (IEFS) 
1:52,4 ; 1500 m : P. Copu (IIS 
C-ța) 3:40.0, A. Columban (Poli. 
Timiș.) 3:48.3 ; 5000 m : Copu 
14:07.8 ; 110 mg : P. Palfi („U“ 
Cluj-Napoca) 14,1 (în serii 14,0), 
Ad. Calimente (ns C-ța) 14,4 ; 
400 mg : L. Bogdan (IIS C-ța) 
53,4 ; 3000 m obst. s S. Bogdan 
(Poli, Timiș.) 8:55,0 ; 4X100 m : 
IEFS 42,2 ; 4X400 m: IEFS 3:20,2; 
lungime : V. Sărucan (IIS Ora
dea) 7,33 m ; triplu : □. Frincu

I RAPID -
Divizia A la baschet masculin
DINAMO ORADEA 1-1 IN GIULEȘTI I

Meciurile etapei a 20-a a cam
pionatului national de baschet 
masculin s-au Încheiat cu rezul
tate scontate. excepție fădnd 
doar partida cîștlgată duminică 
dimineața de Dinamo Oradea in 
fața feroviarilor bucureșteni.

I.C.E.D.  — C.S.U. BRAȘOV 
2—0 : 78—73 (44—33) și 100—87
(56—38). Meciul de simbătă a 
fost mult mai echilibrat șl inte
resant. Studenții brașoveni au 
jucat de la egal cu experimen- 
tațli baschetbaliști de la I.C.E.D. 
care, pină la urmă, au cîștigat 
pe merit. în partida de dumini
că sportivii pregătiți de Mircea 
Clmpeanu șl Emil Nlculescu au 
evoluat cu mai multă dezinvol
tură, au lansat numeroase con
traatacuri și au Învins detașat. 
Cel mal eficace : Voicu 19+12, 
Grădișteanu 30+8, Chircă 14+8, 
de la I.C.E.D., respectiv Hegesy 
14+22, Moraru 18+30.

RAPID — DINAMO ORADEA 
1—1 : 68—60 (41—33) șl 52—53
(25—25). In prima confruntare, 
de simbătă, feroviarii au jucat 
bine, nu și-au desconsiderat ad
versarii, obținînd un succes me
ritat. Duminică, insă, el nu au 
mai tratat partida cu aceeași se
riozitate șl dinamovlștil ocădenl, 
bine conduși de Nicolae Viciu, 
au luptat oină la epuizare pen
tru a smulge o victorie la li
mită, care-i va face să priveas
că mal optimiști viitoarele par
tide. Cele mai multe puncte : 
Btilancea 14+23, Vlădescu 14+6. 
de la Ranid. respectiv Haiduc 
16+8 și Nagy 8+12 de la Dinamo 
Oradea.

Divizia A la handbal
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - 5 PUNCTE AVANS I

Anticipările noastre s-au dove
dit a fi exacte : in campionatele 
de handbal. Divizia A, duminică 
a fost o etapă calmă, „cuminte". 
In care gazdele — chiar dacă u- 
neori au avut emoții — au eiști- 
gat. Acel „miraculos" avantaj ai 
terenului se dovedește a fi deci
siv... La băieți, DINAMO BUCU
REȘTI tși păstrează „zestrea" de 
două puncte avans față de Stea
ua, iar la fete UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA și-a mărit avantajul 
la 5 puncte față de principala ei 
urmăritoare. Hidrotehnica Con
stanța ! Să vedem ce se va mal 
tntimpla joi...

MASCULIN

VICTORIE COMODA, FIREAS
CA. Steaua a întrecut, așa cum 
era de așteptat, pe Universitatea

„CUPA CAPITALELOR
(Urmare din pag. 1)

69,80 ; 200 m liber : 1. Irinel Pă
nulescu (Buc.) 2:09,66 — record ; 
3. Helena Hladka (Pr.) 2:09,79 ;
3. D. Schmit (M) 2:10,92 ; ... 5.
Carmen Alexe (Buc.) 2:17,20 ;
400 m mixt : 1. Carmen Bunaciu 
(Buc.) 5:03,19 ; 2. Mihaela Costea 
(Buc.) 5:12,20 ; 3. D. Schmit (M) 
5:16,06 ; 4X100 m liber : L Bucu
rești 4:09,99 ; 2. Praga 4:10,10;
3. Budapesta 4:19,62 ; 200 m del
fin : 1. I. Pănulescu (Buc.) 2:25,66 
— rec. fete 14 ani și Junioare ;
2. D. Schmit (M) 2:26,33 ; 8. A. 
Wlodarska (V) 2:26,71 ; S. D. 
Mihăilă (Buc.) 2:31,31 ; 400 m li
ber : 1. H. Hladka (Pr.) 4:37,46 ;
2. Liliana Dedcova (M) 4:39,30 ;
3. Rita Lazar (Bud.) 4:45,27 ; 4.
M. Costea (Buc.) 4:46,76 ; 100 m 
spate : c. Bunaciu (Buc.) 66,79 ;
2. M. Paraschiv (Buc.) 70,40 ;
3. Svetlana Jigunova (M) 70,49 ;
200 m mixt : 1. 1. Pănulescu
(Buc.) 2:24,30 — rec ; 2. D.
Schmit (M) 2:29,82 ; 3. M. Costea 
(Buc.) 2:31,60 ; 4X100 m mixt :
1. București 4:38,80 ; 2, Praga
4:44,30 ; 3. Moscova 4:45,60 ;

Masculin - 190 m delfin : 1. z. 
lacubenco (M) 59,48 ; 2. L Ma
karov (M) 60,38 ; 8. M. Dvorak
(Pr.) 61,07 ... S. H. Neăgrău
<Buc.) 62,90 ; 100 tn bras : 1. O. 

JFadeev (M) 1 ;11,95 ; 2. A. Janasz

(ns C-ța) 15,50 m ; înălțime : 
C. Antal (IIS Oradea) 2,08 m. 
Al. Papi (U Brașov) 2,04. I., Cosa 
(Poli. Buc.) 2,04 m; prăjină:
M. Nițu (Petrol-gaze Ploiești)
4,72 m ; greutate : v. Munteanu
(ASE Buc.) 14,88 m ; disc : N. 
Pop (ns Oradea) 50,28 m; su
liță : T. Pirvu (IEFS) 80,10 m ; 
ciocan : p, Lengyel (IEFS)
so,82 m ; femei : îoo m : Maria 
Samungi (ns C-ța) 11,6, Nicu- 
lina Cucu (ns C-ța) 11,7 ; 
200 m : Samungi 24,0, Cucu 24,4; 
400 m : Maria Lăzăresc (TIS 
C-ța) 57,0 ; 800 m : Doina Beșllu 
(ns Suceava) 2:08,1; 1500 m : 
Georgeta Gazibara (Poli Timiș.) 
4:20,1 ; 100 mg : Eleonora Cră
ciun (IEFS) 14,0. Mariana Nedel- 
cu (IMF Cluj-Napoca) 14,3 ; 
4X100 m : Constanta 48,0 ; 4X400 
m : Constanța 3:25,5 ; lungime: 
Samungi 6,20 m, Corina Tifrea 
(IEFS) 6,09 m; înălțime : Tifrea 
1,74 m; greutate: Cristina Pălăn- 
dolu (IIS Pitești) 12,83 m ; disc : 
Mariana Nan (ns Pitești) 42,98 
m (HC. Florența Tăcu — Con
stanța — 57,21 m) ; suliță : Ve
ronica Cuciureanu (IIS Suceava) 
47,12 m.

Vladimir MORARU

I.E.F.S. -Lie. 2 — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 0—2 : 
64—69 (29—30) și 66—74 (26—35).
In primul meci bucureștenil au 
evoluat mult mal bine șl ar fi 
putut obține victoria. In ulti
mele trei minute ale partidei s-a 
Intrat la egalitate, dar clujeanul 
Roman a fost In vervă deosebită 
șl a Înscris cîteva coșuri deci
sive. Duminică, clujenii s-au 
distanțat incă din start și nu au 
mai cedat inițiativa. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 
Ermurache 28+16, Petrof 4+22. 
Brănișteanu 10+10. respectiv Ro
man 22+30, Crăciun 25+19. Bar
na 16+22.

P. IOVAN

C.S.U. SIBIU — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 2—0 : 104—95
(53—43) și 94—90 (51—45). Elevii 
profesorului Flaviu Stoica au 
imprimat ambelor partide un 
ritm extrem de susținut șl in 
final au reușit să întreacă in 
ambele confruntări pe baschet- 
baliștij din Timișoara. Coșge-.eri: 
Tacaci 28+25. Kasa 20+17, Savu 
18+12, de la gazde. respectiv 
Mănăilă 30+31, Zgr.ban 38+26.

Die IONESCU — coresp.

POLITEHNICA IAȘI — FARUL 
CONSTANTA 1—1: 88—76 (45—34) 
Și 74—75 (42—42). Rezultatul din 
meciul al doilea 11 nemulțumește 
pe ieșeni, dar el s-au „jucat" 
eu ocaziile. Cel mal eficace : 
Molsescu 87+22. Boișteanu 4+23, 
de la gazde, respectiv Splnu 
6+22.

Traian TUDOSE — coresp.

Cluj-Napoca (16—8). Campionii au 
jucat bine tn atac, dar au impre
sionat mai ales tn apărare. Cluje
nii s-au străduit să ofere o re

plică valoroasă și au reușit a- 
ceasta pe măsura puterilor lor. 
Au marcat: Klesld 6, Voina 4, 
CroitoTu 2. Tudosie 1, DrAgânițâ 
1 șl Cheli 1 — pentru Steaua, A- 
vram 6, Căldare 2 și Dan 1 —
pentru Universitatea. Au arbitrat 
bine : C. Cristea si Gh. Dumitres
cu (Constanța). (I.G.).

MECI PARA ISTORIC. Minaur 
n-a avut nici un fel de probleme 
in partida cu Relonul (25—II). 
Principalii realizatori : Stamate 4, 
M. Voinea 5, Panțiru 4 — pentru 
Minaur, Petre 3 și Dănllă 3 — 
pentru RelonuL Au arbitrat : șt. 
Șerban și M. Marin (București). 
(V. SAS.ARANU — coresp.).

“ LA ÎNOT
(V) 1:12,29 ; 3. J. Dzvonyr (Bud.) 
1:12,38 ; — 5. D. Molsan (Buc.) 
1:14,87 ; 6. O. Cocenescu (Buc.) 
1:15,65 ; 200 m liber : L A, Fl- 
lonov (M) 1:59,50 ; z. M. Cermak 
(Pr.) 2:00,20 ; 3. L. Madej (V) 
2:02,40 ; 4. FI. Vlșan 2:02,60 ;
400 m mixt : 1. A. Malanin (M) 
4:47,91 ; 2. D. Wolny (V) 4:48,62 ;
3. S. Korotaev (M) 4:48,96 ; 4X 
100 m liber : L Moscova 3:47,40 ;
2. București 3:48,53 ; 3. Varșovia 
3:50,10 ; 200 m delfin : L S. Ko
rotaev (M) 2:10,60 ; 2. L Ma
karov (M) 2:11,48 ; 3. F. Szabolcs 
(Bud.) 2:13,64 ; _ 6. H. Neagrău 
2:16,30 ; 400 m liber : 1, Al. Fi- 
lonov (M) 4:10,90 ; 2. M. Cermak 
(Pr.) 4:11,43 ; 3. FL Vișan (Buc.) 
4:17,30 ; 100 m spate : 1. M. Man- 
dache (Buc.) 62,01 ; 2. P. Beszeg 
(Bud.) 62,89 ; 3. L. Szakadati
(Buc.) 63,46 ; 200 m mixt : L R. 
Molnar (Bud.) 2:14,90 ; 2, D.
Wolny (V) 2:17,70 ; 3. A. Janasz 
(V) 2:18,20.

Clasamente finale. Feminin : 
1. BUCUREȘTI 115 p ; 2. Moscova 
79 p ; 3. Praga 74 p ; 4. Buda
pesta 47 p ; 5. Varșovia 23 p ; 
6. Sofia 14 p ; Masculin : 1.
MOSCOVA 132 p ; 2—3 București 
șl Varșovia 58 p ; 4. Budapesta 
SI p ; 5. Praga 43 p ; 6. Sofia 
4 p ; General : 1. MOSCOVA
211 p ; 2. București 173 p ; 3. Pra
ga 117 p ; 4. Budapesta 104 p ; 
5. Varșovia 81 p ; 6. Sofia 18 p.

DINAMO BRAȘOV IȘI DIMI
NUEAZĂ ȘANSELE. Disputat pe 
arena din municipiul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej, meciul C.S.M. Borzești
— Dinamo Brașov (15—11) n-a 
beneficiat de condiții atmosferice 
bune (a plouat). C.S.M. Borzești 
tși mărește, prin această victorie, 
șansele la un loc pe podiumul 
campionatului, in timp ce brașo
venii și le diminuează pe acelea 
de răminere tn divizie. Au înscris: 
Blaș 5, A. Berbecaru 4, G. Berbe- 
caru 3, Arsene 1, Badea 1 și Sme
rea 1 — pentru Borzești, Nlcoles- 
cu 5, Chlcomban 2, Messmer 2, 
Mintiei 1 și Schmidt 1 — pentru 
Brașov. Au arbitrat : D. Purică 
șl N. Danleleanu (Ploiești). (Gh. 
GRUNZU — coresp.).

DINAMOVIȘTII AU STRĂPUNS 
GREU „REDUTA BĂCĂUANĂ". 
De-abia in repriza a doua dina
movlștil bucureșteni au reușit să 
se desprindă de tenacii lor adver
sari. Aceasta pe de o parte pen
tru că oaspeții au jucat bine, iar 
pe de alta pentru că gazdele s-au 
regăsit greu, greșind nepermls de 
mult. Principalii realizatori : Coa
ma 6. Flangea 3 și Grabovschi 3
— pentru Dinamo. Baican 3 și 
Hornea 3 — pentru Știința.

FEMININ

SUB SPECTRUL RETROGRA
DĂRII. Constructorul — care este 
din nou in situația grea de a 
lupta să se salveze de la retro

TREI TITLURI DE CAMPIONI PENTRU DINAMOVIȘTII 
BUCUREȘTENI IN ULTIMELE FINALE LA JUDO

A IX-a ediție a finalelor cam
pionatelor republicane indivi
duale de judo ale seniorilor, 
desfășurată sub genericul „DA- 
C IADEI-, a luat sfîrșit ieri la 
amiază. în ultimele două zile de 
întreceri și-au disputat întâieta
tea finaliștii de la cinci cate
gorii. La trei dintre ele, dina- 
moviștii bucureșteni au obținut 
un frumos succes prin A. Szabo 
(cat. superușoară), C. Niculae 
(semiușoară) și M. Frățică (se- 
mimijlocie). cîștigători ai titlu
rilor de campioni.

Cum era de așteptat, tinărul
A. Szabo s’-a dominat categoric 
toți adversarii, pe care i-a în
vins (cu o singură excepție) prin 
ippon (înainte de limită). Chiar 
șl Ir. partida finală (cu colegul 
său de club L Domnar) nu Pau 
trebuit decît 40 secunde pentru 
a obține victoria prin ippon. O 
evoluție bună a avut și campio
nul se mi ușorii or, C. Niculae. El 
a trecut prin emoții doar în ul
timul meci, cu M. Nuțu (tot de 
la Dinamo Buc.), în fața căruia 
a obținut decizia prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică). L. Lazăr 
(Rapid Arad) a pus capăt finalei 
de la „ușoară- cu C. Roman 
(Dinamo Buc.) In min. 1,20, 
printr-un ippon răsplătit cu ro
pote de aplauze. M. Frățică, la

în campionatul de rugby 
DINAMO Șl FARUL LA EGALITATE -

In campionatul de rugby s-au 
desfășurat ieri partidele etapei 
a X-a a turneelor finale. Lidera, 
Farul, a trebuit să se mulțu
mească c-j un egal la București, 
tn fața echipei Dinamo, ceea ce 
face ca partidele ulterioare să 
fie și mai importante pentru pri
mele clasate.

DINAMO — FARUL 12—12 
(6-6) „Tresărirea de orgoliu* a 
formației Dinamo a făcut ca 
meciul, disputat pe stadionul 
Olimpia, să se încheie cu un re
zultat de egalitate, dar puțin a 
lipsit ca bucureștenii să termi
ne învingători. XV-le lua Ion 
Țuțuianu s-a dovedit mai per
cutant, mal activ, în condițiile 
unui teren greu, pe o ploaie 
persistentă și vînt, reușind să se 
mențină la conducerea jocului. 
Dinamoviștii s-au dovedit mai 
siguri în margine șl au cules 
multe baloane în grămezi, fapt 
care le-a permis să inițieze 
«tacuri periculoase (au ratat de 
puțin 2—3 încercări), stopate 
deseori cu dificultate. Farul, așa 
cum remarca și antrenorul M. 
Naca, nu s-a acomodat cu te
renul, acționînd cu precădere in 
forță, dar fără verva cunoscută, 
acțiunile sale neavînd decît ra
reori un grad sporit de pericu
lozitate. Doar precizia lui Bucos 
te loviturile de picior — două 
transformate de la 50 m 1 — a 
făcut ca Farui să înscrie pe ta
bela de marcaj puncte prețioase. 
Trebuie spus că scorul a fost 
stabilit numai din lovituri de 
picior : Nica (3 Lp.), Constantin 
(l.p.) pentru Dinamo, respectiv 
Bucos (3 Lp., drop). Arbitrul 
Al. Lemneanu, fără a fi în cea 
jnal bună formă, a condus ur
mătoarele formații : DINAMO — 
Baciu, Rovența, Turlea — ior
dan, Gheorghe — Za fi eseu n. 
Borș, Roman — Paraschiv, Mar- 
ghescu — Chiricenco, Constantin, 
Nica, Al dea — Petre ; FARUL • 
Cristea — Burghelea (Ștefan), C. 
Vasile, Holban, Motrescu — 
Bucos, Olteanu — Borșaru, Con
stantin, Podaru — Urdea (Ma-

-----------  auam a i ■ m im iii ■ ------------

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
ETAPA DIN 23 MAI

I. F.C. Argeș — Sp. stud. 1 
n. Olimpia S.M. — Din. Buc. x 

m. A.S.A. Tg. M. — U.T. Arad X
IV. Petrolul — Poli, lași x
V. Jiul — C. S. Tîrgoviște x

VI. Corvlnul — F.C. Bihor 1
VII. Poli. Tim. — F.C.M. Reșița 1

VIII. Steaua — Univ. Craiova 1
IX. F.C. C-ța. — S.C. Bacău 1
X. Gloria Bz. — F.C.M. GL 1

XI. Progr. Vulcan — Met. Plop. 1 

gradare — a prins puteri miracu
loase și a obținut victoria In fața 
celei de a doua clasate, Hidroteh
nica Constanța. Au marcat : Pă- 
lici 5, Cojocărlța 4, Vezellci 2, Me
zel 1, Marcov 1 — pentru Con
structorul. Cazacu 3, Cotîrlă 3. 
Hobincu 2 și Tomescu 1 — pen
tru Hidrotehnica Au arbitrat 
foarte bine V. Sidea șl P. Cirli- 
geanu (București). (C. CRETU — 
coresp.).

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN (etapa a Xin-a)

• C.S.M. Borzești — Dlnamo
Brașov 15—11 (9—7) • Steaua — 
Universitatea Cluj-Napoca 16—9 
(8—5) • Gloria Arad — Politeh
nica Timișoara 7—5 (3—4) • Dl
namo București — Știința Bacău
15— 11 (5—5) « H.C. Minaur Bala 
Mare — Relonul Săvlnești 25—11 
02-4).

FEMININ (etapa a XVI-a)

• Constructorul Timișoara —
Hidrotehnica Constanța 13—9 (5—4) 
• Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
19—16 (8—6) • Universitatea Ti
mișoara — Universitatea Cluj-Na
poca 17—10 (11—5).

(Celelalte două partide. Progre
sul — Universitatea București 
9—11 șl LE.F.S. — Confecția
16— 13, s-au disputat joi).

„semimijlocie*, după ce a ocu
pat primul loc în grupă, l-a în
vins spectaculos în finală prin 
ippon (min 2) pe D. Sapta 
(C.S.S. Deva). La open, în lupta 
pentru titlu s-au aflat mai mulți 
concurenți cu șanse apropiate, 
în cele din urmă tricoul de 
campion l-a îmbrăcat D. Ale
xandru (C.S M. Borzești), învin
gător prin yusei-gachi în finala 
cu D. Radu (Dinamo Brașov).

Clasamente finale : cat* su
perușoară — 1. Arpad Szabo
(Dinamo Buc.), 2. I. Domnar 
(Dinamo Buc.), 3. N. Ghimpău 
(Olimpia Buc.) și Șt. Pop (Di
namo Bv.) ; semiușoară — 1. 
Constantin Niculae (Dinamo 
Buc.), 2. M. Nuțu (Dinamo Buc.),
3. n. Vlad (Nitramonia Făgăraș) 
și B. Onodi (Constr. M. Ciuc) ; 
ușoară — 1. Loghin Lază (Rapid 
Arad), 2 C. Roman (Dinamo 
Buc.), 3. P. Moțiu (I.E.F.S.) și 
M. Notopol (Dinamo Bv.); semi- 
mijlocie — 1. Mircea Frătică
(Dinamo Buc.), 2. D. Sapta 
(C.S S. Deva), 3. V. Aruștei 
(Poli. Iași) și I. Siljer (Rapid 
Arad) ; open — 1. Alexandru 
Dumitru (C.S.M. Borzești), 2. 
D. Radu (Dinamo Bv.), 3. I. Ar- 
senoiu (Nitramonia Fg.) și Gh. 
Nache (Dinamo Buc.).

Costin CHIRIAC

lancu), Mușat — Ionită, Grlgore, 
Dobre. (Emanuel FANTANEANU) 

steaua — RAPID 61—€ 
(2$—3). Deși hpslt de 5 titulari, 
XV-le stelist s-a detașat net de 
giuleștcni prin punctele înscrise 
de : Teleașă și Popa (cite 2 în
cerc.), Achim (l.p., 5 transf.), 
Țața, Braga, Pojar, Munteanu, 
M. Ionescu (încerc.), Durbac 
(l.p.c., transf), R. Ionescu 
U.px.), respectiv Sisiu.

RULMENTUL BIRLAD — R.C. 
GRIVIȚA ROȘIE 3—3 (0—3), prin 
punctele marcate de Simion (Lp.) 
pentru oaspeți în prima repriză 
șl de Dranga (l.p.) pentru gazde. 
(E. Solomon — coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 23—3 
G—0).

Rezultate din grupa 2—16 : 
Olimpia — C.S.M. Suceava 7—10 
(3—0), Minerul G. Humorului — 
R.C. Sportul Studențesc 7—0 
(2—0), Politehnica Cluj-Napoca 
— Politehnica Iași 13—10 (2—6),
C.S.M. Sibiu — T. C. Ind. Con
stanța (jucat anticipat) 12—3.

în clasament : Farul 27 P, 
Steaua 26 p, Dinamo 21 p.

• Simbătă, in barajul de ea- 
Hficare pentru Divizia A, C.F.R. 
Brașov — Dunărea Giurgiu 9—3 
(*—3), învingătoarea calificîn- 
du-se alături de RACEMIN
B. Mare, in primul eșalon.

CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL 
DE DIRT-TRACK 
DE LA BRĂILA

Concursul internațional de 
dîrt-track, disputat la Brăila, 
tn fața unui numeros public, a 
revenit motociclistului ceho
slovac Stanislav Urban. In cla
samentul pe echipe primul loc 
a fost ocupat de Cehoslovacia, 
urmată de Bulgaria, U.R.S.S., 
România, Ungaria și Polonia.

Xn. Electroputere — Chimia
Rm. V. 1 

XIII. Minerul M. Nouă — „U“ 
Cluj-Napoca 2 

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
714.261 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 28 
MAI 1978

Extragerea I : 60 27 16 73 
Extragerea a n-a : 43 4 72 46 
Extragerea a HI-a : 7 69 68 24 
FOND TOTAL DE ClȘTSGURI: 

613.330 lei din care 23.224 lei re
port la categoria L

| DIVIZIA A
| ETAPA A 31-a

| VICTORIE ÎN COXDIȚ
IA fost un meci care merita șl 

fie văzut. Două echipe în formă 
și în mare actualitate s-au duelat 
pe o vreme vitregă, cu ploaie I deasă, persistentă, pe un terer. 

cu drenaj excelent, învins Insă 
de imensa cantitate de ploaie, cu 
jucători dispuși să lupte pînă la I epuizare. Iată de ce nici unul 
din cei 15 000 de spectatori nu a 
părăsit tribunele, deși ploaia pă- 

Itrundea parcă și prin umbrele.
Spectacolul sportiv și dăruirea 
jucătorilor au fost prea impresio
nante, mai cu seamă că la 1—0.

12—0 și 3—0 pentru învingători în
cordarea și echilibrul în joc e- 
rau prezente pe întregul teren, 
golul craiovenilor, înscris înaintea I fluierului final al arbitrului, •- 
ducînd o satisfacție de ultim 
moment învinșilor : 3—1.

Steaua a cîștigat meritat pen- 
Itru că, în acest duel palpitant, a 

știut să se acomodeze mai bine 
terenului de joc, acționînd cu 
pase la semiînălțime, deci cu o I circulație mai rapidă și mai pre
cisă a mingii, în timp ce jucă
torii Universității Craiova au con
dus mingea la picior și au pier-

■ dut-o adeseori în contactul ne-

IACI.

sigur ea i 
guri, tn bd 
greutate s: 
militari au 
partida, m 
șl mai per 
goluri din 
30 de metr

Prima m; 
au avut-o 
tind Bălăci 
time pe M 
careu, în 
rara. Ming

I N-A IOST ATÎT DE UȘOR W
POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C.M. REȘ

Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; timp ncro* spectal 
Au marcat ; NUCA (min. 32 fl 46), PALTINIȘAN (mir 
17-7 (pe poartă : 7—3). Corners : 8—2.

POLITEHNICA • Bathorl 6 - Vlșân 6, Pâîtinîșan 7, I 
Roșea 7, Dembrovschi 6 (min. 83 Cotec), Lața 6 (mi 
ghel 6, Nucă 8, Petrescu 7.

F.C.M. REȘîȚA : llieș 5 — Chlvu 5, Uțiu 6, Hergan 
7, Porațchi 7, lovan 7 — Fîorea 6 (min. 61 Dosa 5), 
mia), Telescu 5.

A arbitrat : G. Jucan 8 ; la linie : L. Peto (ambii < 
(Sibiu).

Cartonașe galbene : PORAȚCHI, CHIVU șl PALTINIȘA 
Trofeul Peischovschi • 9. La juniori : 2-0 (1—0).

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

TIMiȘOARA, 23 (prin telefon)
Jucătorii localnici nu au „prins* 

o zi prea bună, izbutind doar 
rareori să găsească antidotul la 
marcajul „om la om“ aplicat de 
reșițeni. Majoritatea acțiunilor de 
atac întreprinse de timișoreni au 
avut un start lent, mijlocașii 
fiind deseori în contratimp cu 
intențiile de demarcare ale celor 
trei jucători din față. In plus, an
gajările frontale, pe poartă, au 
fost extrem de rare. In schimb, 
mijlocașii reșițeni — plăcută 
surpriză — s-au „văzut* mal mult 
pe teren, participînd activ și e- 
fident la ambele faze ale locului, 
în special în cele de apărare.

în cele din urmă, echipa timi
șoreană. care a avut în majori
tatea timpului inițiativa, și-a 
croit drum șpre victorie, obținînd 
acest scor de 3—0, care s-a da

I

torat însă « 
moment ah 
nișan. NUCj 
min. 32, reli 
trare a lui
48, la o pi 
lansat într-< 
pe poartă, 
cu un șut 
ducînd maj 
un plus de 
cală. PALT 
min. 83, cîn 
o lovitură l 
la care 
replică, rjg 
important^ 
trebuie amil 
prima a Iul 
cînd partida 
cealaltă a li 
79.

GOLUL LUI TATARU
JIUL - G S. TIRGOVIȘTE 1-1

Stadion Jiul ; teren îmbibat cu apâ ; timp bun ;
4 000. Au marcat : STOICHIȚA (min. 16), respectiv T 
la poartă : 14-5 (pe poartă : 5-2). Corner® : 12-3.

JIUL : Cavaî 7 — Rusu, Bâdin 7, Ciupltu
țescu 5, Stoica 5 — Bucurescu 6, Sâlâjan 5, Stoîchița 6.

C.S. TIRGOVIȘTE : Coman 8 - Gheorghe 8, Alexand 
Furnică 8, Ștefănescu 8, Tâtaru 9 — Grlgore 6 (min. 
Kallo 6.

A arbitrat : Fr. Coloși 8 ;
din București).

Cartonașe galbene s RUSU,
Cartonașe roșii : RUSU.
Trofeul Petschovschi : 8. La

la linie : Gh. Vasilescu

BADIN, HALLO.

Junior! : 0-3 (0-2).

I
I
I

I
I PETROȘANI, 28 (prin telefon)

Este greu de spus dacă punctul 
obținut de tîrgovișteni se dato- 
rește ‘ 
ținute 
celor 
lipsei 
ziune 
dă. Pentru 
repriză, jucătorii 

mult

I
I
I
I
I

în special eforturilor sus- 
depuse de ei în decursul 

90 'de mi «Hte de joc sau 
de orientare și de clarvi- 
în ofensivă a echipei gaz- 

că, dacă în prima 
oaspeți s-au 

mișcat mai mult și mai ușor 
pe terenul îmbibat cu apă, ma- 
nevrînd cu iscusință și păstrlnd 
mal mult balonul, după pauză, 
atunci cînd au ținut cu tot di
nadinsul să păstreze egalitatea de 
pe tabela dc marcaj (1—1), el 
au renunțat la maniera combi- 
nativă, masîndu-se în propria 
suprafață de pedeapsă.

Cum s-au înscris golurile T în

I

min. l<r 
înalt In 
cesta a 
jueaiă de
Juns la S 
ber ; trîmi 
mingea a 
de unde a
min. 28, T 
ionul La ap 
poarta lui C 
dar se Ians 
rul fundașii 
reacționează 
cantul tirgo 
blează și
poarta goală 
fel, slr.gurul 
priză La

DUEL INTR-0 SINGUI
I
I
I
I
I
I
I

TG. MUREȘ, 28 (prin telefon)
Meciul începuse liniștit, ca un 

joc de antrenament sub un cer 
senin. După numai 5 minute 
însă a venit ploaia și partida a 
curs ca un adevărat torent, cu 
multe faze pline de suspans. 
Gazdele vor înscrie prin Unchiaș 
(min. 8), dar atent, arbitrul va 
sancționa faultul asupra lui ior- 
gulescu. Primul atac arădean 
(din min. 16) aduce și deschide
rea scorului : fundașul Kdrtesi 
are balonul la picior în fața ca
reului mare, dar alunecă și in
sistentul CORAȘ țîșnește și în
scrie spectaculos. De acum îna
inte, jocul se va desfășura în- 
tr-o singură jumătate de teren, 
cea a oaspeților. U.T.A. insă se 
apără bine, cu toată forța și lu
ciditatea lui Leac și Broșovschi, 
Iorgulescu este inspirat în cîteva 
intervenții, iar atacul formației 
gazdă nu îșl găsește spontanei
tatea necesară pentru a înge
nunchea o redută supraaglome
rată. sub rafale de ploaie to
rențială, Hajnai reușește Bă to-

Sbod’cn J23 
motiv • XC

r
BoJcn 7 I

U.TJU 5 .
Schepp Z
6), Co'eș V

A ar b vet :
Suceava)-

CuilQfllp
Trofeul Pe*s

scrie în m 
prealabilă, 
zut în fața 
cuse pe dii 
bitrul Fedi: 
pentru pozi 
Fanici. care

După pe 
mingi înalte, 
fundași een 
incursiuni 
de apărarea



MI REPLICI D1RIE
N .«SITATEA CRAIOVA 3-1 (2-0) 
■e^funecos ; timp ploios ; spectatori — oproxima-

SkDANESCU (min. 12 și 72), DUMITRU (min. 42),
9- Șuturi la poartă : 14-10 (pe poartă : 9-5). Cor-

Anghellnl 7, Aglu 8, Vigu 7, Nițu 6 — Stoica 7 (min. 
kescu 9, Dumitru 8 (min. 52 Ion Ion 7) — Zahlu 7,

S 7 Ungureanu 6, Tilihoi &, Geolgâu 7, Berneanu 
y^eenu 7 — Crișan â (min. 70 Cîrțu 6), Cămâtaru

> 7 (Rm. Vîlcea) ; la linie : T. Andrei (Sibiu) șl

DUMITRU, STOICA, ZAMFIR, GEOLGÂU, BA-

Le juniori : 4—1 (3-0).

meori «in- 
usori ta 

i. jucătorii 
mai mult 

d puternic 
Tlind două 
>ere de ta

a meciului 
în min. 9, 

Ls în adîn- 
t singur in 
rtarul Mo-

«tCv'+OOC. 
le poartă:

Barna 7 — 
tao.u) — An-

3 5 — Portic 
(min. 77 Irk

p D. Dopp

piciorul drept, i-a scăpat de sub 
control, a alunecat și a căzut. 
După numai 3 minute, mingea 
centrată de Zamfir a traversat ca
reul craiovean, a ajuns la Stoica, 
acesta a reluat spre careu și 
IORDANESCU, de la numai 2— 
3 m, a înscris primul gol. Se 
părea că Steaua va avea jocul la 
dispoziție, dar Universitatea re
vine în joc și ratează o ocazie 
în min. 37. în min. 42, Zahiu 
este faultat la 30 m de poarta 
lui Lung Execută DUMITRU, pe 
lingă zid, pe jos. și înscrie : 2—0.

După pauză, lupta continuă cu 
intensitate, jucătorii devin ner
voși, arbitrul împarte cartonașe 
pînă în min. 72. cînd o nouă lo
vitură liberă de la aproximativ 
30 m este transformată de IOR
DANESCU. Lung rămînînd, a 
doua oară, cu gura căscată ! 
Craiovenii nu se descurajează și 
la un atac Cîrțu centrează și 
TILIHOI. venit în careu, înscrie 
cu o lovitură de cap, de lingă 
Vigu. Era min. 88, cînd arbitrul 
a fluierat sfîrșitul jocului pentru 
că, pur și simplu, ceasul lui 
(cam demodat) a luat-o înainte...!

Aurel NEAGU

Lsp irațil de 
tâ șl Pălti- 
us scorul în 
rolcu o cen- 
tar In min.
Lața, s-a 

perpendicular 
a tacheiat-o 
mb bară, a- 
rantajului și 
t tabăra lo
rn Înscris ta 
rxax eu forță 
ia 25 metri, 

n-a avut 
faze mal 

nej partide, 
două bare, 
ta min. 38, 

Kt Jucată-, 
oto. In min.

AS1LESCU

NCT
aproximativ
28). Șuturi

Mul-

A Pitoni 8 —
Marinescu 5,

•i*-* centrat 
Ri Coman, a- 
nlngea va fi 
I dar ea a a- 
L complet 11- 
esxa In bară,
1 piciorul lui, 
La poartă. In 
primește ba- 
r N m de 
E-.ează o pasă, 
Mi pe euloa- 
■ali, aceștia 
ndere și ata- 
după ce dri-

tascrie In 
A fost, dealt-
2 această re- 
CavaL

SLAVESCU

IOVĂNESCUPIERDUT UN PUNCTOASPEȚII AU
F. C PETROLUL - POLITEHNICA IAȘI 1-1 (1-1)

Stadion Petrolul ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori — aproximativ 
15 000. Au marcat : SIMACIU (min. 1), respectiv SIMIONAȘ (min. 25). Șuturi 
la poarta : 15-10 (pe poarta : 9-4). Cornere : 14-10.

F.C. PETROLUL : Constantin 7 — Gh. Dumitrescu 6, Sotir 6, Negoîță 7, Bu- 
tufei 8 — N. Florian 7, Angelescu 6, Dobrescu 6 (min. 60 Toporan 7) - State 
4 (min. 46 Pisâu 6), Simaciu 8, H. Dumitrescu 7.

POLITEHNICA: Bucu 8 ....................... ‘ “ -----
Cernescu 6, 
Costea 8.

A arbitrat 
București).

Cartonașe
•

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon) 
De un J ' —------

suportat 
o inimă 
perfecte, 
disputată 
B, ne-a convins o dată mai mult 
că ar fi mare păcat să retrogra
deze fotbaliștii Ieșeni. Echipa 
moldoveana joacă evident peste 
nivelul poziției sale din clasa
ment, așa cum a demonstrat-o și 
în întîlnirea de aici, cînd a avut 
în repriza a doua cel puțin 3 
mari ocazii de a cîștiga meciul 
(min. 65 — Dănilă întîrzie să șu- 
teze de la numai 4—5 metri de 
poartă, min. 67 — Florean trimite 
de la 9 metri balonul la cîțlva 
centimetri de stîlpul sting al por
ții, min. 70 — Cernescu scapă sin
gur în fața portarului Constantin, 
dar șutează alături), în urma u- 
nor faze în care apărarea ploieș- 
teană — învinsă — a fost salvată 
de șansă. Nu-i mai puțin adevă
rat că tinerii și talentații atacanțl 
Ieșeni Cernescu și Florean au a- 
cuzat lipsa lor de experiență, „fis- 
ticindu-se* în cîteva faze pe care 
jucători cu rutină le-ar fi trans
format cu dezinvoltură în goluri. 
Respectînd însă toate adevărurile 
meciului, se cuvine să spunem eă 
după primele 15 minute 
putea fl de 3—0 pentru gazde... 
După ce an înscris în secunda 
30 a partidei — la o lovitură li
beră acordată cu ușurință de ar
bitru la 16 m, a executat FL Du
mitrescu, portarul 
la SIMACIU, care 
să (1—0) — State 
brescu (min. 11) 
10—11 m de poartă pe lingă ea !

■ ■■ „SUFLETUL" ECHIPEI
F. C. ARGEȘ - SPORTUL STUDENȚESC 4-2 (2-1)

___  _ Mlcloș 6, Anton 8, Mureșon 7, Ciocîrlan 8 —
Simionaș 84-, Florean 6 (min. 84 Sofian) — Banu 6, Dănilă 5,

: R. Stincan 8 ; la linie : G. Fodor și D. Radulescu (toți din

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

rar dramatism, greu de 
de spectatorii care n-au 
și o tensiune arterială 
partida de la Ploiești, 
In... anticamera Diviziei

constructiv, 
la mijlocul 
a măcinat

în continuare, jocul 
țesut cu inteligență 
terenului de ieșeni, 
progresiv furia ofensivei oarbe a 
întâlnirilor, golul senzațional al 
lui SIMIONAȘ — șut de la 25 m 
In bara de fieri a porții lui Con
stantin, care n-a apucat să schi
țeze nici un gest — echilibrind 
psihologic (în min. 25) un meci 
care din * ' T4 ‘
„schimbat fața**- Oaspeții au ma
nifestat un ascendent care a cres
cut pînă ia finalul partidei. cu 
atît mai mult cu dt în min. 45 
ploieșteni! au ratat un penalty, 
prin State, care a trimis balonul 
în plasă 
validată 
după ce 
ge), iar 
dictarea __ ______
După cum vă dați seama din re
latarea acestor momente, ea șl din 
vizionarea celor transmise pe mi
cul ecran în repriza a doua, par
tida a înghețat și le-a dezghețat, 
pe rînd, inimile suporterilor, cei 
care s-au aflat mal aproape de 
victorie fiind oaspeții, care au 
jucat mai mult (și mai bine) fot
bal, ei fiind de fapt aceia care 
au pierdut un punct și nu gaz
dele...

echllibrînd

acest moment și-a

La... prima execuție (in- 
pentru oprire și fentă 

s-a îndreptat spre min- 
apoi pe Îîngă pcartă la 

repetării penaltyului 1

scorul

Bucu a respins 
a reluat în pla- 
(min. 7) șl Do- 
au șutat de la

CU DUDU GEORGESCU IN SPRIJINUL APĂRĂRII...
F. G OUMPLA - DINAMO 0-0

Stadion Olimpia ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
15 000. Șuturi la poartă : 15—5 (pe poartă : 2—2). Comere : 5-X

OLIMPIA : Feher 7 — Pinter 6. Marcu 7, Matei 6, Bocșa 7 — Sa boa 5, 
Kaizer 5, V. Mureșan 6 — Helvel 5 (min. 85 Pataki), Hațeganu 6v Both I X

DINAMO : Ștefan 8 — Bâdilaș 6, Dobrău 9, Ghiță 7, I. Marin 7 — Augus
tin 7, Sătmăreanu II 9, Dragnea 6 — M. Nicolae 5, D. Georgescu 6, Țâlnar 5.

A arbitrat : T. Balanovici 8 ; la linie : L Ciolan și D. Arndt (toți din lași).
Cartonașe galbene : MATEI, M. NICOLAE, BOCȘA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (0-0).

SATU MARE, 28 (prin telefon)
Dinamo s-a prezentat la Satu 

Mare numai cu... jumătate din 
echipa sa de bază I Au lipsit nu 
mai puțin de șase titulari : Che- 
ran, Dinu. Custov și Vrtoceanu 
— în continuare accidentați, iar 

Moldovan și Lucuță au ră-AL , ____
mas acasă intrucît acumulaseră 
cîte 3 cartonașe 
rezervele echipei bucureștene au 
evoluat cu o mare ambiție, mul- 
țumlndu-se însă numai să-și 
marcheze strict adversarii direcți, 
să-i oprească din acțiune. Așa 
se face că pe parcursul primei 
reprize — o repriză de nivel 
tehnic extrem de scăzut —, deși 
formația gazdă s-a aflat mai 
mult timp în posesia balonului, 
atacanții ei n-au reușit să-și 
creeze breșe în apărarea grupată 
a bucureștenilor. 5—2 a fost ra
portul șuturilor la poartă în a- 
ceastă primă jumătate a meciu
lui, dar numai unul pe spațiul 
porții (Dobrău, min. 20) șl nu-

galbene. Dar

Marius POPESCU

periculoase (Kalzer,
22) I

mai două 
min. 13 și__ _

Olimpia a Început repriza 
eundă în “ ,1 2__
minute dinamoviștii n-au mai 

din careul propriu unde, 
unele faze, s-a retras pînă __
Dudu Georgescu, golgeterul echi
pei I A fost perioada celor pa
tru ocazii de gol ale Olimpiei. 
A ratat mai tatii V. Mureșan 
(„cap* din 8—7 m alături, min. 
47), după care ta min. 49 trei 
șuturi consecutive expediate la poarta . 
Sabou, , _ _____________
mijlocul careului nu șl-au_atins 
ținta. *" *
(min. 
După 
niștit
pitat__  ________
Sătmăreanu n șl Dobrău au sto
pat cu siguranță acțiunile ofen
sive ale sătmărenilor.

forță șl timp de 15 
le- 
în 

•L.

Iul Ștefan (autori : 
Ha țeganu, Kaiser) din

Au ratat apoi Hațeganu 
56) șl Both I (min. 57). 

mln. 80, jocul s-a mal M- 
și abia în final s-a pred- 
din nou, dar dinamoviștii

Louranțiu DUMITRESCU

SUCCES DIFICIL AL GAZDELOR
CONSTANȚA - S. C BACAU 1-0 (1-0)
; teren bun ; timp noros ; spectatori — aproximativ 12 000.

F. C.
„1 Moi- . .... _____ _
: BUDURU (min. 37). Șuturi la poartă : 13—3 (pe poartă : 3—1). 
19-2.

Stadion
A Viarcat 
Corner© :

F.C. CONSTANȚA : Ște fă nescu 8 — Mustafa 7, Antonescu A NI stor A Turcu 
7 — Ignat 8, Hoffmeister 7, Cod in 7 — D. Zamfir 7, Peniu 7, Buduru 7.

SPORT CLUB : Ursache 7 — Andrleș 7, Catargiu A Lunca 7, Eîlsel 6 — 
Șoșu 6, Vamanu 6, Solomon 6 — Chltaru 6 (min. 50 Antohl 6), Botez A 
Panaite 6 (min. 46 Pană 7).

A arbitrat : I. Rus 9 ; la linie î A. Szikighi șl I. Miș (toți din Tg. Mureș). 
Cartonașe galbene : MUSTAFA șl CHITARU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori s 0—1 (0-0).

CONSTANȚA, 28 (prin tele
fon)

Două echipe amenințate cu re
trogradarea s-au angajat tntr-un 
meci al... supraviețuirii in Di
vizia A. A fost o partidă ta

UMATATE DE TEREN
. MUREȘ - U.T.A. 1-1 (0-1)

teren alunecos ; timp ploios ; spectatori — aproxl-. . . _ ...................................... ' ■ la• : CORAȘ (min. 16) și HAJNAL (min. 61). Șuturi 
kâ : 12-2). Comere : 16-3.

Ko-te*l 5, Unchiaș 7, Ispir 8, Onuțan 7 — Hajnal 
, D. Gali 7 — Fazekaș 6, Fonici 5, Both II X 
5P»_C2șpar 7, Kuklo 7, Șt. Gali 7, Giurgiu 7 — Leac

9,

paJDașpar 7, Kukla 7, Șt. Gali 7, Giurgiu 7 — Leac 8, 
— 'Butaș 5 (min. 76 Cura), Domide 7 (min. 58 Vaczl

n«c 9 ; la linie : M. Abramiuc și Gh. Arhire (toți din

VACZ1.
7. La juniori 1-1 (0-1).

dar, în faza 
rămăsese că- 

i balonul tre- 
i în goL Ar- 
validat golul 
ofsaid a luă 

ița JocuL 
lași asalt, cu 
pentru înalții 

Ldeni, aceleași 
Ipe anticipate 
aglomerată a

echipei antrenată de Ion Ion es
eu. Șd dacă U.T.A. are 
nou, în min. 52, la 
Gali, și în min. 54 la
Bdldni. ea va primi 
min. 61, cind cel mai 
tor din teren, HAJNAL, va e- 
gaîa cu un șut plasat de la 16 
metri. Gazde’e au șl șansa vic
toriei, dar lorgulescu salvează 
trei goluri (min. 67, 68 șl 59).

Mircea M. IONESCU

șansă din 
șutul lui 
cursa lui 
golul ta 

bun jucă-

care băcăuanii i-au marcat strict 
pe adversarii lor. Gazdele au spe
rat și au dorit mult această vic
torie, dar s-au lovit de o replică 
extrem de dîrză a unei formații 
botărîte să nu piardă această 
tatilnire decisivă. Din aceste mo
tive, deși constănțenll au domi
nat cu autoritate, mai ales ta 
primele 45 de minute, nu au 
reușit să-și creeze decît dteva 
situații favorabile de goL Ne re
ferim îndeosebi la cea din min. 8, 
cînd Buduru a luftat de ta 6 
metri, șl ta aceea din mia. 17, 
cînd centrarea lui D. Zamfir a 
fost preluată în afara spațiului 
porții de către Peniu. In min. 37, 
insă, o centrare .ca la carte** a 
lui Ignat, de pe partea dreaptă, 
avea să aducă golul victoriei e- 
chipei locale, printr-o reluare Im
para bilă, cu capul, a lui 
DURU.

După pauză, băcăuanii 
mult mai des prezenți în 
și jocul se echilibrează. In 
60, Vamanu are egalarea 
vîrful bocancului, dar șutul 
nu nimerește spațiul porții 
Ștefănescu. în continuare, 
în finalul partidei, med 
muchie de cuțit Oaspeții 
mai ratat prin Pană (min. “ 
bună ocazie de a înscrie, în timp 
ce ultimele minute au aparținut 
gazdelor, care au ratat, Pe
niu (min. 81) șl Ignat 85
șl 90), majorarea scorului.

Gheorghe NERTEA

66) O

Stadion „1 Mai*' ; teren alunecos ; timp noros, vînt rece ; spectatori — 
aproximativ 17 000. Au marcat: DOBRIN (min. 15). IOVĂNESCU (min. 30), 
DORU NICOLAE (min. 49), RADU II (min. 76), respectiv IORGULESCU (min. 
7 și 65). Șuturi la poartă : 13-21 (pe poarta : 7-8). Cornere : 4-2.
_ P;G ARGEȘ*: Speriatu 7 (min. 74 Cristian 7) — Zamfir 7, Stancu 8, Olteanu

8 (min. 70 Toma7, Ivan 8 — Bârbulescu 8, Chive seu 8, lovănescu 9 — Dobrin 
7), Radu II 7, D. Nicolae 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 5 (min. 55 Lazâr 6) 
Grigore 7, Cazan 7, Câțoi 7 — Râdulescu 7, lorgulescu 8, 
Stroo 6 (min. 46 Șerbănicâ 6), Munteanu 7, Chihaia 7.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 9 ; la linie : Em. Poka 
bii din Deva).

Cartonașe galbene : CAȚOI și BÂRBULESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (1-0).

P1TEȘT1, 28 (prin telefon)
Meci foarte frumos, viu 

putat, eu multe faze de mare 
spectacol. în care ambele echipe 
au luptat cu multă dirzenie, pînă 
în ultimul minut de joc. Arge
șenii. mai dibaci și mai iuți în 
fazele de finalizare, au dștigat 
meritat, dar Sportul studențesc 
le-a dat gazdelor o replică deo
sebit de puternică 
fi ratat două mari 
în repriza secundă 
Râdulescu, în min. 
bară și In min. 73 __ _____ .
în ambele situații cu poarta goa
lă !) puteau obține egalitatea.

Bucureștenii (care au lăsat o 
bună impresie prin jocul lor at
letic. în mișcare, bine organizat) 
au deschis scorul prin IORGU
LESCU (min. 7), care a reluat 
ta plasă un balon primit pe 
traiectoria S troc-RAdul eseu. După 
opt minute, Zamfir a centrat, și 
DOBRIN a reluat, eu capul, de 
la 8 metri, egaltad. In min. 30,

dis-

și dacă n-ar 
ocazii de gol 
(ambele prin 
59 — șut în 
— șut afară.

— Tânâsescu 8, 
O. lonescu 7 —

și I. Barbu (am-

transformat ex-IOVANESCU a _
cepțional o lovitură liberă, de 
la 20 ------ . . -
cheiat 
grație 
nescu . _
tate și inspirație în atac.

La reluare, activul Iov&nescu 
D deschide pe DORU NICOLAE, 
ajuns în centrul careului, și a- 
cesta majorează scorul cu un 
șut pe Ungă Răducanu (min. 49). 
Din acest moment, studenții pre
iau inițiativa, domină teritorial 
și în min. 65, reduc handicapul 
prin golul lui IORGULESCU la 
o ,bîlbiială“ prelungită a apără
rii „alb-violeților**. în continuare, 
meci de mare tensiune, bucu- 
reștenil trec pe» Ungă egalare, dar 
sînt obligați să încline definitiv 
steagul în min. 76. cind RADU 
n Înscrie pe contraatac, după 
• cursă lungă pe centrul terenu- 
tai.

și repriza s-a în-metri, __ _______  _ _
cu avantajul piteștenilor 

omniprezenței lui Iovă- 
șl plusului lor de vivaci-

Radu URZ1CEANU

S-A MIRAT TOT STADIONUL!
F. C CORV1NUL - F. C BIHOR 7-1 (3-1)

Stadion F.G Corvlnul ; teren alunecos ; timp închis : spectatori — aproxi
mativ 12 000. Au marcat : LUCESCU (min. 18), R. NUNWE1LLER (min. 37), 
DUMITRIU IV (min. 45, din 11 m), PETCU (min. 52), VAETUȘ (min. 83 și 87), 
ECONOMU (min. 90), respectiv GHERGHELJ (min. *“* * * ’ ’ *
18-7 (pe poarta : 9—3). Comere : 13-0.

F.G CORVINUL : Bologan 5 (min. 46 I. Gabriel 
Morlâ 7, Micule«cu 8 — Angelescu 6, Dumitriu IV 
Petcu 8 — Lucescu 7, R. Nunwelller 7, Vâetuș 9.

F.G BIHOR : Albu 3 — Horvat 4, Bigan 4, Lucoci 
riae 5, Naom 5 (min. 58 Dumitrescu 6), Ghergheli 
Kun II 4.

A arbitrat : G Bârbulescu 8 ; la linie : L Pop șl 
greșeli (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 6-0 (4-0).

43). Șuturi la poarta :

7)
9

— Bucur 
(min. 73

8, Golan 7, 
Economu 7),

3.
4,

Popovicl
Kiss 5 •

4 - M, Ma-
• Florescu 4,

A!. Vcinea — ultimul cu

HUNEDOARA, 28 (prm tele
fon)

La juniori, F. C. Corvinul a 
învins pe F. C. Bihor cu 8—8 I 
Cine dintre cei 12 000 de specta
tori se gîndea că 
diferența de scor 
celor „mari* T Cu 
nimenL Apoi, la 
90 minute de joc, . . 
avea să se mire. E un vis sau 
e adevărat ? A învins Corvinul

aceeași va fi 
și în meciul 
siguranță că 

sfîrșitul celor 
tot stadionul

cu 7—1 ? Da, era adevărat. Pen
tru că echipa locală se pare că 
a făcut cel mai bun joc al eL 
In vervă, și-a luat adversara cu 
asalt tacă din start. A sufocat-o 
ta primele 20 minute, cind a șl 
hiat conducerea prin golul lui 
LUCESCU (min. 18), a lăsat-o 
puțin, parcă să răsufle, și apoi 
a băgat-o în „corzi* pînă ta 
pauză. R. NUNWEILLER (min. 
37) a Înscris cu concursul Iul

Albu, Iar în min. 45, DUMITRTU 
IV a transformat precis penal- 
tyul acordat Ia faultul comis de 
Lucaci asupra lui Văetuș, 
care a învîrtit cum a vrut în
treaga apărare orădeană. Golul 
Iui GHERGHELI s-a datorat in
spirației de moment (șut din în
toarcere de la 25 m), dar și ga
fei lui Bologan.

După pauză, lucrurile nu s-au 
schimbat. Ba mai mult, forma
ția oaspete, spre rușinea ei, a 
fost pur și simplu îngenunchea
tă șl dacă ne aflam la un med 
de box am fi văzut ori un k.o. 
ori un prosop aruncat. Au ur
mat alte 4 goluri, în timp ce la 
oaspeți am înregistrat la activ 
doar ocazia ratată de M. ~~

cel

Ma-
rian (min. 70). Scorul putea fi 
mal zz __ : 2^——- —
ratările lui Meriă (min. 11), Văe- 
tuș (min. 32) și la acel penalty 
ce trebuia acordat (min. 51) ta 
faultul comis de Popovici asu
pra Iul Lucescu. j

mare dacă ne gîndim la

Constantin ALEXE L

DIVIZIA
SERIA I

OLTUL SF. GHEORGHE - F. G
BRAILA 1-0 (0-0). Unicul gol a fost 
înscris de Goga (min. 85).

GS.U. GALAȚI - VIITORUL VASLUI 
1—2 (0—2). Au marcat : Hanu (min. 
49), respectiv Coman (min. 28 și 35).

RELONUL SAV1- 
Autorui golului :

- PORTUL CON-
Au marcat : Pe- 

Boghiu (min. 51).

GS. BOTOȘANI - 
NEȘTI 1-0 (0-0).
Daraban (min. 85).

GS.M. SUCEAVA 
STANȚA 2-0 (1—0). 
trescu (min. 39) și

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - DB.TA 
TULCEA 4-0 (2-0). Au înscris : Pană 
(min. 17), Ncghi (min. 34), Papuc 
(min. 74) și Paraschivescu (min. 85).

I.GI.M. BRAȘOV - TRACTORUL 
BRAȘOV 2-0 (2—0). Autorii golurilor: 
Don (min. 7) și Funkstein (min. 22).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - VICTO
RIA TECUa 3-0 (1—0). Autorii golu
rilor : Vărzaru (min. 40), Drăgoi 
(min. 47), Bâdilă (min. 65).

GLORIA BUZĂU - F.GM. GALAȚI 
1—0 (0—0). Unicul goi a fost realizat 
de Ne goes cu (min. 63, din 14 m).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - CF.R. PAȘ
CANI 1—0 (u—0). A înscris : Sinâuceo- 
nu (min. 87).

Relatări de la Gh. Briotâ, Gh. Ar- 
sena, T. Ungu.-ea/.u, l. Mindrescu, G 

“ Lazâr, D.Gruia, V. Secărea.nu, 
Soare și G Rusu.

v.

î. GLORIA Bz. 30 20 6 4 54-15 46
X F.C.M. Galați 30 20 2 8 75-24 42
X I.GI.M. Brașov 30 14 7 9 32-26 35
X GS.M. Suceava 30 16 3 11 33-32 35
X Steagul r. Bv. 30 16 2 12 50-32 34
& F.G Brăila 30 14 4 12 44-28 32
7. Nitram. Fâg. 30 13 4 13 42-37 X
X Delta Tulcea 30 13 4 13 38-37 X
9. ViiL Vaslui 30 12 5 13 31-51 29

10. Victoria Tecuci 38 13 2 15 37-40 28
11. Ceahlăul P.N. 30 12 4 14 30-34 28
12. Oltul Sf. Gh. 30 12 4 14 24-32 23
ÎX Tractorul Bv. 30 10 8 12 25-37 23
14. GF.R. Pașcani 30 13 0 17 41-54 26
1X Portul C-ța. 30 10 6 14 38-51 26
16. GS.U. Galați 30 9 5 16 35-47 23
17. C.S. Botoșani 30 9 2 19 29-51 20
IX Relonul Scv. 30 9 2 19 26-56 29

(duminică 4
Gloria

ETAPA VIITOARE 
Iunie) : I.C.I.M. Brașov 
Buzău (0—2), Oltul St Gheorghe 
— C.S. Botoșani (1—3), F.C. Brăi
la — F.C.M. Galați (1—3), Portal 
Constanța — Ceahlăul P. Neamț 
(0—2), Viitorul Vaslui — Tracto
rul Brașov (0—3), Relonul Săvi- 
neșfi — Victoria Tecuci (1—2), Ni- 
tramonia Făgăraș — C.F.R. Paș
cani (1—3). Delta Tulcea — C.SJd. 
Suceava (0—2), C.S.U. Galați *- 
Steagul roșu Brașov (1—2^.

B: ETAPA A 30 a
SERIA A H-A SERIA A III-A

ELECTROPUTERE CRAIOVA - CHI
MIA RM. VILCEA 1-0 (1-0). Unicul 
gol o fost realizat de Bondrea (min. 23).

DINAMO SLATINA - UNIREA ALE
XANDRIA 1-0 (0-0). A marcat : Licâ 
(min. 65).

ȘOIMII SIBIU - MUSCELUL OM- 
PULUNG 4—1 (1—1). Autorii golurilor: 
Marcu (min. 20 și 49), Schwartz (min. 
52), Țirlea (min. 85), respectiv Bere- 
voianu (min. 17).

PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI- 
METALUL PLOPENI 3-1 (2-1). Au în- 
•crls : Țevi (min. 20), Marica (min. 
36, din 11 m), Georgescu (min. 87), 
respectiv Gruber (min. 7).

GAZ METAN MEDIAȘ - PRAHOVA 
PLOIEȘTI 4—2 (3—1). Autorii golurilor: 
Podor (min. 3), Rău (min. 12), Mo
roni (min. 20), Lazâr (min. 48), res
pectiv Nistor (min. 39), Podor (min. 
69. autogol).

METALUL BUC. - CELULOZA CĂLĂ
RAȘI 2—0 (1—0). Au marcat: Prodan 
(min. 35) și Șumulanschi (min. 77).

F.GM. GIURGIU - RAPID BUCU
REȘTI 1-41 (0—0). Unicul gol a fost 
marcat de C. Sandu (min. 47).

CARPAȚI SINAIA - AUTOBUZUL 
BUG 2—0 (0-0). Au înscris: Băcioiu 
(min. 49, din 11 m) și Dorinei (min. 81).

PANDURII TG. JIU - CHIMIA TR. 
MĂGURELE 3—0 (2—0). Autorii goluri
lor : Pițurcâ (min. 27, din 11 m), Ră- 
doi (min. 43) și Lupa (min. 76).

Relatări de Ia T. Cos tin, D. Mihail, 
~ Diaconescu, Z. Rișno- 
Ștefan, Tr. Barbălată, V. 
M. Băîoi.

D.

ORAȘ- 
Terheș 
11 m)—

F.C. BAIA MARE - DACIA 
TIE 2—0 (2—0). Au înscris : 
(min. 9) și Ariciu (min. 44, din

AURUL BRAD - C.F.R. TIMIȘOARA
1— 0 (1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Goia (min. 40, din 11 m).

METALURGISTUL CUG1R - CHIMI
CA TIHNA VENI 2-0 (1-0). Autorii go
lurilor î Floarea (min. 44) $i Simu 
(min. 58).

CF.R. CLUJ-NAPOCA - MUREȘUL 
DEVA 2—0 (1—0). Au marcat : Bata- 
diu (min. 44) și Coman (min. 87).

U.M. TIMIȘOARA - GLORIA BIS
TRIȚA 2-1 (0—0). Au înscris : Mușat
(min. 60), Pop (min. 66), respectiv 
Moga (min. 78).

ARMATURA ZALÂU - MINERUL LU- 
PENI 1-0 (1-0). Unicul gol a fost rea
lizat de Goga (min. 12).

AV1NTUL REGHIN - VICTORIA CĂ
REI 1-1 (1-C). Au marcat : Monoki 
(min. 21, din 11 m) pentru Avîntul* 
Gherine (min. 83) pentru Victoria.

MINERUL MOLDOVA NOUA - „U” 
CLUJ-NAPOCA 1-2 (1-1). Autorii go
lurilor : Nestorovici II (min. 42), res
pectiv Lăzăteanu (min. 5, din 11 rr»J 
și Florescu (min. 83).

CI.L. SIGHET - VICTORIA CALAN
2- 0 (1—0). Au înscris : Grindeanu
(min. 27) și Soața II (min. 70).

Relatări de îa V. Săsăranu, Al. Jur- 
că, M. Vîlceanu, I. Pocol, Șt. Mar
ton, M. Bonțoiu, L Maior. P. Suman- 
dan și S. Pralea.

1. 
2.
1
A
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13. 
IA 
15. 
IA 
17. 
IA

Rm. V.CHIMIA 
Frog. Vulcan 
Met Plopani 
Dinamo Slatina 
Rapid Buc. 
Metalul Buc. 
F.GM. Giurgiu 
Gaz metan 
Autobuzul Buc. 
Șoimii Sibiu 
Chimia Tr. M. 
Celuloza Căi. 
Muscelul C-lung 
Unirea A!ex. 
Carpați Sinaia 
Hectroputere 
Pandurii Tg. J. 
Prahova Fi.

ETAPA VIITOARE 
Iunie) : Chimia Tr. 
F.C.M. Giurgiu (0—3), " Celuloza 
Călărași — Electroputere Craiova 
(0—1), Șoimii Sibiu — Unirea A- 
lexandria (1—1), Autobuzul Bucu
rești — Rapid București (0—0), 
Gaz metan Mediaș — Carpați Si
naia (1—3), Prahova Ploiești — 
Dinam o Slatina (0—4), Metalul 
București — Progresul Vulcan 
(1—1), Pandurii Tg. Jiu — Muscelul 
Cîmpulung (0—2), Chimia Rm. 
VUcea — Metalul Plopenl (2—3>.

30 
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

17
14
13
14
12
13
14
13
11
12
13
12
12
10
10
10

8
5
(duminică

Măgurele

2
8
8
5
9
7
5
5
8
8
4
5
5
8
8
7
8
6

11
8
9

11
9

10
11
12
11
12
13
13
13
12
12
13
14
19

64-31
47-29
36-34
53-28 
42-26
38- 39
30- 46
33-39
39- 33
39-36
28- 30
32-31
39-43
25-36
22-35
29- 40
31- 41
21-51

34
36
34
33
33
33
33
31
30
30
30
29
29
28
28
27
24
16

4

î. F.G BAIA M. 30 20 7 3 66-19 47
2. GF.R. Cj-Nop. 30 18 7 5 67-19 43
3. „U“ Cj.-Nap. 30 19 5 6 56-20 43
4. Gloria Bistrița 30 16 4 10 57-26 36
X Mureșul Deva 30 14 5 11 44-34 33
6. Victoria Câlan 30 14 4 12 46-35 32
7. U.M. Timișoara 30 12 6 12 43-43 30
8. Metalurg. Cugir 30 12 6 12 38-39 30
9. CF.R. Timișoara 30 12 5 13 32-29 29

10. Aurul Brad 30 12 4 14 41-40 28
11. Chimica Tîrn. 30 12 4 14 40-45 28
12. Minerul M. N. 30 12 4 14 28-36 28
13. C.I.L. Sighet 30 10 7 13 34-45 27
14. Armătura Zalău 30 11 4 15 39-41 26
IX Dacia Orăștie 30 11 4 15 31-42 26
16. Min. Lupeni 30 11 2 17 23-50 24
17. Victoria Cărei 30 8 5 17 19-58 21
18. Avîntul Reghin 30 2 5 23 13-96 9

4
— U.M. Ti— 
Brad — Mi-

(duminicăETAPA VIITOARE 
Iunie) : C.I.L. Sighet 
mișoara (1—3), Aurul 
nerul Moldova Nouă (0—1), Gloria 
Bistrița — Chimica Tîmăveni 
(0—0), F.C. Baia Mare — Avîntul 
Reghin (1—j), C.F.R. Timișoara — 
Armătura Zalău (1—1), Victoria 
Cărei — Mureșul Deva (0—2), Vic-*- 
toria Călan — C.F.R. Cluj-Napo
ca (0—2), Minerul Lupeni — Me-- 
talurglstul Cu gir (0—4), „U“ Cluj— 
Napoca — Dacia Orăștie U—■ $



VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN TARI SOCIALISTE DIN ASIA

Trăgătorii români au dominat categoric Campionatele țârilor latine $i Grec ici

CORNELIU ION: 598 p LA PISTOL VITEZĂ - 
REZULTAT EGAL RECORDULUI MONDIAL!

(Urmare din pay. 1)

Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia si Kampuchiei Democrate.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu, 
Însoțiți de tovarășii din condu
cerea de partid și de stat a 
celor două țări, se indreaptă 
apoi spre mulțime, răspunzind 
cu multă prietenie manifestări
lor pline de căldură și dragoste 
ale miilor de kampuehieni aflați 
pe aeroport.

In aplauzele mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu, cei
lalți oaspeți români, împreună 
cu tovarășii din conducerea de 
partid și de slat a Kampuchiei 
Democrate părăsesc aeroportul, 
indreptindu-se spre reședința ce 
le-a fost rezervată inaltilor soli 
ai poporului român.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușeseu. mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
au avut la reședință, imediat 
după sosire, o primă intrevedere 
cu tovarășii Pol Pot, secretarul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului 
Kampuchiei Democrate, și Khieu 
Samphan. președintele Prezidiu
lui de Stat al Kampuchiei De
mocrate.

★
Duminică, 28 mai, au inceput 

la Pnom Penh convorbirile ofi
ciale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Pol Pot, 
secretarul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Kampuchia, prim-ministru al

,, Turneul țărilor socialiste la scrimă"

NUMEROASE SURPRIZE ÎN PROBA DE SABIE
Disputată sîmbătă în sălile 

complexului sportiv Floreasca 
din Capitală, proba individuală 
de sabie a fost presărată cu 
multe surprize. Astfel, încă din 
primul tur au fost eliminați 
trăgătorii noștri Pantelimones- 
cu, Oancea și Pop, ultimul, 
unul dintre cei mai buni sa- 
breri din lume, ratînd califica
rea într-o serie din care au 
mers mai departe doi scrimeri 
cvasi-necunoscuți : Etropolski
(Bulgaria) și Ulrich (R.D.G.). 
Am notat, de asemenea, victo
ria obținută de tînărul C. Ma
rin asupra campionului olimpic, 
sovieticul Krovopuskov. în 
faza eliminărilor directe și re
calificărilor, campionul olimpic 
a fost eliminat de către cu
banezul Salazar, pentru ca și 
acesta din urmă să fie la rîn- 
du-i scos din concurs de către 
reprezentantul țării noastre, 
Nilca. în finala probei s-au 
calificat astfel C. Marin 
(România), Nebald (Ungaria), 
Pierkowski (Polonia) și Niki- 
șin (U.R.S.S.) direct șl pe baza 
recalificărilor Nilca (România) 
și Hoeltye (R.D.G.). O finală 
deosebit de puternică dacă 

ținem seama de faptul că Ni- 
kișin a făcut parte din echi
pa campioană mondială în 1977, 
Nebald a fost campion mondial 
de tineret în 1976, Pierkowski 
a fost vicecampion mondial In 
1975, C. Marin campion mon
dial universitar în 1976, iar 
Nilca este actualmente nr. 1 
în clasamentul „Cupei Mon
diale".

Desfășurarea ultimului act al 
competiției a stat și ea sub 
semnul surprizelor, prima din
tre ele fiind aceea că reprezen
tanții României, acreditați 
inițial ca favoriți, n-au reușit 
să se impună, Al. Nilca acu- 
zînd evident oboseala, iar C. 
Marin neavînd, dispoziția ofen
sivă de a se impune. Și chiar 
dacă într-un asalt decisiv C. 

ȘMarin — Pierkowski s-a ajuns 
la un final rar întîlnit. Ia sco
rul de 4—4 înregistrindu-se 
două serii de simultane, C. Ma
rin avînd a ultimă prioritate

Guvernului Kampuchiei Demo
crate.

In cadrul convorbirilor s-a 
făcut un larg schimb de infor
mații in legătură cu desfășu
rarea activității celor două 
popoare și partide, cu munca de 
construcție a socialismului in 
ambele țări.

Convorbirile au evidential sa
tisfacția reciprocă pentru rela
țiile de prietenie statornicite 
intre cele două partide și state, 
in spiritul respectului reciproc, 
al egalității, neamestecului in 
treburile interne, al solidarității 
militante in lupta împotriva im
perialismului. S-a exprimat do
rința ca, pe această bază, să se 
asigure intensificarea prieteniei 
șl solidarității, dezvoltarea 
schimburilor și cooperării eco
nomice, tebnico-știintifice, cul
turale, a schimbului de expe
riență, a conlucrării pe toate 
planurile, a colaborării intre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, in interesul asigurării 
persului înainte pe calea socia
lismului. a bunăstării, in folosul 
cauzei generale a socialismului 
șl independentei națiunilor, a 
păcii și colaborării libere, egale 
in drepturi, a tuturor popoare
lor.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de prietenie 
tovărășească, de cordialitate și 
Înțelegere reciprocă.

★
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușeseu, duminică, 28 mai, a 
fost oferit un banchet oficial de 
către tovarășul Pol Pot, secreta
rul Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului 
Kampuchiei Democrate.

In timpul banchetului, to
varășii Pol Pot și Nicolae 
Ceaușeseu au rostit toasturi ur
mărite cu deosebit interes, viu 
aplaudate de cei prezenti.

pe baza sorților, pe care a va
lorificat-o (cîștigind deci în... 
prelungiri cu 5—4), Nebald a 
reușit să termine neînvins și 
ultimul asalt cu Nilca (5—3). 
C. Marin, care pierduse în fața 
acestuia la 3, a trebuit să se 
mulțumească cu locul 2. Clasa
mentul final: 1. Gyiirgy Ne
bald (Ungaria) 5 v ; 2. Cornel 
Marin (România) 4 v ; 3. A- 
leksandr Nikișin (U.R.S.S.) 2 v 
(0) ; 4. Frank Hoeltye (R.D.G.) 
2 v (—1) ; 5. Jacek Pierkowski 
(Polonia) 2 v (—2) ; 6. Alexan
dru Nilca (România) 0 v.

- P. SL. -
★

Duminică, non-stop, probele 
pe echipe la sabie și floretă (b). 
Cu două victorii in grupele 
preliminare (9—4 la R. D. Ger
mană și 9—6 la Cuba), echipa 
de sabie a României s-a califi
cat în turneul final. Aici, întîl- 
nind In primul meci formația 
U.R.S.S., sabrexii noștri, mai 
puțin proaspeți și insuficient de 
deciși, au cedat cu 9—3. Rămî- 
nea de văzut ce se va întimpla 
în partida cu sabrerii Poloniei, 
în caz de victorie, locul III.

TELEX a TELEX a TELEX a TELEX
ATLETISM • La Konxville 

(Tennessee), atleta americană 
Kathy Mills a corectat recordul 
mondial feminin pe 5000 m, cu 
timpul de 15:35,53 (v.r. Jan
Merlll 15:37.0). a La Philadel
phia, R. Nehemlah a cîștigat 
doua probe : 100 m in 10,18 și 
110 mg tn 13,6. • Englezul D.
Harrisson a stabilit un nou re
cord al cursei de marș de la 
Rouen, parcurgind în 24 ore dis
tanța de 217,200 km. a La Erfurt, 
Marita Koch (R.D. Germană) — 
nou record al lumii la 200 m. cu 
22,06 (v.r. 22,21, Irena Szewinska).

BASCHET • tn finala turneu
lui de la Madrid : Real — Par
tizan Belgrad 122—101 (55—52).

CICLISM a A Început „Pre
miul ziarului 1’Humanlte". Etapa- 
prolog, desfășurată la Le Hâvre, 
a revenit olandezului De Hey — 
6 km în 8:45. în continuare, P.

Au luat sfirșit întrecerile ce
lei de a 22-a ediții a Campio
natelor de tir ale țărilor latine 
și Greciei, găzduite de poligonul 
Tunari. Șl ultimele două zile de 
întreceri au fost dominate tot 
de trăgătorii români, care, la 
două probe (pușcă liberă 3 x 40 
f și pistol viteză) din trei, au 
ocupat primele trei locuri ale 
clasamentelor individuale. Per
formanta este cu atît mai me
ritorie cu cât vremea a fost 
închisă, ploioasă, friguroasă.

Pe o astfel de vreme, la 
pistol viteză, de pilda, doi din
tre cel mai reputați campioni 
ai noștri. Cornellu Ion și Dan 
Iuga, au reușit cele mai bune 
performanțe ale lor din ultimul 
an, iar al treilea. Marin Stan, 
a confirmat valorosul său salt 
din 1978.

Corneliu Ion și-a confirmat 
valoarea și în aceste condiții 
dificile : realizînd. atît in man
șa de sîmbătă cit și în cea de

ÎNTRECERI DE CAIAC-CANOE 
LA MOSCOVA Șl PANCEAREVO

Pe noua bază nautică olim
pică din Moscova a început 
concursul internațional de caiac- 
canoe „Memorialul lulia Riab- 
cinska". în prima zi de între
ceri. pentru culorile sportive 
românești au obținut victorii 
Ivan Patzaichin, la canoe simplu 
1 000 m. și echipajul Tom» și 
Gheorghe Simionov la canoe 
dublu. Proba masculină de caiac 
1 000 m a revenit lui N. Ste
panenko (U.R.S.S.), iar la caiac

BALCANIADA DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

slavii cedaseră cu o searji îna
inte In fața voleibaliștilor turci. 
Partida s-a desfășurat. în ge
neral, în nota de dominare a 
sextetului iugoslav, care a ac-

Sportivii români, iată, au reușit 
să se regăsească într-o bună 
măsură (și îndeosebi Pop și C. 
Marin, autori a cite 3 victorii), 
cîștigind cu 8—6. Celelalte vic
torii românești au fost „opera" 
lui Nilca și Mustață. La acest 
scor nu s-a mai continuat par
tida, deoarece și la tușaveraj 
4-ul țării noastre avea o supe
rioritate netă. Polonezii au 
punctat prin Jablonowskj (3), 
Kondrat (2) și Krolikowskî (1), 
Bierkowski (0 v). Așadar locul 
III, după U.R.S.S. și Ungaria 
(în meciul direct dintre aceste 
două echipe, 9—5 pentru scri- 
merii sovietici).

La floretă, debut bun al spor
tivilor noștri : 9—0 și 8—7 cu 
floretiștii bulgari și, respectiv, 
cu cei din R.D. Germană. în 
grupă. Apoi, în turneul final, 
un nescontat, la aceste propor
ții, 5—9 cu formația U.R.S.S., 
iar după aceea, din nou. in
credibil. 3—9 cu echipa Poloni
ei ! Și aici, deci, locul III.

Luni, proba individuală de 
floretă (f).

- T. ST. -

Thevenard a sosit primul pe dis
tanța Dieppe — Amiens (120 km 
în 2h54:31) șl conduce în clasa
mentul general. In această eta
pă, ciclistul român Constantin 
Căruțașu a sosit al 5-lea șl se 
află la 7 sec de lider. a In 
Turul Italiei, înaintea ultimei e- 
tape conduce belgianul De 
Muynck, urmat de italienii Ba- 
ronchelli la 59 sec, Moser la 2:19, 
Panizza la 7:57.

FOTBAL a La Pekin, meciul 
dintre selecționata capitalei R.P. 
Chineze șl echipa ghaneză „Black 
Stars", a fost cîștigat de gazde 
cu scorul de 4—3 (3—1). a In
C.E.  tineret, la Kuoplo : Finlan
da — Grecia 0—1 (0—1). a Fi
nala Cupei Bulgariei : Marek 
Stanke Dlmltrovo — T-S.K.A. 
Sofia 1—0 (1—0) ! a Campiona
tul Elveției s-a încheiat cu vic
toria echipei Grasshoppers — 
29 p, urmată de Servette Geneva 

duminică. 299 p, el a egalat, cu 
totalul de 598, recordul mon
dial al probei. Chiar dacă 
performanța nu este omologabi- 
lă (competiția de pe Tunari ne- 
făcind parte dintre acelea în 
cadrul cărora pot fi stabilite 
recorduri europene sau mondia
le) rezultatul este concludent, 
însuși autorul ei n-a mai reu
șit-o decit de două ori (printre 
recordurile sale figurind. însă, 
și un „600 din 600“ de excepție, 
în 1976). Dan Iuga revine și el 
spre fruntea clasamentelor in
dividuale românești ale probei, 
cu 595 p. rezultat care poate fi 
corectat pozitiv la Campionate
le internaționale ale României 
(6—9 iulie).

Și probele de pușcă liberă 
3 x 40 f. seniori și pușcă stan
dard, 3 x 20 f. senioare au re
venit reprezentanților noștri, ei 
acomodindu-se mai bine condi
țiilor dificile de întrecere.

fete a cîștigat Rozitta Eberle 
(R.D.G.).

Pe lacul Pancearevo, din 
apropierea capitalei Bulgariei, 
in prima zi a competiției de 
caiac-canoe „Regata Sofia", 
concurentul român Constantin 
Macavencu a cîștigat proba de 
caiac simplu — 1 000 m. în 
3:58,0, urmat de Benko (Un
garia) — 3:59,2 și Varhely (Un
garia) — 4:00,4.

ționat mai ambițios, mai per
cutant în atac. Am putea a- 
duce în discuție și cele 4—5 
erori grave de arbitraj, prin 
care cuplul D. Ghigov (Bulga
ria)—O. Aldinol (Turcia) au 
defavorizat echipa noastră, dar 
principalele cauze ale insucce
sului au fost: subestimarea ad
versarului, coroborată cu jocul 
învechit, cu forma slabă a co
ordonatorilor, cu serviciile moi 
și cu dublajul defectuos. Deci, 
3—2 (—14, 12, —9, 12, 8) pen
tru Iugoslavia.

Reprezentativa feminină a 
României nu a fost nici ea scu
tită de emoții în întîlnirea cu 
echipa Iugoslaviei, victoria re- 
venindu-i, la capătul unui meci 
echilibrat, cu 3—2 (—11. 11, 5, 
-14, 11).

Alte rezultate : Iugoslavia — 
Grecia (m) 3—0, Iugoslavia — 
Turcia (f) 3—0.

CLASAMENTE : feminin — 
L ROMANIA, campioană bal
canică, 2. Bulgaria, 3. Iugo
slavia, 4. Turcia ; masculin — 
1. BULGARIA, campioană bal
canică, 2. România, 3. Iugo
slavia, 4. Turcia, 5. Grecia.

C. E. de baschet feminin

ROMÂNIA-OLANDA 71-69
POZNAN (prin telefon). în 

localitate a continuat, după 
o zi de pauză, cea de a 16-a 
ediție a C.E. de baschet femi
nin. Echipa României a întîl- 
nit-o pe cea a Olandei. Bas
chetbalistele noastre au obținut 

• TELEX • TELEX
— 28 p șl F. C. Basel — 27 p. 
a La Buenos Aires, în meci de 
pregătire pentru C.M. : Italia — 
Union Deportivo 1—0. A marcat 

Bettega. • La Montevideo : Spa
nia — „Universitarlo" 11—0.

MOTO • Cursa de la Imola 
(500 cmc) a fost cîștigată de ve- 
nezueleanul Johnny Cecotto. pe 
„Yamaha" — medie orară 
147.928 km.

TENIS a Finala turneului de 
la Milnchen se dispută între 
G. Vllas și Chr. Mottram. tn 
semifinale î Vllas — Taroczy 
6—1, 7—6, 6—1 ; Motram — Fra- 
nulovlcl 4—6. 6—4, 6—3, 6—2. In 
proba de dublu, perechea Tiriac 
— Vilas a întrecut cu 6—1. 6—3 
pe Carmichael — Mottram șl pe 
Bob Hewitt, Karl Meiler cu 6—7, 
6—4, 6—4.

VOLEI a Finala turneului fe
minin de la Pekin : R.P. Chi
neză — Japonia 3—0 (17, 13, 9).

în ansamblul întrecerilor, a 
evoluție bună a țintașilor ro
mâni, materializată in clasamen
tul general, care atestă cea mai 
categorică victorie românea* ri 
din istoria competiției : 1. Româ
nia (21 locuri I, 10 locuri n. T 
locuri 3), 2. Franța (3 — 12 — 
6), 3. Spania (2 — 0 — 5). A 
Belgia (0 — 4 — 3). Grecia 
(0 — 0 — 3) etc.

Radu TIMOFTE

REZULTATE TEHNICE : Puș
că liberă 3X40 f : 1. I. Codrea- 
nu 1152 p. 2. L Olărescu 1150 p, 
3. Nicolae Rotaru 1149 p, 8. L 
Trăseăveanu 1130 p ; poziția pi
cioare : 1. I. Olărescu 372 p : 
poziția genunchi : 1. N. Rotaru 
392 ; pușcă liberă, 3X40 t, echi
pe : 1. România 3 422 p, 2. Fran
ța 3 394 p, 3. Grecia 3363 p ; 
pușcă standard 3X20 f, senioare: 
1. Mariana Feodot 564 p. 2. Du
mitra Matei 558 p, 3. Garcia Ma
ria Cruz (Spania) 557 p, 4. Eva 
Olah 555 p, 6. Nieulina IosLf 
551 p, 8. Margareta Vochin 546 p; 
echipe : 1. România 1677 P. 2. 
Franța 1632 p, 3. Belgia 1584 p 
pistol viteză : 1. Corneliu Ion 
598 p, 2. D. Iuga 595 p, 3. M. 
Stan 593 p, 4. Jaques Brâu 
(Franța) 592 p, 5. Juan Segul 
(Spania) 590 p; echipe: 1. Româ
nia 1786 p, 2, Franța 1760 p, 3. 
Spania 1754 p.

FINALE DiRZ DISPUTATE
LA FORO ITALICO

• Virginia Ruzici — locul 
II la simplu și locul I (cu 
Mima Jausovec) la dublu

ROMA, 28. în întîlniri echi
librate și foarte dîrz disputate 
au fost desemnați deținătorii 
titlurilor in actuala ediție a 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, desfășurate 
timp de o săptămînă pe terenu
rile de la Foro Italico din Ro
ma. La simplu feminin, puter
nica jucătoare cehoslovacă Re
gina Marsikova a terminat în
vingătoare asupra româncei 
Virginia Ruzici, după două se
turi decise în prelungiri : 7—5, 
7—5. în schimb, Virginia Ruzici 
a terminat pe primul Ioc in 
proba de dublu, alături de jucă- 
toarea iugoslavă Mima Jauso
vec, ele întrecînd în finală pe
rechea Florența Mihai (Româ
nia)—Betsy Nagelsen (S.U.A.) 
cu 6—2, 2—6, 7—5. în semifi
nale, Ruzici—Jausovec au elimi
nat pe Marsikova (Cehoslova
cia)—Anliott (Suedia), la scorul 
de 7—5, 7—6.

în proba de simplu masculin, 
suedezul Bjorn Borg s-a impus 
în fața multiplului campion 
italian Adriano Panatta in cinci 
seturi 1 1—6, 6—3, 6—1. 4—6, 
6—3. în fazale anterioare. Borg 
învinsese pe americanii H. So
lomon (6—2 6—1) și E. Dibbs 
(6—4, 6—3). Panatta s-a calificat 
după o semifinală marcată de 
incidente, în care spaniolul J. 
Higueras s-a retras cînd tabela 
de scor indica 0—6, 7—5.

victoria cu 71—69 (38—36) la 
capătul unul meci în care au 
condus majoritatea timpului, 
dar în care nu s-au putut des
prinde decit rareori (min. 9 : 
22—12, min. 26 : 48—40). Au 
înscris : Roșianu 18, Mathe 14. 
Duțu 13, Andreescu 8, Balaș 8, 
Goian 6, Aszalos 4, pentru în
vingătoare. respectiv De Lifede 
18. Maarschalkerweerd 16. De 
Ridder 12, Van Reemst 5. Steen- 
mitz 2, Bosch 6, Geurtz 4, 
Blauge 6. Au arbitrat foarte 
bine M. Cziffra (Ungaria) si Z. 
Soltysiak (Polonia). Clasamentul 
grupei : 1. România 8 p (4 
jocuri), 2. Italia 7 p (4). 3. Olan
da 6 p (4). 4. R.F. Germania 
5 p (3). 5. Suedia 4 p (4). 6. 
Spania 3 (3).

Echipa României joacă luni 
cu aceea a Italiei.

Referitor la întrecerile pentru 
titlul de campioană a Europei 
ele se vor încheia, conform an
ticipărilor, in favoarea selecțio
natei Uniunii Sovietice. Pentru 
celelalte medalii, echipele Fran
ței, Iugoslaviei, Cehoslovaciei, 
Ungariei și Bulgariei candidea
ză cu șanse apropiate.


