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| FINALELE EDIȚIEI DE VARĂ j 

I A MARII COMPETIȚII NATIONALE I 

| „DACIADA“ | 
| ca fi amplele manifestări sportiva, culturale fi artistice care 

rar completa bogatul program al HnaMor - „Ștafeta Docio-
$ clei", .Serile Daciodei* etc. - constituie subiectele de larg 
| interes pentru mișcarea sportivă, pentru masele de iubitori | 
$ ai sportului, prezente in paginile 4-5.
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Pe Stadionul Republicii, la jubileul campionatelor internaționale

UN BUCHET DE PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALĂ
ÎNREGISTRATE DE ATLEȚII NOȘTRI

• NATALIA MĂRĂȘESCU 2:00.6 la 800 a șl 4:04,8 la 1500 ■; 
MARICICA PUICĂ non record la 3 000 a-8:46.2; GINA PANA1T 
6.71 îs la lungime; ILIE FLOROIU 13:28,0 la 5000 m; ADRIAN

GHIOROAIE 16,54

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, campioană a României pe anul 
1978 la handbal feminin. De la stingă la dreapta, sus .* Darinca 
Marcov, Elena Mezel, Terezia Popa, Rita Popăilă, Della Marincov, 
Doina Cojocaru ți Constantin Lache — antrenorul echipei ; fot : 
Nadire Luțaș, Ana Gebauer, Lidia Stan, Cornelia Epure ri F lorica 
Chiț. Lipsesc din fotografie Zoranca Stefanovici ți Eugenia Vițan 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, DIN NOU
CAMPIOANĂ LA HANDBAL FEMININ

Ieri a luat sfîrșit campiona
tul feminin de handbal. Divizia 
A. Titlul a fost ciștigat, din 
nou, do UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA, formația pe care • 
antrenează de ani țl ani Con
stantin Lache. Tot de ani și 
ani, formația din orașul de pe 
malurile Begăi se află in frun
tea handbalului românesc, ea 
reușind să-și materializeze va
loarea in întrecerile internațio
nale (locul II In C.C.E.) și să 
ofere echipei naționale jucă
toare de bază. Pentru ceea ce 
a însemnat Universitatea Timi
șoara în handbalul românesc, 
ea și pentru ce mai poate În
semna, pentru noua sa perfor
manță, clubul, echipa și antre
norul merită calde felicitări.

Ultima etapă a fost domina
tă de rezultate surpriză. I.E.FJ3. 
le-a întrecut pe noile campioa
ne chiar în fief-ul lor, Mureșul 
— echipa surprizelor plăcute — 
s-a lăsat depășită de această 
dată chiar pe teren propriu, 
iar Constructorul Timișoara, 
deși a învins, suportă rigorile 
unui golaveraj inferior.

La băieți, Dinamo București 
și-a adjudecat victoria în der- 
by-ul cu cîștigătoarea „Cupei

CLASAMENT, DIVIZIA A (f)
1. U. nmlprara fO 11 3 4 253-223 25
2. Hidro C-țo 10 11 1 6 302-243 23
X Confecția 10 11 1 6 249-218 23
4. Mrș. T0. M. 10 9 3 4 273-260 21
S- Pros rond 10 7 3 8 215-223 17
6. Ropld 10 7 2 9 262-281 14
7. I.E.FA 10 7 2 9 212-232 14
8. U. București 10 4 2 10 253-248 14
9. Consfr. Tim. 10 6 2 10 188-207 14

10. U. CJ.-Napoca 10 4 3 11 234-264 11

wwwwwwwww
României**, H.C. Minaur Baia 
Mare, iar Steaua — în aștep
tarea unor surprize șl în „ta
băra cealaltă** — ișl rotunjește 
golaverajul...

Pentru băieți urmează două 
săptămîni de._ foc.

FEMININ
UN MERITUOS LOC II 

PENTRU ECHIPA LUI TRA
IAN BUCOVALA. Hidrotehni
ca Constanța — marea surpri
ză a acestui campionat (în a- 
nul promovării în prima divizie 
ocupă locul ni) — și-a dorit 
foarte mult medalia de argint

(Continuare in pag. a 2-a)

Am aniversat sîmbătă și du
minică, pe Stadionul Republicii, 
trei decenii de la primele cam
pionate Internaționale de atle
tism ale României, competiția 
devenită de-a lungul anilor una 
din le* calendarului con
tinental Gazda tradițională a 
concursurilor, stadionul din Dea
lul Spiril. l-a primit acum pe 
reprezentanții a 14 țări (Anglia, 
Austria, Cehoslovacia, Cuba, El
veția, Franța, R.D. Germană, 
Grecia, Iran, Italia, Iugoslavia, 
Polonia. Turcia și Ungaria), că
rora 11 s-au adăugat, in număr 
mare, atleții noștri fruntași reu
niți, de fapt, și de „internaționa
le* dar și de competiția de tra
diție care este pentru ei 
concursul republican de primă
vară al seniorilor.

Din păcate, prea puțini bucu- 
reșteni s-au Încumetat să ia dru
mul Stadionului Republicii. Cei 
rare au făcut-o, însă, nu numai 
că n-au avut ce regreta, specta
colul atletic ridicîndu-se la un 
nivel acceptabil, dar, mai mult, 
au avut prilejul să asiste la rea
lizarea unui buchet de perfor
manțe remarcabile, cu certă re
zonanță internațională. Avem 
bucuria să constatăm faptul că 
autorii acestor performanțe de 
excepție, onorante pentru ori
care mare concurs internațional, 
de oriunde aU fost atleții români.

„CROSISTELE* LA ÎNĂLȚIME...

Cea mai valoroasă atletă a edi
ției a XXIV-a a „internaționa
lelor* a fost, indiscutabil, aler- 
gătoarea craioveancă Natalia 
Mărășescu. Simbătă. la 1 500 m, 
în condițiile unui vînt puternic

o la triplusaît
— care l-a răpit, cu siguranță, 
citeva secunde bune — Natalia 
a înregistrat cu 4:04,8. unul din-

Maricica Puică, Intr-o cursă so
litară, In care adversar i-a fost, 
de fapt, doar cronometru!, a rea
lizat un nou record național cu 
8:464, de asemenea un rezultat 
de valoare mondială. Maridca 
a demonstrat — ținînd seama și 
de faptul că ne aflăm, to
tuși, abia la Început de drum 
In sezonul 1978 — evidente re-

net in finalul cursei de 800 m
Foto : Ion MIHAICA

Natalia Mărășescu te impune 

tre cele mai bune rezultate mon
diale ale sezonului. In condiții 
atmosferice mai bune, și dacă 
ar fi declanșat mai devreme fi
nișul, poate că ea ar fi Încheiat 
cursa cu un nou record, mal 
aproape de granița celor 4 mi
nute. Mai spectaculoasă declt 
performanța In sine ni s-a părut 
ușurința alergării sale, eficiența 
fuleului. Un început de sezon 
spectaculos, după reușitele din 
sală și la cros !

Și pentru că am amintit de 
cros, vom consemna frumoasele 
evoluții ale tuturor componente
lor formației campioană mon
dială la Glasgow. La 3 OOO m,

surse, posibilități de a coborî 
eu multe secunde sub noul 
record și de a deveni o adver-

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 2-a)

„Cupa României" ia oină

Tnamo bucurești, 
ClȘTIGĂTOARE 
MERITUOASĂ

Divizia A de fotbal: etapa nr. 32

INCERTITUDINEA
CONTINUĂ LA AMBII POLI 

Al CLASAMENTULUI
• Steaua, învingătoare în derbyul cu Dinamo, 

se menține la egalitate — în frunte — doar cu 
F.C. Argeș • F.C. Constanța, un punct de mare 
preț la Oradea • Spectaculoasa ascensiune a 
tirgoviștenilor • Alte meciuri decisive în etapa 
viitoare, penultima

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C. Bihor - F.C. Constanța 0-0
F.C.M. Reșița - U.T. Arad 0-0
S.C Bacău - Jiul 4-0 (1-0)
Dinamo - Steaua 0-1 (0-0)
Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș 3-0 (2-0)
Univ. Craiova - F.C. Petrolul 2-0 (1-0)
Politehnica lași — F.C Corvintrf 1-0 (1-0)
GS. Tirgoviște — Politehnica Tim. 3-1 (0-0)
F.G Argeș - F.C. Olimpia 3-2 (0-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 11 iunie)

Citiți In paginile 6—7

U.T. Arad — F.C. Petrolul (3-4)
GS. Tirgoviște — Politehnica lași (1-3)
F.C. Constanța — Steaua (0-5)
Jiul — Univ. Craiova (1-0)
F.C Bihor — F.C. Argeș (1-3)
Dinamo — Politehnica Tim, (0-1)
F.C.M. Reșița — F.C. Olimpia (1-2)
S.C. Bacău — Sportul studențesc (1-1)
F.C Corvi nul — A.S.A. Tg. Mureș (1-0) cronicile partidelor etape)

1. STEAUA 32 16 7 9 70-46 39
2. F. C. Argeș 32 17 5 10 54-47 39
3. Politehnica Timișoara 32 16 5 11 45-33 37
4. Sportul studențesc 32 17 2 13 47-40 36
5. Dinamo 32 14 5 13 45-37 33
6. C. S. Tirgoviște 32 13 7 12 28-31 33
7. A.S.A. Tg. Mureș 32 13 6 13 47-38 32
8. Univ. Craiova 32 13 6 13 36-31 32
9. Jiul 32 14 4 14 50-46 32—

10. U. T. Arad 32 12 8 12 47-50 32
11. F. C Corvi nul 32 10 11 11 42-42 31
12. S.C. Bacău 32 12 7 13 44-54 31
13. F. G Bihor 32 14 3 15 35-51 31
14. F. C. Constanța 32 13 4 15 38-43 30
15. F. C. Olimpia 32 13 4 15 37-45 30
16. Politehnica lași 32 11 7 14 39-37 29
17. F. C. Petrolul 32 11 7 14 40-43 29
18. F.C.M. Reșița 32 8 4 20 28-58 20

Oct Ionescu își manifestă 
bucuria după înscrierea pri
mului gol din partida de 
ieri Sportul studențesc — 
A. S. A. Tg. Mureș.

Foto: V. BAGEAC

GOLGETERII
20 goluri — D. Georgescu 

(Dinamo) — 3 din 11 m.
18 goluri — Iordănescu (Stea

ua) — 2 din 11 m.
15 goluri — Răducanu (Stea

ua).
14 goluri — Buduru (F. C. 

Constanța). Radu II (F.C. Ar
geș) — 4 din 11 m.

13 goluri — Broșovschi 
(U.T.A.) — 3 din 11 m.

12 goluri — Hajnal (A.S.A. 
Tg. Mureș), Iorgulescu (Sp. stu
dențesc), Zahiu (Steaua) — 1 
din 11 m.

• „Cjpa Callatis" a revenit 
echipei A. S. A. Constanța 
MANGALIA, 4 (prin tele

fon). O nouă ediție — a 14-a 
— a „Cupei României* la oină 
(competiție devenită tradiționa
lă pentru sportul național româ
nesc) s-a încheiat duminică la 
prînz. întrecerile. începînd de 
la etapele de masă, la care au 
fost prezente sute de echipe, și 
pînă la turneul final, au căpă
tat în acest an un plus de fru
musețe și de interes, datorită 
faptului că ifriportanta compe
tiție a fost inclusă în progra
mul ediției de vară a „Dacia- 
dei*.

Am asistat. în sfîrșit, la pro
movarea în turneul final și a 
altor echipe decît cele care prin 
tradiție își disputau trofeul. De 
aici, și un spectacol sportiv, ca
re a plăcut numeroșilor spec
tatori veniți să asiste la jocuri. 
Am remarcat, de pildă, fru
moasa evoluție a echipei să
tești „Recolta* Rimnicelu (ju
dețul Buzău) care, deși a ocu
pat locul 8. a dat adversarelor 
o replică puternică, promițătoa
re pentru viitoarele mari com
petiții.

Demonstrînd o foarte bună 
pregătire, rezistentă fizică și 
mai ales o stăpînire aproape 
fără cusur a tehnicii de joe. 
echipa Dinamo București s-a 
impus categoric, cîștigînd pen
tru a treia oară „Cupa Româ
niei*. Este un succes pe deplin 
meritat, care dovedește seriozi
tatea cu care jucătorii antrenați 
de Alexandru Ciobanii au abor-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE ATLETISM Divizia A la baschet masculin

(Urmare din pag. 1)

•ară redutabilă pentru excelen
ta alergătoare norvegiană Grete 
Waitz !

Gălățeanca Fița Lovin a fost 
a doua, de două ori, la 1500 m 
(cu un nou record personal 
4:08,5) ?i La 800 m (2:00,9) ară- 
tlndu-se capabilă, in acest an, 
de un salt valoric spectaculos 
fi... competitiv pe plan Interna
tional. Antoaneta Iacob (cu 
două recorduri personale) fi 
Georgeta Gazibara au avut, la 
rindu-le bune prestații.

Revenind la Natalia Mără- 
fescu, vom consemna, e> • În
tărire a foarte bunei impresii 
lăsată la 1500 m, ineditul său 
succes la 800 m. probă in care 
fi-a îmbunătățit eu mai bine de 
o ascundă recordul personal, 
impunindu-se ta finiș în fața 
onor alergătoare cu calități so- 
perioare de viteză fi spectaUgtc 
ale distanței: Mariana Suman. 
Elena Tăriță fi Fița Lovin 1 Ne 
pare rău că accidente de ultimă 
oră (Geana Silaj fi recordmana 
Franței, Marie-Franțoiae Du
bois) au lipsit cursele de sesnl- 
fond de două concurente valo
roase, a cățpr participare ar fi 
dus, probabil, la obținerea unor 
timpi fi mai buni !

PE URMELE VIORICA! 
VISCOPOLEANU

Tânăra brăileancă Gina Fa
nați a fost revelația săriturii în 
lungime. La a patra Încercare, 
ea a preluat conducerea eu • 
săritură de 6,58 m. mai bună cu 
un centimetru decât recordul 
său personal. In ultima Încer
care, Gina a izbutit • săritură 
senzațională, care a măsurat 
4,71 m ! Este al doilea rezultat

GINA PANAIT
mondial al anului, al doilea re
zultat românesc din tonte tim
purile după cel reușit in 1968 
la Mexico de marea noastră 
campioană Viorica Viscopolea- 
nu (6,82 m) fi cea mal lungă 
săritură reușită vreodată pe un 
stadion din țară 1 La numai 20 
de ani, Gina intră viguros în 
plutonul fruntașelor mondiale 
ale săriturii în lungime. Cali
tățile ei de viteză si detentă, 
virsta. priceperea antrenorului 
său Ion Moroiu slnt dteva ar
gumente care ne determină să 
afirmăm că Gina Panait poate 
aspira la... detronarea Vioricăi 
Vlacopoleanu.

La aceeași probă, rezultate 
promițătoare au mai reușit 
Doina Anton (6,48 m — a în
trecut-o pe favorita întrecerii, 
englezoaica Susan Reeve), San
da Vlad (6 43 m) si pentatlo- 
nista Gabriela Ionescu (6,34 m).

★
Micuțul constănțean me Flo

reta, singur cu ambițiile sale, a 
fost la un pas să Încheie cursa 
de 5 000 m cu un nou record 
național, de care l-au despărțit 
doar opt zecimi de secundă î 
Fără îndoială că recordul reaH- 
zat de el In 1974 la C.E. de la 
Roma (13:27,2) are acum, mal 
mult ca oricînd, zilele numărate. 
Foarte bună comportarea lui 
Adrian Gbioroale la triplusalt, 
cu o promițătoare constanță In

LUNA IUNIE PE LITORAL
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM Șl LT.HJL BUCUREȘTI 

oferă locuri la odihnă și tratament in această lună în stațiu
nile de pe litoralul românesc ai Mării Negre, rooomandîo- 
du-se îndeosebi stațiunile Neptun, Venus, Saturn, Jupiter, 
Aurora.

Pentru luna iunie se pot cumpăra bilete de 12 zile pen
tru a vă petrece vacanța in oricare din stațiunile de pe B- 
toral, iar pentra tratament serii complete la Eforie Nord și 
Mangalia.

Un amănunt important : in această lună, un loc in hote
luri de categoria I A, ai cazare și masă, este de 69 iei, față 
de 97,60 Iei in lunile iulie și august.

Pentru informații suplimentare, documentație și înscrieri vă 
puteți adresa la toate filialele oficiilor județene de turism și 
ale I.T.H.R. București.

sărituri peste 16,30 m (cea mai 
lungă 16,54 m). Timișoreanul
Vasile Bichea a câștigat dar 
cursa de 3 000 m obstacole, cu 
un rezultat bun — 8:28,2, ca si 
Tudorel Vasile la lungime — 
7,76 m.
REPLICA OASPEȚILOR NOȘTRI,.

—a fost destul de viguroasă la 
unele probe. Sabine Engel si 
Jutta Krist au avut dștig de cau
ză in duelurile lor cu Argen
tina Menis fi, respectiv, Corne
lia Papa, Jiri Chamrad s-a im
pus la ciocan, Lais Mariano la 
disc (la această probă aruncăto
rii albanezi au ocupat primele 
trei locuri), Maria Antonia Bal- 
tron la suliță, iar Timurlenk 
Sermet a obținut o dublă vic
torie în confruntarea cu semi- 
foudiștii noștri. Oricum, am sim- 
țit lipsa unor stele autentice ale 
atletismului internațional, pentru 
ea frumoasa competiție să-și 
enoreze deplin renumele

Rezultate taregtatrate dmbi- 
*, in pruna zl 4c con
curs : BArbati : mc m : l 
Qaadiu Susdescu (Dtaamo) MAI. 
L D. Cristudor (Steaua) 1X«X x 
SL Văduva (Din.) 11.S3 (vtnt din 
Mțâ i.77 ms) ; «M n : x ștefan 
Nagy (Steaua) «.«, x p. Turia- 
kos (Grecia) «7.74, X L Korodl 
(Steaua) 48,46 ; 1500 ea : X Sermet 
Timurlenk (Turcia) >44.4 X Gh. 
Ghipu (Metalul) > 44. x X P. Lu
pan (Steaua) 3:44.5. L N. Onescu 
(Dinamo) > :4XX X M. Votau (Me
talul) 1:45,4. X p. Copu (5 turna 
c-ta) S.46.S ; îSAce m : x me 
Floreta (Varul C-ța) 38:36.4. X
C. Andrefca (Rapid) M M.S, X 
Gh. Zaharla «XS.U. Galați) 
MM.S. X M. Hatoe (Rapid) 
S.-4S.S ; IM Bg: L P. Palf» 
(-U- Ctai-Napeea) 1XM. X VaL 
Teașcâ (Farul C-ta) IX 74. X E. 
Vasiliou (Grecia) 1X7S ; triplu : 
L> Adrian Gitaaroaxe {Sd»»»») 
16,54 m. XC. Certai (Steaua) 
16.35 m, X B. Bedrodan (Dina
mo) 15,85, X M. Mlhtll (Steaua) 
15,51 m ; lnllU« : X Consum un 
Cintea (Steaua) XH m. X Al. 
Papi (C.S.U. Brașov) XM m, X
D. Albu (Steaua) XM b. X G. 
Telmour (Iran) LM nx X Z. Matta 
(CS.U. Brașov) XM B ; pr*-  
jtaă : X Nicblfor Uger (Steaua) 
XM m, X Cr. Ivea ffUnamo) 
XM m, X ▼. Bogdan (_V*  CluJ- 
Nepoca) XM m ; sreutate : L 
GBeorgbe Crddunescu (Steaua) 
rr^S m. X *.  Tlrlehlț*  ICJSA 
Buc.) 1X5S m, X P. Neagu (Trac
torul Brașov) Mas b ; suliță : 
X Constantin Qrigoras (CA.D. 
Suceava) i»,n bl X X Cslk (Un
garia) 79X0 B. X R. Patterson 
(Cuba) 75,84, A A. Gonzales 
(Cuba) 7XT1 m ;

FEMEI : IOC b I X Veronica
Aagbel (Rapid) 11.9X X M Ba- 
mtmgl (Tarul C-ta) 1X«X X X.
Cueu (Știința C-ța) 12.M ; 4M m :
k Sena Târîțâ (CJk Boman)
SMS. k L Korodl (Steaua)
k K Dlaconlue (C-A. Roman)
W.Tt : IM m : k Natalia llkrt-
*eseu Crate ra> 4 k
F. Lovin fC-S-U. Galați) CM.S,
X A. iacob (Olimpia) 4:1XS. X 
G. Gazibara (C-A-S.U. Timișoara) 
411,1. X B. Pergar (Iugoslavia) 
4:15,B, X C. Sokolowska (Polo
nia) 4:18,4 ; 400 mg : L Doina
Bădescu (Rapid) M,X X S. Marin 
(Metalul) 61.4, 1. G. Bandu (Me
talul) SI,4 ; tangtne : X Gina 
Panait (C.S. Brăila) X71 m, X 
D. Anton (C.S.M. Pitești) «.45 m. 
X & Reeve (Anglia) X«S m. X 
S. Vlad (C.S. Zalău) X« m. X 
G. Ionescu (C-A.U.) SAS m. X M. 
Papp (Ungaria). XM m ; disc : 
L Sabine Engel (R. D. Germa
nă) 61,60 m. 1. A. Menis (Dina
mo) 60,28 m. 1. M. Cr. Betan
court (Cuba) 50,M m, X FL Tăcu 
(Farul C-ta) 56,34 m, X G. Varga 
(Ungaria) 56,14 m.

Rezultatele de duminică: BAR-
BAȚT : 200 m : L Claudlu Șușe- 
lescu (Dinamo) 21,27, X P. Tsia- 
klros (Grecia) 21.7X X Cr. Pat
eu (C.A.U.) 22.07 ; SM m : L Ser
met Timurlenk (Turda) 1:48,5, 2. 
Ad. Miklos (Lie. nr. L B. Mare) 

1:48,X 3. N. Onescu CDlnamo) 
1:48,7 ; 5000 b : L nis Floroiu 
(Farul c-ta) 13 AXX X FL San
dru (Steaua) 13ALX X M. lur- 
dadon (Turcia) 13:52.4 — record 
national ; 20 km marș : L Cornel 
Patuțlnschl (Olimpia) 1A0A7A. X 
C, Stalcu (P.T.T.) 1.3133.t. X V. 
Galușld (Iugoslavia) 1-33:23,2 ; 
«00 mg ; L Dorin Melinte (C.S.U. 
Suceava) 51.88. 1. G. Rampotas
(Grecia) 5X21, 2. Gh. Avram
(Farul C-ța) *X3X  X SX Hari 
(CA.S. Oradea) 53.48 ; 3000 m
obet : X Vasile Bichea «XAA.U. 
Timișoara) 8:283, X N. Valeu 
(Metalul) I:»,8, 3. D. Betinl
(GS.U. Oradea) 8:31,4 ; lungime : 

L Tudorel Vasile (Dinamo) 
1,78 m, X D. lordache (Rapid) 
L50 nx X ȘL Lăzărescu (Rapid)

MARICICA PUICA
XM m ; disc : X Lola Mariano 
(Cuba) si.» m, X J. Morison 
(Cuba) «0,34 m. X J. Martinez 
(Cuba) 5934 m. 4. L Zamfiracbe 
(Dinamo) 58,S3 m, X A. Bcjrow- 
axl (Polonia) S73S m ; ciocan : 
X firi Chamrad (Cehoslovacia)
T8.S2 m. X A. Orosco (Cuba)
U.80 m, X G. Morejon (Cuba)
63,40 m 4. T. Stan (Dlnamo)
8738 m.

FEMEI : SM B : X Maria 8a- 
aaubgi (Farul C-ța) MAL X N. 
Cocu (Știința C-ța) MAS, X L 
Korodi (Steaua) 3L73 ; SM m : 
L Natalia Mărășescu (C-SAX 
Craiova) 23SA, X F. Lovtn (CA.U. 
GaMp) >*.)  X EL Tăriță fC-A. 
Roman) 2313. 4. M. Suman
(C-A. Roman) 2 A2A. X A. la- 
eob (Olimpia) 3333, X X Vaczi
(Ungaria) 234,1 ; 3«M b: X Ma- 
rteica Puică (Olimpia) 144.1 rec. 
nsțwial L C. Burkl (Bvețla) 
8 33.1 — rec. mpocai. X B. 
Eoacbe fObrofdS) 13X8; IMmg: 
L Dumitreseu (Rapid)
MAX L H. Cbokova (Cehoslova
cia) IAU, X M Nedetau (U C3oJ- 
ț«sr n l-a) 1LS3 ; mEțime : X »t- 
M Kirst (R. D. Germană) x*7  SX 
X C. Popa (Dlmmol XM ax 
X A. Betchsteta OL D. Germană) 
XMm.LV. loan (Rapid) 
LSI m ; greutate : L MDiaeia 
Legkin (CXA.U.) 1XM m. X A 
Engel (R. IX Germană) 1738 bl 
X M. Boroș (Dinamo) M.43 Bl ; 
•uliță : L Maria A monta Baltron 
(Cuba) ■« m. X C. Caridad 
«Cobai M.«3 bx X E. Radulv 
(U Cluj-Napoca) yr.M m. L E. 
Jooko (Austria) 5434 ax 

CAMPIONATELE DE HANDBAL

REZULTATE TEHNICE

• Constructorul TMmșoara — Unlversztatea București 15—« (fr—5)• Hidrotehnica ~ _ — — —
• Progresul —
• Mureșul Tg.
• Universitatea

Constanța — Rapid D—15 (16—10) 
Universitatea Cluj-Napoca 13—16 (6—6) 
Mureș — Coc lecția s—u (5—7) 
Timișoara — LZ-F-S. 13—13 (5—9)

g tate*  Cluj-Napoca. Cel maarultn

(Urmare dia pag. I)

Pentru aceasta ■ aruncat în 
meciul cu Rapid (23—18) totul : 
putere de luptă, energie, ambi
ție. Și a cîștigat la capătul unei 
dispute acerbe. Felicitări I Au 
înscris cele mai multe goluri : 
Cazacu 5, Frineu 5. Tomeseu 3 
fi Cotirlă 3 — pentru Hidroteh
nica, Mălai 7, Rădueu 4 fi We
ber 3 — pentru Rapid. Foarte 
bun arbitrajul cuplului V. 
Erban (Ploiești) p Tr. Ene 
(Buzău). (N. ENACHE — 
coresp.).

VICTORIE MERITATA A 
BUCUREȘTEN CELOR. Partida 
dintre Mureșul fi Confecția 
(8—11) a oferit o dispută fru
moasă, disputată în limitele 
fair-play-ului și câștigată pe 
merit de bucureștence, care au 
jucat mai calm, mal bine tac
tic. Cele mai multe goluri : 
Pereș 2, Dudaș 2, Gali 2 —
pentru Mureșul, Eremia 7 — 
pentru Confecția Au condus 
bine E. Fazekaș și F. Nemethi 
(Baia Mare). (A. SZABO — 
coresp.).

MASCULIN
DINAMOVIȘTII CONTINUA 

CURSA. în temerara lor încer
care de a smulgă după 11 ani 
de așteptare, titlul de cam
pioni steliștilor, dinamoviștii 
bucureștenj nu-și permit nici 
o clipă de respiro. Simbătă, 
in partida derby cu H.C. Ml- 
naur, ei au făcut un Joc bun 
și au cîștigat pe merit : 21—17. 
Partenerii le-au oferit o re
plică dîrză, supunîndu-i pe 
elevii lui Oprea Vlase la veri
tabile... cazne.

Se pare că Flangea este pe 
cale să-$i revină la potențialul

STEAUA - VIRTUALA CAMPIOANĂ, 
DUPĂ 0 ÎNTRERUPERE DE 10 ANI!

în ultima etapă a campiona
tului masculin de baschet nu 
s-a Intimplat nimic deosebit, 
poate doar in afara faptului că 
ULFjS.-Lic. 2 București a 
Învins — in ambele confruntări 
din sala Floreasca — pe Dina
mo Oradea și a trimis-o în Di
vizia B (retrogradează împreu
nă cu Boiiteimica lași).

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAFOCA 2—9 ; 
80—45 (44—24) fi 75—65 (45—41). 
Au fost două meciuri de «mtre- 
namenu ia care viitorii cam
pioni au exersat scheme tactice 
ia vederea ultimei partide din 
actualul campionat cu Dinamo 
București, ce va avea loc la 
sfirșitul acestei săptămini in 
cadrul turneului final al prime
lor patru clasate. Cele mai mul
te puncte : Cernat 14 + 14, Oc- 
zelak 6 + 16, Firșu 8 + 12, de 
la învingători, respectiv Barna 
IS + 2+ Roman 16 + 8.

LE.FJS.-Lic. 2 — DINAMO 
ORADEA 2—0 : 79—74 (43—33) 
fi 89—77 (43—39). Bucureștenii 
Si-au jucat ultima carte pentru 
menținerea in prima divizie a 
țărix Ei au avut in dinamoviștii 
din Oradea adversari incomozi. 
Superioritatea tehnică și preci
zia in aruncări a lui Ermurache 
si Brănișteanu au fost insă, 
decisive. S-au remarcat : Er
in arnc he 24 + 29, Brănișteanu 
12 + 22, Petrol 8 + 10, de la 
învingători, respectiv Nagy 
12+20 fi Szep 24+17. (P, IO- 
VAN).

DINAMO — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 2-0 : 138—75 
(71—38) fi 135—80 (70—36). Stu
denții timișoreni nu au putut 
rezista în fața dinamoviștilor 
decit în primele 10 minute ale 
partidei de simbătă, când au 
condus eu 36—28 ! în continuare, 
elevii lui Dan Niculesc au evo
luai din ce în ce mai bine, dis- 
tanțlndu-se pe tabela de mar
caj fi înregistrând scoruri cate
gorice, la diferențe de peste 50 
de puncte față de baschetbaliș- 
tfi de pe malurile Begăi, din 
rândul cărora s-a evidențiat ta

programează joi etapa a XVI-a.

real, iar Bedivan se află intr-o 
accentuată ascendență de formă.

Dia păcate, jucătorii celor 
două echipe s-au preocupat 
uneori in exclusivitate de ar
bitraj, reproșindu-le cavaleri
lor fluierului și greșeli reale, 
dar fi inventate. Antrenorul 
Lascăr Pană ne explica nervo
zitatea jucătorilor săi prin fap
tul că ta două etape (cele de 
la Timișoara ~și Borzești) par
tidele au fost conduse cu evi
dentă parțialitate de arbitrii lo
cali, deoarece arbitrii delegați 
n-au ajuns la timp la teren.

Au Înscris : Flangea 5, Du- 
rita 5, Ștef 3, Bedivan 3; Cos- 
ma 2, Matei 1, Lieu 1 și Tase 
1 — pentru Dinamo București, 
Palko X Boroș 4, M. Voinea 3, 
Ignătescu 2, Panțîru 1, N. Voi
nea L Oros 1 și Stamate 1 — 
pentru Minaur. Au condus : D. 
Purică și N Danieleanu (Plo
iești). (H. N.).

SUCCES DETAȘAT. Utilizînd 
pină în min. 43 același sextet 
(Kicsid, Stingă, Drăgăniță, 
Croitoru, Neagu și Cbeli), după 
care a efectuat o singură 
schimbare, Birtalan luând locul 
lui Drăgăniță, Steaua a obți
nut o victorie comodă în fața 
Științei Bacău : 21—10. Această 
afirmație are ta vedere supe
rioritatea bucureștenilor în re
priza secundă, cind jocului atent 
în apărare 1 s-au adăugat mai 
multă mișcare și abilitate teh
nică în atac. Au înscris : Nea
gu 6, Croitoru 5, Stingă 4, 
Birtalan 3, Kicsid 2 și Cheli 1 
— pentru Steaua, Deacu 4. Bal
sam 2, VasQcă 1, Istode 1, 
Fieraru 1 și Eftene 1 — pen
tru Știința. Bun arbitrajul 
prestat de cuplul craiovean M. 
Fașek — C. Șlefănescu. (C.A.). 

lentatul Zgriban (nesprijlnlt 
însă cum trebuie de colegii de 
echipă). Cele mai multe punc
te : Niculescu 26+20, Uglai 
16+34, Braboveanu 25+18, Ca- 
raion 26+16, de la învingători, 
respectiv Zgriban 30+14, Lăză- 
reanu 14+13, Szabo 8+20. 
(Nicoleta ALDE A).

RAPID — C.S.U. BRAȘOV 
0—2 : 89—95 (43—44) fi 76—84 
(40—43). Baschetbaliștii din Bra
șov, pregătiți de prof. Gh. Mar- 
cu, au obținut două victorii me
ritate în fața rapidiștilor bu
cure? ten j, care termină campio
natul ca un boxer epuizat, fără 
a ne putea explica această sta
re de fapt. Brașovenii au evo
luat dezinvolt, cu mare risipă 
de energie și eu o bună preci
zie în aruncările la coș. De 
partea cealaltă, gazdele nu s-au 
regăsit decât în rare, momente, 
majoritatea timpului' de joc 
baschetbaliștii din Giulești ocu- 
pindu-se de greșelile coechipie
rilor sau de modul de arbitraj. 
Remarcați : Moraru 12+24, Dikai 
4+13, Irimie 4+12, de la învin
gători, respectiv Gh. Dumitra 
22+17, Vintilă 8+14, Bradu 
4+11.

POLITEHNICA IAȘI —
1. C.E.D. 1—1 : 95—94 (42—43)
și 91—105 (46—51). Ieșenii nu 
au reușit nici în ultima etapă 
să-și adjudece ambele meciuri. 
Ei au dștigat prima partidă la 
limită, dar In următoarea nu 
au mai făcut față baschetbaliș- 
tilor bucureșteni care au înre
gistrat o frumoasă victorie ce 
le asigură dreptul de partici
pare la turneul final. Cei mai 
eficace : Moiseseu 19+29 de la 
gazde, respectiv Rotară 21+22 
și Chircă 12+18 de la oaspeți. 
(T. TUDOSE - coresp.).

C.S.U. SIBIU - FARUL 1—1 1 
83—84 (45—42) și 116—91 (63—44). 
Localnicii au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a obține 
toate punctele puse în joc pen
tru clasamentul general. Eî au 
condus în primul meci pină în 
ultimele trei minute de joc. 
când au fost depășiți de mai 
experimentați! lor adversari. în 
partida de duminică, sibienii au 
evoluat bine și au câștigat pe 
merit, o victorie extrem de 
prețioasă pentru rămânerea în 
Divizia A. Cele mai multe 
puncte : Kosa 17+30, Takacs 
12+32, Aposiu 25+14 de la 
CLS.U., respectiv Spinu 16+33, 
Pașca 25+23, Teglas 16+16. 
(L IONESCU — coresp.).

Clasament : 1. Steaua 87 p,
2. Dinamo București 85 p, 3. 
Universitatea Cluj-Napoca 71 
p, 4. LC.E.D. 69 p, 5. Farul 66 
p. 6. C.S.U. Brașov 64 p, 7. 
Universitatea Timișoara 63 p, 
X Rapid 59 p, 9. LE.F.S.- 
Uc. 2 58 p, 10. C.S.U. Sibiu 58 
p, 11. Dinamo Oradea 57 p, 12. 
Politehnica Iași 55 p.

„CUPA ROMÂNIEI': 
LA OINĂ

(Urmare din pag. 1)

dat competiția. Dinamoviștii 
Închină acest rezultat de pres
tigiu aniversării a 30 de ani de 
la înființarea clubului lor. Lo
tul învingătorilor a cuprins pe 
M. Andrușca, I. Minac, Gh. 
Ghițu, Al. Bobeica, Gh. Vlase, 
FI. Dincă, N. Păsărică, AL Toa- 
der, Tr. Perșinaru, D. Călin, T. 
Sirbu, I. Fundățeanu.

Oiniștii de la Combinatul 
Poligrafic București — ani de-a 
rîndul ciștigători al competiției 
— au avut și ei o evoluție 
bună, dar n-au reușit »-o în
vingă pe principala preten
dentă, fiind nevoiți să se mul
țumească cu treapta a doua a 
podiumului.

Mai notăm, de asemenea, 
comportarea meritorie a sporti
vilor din comuna Gherăieșii 
(județul Neamț), care au și pri
mit o frumoasă cupă din partea 
U.N.C.A.P.

Clasamentul final ta „Cupa 
României" : 1. Dinamo Bucu
rești. 2. C.P.B.. 3. Universitatea 
București, 4. Metalul Tîrgoviște, 
5. Biruința Gherăieștl, 6. Avîn- 
tul Curcani, 7. C.F.R. Sibiu, X 
Recolta Rîmnicelu.

Paralel cu finala „Cupei 
României" s-au desfășurat în
trecerile dotate cu „Cupa 
Callatis". Dovedind o bună 
pregătire, echipa A. S. Armata 
din Constanta a cîștigat tro
feul pus in joc.

întrecerile de oină de la 
Mangalia s-au bucurat de o or
ganizare foarte bună.



Ciștigătorii cursei de aia} de la BucurețH : H. Pankratz—H. Dovida. 
concurind pe o motocicletă cu motor de Wartburg 1000 cmc.

Foto : N. DRAGOȘ

DOUĂ INTERESANTE CONCURSURI MOTOCICEISTE

învingătoare In etapa a X!-a a Diviziei A do rugby
L’JP A'MJJLU LUtJ ■ UT-J —g"-1

FARUL Șl STEAUA CONTINUĂ CURSA

LA Tg. MUREȘ
TG. MUREȘ, 4 (prin telefon). 

Prima etapă a campionatului 
republican de motocros, ediția 
19'8, desfășurată în organizarea 
(bună) a asociației IRA din lo
calitate, a reunit la start aler
gători din toate centrele moto 
existente în țară, excepție fă- 
eind doar reprezentanții clu

bului C.S.M. Borzești absenți de 
la această reuniune inaugurală.

Pentru a se crea condiții 
egale de concurs, forul de re
sort a luat măsura ca toți spor
tivii să evolueze pe motocicle
te CZ, majoritatea alergătorilor 
beneficiind de motociclete noi 
sau intrate în dotare anul tre
cut Traseul, la limita din re
gulament, a avut un profil mal 
mult de viteză cerînd concu- 
renților un plus de tehnică in 
efectuarea rapidă a depășirilor, 
M. Banu și E. Miilner, princi
palii favoriți, cucerind sufragi
ile miilor de spectatori.

Dacă în prima manșă a su
ferit în ultimele 10 minute o 
defecțiune mecanică, cedînd 
conducerea, în a doua M. Ba
nu a fost depășit clar de tînă- 
rul campion E. Miilner, aflat 
încă la vîrsta junioratului, cu 
o pregătire fizică superioară. 
In comparație cu precedentele 
concursuri s-au mai apropiat 
de valoarea învingătorului A. 
Enăceanu, I. Plugaru, R. Dea- 
conu. Bună a fost, de aseme-

Pe marginea unui splendid 

concurs nautic 

„EXPERIMENTUL 
VIITORUL4 
TREBUIE 

CONTINUAT 
Șl VALORIFICAT 
LA MAXIMUM

* Cîteva debutante printre campioanele „Daciadei"
• Startul lansat al canotajului feminin trebuie confirmat

și în viitoarele regate internaționale
După atitea zile neobișnuit 

de friguroase pentru perioada 
anului pe care o traversăm, 
soarele a strălucit puternic 
deasupra apelor Snagovului, în- 
călzindu-le parcă pe viguroa
sele și talentatele canotoare in 
disputa lor pentru cele dintîi 
titluri ale marii competiții na
ționale „DACIADA". Adevărate 
maestre ale vîslitului. majori
tatea competitoarelor prezente 
la start in această zi minunată 
nu s-au menajat cîtuși de pu
țin. și-au pus în valoare cali
tățile dublate de forța acumu
lată in asprele antrenamente, 
oferind celor prezențl întreceri 
de o reală frumusețe. A fost 
o adevărată sărbătoare a „flo
tilei academice", pigmentată pe 
alocuri și cu unele surprize 
(dintre cele mai plăcute), în 
care „senatoarele" schitului nos
tru s-au confruntat pentru pri
ma dată pe pista de concurs 
cu reprezentantele „noului val" 
— a se citi - sportivele clubu
lui Viitorul București. Și, așa 
cum subliniam și în cronica 
precedentă, debutantele s-au 
depășit pur și simplu, dominînd 
Intr-o manieră care a impre
sionat realmente.

Dealtfel, prezența mult aștep
tată a ambarcațiunilor clubu
lui Viitorul a fost unul din

Șl BUCUREȘTI
nea, comportarea juniorilor D. 
Liviu, D. Naiche, C. Vlad, I. 
Mărgărit, G. Titilencu sosiți 
înaintea multor seniori. Rezul
tate tehnice : clasa Mobra — 1. 
L Schmidt (P. Cîmpina) 23 p,
2. H. Pascu (FL Auto Moreni) 

22 p, 3. I. Tase (Muscelul 
Cîmpulung) 22 p ; juniori: —1. 
L. Dan (P. Cimpina) 27 p, 2. 
D. Naiche (I.T.A. Tg. Jiu) 25 p,
3. C. Vlad (Muscelul) 22 p ; 
senior} — 1. E. Miilner (Torpe
do Zărnești) 30 p, 2. R. Deaco- 
nu (FL Auto Moreni) 18 p, 3. 
A. Enăceanu (St. roșu Brașov) 
16 p.

Troian tOANIȚESCU
• La București, în cea de a 

patra etapă a „Cupei I'-R.M.“ 
— viteză pe șosea, un concurs 
interesant la care au luat parte 
peste 80 de alergători. Iată 
numele cîștigătorilor : clasa
50 cmc, începători — Eduard 
Schultz (I.I.R.U.C. București); 
cL 50 cmc, avansați — Laszlo 
Ferenezi (Voința Oradea) ; cL 
125 cmc — L Cornel Boboescu 
(C.S.M. Reșița) ; cL 175 cmc — 
Ionel Pascotă (Progresul Timi
șoara) ; cl. 250 cmc — Istvan 
Viktor (Voința Oradea) ; cL 
500 cmc — Peter Lukăcs (Stea
gul roșu Brașov) ; ataș — Hel
mut Pankratz — Heinz Dovids 
(Voința Sibiu) ; echipe — Cen
trul moto I.I.R.U.C. București.

Valeria Racilă, noua campioană a tării la simplu -oto : Dragoș NEAGU

punctele de atracție ale con
cursului. După cum se știe, 
grupul de fete, selecționat cu 
deosebită atenție din cîteva 
zeci de mii de tinere vădind 
calități fizice pentru acest sport 
atît de pretențios, a făcut cu
noștința ramelor și vîslelor cu 
aproximativ 15—16 luni în urmă. 
Aflate in grija unui colectiv 
de tehnicieni destoinici si pa
sionați — i-am numi astfel pe 
Elena Drăghici, Dan Diaco- 
nescu, Gheorghe Gheorghiu, și 
Victor Mociani — aceste veri
tabile debutante au parcurs des
tul de repede abecedarul cano
tajului, au ieșit cu bărcile pe 
apă și au vîslit la antrena
mente, chiar și cînd frigul sau 
ploaia le biciuiau puternic fe
tele ușor înăsprite de efort.

Satisfacțiile — am putut con
stata cu toții — au venit des
tul de repede și la această oră 
experimentul (poate că si alte 
federații vor urma exemplul ca
notajului) a dat un prim re
zultat

Sanda Toma, originară din 
Botoșani, este o fostă aruncă
toare de greutate și pe vremea 
cînd urma cursurile Liceului 
experimental de atletism din 
Cîmpulung Muscel a ajuns la 
un rezultat de 14,54 m, perfor
manță astăzi la lndemîna ju

& REZULTATE TEHNICE : Farul — ȘUinU U—11 (ÎS—1), 
Steaua — Rulmentul 26—15 (16—0), Rapid — Dinamo 6—51 
(0—25), Universitatea — R. C. Grivița Roșie 11—7 (7—3) ;
R. C. Sp. Studențesc — CJS-M. Sibiu 4—0 (4—0), Politehnica 
lași — Minerul G. Hum. 22—12 (10—0), Politehnica Cluj-Na- 
poea — Olimpia Buc. 19—15 (19—6), T. C. Ind. Constanta — 
C.S.M. Suceava 27—0 (12—0).

Anticipările noastre s-au 
adeverit : etapa a XI-a a cam
pionatului Diviziei A de rugby 
a fost in general calmă, inche- 
indu-s* cu rezultate scontate. 
Poate, In unele cazuri, scorurile 
au fost prea severe.

Farul și Steaua, cele două 
competitoare aflate în frunte* 
clasamentului despărțite doar 
da un punct, continuă cursa de 
tatonare, obținind fiecare vic
toria, în așteptarea etapei de 
duminica viitoare, înțr-un fel 
decisivă pentru # cunoașterea 
campioanei : Farul ‘va juca in 
deplasare cu R. C. Grivița Ro
șie, iar Steaua va da replica 
uneia dintre cele mai în formă 
echipe, la ora actuală, Dina
mo.
LA CONSTANȚA : PARTIDA IA 

DISCREȚIA GAZDELOR
Astfel poate fi caracterizat 

meciul dintre Farul și Știința, 
încheiat cu . un rezultat dintre 
cele mai severe din această e- 
tapă (43—11). Constănțenii au 
manifestat o excepțională poftă 
de joc, realizînd nu mai puțin 
de 7 încercări (Ioniță 2, N. 
Dinu, Bucos, Dobre, Ianusevici 
și Gh. Dinu), dintre care 6 au 
fost transformate de Bucos. 
Cristea a transformat și el o 
lovitură de pedeapsă. Studenții 
au înscris prin Ortelecan și N. 
Ștefan (cîte o încercare) și 
Stoica Enciu (l.p.). Foarte bun 
arbitrajul lui Petre Ionescu — 
București. (Cornel POPA, co
resp.).

RAPID : K.O. IN GIULEȘT1 I
Rapid, cu o formație cuprin- 

zlnd foarte multi jucători ti
neri. n-a fost în măsură să 
facă față dificilului meci cu Di
namo. Eșecul echipei ing. Ion 
Teodorescu s-a conturat încă 
din prima repriză în care di- 
namoviștil au înscris 5 încer
cări (Aldea și Chiricencu cîte 
două, Borș una). în această 
parte a jocului au mai punctat 

nioarelor mici. Coechipiera ei, 
Olga Homeghi a fost depistată 
la Fabrica de becuri din FienL 
împreună au alcătuit un „du
blu yîsle", care a întrecut net 
in prima cursă oficială, pe ma
rile favorite (dinamoyistele A- 
neta Marin și Lucia Buzuc) cu 
un timp superior cu aproape 
10 secunde celui cu care s-a 
ciștigat această probă anul tre
cut Pe Valeria Racilă a des- 
eoperit-o antrenoarea Maria 
Moțica tocmai la Gura Humo
rului, în 1974. A întrerupt an
trenamentele în 1975, pentru ca 
in toamna lui ’76 să ajungă 
în acest lot experimental. Și 
tot la prima cursă adevărată 
din viața ei (cu o zi înainte 
de a împlini 21 de ani) a de
venit campioana României la 
simplu, depășindu-și recordul 
din „pistele de antrenament" cu 
mai mult de 11 secunde și 
realizînd un timp (3:41,9) la ni
velul celor mai bune schifiste 
din lume.

V-am oferit numai cîteva 
exemple, dar altele se pot re
feri cu ușurință și la celelalte e- 
chipaje ale Viitorului, care au 
urcat pe podium, pentru a 
sublinia acest prim efect al u- 
nei acțiuni de selecție meticu
loasă a cărei finalizare va duce 
mai mult ca sigur la atinge
rea obiectivelor majore pe care 
și le-a propus canotajul fe
minin românesc la marea con
fruntare olimpică din 1980. Ma
joritatea acestor 'fete, cu evi

Constantin (l.p.) Și Nica 
(transf.). La reluare, jucătorii 
Rapidului sini ceva mai activi, 
reușesc să reducă din handicap, 
prin Șiși* (l.p. și „drop"), dar 
Dinamo reia cavalcada „Încer
cărilor". înscriind alte 5, prin 
Marghescu Paraschiv, Aidea, 
FL Ionescu și Rovența, trei 
dintre ele fiind transformate 
de Paraschiv.

PE .STEAUA*, MEQ FĂRĂ 
PROBLEME.-

Echipa militară și-a asigurat 
un net avantaj in prima parte 
a întîlnirii (16 puncte, prin R. 
Ionescu, Cornelie și Achim — 
cîte o încercare, două fiind 
tiansformate de Durbac), după 
care a lăsat impresia că vrea 
să se menajeze. Cum oaspeții, 
rugbyștii birlădeni, n-au înțe
les să fie părtașii unei partide 
formale (Ciorici — încercare, 
transf. de Dranga), jocul s-a 
reanimat. Durbac a sporit a- 
vantajul echipei sale, printr-o 
încercare. Apoi Zafiescu îl re
petă. Achim transformă și sco
rul ajunge la 28—6. în finalul 
partideL Rulmentul se agită 
din nou, înscriind alte 9 puncte 
(Dranga l.p„ Diea — Inc. si 
Peiu transf.). (Tiberiu STAMA)

R.C SPORTUL STUDENȚESC 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

După ce, în tur, echipa stu
denților bucureștenl ciștigase 
cu 9—8 la Sibiu, iată că și de 
data aceasta ea a terminat în 
avantaj în fața C.S.M. : 4—0, 
prin încercarea realizată de A. 
Hariton. Partida a fost viu 
disputată, pe alocuri tensiona
tă, dar arbitrul V. Cișmaș a 
reușit să calmeze spiritele. 
(O. GUȚU. coresp.).

• La Timișoara : scor strîns 
în meciul „U” — R. C. Grivița 
Roșie (11—7). Autorii puncte
lor : Peter și Rășcanu (cîte o 
inc.) șl Comăneci (l.p.), respec
tiv Marin (Inc.) și Simion (l.p.) 
(P. ARCAN, coresp.).

dente calități fizice, eu o mare 
capacitate de efort dublată de 
o adevărată dăruire pentru 
sportul pe care l-au îndrăgit, 
înconjurate permanent de o a- 
sistență medicală și științifică 
la cel mai inalt nivel, posedă 
încă vaste resurse. Desigur, va 
trebui să așteptăm și disputele 
directe cu cele mai bune ca
notoare ale lumii pentru a pu
tea aprecia mai just adevărata 
lor valoare, dar nu ne îndoim 
că dacă ele vor continua să se 
pregătească cu aceeași rivnă, in 
același ritm și nu vor precu
peți nid un efort pentru desă- 
virșirea măiestriei sportive, re
zultatele vor fi dintre cele mai 
spectaculoase.

Această primă reușită a fe
telor de la Viitorul trebuie să 
reprezinte, in același timp, un 
puternic stimulent, o pildă vie 
pentru celelalte cluburi aflate 
permanent în căutarea unor noi 
talente (și ele se pot găsi, după 
cum se vede, pretutindeni) atît 
de necesare canotajului româ
nesc. Experiența trebuie conti
nuată (chiar dacă nu la aceleași 
proporții) și la Piatra Neamț, și 
la Arad, dar in special la Ti
mișoara, unde există și resurse 
materiale superioare, centre 
care in trecut au oferit ele
mente de valoare canotajului 
românesc, dar care în acest an 
nu au reușit să aducă pe po
diumul de premiere nici un e- 
chipaj I

Adrian VASILIU

• La Cluj-Napoca : victorie 
dificilă a Politehnicii (19—15) 
cu Olimpia. Au înscris : Hor
vath și Chihaia (cite o inc.) și 
Cordoș (3 l.p. și o transf.), 
resp. Suvitu (înc.) și Constantin 
(3 l.p. și o transf.) (I. LESPUC, 
coresp.)

• La Iași : „Poli" a trecut 
ușor de Minerul Gura Humoru
lui (22—12) realizînd 4 încer
cări (Veriveș 2. Balamaru și 
Nemisciuc). Au transformat Pa- 
rasehivescu, Bucan și PrecuL 
Pentru Minerul : Sușinsclii și 
Caribui — cite o inc. — tran
sformate de Cîrciumaru. (D. 
ONCIUL, coresp.).

în clasament : 1. Farul cu 
39 P- 2. Steaua cu 29 p. 3. Di
namo 24 p. Pe ultimele două 
locuri, C.S.M. Suceava si Olim
pia București cu cîte 16 p.

In Divizia A Id popice

JOCURILE IN GRUPE 
S-AU ÎNCHEIAT 

CU 0 ETAPĂ CALMĂ
Simbătă și duminică s-a dis

putat ultima etapă, a XVIII-a, 
a campionatului diviziei A, în 
care S-au înregistrat următoa
rele rezultate :

MASCULIN • Olimpia Bucu
rești — Rulmentul Brașov 
5378—4983 p d (scor individual 
4—2). Victorie' comodă a for
mației bucureștene, cu care și-a 
asigurat locul 3 în clasamentul 
seriei Sud și prezența la 
turneul final al campionatuluL 
De la gazde s-au impus AL 
Vrinceanu, veteranul formației, 
cu 945 și AL Tudor — 935, iar 
de la brașoveni I. Tismănar — 
901. De semnalat că la Rul
mentul, antrenorul I. Ladeș a 
aliniat patru juniori. (T.R.) • 
C.FJt. Timișoara Voința Cluj- 
Napoca 4998 — 4968 (3—3) • 
Petrolul Băicoi-Cîmpina — 
Gloria București 5357 — 5207 
(4—2) • Tehnometal București
— Rafinorul Ploiești 5025 — 
5036 (2—1) • Unio Satu Mare
— Electromureș Tg. Mureș 50G5
— 4927 (5—1). Cel mai mare
punctaj a fost realizat de săt- 
măreanul A. Pop — 897. •
Aurul Baia Mare — Olimpia 
Reșița 5474 — 5037 (6—0) • Pe
trolul Teleajen Ploiești — Da
cia Ploiești 5471 — 5009 (5—1).

Meciuri restante : Petrolul 
Teleajen Ploiești — Rafinorul 
Ploiești 5420 — 5230, Dacia Plo
iești — Gloria București 5111 — 
5154.

FEMININ • Gloria București
— Olimpia București 2133 — 
2463 (3—3). Rezultat surpriză, 
victoria Olimpiei datorindu-se 
in special formei bune a jucă
toarei Valeria Popescu, care în 
ultimul schimb a dispus da

1 Flocica Negutoiu cu 445—39L 
1 (D. Diaconescu — coresp). • 

Voința Galați — Rapid Bucu- 
! rești 2500 — 2356 (5—1). Per- 
i formera reuniunii a fost bucu- 
i reșteanca Alexandrina Navon 
i — 456. De la Voința s-au re

marcat : Elena Radu — 444 și 
Angela Caragea — 441. (Gh. 
Arsenie — coresp.). • C.S.M. 
Reșița — Record Cluj-Napoca 
2517 — 2443 (4—2). Cele mai 

■ eficace jucătoare : Maria Stanca 
| (C.S.M.) — 452, respectiv Mag

dalena Kilin — 431 (D. Plăvifa
— coresp.). © Voința Tg. Mureș
— Voința Timișoara 2448 —
2326 (4—2). Cele mai bune ju
cătoare au fost Albert și Kadar 
(Tg. M.) fiecare cu cite 428 p d 
și Ebel (T) — 413 (L Păuș — 
coresp.). • Dermagant Tg. Mu
reș — Textila Timișoara 2425 — 
2377 (4—2) • Petrolul Băicoi — 
Voința Constanța 2189 — 22(5 
(5—1) • Hidromecanica Brașov 
— Voința Oradea 2507 — 2363 
(5—1). Principalele realizatoa
re : Maria Czompek (H) — 447 
și Gyongyi Meszăros (V) —
422. (G. Lorac — coresp.). •
Voința Ploiești — Metrom Bra
sov 2473 — 2108 (3—3).

★

Atît la bărbați cît și la fe
mei mai sint de disputat cîtevti 
partide restante, după care ur
mează turneul final pentru de
semnarea echipelor campioana
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Prin amploarea competițiilor organizate, 
prin varietatea întrecerilor pe care clu
burile, asociațiile ți alte organisme 

sportive, precum ți cele cu atribuții in do
meniul sportului le asigură iubitorilor de miș
care, practicanților sportului, exercițiilor fizi
ce ți turismului, prin entuziasmul cu care 
țoimi ai patriei, pionieri, tineri ți oameni ai 
muncii de toate virstele și profesiile participă 
ia competițiile ți acțiunile care du loc, pe 
întreg teritoriul țării, „Daciada*  iți probează 
pe deplin nobila sa misiune și se dovedește 
a fi cu adevărat cea mai mare competiție 
de masă ți de performanță desfășurată vreo
dată in țara noastră. Cu deplin temei ea este 
socotită ca o veritabilă Olimpiadă a sportului 
românesc. Așa cum a gîndit-o secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, inițiatorul acestei mari compe
tiții cu caracter național.

După cum este cunoscut, din relatările de 
presă, din reportajele transmise ta radio sau 
televiziune, in dteva județe ț-a și încheiat 
deja etapa de masă — pe intre prinderi, insti
tuții, ateliere, sectoare de muncă, școli, fa
cultăți etc. - prin mari și impresionante fes
tivaluri sportive județene, cu largă și entu
ziastă participare a sportivilor ongajați in 
intrecerile „Dodadei". Tocmai acest lucru Im
pune ocum sarcini sporite organizatorilor, 
aceia de care depinde, in cea mai more 
măsură, succesul pe care trebuie să-l cunoas
că această mare întrecere. între ocestea, 
buna organizare ți riguroasa planificare a 
etapelor — de masă, județene, interjudețe- 
ne — la toate sporturile prevăzute in Regu
lamentul „Daeiadei*  se situează pe primul 
plan și trebuie privite eu toată responsabili
tatea.

Ni se pare insă necesar să subliniem, deși 
am făcut-o și cu alte prilejuri, un aspect care 
e de cea mai mare importanță, și anume 
acela că nimeni nu trebuie »ă considere ac
tivitatea de masă in codrul competiției na
ționale „Daciada" ea o activitate temporară, 
care se încheie în momentul in care cu pro
cese verbale se consemnează finalul unei 
etape, fie ea de masă, județeană sau inter
județeană. Consiliile asociațiilor sportive, oră- 
șenești ți municipale, ca ți cele județene, au 
datoria să intreprindă toate măsurile pentru 
Ca in întreprinderi, instituții, școli, facultăți, 
activitatea sportivă să aibă continuitate, să 
fie organizate întreceri ți acțiuni ta tot cursul 
verii. Un amp larg de inițiativă se deschide, 
mai ales, in fața școlilor și a facultăților. înche
ierea anului școlar și universitar, de pildă, 
trebuie să fie insoțrtâ pretutindeni de pro
grame polisportive adecvate, la sporturile pre
ferate și specifice, indiferent «tocă ocestea 
sint sou nu prevăzute in programul „ Dacia -

del*.  După cum se știe, după încheierea anu
lui școlar și universitar, Ministerul Educației 
ți Invățămintului ți consiliile populare jude
țene, municipale ți orășenești vor organiza. In 
vacanța de vara, tabere de odihnă ți pregăti
re, fie in zonele preorășenești, fie la munte 
sau la mare. Este un nou prilej ce se Oferă 
pionierilor ți tinerilor pentru organizarea de 
acțiuni ți competiții sub generosul însemn al 
„Daeiadei". Gama sporturilor este ți aici ne
limitată, ți va depinde numai de cadrele di
dactice ți de instructorii sportivi de a orga
niza acțiuni ți întreceri atractive, cu o largă 
participare, ia numeroase discipline.

O preocupare constantă a consiliilor aso
ciațiilor sportive, a tuturor factorilor respon
sabili trebuie să fie aceea de a urmări efi
ciența acțiunilor întreprinse p’mă acum, Dai 
oies in ce privește valorificarea calităților ace
lora dintre tinerii care au dovedit că pot as

ia afirmarea in sportul de performanță, 
la borare cu organele sportive locale, cu

tehnicienii ți ontrenorii care activează ta du
huri, re impune să se stabilească măsuri In
dividuale pentru perfecționarea măiestriei tu
turor ocelora core ou fost lansați in întrecerile 
„Daeiadei". Printr-o pregătire bine planificată, 
metodică, permanentă, muhi dintre tinerii cart 
s-ou afirmat in întrecerile de masă ale „Do- 
ciodei" pot deveni miine codre de nădejde 
ale sportului nosbu de performanță.

Cu mare grijă ți atenție trebuie pregătită 
ocum participarea celor mai buni sportivi «fio 
județe la finalele pe țară, programate ta lunile 
următoare. Consiliile județene pentru educație 
fizică ți sport, cu sprijinul celor moi buni an
trenori de care dispun, trebuie să întreprindă 
măsuri concrete pentru co poetici panții ta fi
nale >ă se afle in cea mai bună formă.

După cum s-a mai anunțat, finalele din juna 
august vor prilejui organizarea, atit ta Ca
pitală cit ți in toate j«xlețe!e țării, a isnor 
acțiuni de mare amploare, cu o largă parti
cipare, menite să întregească aspectul săr
bătoresc ol „Daeiadei". Astfel, tn ziua de 17 
august, pe Stadionul Republicii, va avea loc 
un mare festivei sportiv, prilejuit de deschide
rea festivă a finalelor pe tară ale „Dada- 
dei*  ; la 20 august pe stoc ionul JZ3 August*  
va fi organizat un store spectacol festiv in 
codrul căruia va avea loc ți ceremonia sosirii 
ștafetei, in Capitală vor avea loc „Serile Da- 
ckidei", va fi organizată o expoziție cu tema
tică sportivă, „Săptămina filmului sportiv*,  un 
Simpozion național științific, un more cros de 
nasc in toate sectoarele Bucureștiului, precum 
și .Camovakd Daeiadei", cvpri-zind activități 
cultural-distractive, demonstrații sportive. Des
pre unele «fifl aceste mari manifestări ți ac
țiuni organizete cu prilejui finalelor .Doda
dei" — relatări in paginile de față.
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EDUCAȚIA FIZICA, O FORMĂ DE 
A MASELOR DE TINERI Șl OAMENI

f Z T rtA 1 "V/A» 
acțiune prioritară in îndeplinirea Programului 
de dezvoltare a mișcării noastre sportive. -

Azi, județul Suceava
Despre coordonatele pe care se dezvolți miș

carea sportivă in «Tara de Sus", despre rezul
tatele obținute in competițiile de masă desfă
șurate sub genericul „Daciadel“, am avut o 
convorbire cu tovarășul MIHAIL CUM, șeful 
secției organizatorice a Comitetului județean 
Suceava al P.C.B., președintele CJ.E.F.S. 
Suceava.

— In ultimii ani, activitatea sportivă de 
masă din județul Suceava a marcat un sub
stanțial progres. Pe fondul acestei dezvol- 
tAri de ansamblu, ee a Însemnat ^Daciada*  
pentm educația din punct de vedere fizic 
a cetățenilor de pe aceste meleaguri 7

— Cîștigul calitativ fundamental si perioadei 
care a trecut de la declararea „Daciadeica 
mare acțiune la nivel național, este pentru 
județul Suceava *2ptul  eâ preocuparea pen
tru exercițiul fizic, pentru sport, a. pătruns a- 
dînc ptriă tn rîndul unităților de bază. 
6-a înțeles mai bine de către factorii cu atri
buții că mișcarea sportivă constituie o formă 
de educare pentru muncă a maselor de tineri 
și cetățgn.1. In acest fel, activitatea sportivă nu 
mai este ultimul punct al programului de 
lucru dintr-o zi oarecare care poate tot atît de 
bine să și... lipsească, așa cum se întîmpla 

‘ pînă nu de mult. Practic, sportul nu mai este 
aimțit ca o obligație, el devenind în mare mă
sură o obișnuință. Pe această bază a fost po
sibil ca numărul asociațiilor sportive să 
crească de la 288, în 1976, pînă la 444, în 1978, 
Iar cel al participanților la competițiile de 
masă să se ridice la aproape 30 la sută din 
populația județului. în multe localități rurale 
sportul a devenit o activitate obișnuită.

— In ce măsură s-a realizat cerința ca 
tineretul, oamenii muncii să practice siste
matic exercițiile fizice și sportul ?

— în vederea traducerii în practică a acestui 
Important deziderat, am organizat, în principal 
la" locurile de muncă, un veritabil sistem de 
propagandă în favoarea sportului, din care 
n-au lipsit programele la stațiile de amplificare, 
gazetele de perete, lozincile mobilizatoare, afi
șele, panourile. Au fost alcătuite calendare 
compel iționale la sporturi accesibile, atractive. 
Gimnastica în producție a fost extinsă la S 
noi unități, fiind în momentul de față prac
ticată de către 9 000 de oameni al muncii. 
In altă ordine de idei, am căutat — șl, în bună 
măsură, am reușit — să organizăm duminical 
•ctivitătl complexe care să polarizeze atenția 
«eUțeniloz. _

— Constituie aportul cadrelor de speciali
tate, al profesorilor și antrenorilor, o con
tribuție eficientă la organizarea .fi desfă
șurarea competițiilor sportive de masă 7

— Realizările obținute ptnă tn prezent se da
torează. In principal, ajutorului pe care l-am 
primit din partea, majorității profesorilor de 
educație fizică, tehnicienilor șl activului volun
tar. Profesori ca G. Rusu. G. Halițchi, L Bral- 
eu, v. Baraboi, Lucreția Sprinceană. Cornelia 
Banciu — din Suceava, L Crețu și S. Mocanu — 
din Rădăuți, G. Bratu — din CImpulung. V. To- 
tolescu — din Fundu Moldovei, T. Nuțu — 
din Crucea, Elena Boiarinov — din Arini. L 
jora — din Rădășenl și alții se preocupă săp- 
tămtnal de organizarea acțiunilor specifice.

Activitatea exemplară a profesorilor de care 
am amintit șl a altora a făcut ca nivelul cali
tativ al acțiunilor sportive de masă să crească 
din punct de vedere organizatoric, iar caracte
rul de festivism, de improvizație să scadă tn 
aceeași măsură.

— Ce considerați că nu s-a realizat, Încă, 
Ia nivelul cerințelor Programului de dezvol
tare a mișcării sportive 7

— Nu ne putem declara satisfăcuți de modul 
in care sint Îndeplinite unele obiective din 
Planul nostru de măsuri. Astfel, se înregis
trează un procent scăzut de participare la com
petiții a tovarășelor noastre din Întreprinderi, 
instituții, ca și de la sate; gimnastica la locul 
de muncă nu se desfășoară cu regularitate, 
sprijinul conducerilor unităților, al comitetelor 
sindicale fiind insuficient In această direcție ; 
slaba preocupare a unităților economice in fi
rn en a j area bazei materiale ; tratarea cu super
ficialitate a etapelor de masă ale „Daeiadei" 
la unele unități, printre care : C.P.L. si Stră-

PESTE 6000 DE SPORTIVEI
LA FINALELE

Finalele pe țară ale „Dacia- 
dei*  la sportul de masă se vor 
desfășura/ la București, in pe
rioada 14—20 august, la urmă
toarele discipline sportive :

ATLETISM — TETRATLON 
și PENTATLON școlar : Stadio
nul tineretului. 18—19 august 
(cu participarea a 264 de w- 
tivi) ;

AUTOMOBILISM: Circuitul 
de la Casa SdnteU, 19—20 au
gust (32 participanți) ;

FOTBAL : stadionul Voința, 
18—20 august (120 de partici
pant) ;

GIMNASTICA: sala Flo-
reasca. 18—20 august <560 de 
participanti) ;

HANDBAL: Stadionul tine
retului, bazele sportive de la 
Institutul agronomic și Voința, 
18—20 august 
panți) ;

KARTING : 
Casa Sdntefl,

(254 da partid-

circuitul da la 
18—20 august 

(187 de participant!) ;
MOTOCICLISM : circuitul de 

la Casa SdnteiL, 18 august (80 
de participant!) ;

OINĂ : stadionul Olimpia, 
11—20 august (112 partldpanti) ;

POPICE : arena Voința, 19—20 
august (80 participant!) ;

TRÎNTĂ: sala Construcția, 
19—29 august (280 participant!) 1

VOLEI : stadioanele Tineretu
lui, Voința ri Olimpia. 18—20 
august (264 participant!).

L« sportul de performanți, 
ta perioada 14—29 angust sini 
prevăzute finale la următoa
rele discipline :

ATLETISM (Juniori U, băieți 
și fete) : Stadionul Republicii, 
18—20 august (700 participanți) ;

BASCHET (seniori, băiet! și 
fete) : terenurile Facultății de 
drept și sala Floreasca, 15—20 
august (180 participant!) ;

BOX (Juniori) : 17—19 august, 
Potcoava stadionului Dinamo 
COC participanti) ;

CANOTAJ (juniori, băiet! »1

EDUCARE
Al MUNCII

Suceava, Filatura Fălticeni, Autoba-duloț*  din ___1___„______ _________
za TA. Gura Humorului. Constructorul Clmpu- 
iung. Bradul UFET, Metalul UCUPRUS din 
Vatra DorneL

— Cum se materializează conlucrarea fac
torilor eu răspunderi șl atribuții tn realiza
rea obiectivelor „Daeiadei- 7

— fntrudt conducătorii organelor, organiza
țiilor șl instituțiilor eu atribuții in mișcarea 
sportivă fac' parte din biroul C.J.Itr.S., avem 
posibilitatea să asigurăm o conducere unitară a 
mișcării sportive, să coordonăm mal bine ac
tivitățile șl forțele de eore dispunem, să folo
sim mal eficient baza materială. La toate ac
țiunile pe care le inițiem sint consultați toți 
factorii, flecare dintre el sduclndu-și aportul la 
reușita acestora. Săptăminal, la nivelul 
CJ.E.rj., sint organizate intilnlrl tn care se 
analizează modul cum s-au desfășurat acțiunile 
din săptămlna care a trecut și se stabilesc ac
tivitățile prioritare pentru perioada care ur
mează, contribuția șl răspunderile fiecărui fac
tor In parte. Asemănător se procedează șl la 
nivelul munlcipluluL orașelor șl comunelor. 
Totuși, privind consiliile comunale pentru 
educație fizică și spori mal trebuie intervenit 
tn sensul coordonării șl controlului, dat fiind 
faptul că aceste organisme sint tocă Upslte de 
experiența necesară. Consider că mal avem 
multe de făcut pentru creșterea răspunderii in 
înfăptuirea sarcinilor ee revin factorilor eu 
atribuții din unități șl instituții. Ml-aș permite 
să sugerez șl factorilor din organizațiile cen
trale o mal bună planificare In- organi
zarea acțiunilor sportive șl coordonarea lor eu 
celelalte activități (culturale, științifice etc.) șco
lare, in vederea evitării suprapunerilor șl para
lelismelor.

PE JARA ALE
• Programul complet al coapta

dcslâșoarâ 1b toate

fete) : baza sportivă Snagov, 
14—16 august (400 participanți) ;

CICLISM-VELODROM (ee- 
niori și juniori) : velodromul 
Dinamo, 14—20 august (100 par
tldpanti) ;

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, 17 august — finala .Cupei 
României*.

GIMNASTICA, maeștri (se
niori, băieți 
aporturilor 
august (150

HALTERE
Ciulești, 17—20 august (180 par
ticipant)) ;

HANDBAL (seniori, băieți și 
fete), terenurile Dinamo, 16— 
20 august (280 participanți) ;

ÎNOT (juniori, băieți și fete) : 
complexul sportiv J23 August*,  
17—20 august (400 participanți) ;

JUDO (juniori) : sala de atle
tism „23 August”, 18—20 august 
(270 participanți) ;

LUPTE GRECO-ROMANE 
(juniori), sala Dinamo, 14—16 
august (210 participanti) ;

LUPTE LIBERE (juniori) : 
sala Dinamo, 17—19 august (210 
participanti) ;

RUGBY (seniori și juniori) : 
stadioanele Tineretului șl Par
cul Copilului, 16—20 august (320 
participanti) ;

SCRIMA (seniori și juniori, 
băieți și fete), sala Floreasca II, 
14—17 august (120 participanți) ;

SĂRITURI ÎN APA (juniori, 
băieți și fete). Complexul Ti
neretului, 18—20 august (40 par
tldpanti) ;

TIR
niori) : poligonul Tunari, 15—19 
august (170 participanti) ;

TIR CU ARCUL (seniori și 
juniori, băieți ți fete), poligo
nul Herăstrău, 15—19 august 
(130 participanți) ;

YACHTING (juniori) : lacul 
Herăstrău, 14—19 august (50 
participanti).

și fete). Palatul 
și culturii, 17—20 
participanți) ;

(seniori) : sala

(juniori, senioare.

ta 
alto i

eu cază
La 

(Const 
bal — 
etanU. 
brie) : 

i: 
Ueî-1 
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tembri 
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La 
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tembri 
dresaj 
septerr 
proba 
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La competifiile din cadrul „Daeiadei*  au participat in județul Suceava rute si sute de 
tineri yi tinere, a?a cum o ilustrează fi imaginea surprinsă ia una «tw» oompetijiile 
disputata pe stadionul „Sub Arini*  «ii» reședința județului.

Organizată pe cinci trasee, 
„Ștafeta Daeiadei" va parcurge 
toate județele patriei, purtind 
mesajul întregii mișcări sporti
ve românești către conducerea 
de partid, către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, mesaj 
prin care mișcarea noastră 
sportivă își exprimă recunoștin-



întrecerile sc 
t*rii

k masă : baschet 
1-22 iunie) ; fot- 
leranțelor*  (Con- 
Ist — 4 septem- 
114—19 ani (Arad, 
| orientare turis- 
«--12 iunie, la 
F ani și Bistrița, 
p. la categoria 
penis de eimp, 
ka tineretului*  
Leant*.  t—10 sep- 
[ cap 10—14 ani 
I iunie) ; karting 
I august).
re performanță : 
testi, 21—23 iu- 
[ucurești. 10—15 
p (București, 9 — 
| ; caiac-canoe 
Lgust — 2 sep- 
Irie (obstacole și 
I — Craiova, 23 
|- 1 octombrie,
L — Sibiu, 25—29 
rtacole si dresaj 
Cauți, 8—10 sep- 
Bam. contratimp 
l. echipe șoseă, 
kNapoca — indi- 
r iunie) ; ciclism 
roca. 29 iunie) ; 
[adea. 17—23 lu- 

8—10 
7—9 

9—10
Mu- 

libere) ; 
18—23 

bei si Timișoara 
brie la juniori) ; 
(București, S—10 

Kărituri în apă 
>9 Iulie) ; tenis 
ciori (București, 
tir, pușcă și pis

ari. 5—8 octom- 
(București, 10—15 
■nis de masă, ju-

(Suceava 
(București. 
(Praiova, 

fciane, Tg. 
Jnie.

nlori (18—20 iunie, Sf. Gheor- 
ghe).

Alte competiții sportive de 
masă eu finale pe țară eare se 
desfășoară in cadrul -Daciadei" 
pină in noiembrie 1978 :

întreceri dotate eu .CUPA 
U.T.C.*  la : judo (Făgăraș, 29— 
30 iulie) ; concursul de ștafetă 
al elevilor (Timișoara, 16—17 
Iulie) ; atletism, probe indi
viduale (Timișoara, 16—17 iu
lie) ; modelism (Suceava, 28— 
30 august) ; parașutism (Galați, 
5—10 septembrie) ; badminton 
(Costinești - Constanța, 11—13 
septembrie); competiții dotate cu 
.CUPA C.N.O.P." : .Cupa cu
tezătorii*  la fotbal (Năvodari- 
Constanța, 1—6 septembrie) ; 
.Cupa speranțelor*  la oină 
(Mangalia. 4—6 august) ; pati
naj pe rotile (Cluj-Napoca, 9 — 
10 septembrie) ; Întreceri dotate 
cu .CUPA U.N.C.A.P. la : atle
tism (Pecica-Arad, 16—18 iu
nie) ; lupte (Gîrbovi-Ilfov, 27— 
29 august) ; oină (Drăgănești- 
Teleorman, 10—12 septem
brie) ; competiții organizate de 
CENTROCOOP la : tenis de 
masă (București, 25—26 noiem
brie) ; aeromodele (Salonta- 
Bihor, 16—20 iunie și Pueioasa- 
Dîmbovița, 25 iunie) ; navomo- 
dele (Mangalia, 4—6 septem
brie) ; .Crosul tipografilor" 
(București, 14 noiembrie) ; o- 
rientare turistică (Cluj-Napoca, 
22—23 septembrie) ; Concursuri 
sportive militare de vară : școli 
de maiștri militari și subofițeri 
(Sibiu, 4—11 iunie), etapa finală 
pe Ministerul Apărării Națio
nale (Piatra Neamț, 18—25 iu
nie) ; pentru militarii din ca
drul Ministerului de Interne : 
Dinamoviada de tir — Iunie ; 
Dinamoviada de înot — iulie, 
Dinamoviada de atletism — sep
tembrie ; Dinamoviada de cros 
șl judo — noiembrie.

„SERILE DACIADEI", 
seri ale sportului, artei și culturii

SIMPOZION ȘTIINJIHC HAJIONAL DISPUT
IFIC1ENTA ACTIVITĂȚII SPORTIVE

i nci trasee diferite

Fără îndoială, eu îndreptățit 
interes sînt așteptate de iubi
torii sportului .Serile Dacia
dei*,  care vor avea loc la Bucu
rești In zilele de 17 ți ÎS au
gust, minunat prilej de Împle
tire a acțiunilor sportive cu ac
tivitățile artistice și culturale 
In cadrul unor programe la al
cătuirea cărora lucrează unii 
dintre cei mai competenți spe
cialiști.

în ziua de 17 august, la Pa
latul sporturilor ți culturii va 
avea loc o mare manifestare 
polisportivă, în cadrul căreia 
vor evolua ansambluri de gim
nastică din mai multe județe 
ale țării intr-un program care-și 
propune să exprime adeziunea 
tineretului patriei la ÎNVĂȚĂ
TURĂ, MUNCA și SPORT, prin 
compoziții ți exerciții specifice 
gimnasticii ritmice și sportive, 
executate cu sau fără obiecte. 
Vn punct de atracție al pro
gramului II va constitui, desi
gur, prezența celor șase echipe 
care s-au plasat pe primele 
locuri la Festivalul de gimnas
tică ritmică modernă desfășu
rat în luna aprilie, la Arad.

Nu mai puțin atractive slnt 
acțiunile prevăzute pentru ziua 
de li august. Pe estrade ame
najate In aer liber, în parcuri 
sau grădini publice, pe scenele 
caselor de cultură ale celor opt 
sectoare ale Capitalei se vor 
organiza ample manifestări cul
tural-sportive, Ia realizarea că
rora Iși vor da eoncursul an
sambluri de gimnastică ale u- 
ncr puternice cluburi ți școli 
din Capitali, precum ți din alte 
județe. Sportivi fruntași ai ță-

rii, medaliați la campionate 
mondiale, europene sau balca
nice, vor fi de asemenea pre- 
xenți in cadrul acestor pro
grame cu exerciții demonstra
tive. Ca ți in seara precedentă, 
tint prevăzute activități cultu- 
ral-artistice, cu participarea unor 
personalități de frunte ale sce
nei bucurețtene.

In semn de cinstire a acestei 
mari competiții de masă și de 
performanță a aportului româ
nesc, manifestări asemănătoare 
vor fi organizate in zilele de 
17—18 august in toate județele 
țării.

Creștere*  eficienței activită
ții de educație fizic*  și * spor
tului de masă, precum și per
fecționare*  procesului de selec
ție și pregătire * sportivilor de 
performanță va constitui tema 
centrală pe care și-o propune 
s-o dezbată Simpozionul științi
fic național programat in ziua 
de 18 august In sala Centrului 
de cercetări al C-N.E.FS., de la 
.23 August*.  în scopul valori
ficării cit mai eficiente a aces
tei acțiuni științifice, vor fi cu
prinse In program cele mai va
loroase lucrări ale cercetătorilor, 
profesorilor de educație fizică, 
antrenorilor, medicilor sportivi

STRĂBATE TOATE JUDEȚELE PATRIEI
TRASEUL NR 3. La 13 au

gust se va pleca din Satu Marc 
pe ruta județelor Maramureș, 
Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsănd, 
Mureș, Harghita Covasna, Bra
șov și Prahova.

TRASEUL NR 4. Startul este 
prevăzut la 18 august, din Bo
toșani, Vor fi parcurse apoi ju
dețele Suceava, Neamț, Bacău, 
Vrancea și Buzău.

TRASEUL NR. 5. Plecarea 
din Iași la 14 august, trecînd 
prin județele Vaslui, Galați, 
Brăila, Tulcea, Constanța și Ia
lomița.

Ultimele schimburi ale tutu
ror traseelor, cărora li se vor 
alătura purtătorii ștafetei ju
dețului Ilfov, vor preda mesa
jele lor sportivilor Municipiu
lui București. Fiecare ștafetă 
va fi alcătuită din alergători, 
cicliști, motocicliști, echipaje de 
automobiliști și din alți spor
tivi, care vor purta eșarfe tri
colore și eșarfe cu 
.Competiția 
Daciada".

Primirea 
oaspete și 
ștafete se va face în 
tea reședință de

sportivă
inscripția 
națională

față ce condițiile 
muncă și de via- 
in același timp, 

1 de a ridica pe 
oria sportivă a pa- 
. Organizarea și 
ștafetei va prilejui 
testări polisportive 
trele pe care le va 
manifestări la care 
a mase largi 
leni ai muncii.

TRASEUL NR 1 pleacă din 
Arad la 13 august, trecînd prin 
județele Timiș, Caraș-Severin, 
Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt și 
Teleorman.

de

TRASEUL NR. 2. Startul se 
va da din Oradea la 14 august, 
urmind a fi străbătute județele 
Hunedoara, Alba, Sibiu, Vîlcea, 
Argeș și Dîmbovița.

județului 
propriei 
localita

tea reședință de județ, pe 
principalul stadion al orașului, 
în cadrul unei ample manifes
tări polisportive.

Purtătorii ștafetelor 
Teleorman, Dîmbovița, 
Buzău, Ialomița și Ilfov, îm

preună cu cei din București 
vor parcurge ultimii kilometri 
ai acestui mare traseu, care va 
străbate teritoriul întregii țări, 
pe străzile Capitalei, pentru a 
ajunge în ziua de 20 august pe 
stadionul .23 August".^

ștafetei 
plecarea

județelor 
Prahova,

In Capitală și in fora

MARI CROSURI DE MASĂ
CU ZECI DE MII DE PARTICIPANT!
în ziua de 20 august, în ca

pitala țării vor avea loc mari 
crosuri de masă, la care vor 
participa zeci de mii de bucu- 
reșteni. întrecerea va avea 
loc pe sectoare, fiecare dintre 
unitățile administrative ale 
Bucureștiului urmind să mo
bilizeze peste 5000 de partici- 
panți. Vor avea Ioc probe 
speciale pentru pionieri (800 
și 1500 m), pioniere (500 și 
1000 m), elevi (2000 și 2500 m), 
eleve (1000 și 1200 m), stu- 
denți (3000 m), studente (1200 
m), militari (3500 m), oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții (pînă la 30 ani — 
3000 m masculin, 1200 m fe
minin; de la 30 la 50 ani — 
2500 m, respectiv 1000 m), ve
terani (peste 50 ani), 2000 m.

Startul se va da Ia ora 9 
dimineața în toate cele opt 
sectoare ale Capitalei. Pentru 
stimularea instituțiilor și în
treprinderilor în mobilizarea 
unui număr cit mai mare de 
participanți, se preconizează 
ca la încheierea întrecerilor 
clasamentele să se facă pe u- 
nități, după numărul total ai 
participanților, Ia toate cate
goriile. Unitățile care vor fi 
prezente cu cel mai mare nu
măr de participanți vor primi 
cupe, diplome și medalii.

Menționăm că acțiuni ase
mănătoare, mult îndrăgite de 
tineretul nostru, de toți oa
menii muncii, vor avea loc în 
aceeași zi în toate orașele și 
municipiile țării, în reședin
țele de județ. ___

și ale altor specialiști care sa 
oontribuit la realizarea sarcini
lor de cercetare științifică cu
prinse In Programul privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sporti
vilor români în vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice de 
la Moscova.

Cele 17 lucrări, care urmează 
a fi expuse participanților la 
Simpozion, vor prezenta rezulta
tele concrete obținute în munca 
practică a celor mai autorizați 
specialiști români în problemele 
educației fizice și ale sportului; 
urmărind să contribuie la in
tegrarea mai rapidă în practică 
e unor tehnologii valoroase, 
spre a fi utilizate în procesul 
de instruire și educare a spor
tivilor.

în cadrul Simpozionului se 
prevede, de asemenea, organi
zarea unor lecții model de edu
cație fizică.

Acțiuni cu profil asemănător- 
se preconizează să aibă loc șt 
ta nivelul județelor, sub egi—j 
da cabinetelor metodice ale j 
(LJ.E.F.S. și a cluburilor frun
tașe.

EXPOZIȚIE
CONSACRATĂ
SUCCESELOR

SPORTIVE
ROMANEȘTI
Iubitorilor sportului din Ca

pitală ți din întreaga țară li se 
va oferi prilejul de a urmări 
realizările minunate ale miș
cării noastre sportive, perfor
manțele de răsunet mondial 
realizate de străluciți reprezen
tanți ai sportului românesc in 
mari competiții internaționale 
In cadrul unei expoziții ce va 
fi vernisată in ziua de 14 au
gust, in aula Bibliotecii Cen
trale Universitare. Deschisă 
pînă la 25 august, expoziția, 
prin exponatele sale — cupe, 
medalii, diplome, insigne, foto
grafii —, se va constitui intr-o 
concludentă mărturie a dezvol
tării impetuoase pe care a cu
noscut-o mișcarea noastră spor
tivă in ultimii ani.

in orașele reședință de județ,' 
precum și in toate sectoarele 
Capitalei, vor fi, de asemenea, 
organizate expoziții cu tema
tică sportivă.

„SĂPTĂMÎ^A
FILMULUI
SPORTÎV“

„Săplămînă a filmuluio ...
sportiv" va fi organizată în Ca
pitală, în perioada 14—20 au
gust. La cinematografele Pa
tria, Timpuri Noi, stadionul Di
namo și la alte săli din Capita
lă vor fi proiectate filme cu 
tematică sportivă. In județe se 
preconizează să fie organizate, 
de asemenea, gale ale filmului 
sportiv.

Pagini realizate de Constantin MACOVEJ și Radu TIMOFTE
Fotografii de Esn. ROBICEC — Timi|<Xișa, l> MiNDRESCU — Suceava ți N. DRAGOȘ.



STEAUA A AVUT CEVA IN PLUS.

Divizia A, etapa a 32-a A FOST MAI BUNĂ...

0 DUPĂ-AMIAZĂ SUGESTIVA 
A DRAGOSTEI DE FOTBAL

upă o săptămînă cu șase meciuri transmise prin sate- 
\ ......................_ ’ ! se dispută turneul final

al campionatului de fotbal, după o sîmbătă in care 
mai puțin de trei jocuri

După o săptamina cu șase m< 
lit T.V. din Argentina, unde

am văzut la televizor, cu toții, nu . .
(după-qmiază, seara și noaptea), după acest ospăț fotba
listic de lux, cine iși imagina că ieri, pe stadionul „23 Au
gust", la derbyul bucureșteam Dinamo — Steaua, vor fi toți 
atiți spectatori citi pe River Plate din Buenos Aires î Circa 
80 000! Nici un loc liber în tribune, cîteva mii de oameni 
pe coronamentul de beton I Soare, decor multicolor, lume 
și iar lume, așteptind să vadă de această data „fotbîal in 
came și oase", după cele 9 ore de film de ia televizor.

Echipa noastră reprezentativă 
acest „El Mundial ’78", decepția a fost mare, totuși cei 3—4 
milioane de telespectatori români (aproximativ un milion ta 
București), din totalul de două miliarde de telespectatori de 
pe glob, deși au urmărit recitalul fotbalistic atît de variat din 
Argentina, ieri au venit la stadioane să vodă pe cei ce 
rămin ai lor, etapă de etapă, campionat de campionat I

In Capitală, după-amiaza de fotbal de pe stadionul „23 
August" a fost sugestivă pentru dragostea ce se poartă 
acestui sport in București, ca și în întreaga țară. Nu știm 
dacă jucătorii din teren, în încleștarea lor pentru puncte, 
văzînd în jurul lor ace* splendid tablou al afecțiunii pentru 
fotbal, s-au gîndit o clipă cit de mult datorează ei acestui 
generos public românesc, îndrăgostit de fotbal. Mai sigur, 
fotbaliștii și-au dat seama după aceea și poate că, atît ei 
cît și conducerile cluburilor reflectează ia datoria lor de a 
oferi mai mult, '' ‘ ‘ *\ 7
care, cu ochii in teren sau la televizoare, și cu urechile k> 
radio, trăiesc, se bucură și se necăjesc, la văzul și auzul 
momentelor pe

Ieri, în cele trei mari momente ale etapei a 32-a. Steaua 
a cîștigat derbyul cu Dinamo, GS. Tîrgoviște a stopa* pen
tru moment pe Politehnica Timișoara șl a făcut tin soft 
spectaculos, de la locul 10 la locul 6 ai clasamentului, iar 
F.C Bihor a oferit F.C Constanței, prin scorul alb realizat, 
eventualitatea supraviețuirii ta Divizia A. In același timp 
orădenii au făcut din jocul de duminica viitoare de la Con
stanța un derby al etapei a 33-a, ai titlului și ai retrogra
dării. După cum tot F.G Bihor va arbitra disputa pentru 
titlu intîlnind în aceeași etapă pe F.G Argeș, ta Oradea. Șl 
dacă Politehnica Timișoara ar a'știga ta București ou Dina
mo, pentru că locurile pe podium stat prețioase ? Și astfel 
calculele hîrtlei se țin lanț...

nu s-a calificat pentru

chiar mult mai mult, acestor pasionați sinceri

care fotbalul le furnizează.

| Aurel NEAGU

I
I
I

3

3

D'NAMO - STEAUA 0-1 (0-0)

Stadion ,,23 August*; teren excelent; timp frumos; spectatori - apro
ximativ 80 000. A marcat : IORDANESCU (mln. 72). Șuturi la poartă : 
21—14 (pe poartă : 8—6). Comere : 6—4. x

DlNAMO: Ștefan 7 — 1. Marin 7. Dobrău t, Sătmăreanu 7, Lucuță 7 — 
Augustin 6, Drag nea 8, Custov 7 — AL Moldovan 6 (mln. 66 Vrînceana 6), 
Dudu Georgescu 6, Țălnor 7.

STEAUA: Moroni 7 — Anghelinl 7, VI ga 8-f-, Sameș 7, Nițu 6 — Ion Ion 4 
(min. 53 Trol 6), Aglu 8, Dumitra 7 — Râducanu 7, lordânescu 9, Zamfir 3 
(min. 70 Aelenel 7).

A arbitrat : F. Coloși 7 ; la linie 1 G M atee seu >1 G. Dragomlr (ambii cu 
scăpări) — din București.

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori t 1—4 (1-3).

Scepticii care-și închipuiau 
— o clipă — că vor vedea 
pe stadionul „23 August* pe 
Steaua cea învinsă de F.G 
Bihor la București, sau pe 
Dinamo din meciul pierdut 
ta fața echipei constănțene, 
tot ta Capitală, s-au convină 
destxri de rapid că la der
byul tradițional ai fotbalului 
nostru ambele combatante 
simt dispuse să măntace jă
ratec pentru a obține victo
ria.

Această premisă subiectivi 
s-a reflectat limpede de ta 
începutul meciului în evoluția 
dinamoviștllor, care n-au fă
cut studii introductive, in- 
trind direct în temă, Intr-un 
susținut joc ofensiv care le-a 
creat un ascendent la teren 
șl câteva mari ocazii de goi 
ta poarta tad Moraru. în mia. 
20 au ratat, copilărește, ȚS- 
nar și Augustin, ta mta. 24 
dta nou Augustin, ta mta. 44 
Drajșnea — situații extrem 
de favorabile, când golul „a 
plutit ta aer", dar a rămas 
acolo..

Pe fondul așezării dtaomtoe 
mai bune ta joc a dinamo- 
viștStor, Steaua a avut două 
„contre* prin lordânescu 
Crrain. 37 șl 42), dar materia
lizarea tor ar fi fost ta dis
cordanță cu raportul de forțe 
din teren în prima repriză.

Schimbare totală de ro
luri și de valori ta partea a 
doua a mediului I

De unde ta primele 45 de 
minute s-a comportat apro
ximativ ca un șahist care 
încearcă remiza prin șah e- 
tern. Steaua iese acum la 
joc, și iese inventiv, prin 
atacuri variate, prin accele
rări progresiv mai eficiente, 
prin intercalări periculoase 
ale apărătorilor in fazele de 
atac. In minutul 72, o ase
menea intercalare — hotărâtă, 
spectaculoasă — a lui Vigu 
se continuă printr-o pasă la 
Răducanu, a cărui centrare 
perfectă este reluată de IOR
DANESCU (în stilul lui La

combe, în partida Italia — 
Franța) cu capul, impaxabil. 
în colțul porții lui Ștefan: 
0—1.

Fermentul nr. 1 al derbyu- 
luî, internaționalul stelist 
Lordânescu, activ și inteli
gent în toate fazele jocului 
(de la un careu la altul), 
și-a văzut astfel încununat 
frumosul efort depus în par
tida etapei. Stăpînind cu vi
zibilă autoritate frânele jo-' 
cutai, Steaua a vădit ta re-, 
priza a doua un plus de con-, 
cepție, de acțiune, de deci
zie, care i-au și adus, în cele 
dta urmă, o victorie a cărei 
legitimitate nu poate fi pusă 
la îndoială. Ocazii au mai 
fost de o parte și de alta 
(Răducanu min. 50, Țăilnar 
min. 54, Răducanu min. 65, 
Du<ta Georgescu min. 85, 
Custov min. 86 etc.), dar în 
timp ce Dinamo „lovea" mal 
mult în „blocaj*. Steaua, mai 
sigură pe ea, mai puternică, 
lovea mal clar și mai apă
sat, „jab-ul* lui lordânescu 
trimițând chiar o dată adver
sara la podea, suficient pen
tru victorie... j

L

-A

DOMINARE, DOMINARE, DAR CE FOLOS!

Marius POPESCU ]

Minutul 72 al derbyului. Din tpatele lui Sătmăreanu, lordânescu 
reia imparabil, cu capul, in gol centrarea lui Răducanu

Foto : D. NEAGU

1 ORADEA, 4 (prin telefon).
Un med. în care miza puncte

lor și-a pus puternic amprenta. 
Chiar în min. 1, Ghergheli și 
Lupău ratează incredibil, iar în 
min. 33 Florescu irosește o mare 
ocazie. Dealtfel, în min. 40, tot 
el șutează pe lingă bară. In rest, 
un joc de la un careu la altul, 
cu_ întreruperi, obstrucții, nenu
mărate faulturi, chiar dacă am 
vrea să le spunem „de joc“, 
multă alergătură, însă puțină lu
ciditate. Inițiativa aparține local
nicilor, însă acțiunile de atac 
sînt confuze. Pe de altă parte, 
apărarea oaspeților joacă precis, 
închizind culoarele de șut Pînă 
la sfîrșitul reprizei, fotbal prea 
puțin. Dimpotrivă, am reținut 
„momentele" Ignat-Popovici, 
care, în min. 42 și 43, după ce 
primiseră cartonașul galben, 
meritau să fie eliminați pentru 
alte faulturi, dar a intervenit 
indulgența arbitrului. Cam atît 
pînă la pauză.

La reluare gazdele vin din nou 
în atac și timp de 20 de minute 
ele domină categoric. Apoi, con-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZUT,TATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 IUNIE 1973

I. Dinamo — Steaua 2
H. Sp. Stud. — A.S.A. Tg. M. 1

IU. F.C. Bihor — F.C. C-ța X
IV. F.C.M. R-ța — U.T. Arad X
V. Univ. Craiova — Petrolul 1

VI. Poli Iași — Corvinul 1 
vn. C.S. Tîgv. — Poll. Tim. 1 

VUL F.C. Argeș — Olimpia 1
IX. S.C. Bacău — Jiul 1
X. I.C.I.M. Bv. — Gloria Bz. X

XI. F.C. Brăila — F.C.M. GL X 
Xn. Met. Buc — Prog. Vulcan 1 

XHL Vict. Călan — C.F.R. Cj-N. X

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
546.759 LEI.

Plata cîștigurilor prin casieriile 
Loto-Pronosport la acest concurs 
se face astfel : de la 9 iunie pînă 
la 4 august (în municipiul Bucu
rești), de la 12 iunie pînă la 4 
august (în țară) și începînd apro
ximativ de la 12 iunie a.c. prin 
mandate poștale.

1 w fflI
?[l 1

F.G BIHOR - F.G CONSTANȚA 0-0
Stadion F.G Bihor; teren excelent; timp călduros; spectatori - aproid* 

motiv 7 000. Șuturi la poartă: 18—7 (pe poartă: 6—3). Coraerei 10—4.
F.G BIHOR: Vldac 7 - Z. Noghl 7. Bigan 7. Lucad 7, Popov Id 6 -

Na om 7, Ghergheli 4, Kue H 4 — Lupăn 4 (mie. 71 M. Marian 6), Fto- 
resca 5, Kiss 8.

F.G CONSTANȚA: Ștefănescu 8 — Mustafa 7, Antonescu 7, Bălose I. 
Turce 7 -> Ignat 5, HoFfmeister 7, Cod Ie 3 (mi*. 35 Lhrciuc — D. Zamfir 7. 
Penlu 5 (min. 77 Tararache), Budura 5.

A arbitrat : Gh. Retezan (București) 7 ; la Hrtie : G Braun 0 H. NI colan 
(ambii din Brașov).

Cartonașe galbene: HOFFMEISTER, IGNAT, POPOVld.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 1—2 00-1).

stănțenfl se regrupează și trec 
dta cind în când la contraatac. 
Pe de o parte, ratează Ghergheli 
(min. 53), Naom (min. 60), 
Kun II (min. 68 excelent re
flex al lui Ștefănescu, care tri
mite în corner, după care ratea
ză Lupău), M. Marian (in min. 
73), ajxM din nou Ghergheli 
(min. 83, singur cu portarul, 
trage in acesta, după care M. 
Marian trimite pe lingă bară). 
Pe de altă parte, constănțenii 
trec și ed pe lingă două mari 
ocazii : în min. 48, Perdu pasea
ză excelent, dar Buduru intervi
ne imprecis ; in min. 71, Zam
fir scapă singur, însă la margi
nea careului iși prelungește prea 
mult mingea dîndu-i Iul Vidac 
posibilitatea de a bloca.

BOLOGAN S-A OPUS UNUI „SCOR FLUVIU"
POLITEHNICA IAȘI - F.G CORVINUL 1-0 (1-0)

stadion „23 August* ; teren excelent j timp foart. frumos ; spectatori - 
aproximativ 10.000 A marcat: D. IONESCU (min. 23). Șuturi ta poartAi 
27—5 (pe poartă: 14-3). Comere: 10—J.

POLITEHNICA: Naște 7 — Micloț 8, Anton 7, Mureșan 7, Clocîrlan 8 — 
Romila 7 (min. 62 Florean 6), Banu 7, Simionaș 8 - D. lonescu 7, Costea 4. 
Cemescu 6 (min. 46 Dânllă 6).

CORVINUL; Bologan 9 — Bucur 7, Gălan 7, Merla 7, Miculescu 5 — An- 
getesen «. R. Nunw.Uler 5 (mln. 46 Nlcja 4). DumiUiu IV t - Lucesc i. 
Pete 7 (mln. 72 Economy 6), Văetuj 7.

A arbitrat: L Igna (Arad) »; la tklle: A. lonitâ șl C. lontțâ 11 (ambii din 
București).

Cartonașe galbene : ANTON, DUMITRIU IV, VAETUȘ.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-1 (1-1).

»------ ...... ---------------

IAȘI, 4 {prin telefon).
Intr-adevâr, portarul hunedo- 

rcan a fost eroul acestui meci, 
desfășurat aproape tot timpul 
intr-o singură direcție, eu o do
minare copleșitoare a gazdelor. 
Chiar din primul minut, Bologan 
a reușit să se remarce blocînd 
curajos un balon trimis prea 
încet „acasă" de Dumitriu IV 
și pe care Costea ar fi avut po
sibilitatea să-l fructifice. Patru 
minute mai tîrziu. la o pasă

In finalul partidei, in careul 
eonetănțenilor este o aglomera
ție de nedescris. Spectatorii aș
teaptă golul, care plutește ta 
aer, cum se spune, dar care nu 
cade. Ba, era gata să cadă, dar
ia poarta cealaltă : dintr-o fază 
de contraatac, D. Zamfir, de la 
6—7 metri, trage pe lingă bară. 
In această situație, cind se pu
teau pierde ambele puncte, gaz
dele și-au zis că este bun șl 
numai unul !

Arbitrul Gheorghe Retezan a 
fluierat sfîrșitul meciului fără a 
mai ține seama de cele 2 mi
nute de prelungiri pe care le 
anunțase tribunelor și jucători- 
lor_

Constantul ALEXE

ideală pe care Micloș i-a ser- 
vit-o lui Banu, același Bologan 
respinge șutul năpraznic al ie
șeanului printr-o superbă robin
sonadă. Gazdele, fără să mani
feste dezinvoltura și puterea de 
concentrare din partida de la 
Ploiești, au exercitat o presiune 
permanentă la poarta Corvinu- 
lui, obligîndu-și adversarii la o 
aglomerare masivă în fața pro
priei porți. în min. 13, Bologan 
salvează alte două goluri ca și

SUCCES NET, MERITAT
S G BACĂU - JIUL 4-0 (1-0)

Stadion „23 August*’; timp frumos; teren bun; spectatori — aproximativ 
1<000. An marcat CHITARU (min. 18 și 51. din 11 m), BOTEZ (min. 56). 

74J- Saturi la poartă: 16-5 (pe poartă: 7-2). Cornere: 5-4.
»*C- BACAU: Ursache 7 — Andrieș 7. Lunca 7, Catarg Iu 7, Elisel 7 - So

lomon 6 (mln. 70 Cărpud 6), Vama-mi 8, Șoșu 7 - Chitara 8, Botez 7. 
Fiorea 6 (min. 58 Pană 8).

RUL: Caval 6 (min. 46 Homan 6) - P. Nîcolae 6. Stoica 6, Ciupitu 7. 
r. Grlgore 5 — Toma 5, Mulțescu 7. Stoichiță 7 — Bucurescu 6, Topor 5, 
Covaci 6.

A arbitrat S. Drăgufid (Drobeta Tr. Severin) 9; la linie: G Bârbuîescu 
șf T. I strata (ambii din București).

Cartonaș, galbma: MULȚESCU, FtOREA. TOMA. EUSE1.
Trofeul Petschondu : 10. La juniori : 2-0 (1—0).

BACĂU, 4 (prin telefon).
Fără Dumitrache, Rusu, Bă- 

din (suspendați) si Sălăjan (ac
cidentat), Jiul nu a mai semă
nat cu el însuși, neputind ține 
pasul, intr-o confruntare din 
deplasare, cu o echipă tinăxă, 

dispusă la sacrificii fizice, în
grijorată de situația ei in cla
sament Simțind repede pulsul 
adversarei (inhibare explicabilă, 
rigiditate dată de ineditul for
mulei de echipă). S. G Bacău 
s-a lansat in atacuri furibunde, 
sprijinite de travaliul și clarvi
ziunea lui Vamanu, de dinamis

făcute la șuturile lui Cemescu 
și Ciocîrlan. După această „ava
lanșă* de ocazii, scorul se va 
modifica în min. 23, la o fază 
aparent banală : Ciocîrlan exe
cută un corner, mingea ajunge 
Ia D. IONESCU, pe partea opusă 
a careului, și acesta o trimite 
fulgerător in poartă. A fost sin
gura dată in acest meci cind Bo
logan a fost surprins pe picior 
greșit Prima repriză se încheie 
cu o mare ratare a lui Romilă, 
care poate fi insă explicată și 
prin intervenția de mare inspi
rație a portarului hunedorean.

La reluare, hunedorenii au o 
scurtă zvîcnire și, în min. 53, 
Nicșa ratează singura posibilita
te de egalare. După care totul 
revine— la normal, ieșenii do- 
minînd și avînd mari ocazii de 
gol — Costea (min. 61), Ciocîrlan 
(min. 67), Dănilă (min. 82 și 87) 
— toate salvate de Bologan, 
care culege îndelungi și meri
tate aplauze ale tribunelor.

Stelian TRANDAFIRESCU 

mul lui Șoșu, concretizate in 
special de Chitaru, mai dezin
volt și mai ambițios ca orieind. 
Hărțuită, presată, apărarea oas
peților n-a putut rezista și go
lurile au început să curgă in 
poarta Jiului. Primul, în min. 
18, cind CHITARU, lansat de 
Vamanu, a reluat violent sub 
bară. Următoarele trei în re
priza secundă, cind noul intro
dus, Pană, a impulsionat și a 
limpezit faza de atac. (în min. 
51 CHITARU a transformat un 
penalty pentru un henț în ca

reu comis de Mulțescu ; min. 
59, BOTEZ finalizează o centra
re a lui Vamanu ; min. 74, 
PANA însuși îl bate pe Ho
man cu un șut surprinzător, 
puternic, expediat de la 25 m.).

Ce e drept, ultimul goi bă
căuan a venit pe fondul unei 
replici mai consistente a Jiului, 
care abia la 0—3 a izbutit să 
echilibreze jocul. Tardiv și ine
ficient, căci fundașii și portarul 
gazdelor, nesolicitați pînă a- 
tund. și-au intrat repede ia 
rol, egalînd prestația celorlalte 
compartimente.

Ion CU PEN

ȘTIRI, ȘTIRI
• F.R.F. NE-A COMUNICAT 

cei« douâ orașe în care se 
vor disputa semifinalele .Cupei 
României", programate la 18 iu
nie (ora 18). Iată-le : București s 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
POLITEHNICA IAȘI ; Sibiu î 
F. C. OLIMPIA — F.G ARGEȘ. 
Echipele pot sâ solicite Colegiu
lui central al arbitrilor, de co
mun acord, brigăzile de arbitri 
care să le conducă jocurile. In 
caz că nu se ajunge la acost 
acord, brigăzile vor fl stabilite 
de Colegiul central.



IN ACONTO CUPA UE.fA.“
Programat ca uvertură a eta

pei (de ce nu și In cuplaj cu 
derbyul de pe stadionul „23 
August", cum ar fi dorit pu
blicul bucureștean T), meciul 
dintre cele două foste lidere 
ale clasamentului a satisfăcut 
doar parțial așteptările. Lipsa 
unei mize deosebite pentru am
bele echipe (victoria era impor
tantă numai pentru gazde, care 
vizează participarea te „Cupa 
U-E.F.A."), indisponibilitățile 
notabile din formații (Răduca- 
«ni, M. Sandu, Manea și Groeu 
te Spartul, Bolăni, Marton și 
Varodi la A.S.A.), precum și căl
dura și-au pus amprenta asu
pra facturii jocului, cere s-a 
menținut, in general, modestă. 
Evident superioară partenerei 
sale — oare a confirmat și ieri 
dimineață accentuatul ei declin 
din aoest retur — echipa bucu- 
reșteană s-a aflat mai tot tim
pul la cirma jocului, atadnd eu 
Insistență și creindu-și nume
roase situații de gol. Totuși, da
torită pripelii și impreciziei 
înaintașilor, ca și unor oportu
ne intervenții ale portarului So- 
iyom (min. 15, min. 25, min. 36), 
studenții au reușit să se des
prindă in merituoși rfștlgători 
de-abia în finalul primei re
prize. în min. 44, Iorgulescu l-a 
deposedat pe fundașul Onuțan 
la marginea careului oaspeților, 
a pasat in fața porții ltd Sp

PENTRU... „
SPORTUL STUDENJESC - A3A TG. MUREȘ 3-0 (2-0)

op rox! motiv
45). Șuturi

Stadion Republicii; teren bun; timp frumos; spectatori - 
7 000. Au marcat! OCT. IONESCU (min. 44 ți 63). STROE (mix 
la poartă : 24-8 fpe poartă : 10-2). Cernere : 11-5.

SPORTUL STUDENȚESC: bazăr 8 - Tânâsescu 7. Grigore X 
C&țol 6 — Răduîexcu 7. Munteanu 6 (min. 68 Șerbănlcă Q, Oct. 
— Stroe 6, Iorgulescu X Chiho!a 6 (min. 68 Ciornoa.â 6).

A.S.A. TG. MUREȘ: Sofyom 6 - Kărtesl 5. Unchiaș X Ispir 7, (" t — ra a XX—. I f X ZSS — U— mI A CmemALeam K Cw.'
SO Mathefi) ,’tioth R 7.

A arbitrat: C. Gbițâ 8; ia Rnfe: R. Petrescu (ambii din Brașov) și T. 
Andrei (Sibiu).

Trofeul Petschovschh 18. La Juniori: 5-0 (3-0).

__ ______ _ __ . ... Onutos S
(min. 73 Ogrean) — Goli 4, U1n~4, Hajnal 4 — Foznkos L Foniei 5 (mri.

VICTORIE DIFICILĂ A GAZDELOR
r.G ARGEȘ - F.C. OUMrtA 3-2 (0-0)

Stadion Mo!'; taraa ai owe cos; tiafe pfefec. apei soare; ^■i-fetorf — 
aproximativ 13 000. Au marcatt DORU HICOLAE feste. S fi tQ. DOBRM 
fetln. 65). respectiv HAȚEGANU (mte. W) și SMARANDACHE feete. 
Șuturi la poartâ: 14-14 (pe poartă : B-7). Co aure t 5-8.

F.C. ARGEȘ: Cristian 6 - Zamflr I, CHteaaa X. Orlsi 
meu 7 (min. 80 Toma), Bdrbteescv A loedetscw 7 — B 
Doru Nlcolae 8.

F-C. OLIMPIA: Feher 4 — Pleter 4, ScMraedacbe 8, b 
Ba bou 6, Kaiser 7, Marcu 5 (mte. 45 Bathed 5) — I 
au 7, Both I 5 (min. 72 Hefeei

A arbitrat: C. Dinulesca (București) 8; la Betet L I 
semnalizarea ofsaidului) și FL LogofAta (ombil die Aro^,_

Cartonașe galbene: DORU htiCOLAE. KAISER, BARBULESCU.
Trofeul Petschovschi: *. La jantedi 4-2 (1—1).

B ...........

DOUA GOLURI

cu totul inutil — să-l dribleze 
pe portarul Lazăr, pierzind 
mingea.

Constantin F1RĂNESCU

DUPĂ ACEEAȘI SCHEMA
GS. 71RGOVIȘTE - POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-1 (0-0)

Stadion Municipal; teren foarte bun; timp excelent: spectatori - apro- 
dmat:v 12 000. Au marcat: SAVA (min. 56), FL. GRIGORE (min. 69), MARI
NESCU (min. ft5). respectiv IUGA (min. 89). Șuturi ia poartâ: 20-7 (pe 
poortâ: 12—2). Camere: 5-3.

C-S. T1RGOV1ȘTE: Coman 7 — Gheorghe 7, Alexandru 8. Ene 8, Pitaru 7
- Furnică 7. Ka o 7. Totoru Ml- Greaca 7 (min. 46 FI. Grigore 8), So
va 7 (min. 84 Ștefănescu), Marinescu 7.

POLITEHNICA: Bathori I 5 — Nadu 6, Păltînișan 7, Mehedințu 1, Vișan 6
- Rașca 6. Dembrovschi 6. Lațe 5 (min. O Cotec 5) - Anghel (min. 14 
lega 7). Nucă 6, Petrescu 6.

A orbitrot: N. Petnceanu (București) 7; ta linie: C. Szilaghi (Bata Mare) 
p A. Sziloghi (Tg. Mures).

Cartonase galbene: ROȘCA. NADU, SAVA.
Treleet Petschovschi: 10. La juniori: 0-1 (0-1).

URGOViȘTE, * (prin telefon).
Echipa antrenată de N. Proca 

fi P. Gavrilă a jucat fi de aztă-

CRAIOVENIi ȘI-AU REVENIT ÎNCET, DAR SIGUR

PITEȘTI, 4 (prin telefon).
O ploaie iute de vară, înso

țită de o canonadă de descăr
cări electrice, căzută cu puțin 
înaintea meciului, •« acoperit 
cazonul cu o adevărată plnză 
de apă, influențind calitatea 
tocului și chiar rezultatul lui. 
Din primele minute z-a văzui 
eă Olimpia nu a venit la Pi
tești pentru o simplă formali
tate. 
Mai" 
periculoși și chiar șutează mai 
mult decit . localnicii, care au 
expediat primul lor șut pe 
poartă în min. 32. prin funda
șul O!tear.u I Este drept, arge
șenii au dominat, dar sătmăre
nii s-au apărat bine, stăplnind 
careul prin Kaiser și. mai ales, 
prin Smarandache. Ocaziile pi- 
teștenilor rămîn fără rezultat 
(in min. 34 Dobrin șutează In 
bară) și ei vor deschide scorul 
abia după pauză, tn min. 53, tn 
urma unei faze 
nimic : Zamfir 
cu mingea la 
pe dreapta lui 
LAE, care centrează ;
nu urmărește mingea, ta ta

CKAJOVA, 4 (prin telefon).
Așa după cum debutase par

ada, aveam impresia că vom 
asista la un joc anost, fără 
nerv. Fazele de poartă lipseau 
eu desăvirșire, componență ce
lor două formații fădnd mai 
mult un joc de tatonare te mij
locul terenului. Treptat, insă, 
eraiovenii Încep să-și intre ta 
„mtnă", pun stăpinire pe joc 
șl, ta min 14, Beldeanu ratea
ză o situație rarisimă, reluind 
de te numai 6 metri batonul 
peste poarta goală. „Dirijorul" 
Ștefănescu iși conduce cu 
măiestrie echipa, iși pune de
seori ta situații favorabile co
legii din atac, dar primul gal 
cade abia ta min. 23 : după a 
eambinație între Donose fi 
MARCU, ultimul pătrunde ta 
careu, șutează puternic pe jos. 
ta colțul scurt, balonul oprin- 
du-se In plasa porții lui Mirzea. 
Pkrieștenii joacă totul pe o 
carte, ieșind acum eu mai mul-

tă decizie la atac. In min. 37, 
Angelesca ratează o bună oca
zie, pentru ca in min. 39 Ște- 
fănescu să salveze de pe linia 
propriei porți.

La reluare, insă, pe teren 
există o singură formație, și 
aceea se numește Universitatea. 
Minut cu minut, ocaziile se 
succed te poarta lui Mirzea. 
Chiar în min. 46 Marcu șutea- 
ză ta „transversală". Apoi, în 
anin. 63, este rindul lui Cămă
tarii să irosească o mare ocazie. 
In min. 67, Cirțu zdruncină cu 
kh șut violent bara ! Și tată că 
ta min. 75 asistăm ta o fază 
de klnogramă, care avea să 
aducă al doilea gol al gazdelor. 
Ștefănescu il deschide, cu • 
pasă de 46 de metri ta adîn- 
dme, pe Marcu, urmează • 
corsă a acestuia încheiată eu e 
centrare la aemiinălțime și 
CAMATARU reia din plonjon, 
cu capul. imDarabil, In plasă.

Gheorghe NERTEA

dată energic, a dominat ta 
cea mai mare parte a timpului, 
dar — in primele 45 de minu
te — a greșit tactic, aruncind 
multe baloane înalte tn careul 
timișorean unde au avut cîștig 
de cauză fundașii centrali ai 
naționalei, Mehedințu și Pălti- 
nișan, masivi și siguri în inter
venții. Totuși, gazdele ar fi 
putut înscrie încă din această 
primă parte a jocului dacăTă- 
taru n-ar fi șutat în bară (min. 
28). dacă Marinescu (min. 41) 
și Ene (min. 42) n-âr fi ratat 
incredibil din apropierea porții.

Repriza secundă a fost însă 
repriza cu nu mai puțin de 
patru goluri spectaculoase. In 
min. 56, Tătaru a șutat din nou 
ta „transversală", dar balonul 
revenit în careu a fost reluat, 
m plasă, din plonjon, cu capul, 
de SAVA. „Schema" s-a repetat 
aidoma in min. 69, eu aceiași 
Tătaru in rol principal și eu 
FL. GRIGORE pe post de rea
lizator. Abia după acest ai doi
lea goi timișorenii au ieșit ta 
atac, Dembrovschi șutind și el 
ta bară (min. 82). Replica tîr- 
goviștenilor vine însă imediat, 
peste trei minute ei mărindu-și 
avantajul prin MARINESCU, te 
• fază creată de FI. Grigore. 
eel care înscrisese al doilea gt>L 
în penultimul minut de joc, 
dnd relaxarea iși făcuse loc ta 
tabăra gazdelor, oaspeții au 
reușit să Înscrie golul de onoa
re, IUGA reluind în plasă min
gea pe care Coman o respinsese 
greșit. Dar atacul unei echipe 
care se luptă pentru podium a 
rămas dator !...

Lourențiu DUMITRESCU

Oaspeții stadionului _1 
se arată de la Început

care nu anunța 
Înaintează lent 
picior, pasează 
DORU NICO- 

nimenl
Mircea TUDORAN

OASPEȚII, DOAR UN ȘUT PE SPAJIUE PORJII!
F.C.M. REȘIȚA - UJ

Stodion Va! ea Domanuiut; ferea foarte 
aproximativ 2 500. Șuturi fe poartftx 15-4

F.C.M.; lli«; (min. 7 Windt 7) - Chhru
— Portic 5 (min. 71 Prada 5). low» 6. 
Talescu 6.

U.TA.: Iorgulescu 8 — Gașpar 4, Kfeda
f—1 ‘ ‘ '
Butaș 5), Coraț 5.

A arbitrat: G. Racz (Brașov) t; la Bate: V. Topan (OubNopoeeg 
A Hîrța (Gherla). r

Trofeul Petschovschi: 8. La juaferlx t-8 (1-0).

U.T.A.: Iorgulescu 8 - Ooșpor 4. Ktafa i, Go« 4, «Rm 7 - 
Leac 7, Broțovschl 4 - Căra 4 (min. « Domlde 4. NacMca I » (rata.

e

REȘ1ȚA, 4 (prin telefon).
Remiză neconformă cu desfă

șurarea jocului. Formația locală 
a dominat In majoritatea tim
pului, a acționat pe spații largi, 
înaintașii au șutat deseori la 
poartă, dar totul a fost tn za
dar. fiindcă textiliștil au știut 
să calmeze jocul, au contraata
cai de citeva cri pericuks ; ei 
au avut punctul forte tn siste
mul defensiv, in cere s-a re
marcat, prin intervenții foarte 
sigure, Iorgulescu.

începutul primei 
aparținut 
imin. 3) a 
Iorgulescu 
ta capătul 
Huni personale. Insă, din pă
cate, in min. 6, la primul atac 
»■ oaspeților, o ciocnire intre 
Hieș, Hergane fi Cura, în ca
reu, s-a soldat cu accidentarea 
portarului F.C.M.-ului și Înlo
cuirea lui cu Windt. Ptnă in 
finalul reprizei, elevii antreno-

reprize a 
reșițenilcr. Poetic 

Încercat vigilența lui 
cu un șui puternic 
unei frumoase ac-

rului Motroe nu avut superiori
tatea teritorială, au șutat de mal 
multe ori te poartă (raport: *—3 
ta favoarea F.CLM.-uhd); ară
denii au încercat, priotr-o țe
sătură de pase ta mijtocui tere
nului, să creeze breșe ta dispo
zitivul de apărare advers, fără 
efect insă.

După pauză, jucătorii reșițetii 
au acționat cu mai multă vi
goare, au dominat cu autoritate 
perioade îndelungate, tavan 
(min. 54), Telescu (min. 69) fi 
Oancea (min. 68) 
poziții favorabile, 
cu a intervenit 
Tteptat, arădenii 
jocul, au obținut 
de colț p înaintașii lor au 
reușit, abia ta min. 88, prin Do
mule — <fintr-o lovitură liberă 
de 1a 17 m — să trimită pentru 
prima dată mingea pe spațiul 
porții I

»-au aflat ta 
dar forgules- 
cu siguranță, 
au echilibrai 
două lovituri

Porapiiiu VINTîLA

DIVIZIA
SERIA I

POETUL CONSTANTA — CRAH. 
LAUL P. NEAMȚ 1—0 ♦»—0). 
A merest Lecu (mln. M).

C3.U. GALATI — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV J—3 0—2). Pen
tru «tudențl au Înscris Păunescu 
(min. M), Dobre (min. 95 — din 
a m) ți Sima (min. 74), tar 
pentru oaspeți Paraschlvesca 
«min. Z> fi 95) fl Pană (min. «. 
— din 11 m).

VIITORUL VASLUI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—1 O—0). AH 
tascris: Marinescu (min. M — 
dta 11 m), Sandu (min. 40), res
pectiv Golanu (min. 44).

rx. BRĂILA — F.CJU. GA
LAȚI 9—1 (1—1). An Înscris :
Butancen (min. 99) fi Luea 
(mia. 45) pentru gazde, respec
tiv Constantinescu (min. 49) fi 
Orac (min. 73).

NTTRAMONIA FÂGARAȘ — 
CJA. PAȘCANI 1—1 (1—1). Aa
marcat : Drigol hntn. 95) pentru 
Wltramonta, respectiv Apotaol 
dnin. 17).

LCJJE. BRAȘOV 
BUZĂU 0—0.

OLTUL SF. GHEORGHE — 
CA. BOTOȘANI 9—4 (1—0). Aa 
marcat : Siktodl (min. 94), Blazok 
(min. 40) șl Se bea.yen (min. 94).

RELONUL SĂVINEȘTI — VIC
TORIA TECUCI 3—2 (1—2). Au 
tascris : Apetrel (min. 9 șl 47), 
Dragai (min. 73 — autogol) pon
tau Relonul, respectiv Dragomtr 
(min. 93) »i Vochln train. 44). 
Meciul s-a jucat la Bacău.

DELTA TULCEA — CS AL 
SUCEAVA 8—1 (1—0). Au mancat:
Stănescu (mln. 3). Șaeu (min. 
94), respectiv Petrescu (min. st).

RELATĂRI DE LA t C. Popa, 
CHi. Arsenie, M. Florea, N. 
Costln, B. StokMn, C. Gruia. Gh. 
Briotă, L lancu șl Gh. Varovencl

gloria

X GLORIA BUZĂU 31 20 7 4 54-15 47
X F.GM. Galați 31 20 3 8 77-26 43
X ICM Brașov 31 14 8 9 32 26 36
X SL roșu Brașov 31 14 3 12 53-35 35
X C.S.M. Suceava 31 14 3 12 34-34 35
X F.C. Brăila 31 14 5 12 4X30 33
7. Delta Tul cea 31 14 4 13 40-38 32
X Nitramania Făg. 31 13 5 13 43-38 31
9. Viitorul Vaslui 31 13 5 13 33-52 31

IX Oltul Sf. Gh. 31 13 4 14 27-32 30
11. Victoria Tecuci 31 13 2 16 39-43 28
IX Coah. P. Neamț 31 12 4 15 30-35 28
IX Portul C-ța 31 11 6 14 39-51 28
IX Tractorul Bv. .31 10 8 13 26-39 28
15. C.F.R. Pașcani 31 13 1 17 42-55 27
16. C.S.U. Galați 31 9 6 16 36 50 24
17. Relonul Săv. 31 10 2 19 29-58 22
IX C.S. Botoșani 31 9 2 » 29-54 20

ETAPA VIITOARE (duminică
11 iunie) : F.C.M. Galați Delta
Tul cea (0—1), C.F.R. Pașcani
Viitorul Vaslui (1—4). C.S. Boto-
șani — LC.I.M. Brașov (0—2).
C.S.M. Suceava Nltramonla
Făgăraș (4—2), Gloria Buzău
oitul St. .Gheorghe <0—1), Stea
gul roșu Brașov — Portul Con
stanța (1—S), Ceahlăul p. Neamț 
— C.S.U, Galați (0—1), Tractorul 
Brașov — Relonul Săvinești 
O—0), Victoria Tecuci — F.C. 
Brăila (X-2J.

B ETAPA A 31-a
SERIA A ll-a

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
KAPID BUCUREȘTI 1—X (1—S). 
Au m&ncat : N, Mocanu (min. 
11) pentru Autobuzul, respectiv, 
Șutru (min. 60).

ȘOIMII SIBIU — UNIREA A- 
LKXANDBIA 1—4 (0—0). Unicul
Col al partidei a Ooat Înscris de 
Marcu (min. 47).

PANDURII TG. JIU — MUSCE
LUL CIMPULUNG MUSCEL 4—1 
(•—1). Au marcat Pițurcă (min. 
■ *1 O,— ultimul din 11 m), Gă- 
man (mln. M), Rădol (min. ®) 
fi, respectiv, Miufiu (min. I).

CHIMIA RM. VTLCEA — ME
TALUL PLOPENI 1—0 (1—0). AU 
Înscris: Stanca (min. M a W) 
a Răducanu (min. 87).

GAZ METAN MEDIAȘ — CAR- 
PATI SINAIA 0—0.

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
F.C AI. GIURGIU 1—0 (0—0). A
marcat : Glonț (min. M).

CELULOZA CALARAȘI — E- 
LBCTBOPUTEBE CRAIOVA »—1 
a—0). Au tascris : Gheorghe
fnln. «5) f! Mușat (min. 70) 
pentru Celuloza, Smarandache 
asin. 75) a Palea (min. 90) pen
tru EecWoputere.

METALUL BUCUREȘTI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
9—1 (2—1). Au marcat : Sumu-
jansetu (min 17 — din li m) a 
Prodan (min. 19), respectiv Ma- 

(min. 21).
PRAHOVA PLOIEȘTI — DINA

MO SLATINA 4—1 (8—1). ▲
marcat: MLndoagă (min. 32).

RELATĂRI de LA : O. Guțu, 
Gh. Topire ©ano, P. Criatea, 
Gioraoiu, —
Gruia. 
Ștefan

SERIA A lll-a
C. 1. L. SIGHET — U. M. TI

MIȘOARA 2—1 (2—0). Au mard
eai : Arezanov (min. 4), Kovacs 
(min. 22 — autogol) pentru gas- 
det respectiv Mușat (min. 88). 
In min. 36, Roman (C.I.LJ a ra
tat un penalty.

GLORIA BISTRIȚA — CHI
MICA TlRNAVENI 1—6 (0-8). A 
marcat : Moga (min. 52).

F. C. BAIA MARE — AVlNTUL 
REGHIN 9—0 (3—0). Au înscris : 
Sabâu (min. 33, 61 și K). Roznot 
(min. 4 și 73), R. Pamfil (min. 
44 și K) și Terheș, (min. 51 șt 
«).

VICTORIA CĂREI — MUREȘUL 
DEVA 3—0 (2—0). Au marcat 3 
B&jenaru (min. 7), Ludișer (min. 
14) și Szilagyi (min. ^1).

„U- CLUJ-NAPOCA — DACIA 
ORAȘTIE 4—6 (2—0). Au înscris 2 
Stana (min. 41), I. Mureșan (min. 
W) și Florescu (min. 43 și 78).

C. F. B. TIMIȘOARA — ARMA
TURA ZALAU 1—0 (1—0). Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
Iancu (min. 29).

VICTORIA CALAN 
CLUJ-NAPOCA 0—0.

AURUL BRAD — 
MOLDOVA NOUA 3—1 
înscris : Bogdan (min.

C. F. B.

Z. Rișnoveanu, 
N. Constantinescu, 

șl I. Tănăsescu.

P. 
D. 
N.

MINEBUL 
(1—0). AU 

________ _ S4 *1 S0). 
Golda (min. 47), respectiv Nez- 
torovicl II (min. 61).

MINERUL LUPENI — META
LURGISTUL CUGIR Z—1 (0—1).
Au marcat : Leca (min. 55), Lu- 
euță (min. 85), pentru gazde, res
pectiv Floarea (min. 4).

RELATĂRI DE LA : S. Pralea. 
L Toma, V. Săsăranu, E. Her
man, I. Lespuc, St. Marton. A. 
Gunther, Al. Jurcă si L Cotescu.

Gloria Bistrița

L CH. BM. VL 31 18 2 11 67-31 38
2. Frog. V. Buc. 31 14 8 9 48-31 36 1. F.C. B. MARE 31 21 7 3 75-19 49
3. Din. Slatina 31 15 5 11 54-28 35 2. a.U“ Cj.-Nap. 31 20 5 6 60-20 45

, 4. Motelul Buc. 31 14 7 10 40-40 35 X GF.R. C>.-Nap. 31 18 8 5 67-19 44
S. Rapid Buc. 31 12 10 9 43-27 34 X Gloria Bistrița 31 17 4 10 58-26 33
6. Mat. Ptoponi 31 13 • 10 36-37 34 X Victoria Călan 31 14 5 12 46-35 33
7. F.C.M. Giurgiu 31 14 5 12 30-47 33 X Mureșul Deva 31 14 5 12 44-37 33
8. Șoimii Sibiu 31 13 6 12 40-36 32 7. CFR Timișoara 31 13 5 13 33-29 31
9. Chim. Tr. Mâg. 31 14 4 13 29-30 32 X Aurul Brad 31 13 4 14 44-41 30

18. Gaz. mot Med. 31 13 6 12 33-39 32 9. U.M. Timișoara 31 12 6 13 44-45 30
H. Aut. Buc. 31 11 9 11 40-34 31 IX Met. Cugir 31 12 6 13 39-41 30
12. Col. Călărași 31 12 6 13 34-33 30 11. C.I.L. Sighet 31 11 7 13 36-46 29
IX Muscelul C-lurrg 31 12 5 14 40-47 29 IX Chim. Tirnăveni 31 12 4 15 40-46 28
IX Carpați Sinaia 31 10 9 12 22-35 29 IX Min. Mold. N. 31 12 4 15 29-39 28
IX Electrop. C». 31 10 8 13 31-42 28 IA Armătura Zalău 31 11 4 16 39-42 26
16. Unirea Alex. 31 10 8 13 25-37 28 IX Dacia Orăștie 31 11 4 16 31-46 26
17. Pandurii Tg. Jiu 31 9 8 14 35-42 26 1& Min. Lupeni 31 12 2 17 25-51 26
IX Prahovo Pi. 31 5 6 20 21-52 16 17. Victoria Cărei 31 9 5 17 22-58 23

IX Avîntul Reghin 31 2 5 24 13-105 9
ETAPA VIITOARE (duminică

11 Junie) : Rapid București — ETAPA VIITOARE (duminică
Pandurii - Tg. Jiu (0—0). F.C.M. 
Giurgiu — Chimia Ran. VDcea 
(1—5), Metalul Plopeni—Gaz me
tan Mediaș (0—1), Muscelul Cîm- 
pulung — Progresul Vulcan Bucu
rești (1—3), Unirea Alexandria — 
Celuloza Călărași (0—3). Auto-, 
buzul București — Chimia Tr. 
Măgurele (0—1), Electroputere 
Craiova — Șoimii Sibiu (0—2), 
Prahova Ploiești — Metalul 
București (0—1), Dinamo Slati
na — carpați sinaia (0—1).

11 iunie)
„U“ Cluj-Napoca (0—3), Mureșul 
Deva — Metalurgistul Cugir (1—2), 
U.M. Timișoara — Aurul Brad 
(1—3), Dacia Orăștie — C.I.L. Si- 
ghet (1—4), C.F.R. Cluj-Napoca
— F.C. Baia Mare (0—1). Avîntul 
Reghin — Armătura Zalău (0—3), 
Minerul Moldova Nouă — C.F.R. 
Timișoara (0—1), Victoria Cărei
— Victoria Călan (0—1). Chimica 
Tîmăveni — Minerul Lupenl 
W-2).



PRIMELE SURPRIZE 
LA ROLAND GARROS 

>».. • •
I PARIS, 4. — Campionatele 
Internationale de tenis ale 
Franței intră in a doua jumă
tate a desfășurării lor, fără să 
ft Înregistrat prea multe sur
prise. Printre acestea din ur
ină. este de menționat totuși 
eliminarea americanului Brian 
Gottfried (finalist în ediția 
trecută) de către modestul 
tenisman vest-german Rolf Geh
ring : 3—6, 7—6, 6—4. 3—6, 2—6! 
De asemenea, cunoscuta jucă
toare cehoslovacă Renata To- 
manova pierde in fața tinerei 
sale compatrioate Hana Stra- 
chonova, cu 3—6. 7—6, 4—6.

în al 3-lea tur al probei fe
minine de simplu, românca Vir
ginia Ruzici a obținut o aplau
dată victorie cu 6—1. 6—3 in 
fața suedezei Elisabeth Erkblom. 
în alte partide : Regina Marsi- 
kova — Mariana Simionescu 
8—1, 6—4 ; Kathy May — Marele 
Lottie 3—6. 6—4, 6—2 ; Brigitte 
Simon — Amanda Tobin 6—1, 
8—1 ; Patricia Medrado — Jean
na Evert 6—1, 6—2 ; Pam Tee- 
gnarden — Heidi Esterlebner 
6—1, 6—4 ; Fiorella Bonicelli — 
Hana Mandlikova 6—2, 7—5.

dublu feminin : Raziei, 
Jausovee — Ganz, Welgl 6—1, 
6—1 ; Rual, Simon — Mihai, 
Nagelsen 6—1, 6—2.

Rezultate Înregistrate la sim
plu masculin : R. Ramirez —
A. Zugarelli 6—1, 6—3, 6—2 ; 
M. Orantes — T. Smid 7—5, 
T—5, 6—2 ; Tim Gullikson — J 
Borowiak 6—2, 7—6, 6—2 ; J. 
Alexander — R. Cano 7—6, 
6—2, 6—3 ; P. Dominguez — H. 
Pfister 7—6, 5—7, 7—5, 6—2 ; C. 
Barazzutti — G. Ocleppo 4—8, 
6—2, 6—3 ; 8—3 ; D. Stockton —
B. Taroczy 4—6, 6—4, 3—6, 7—8, 
8—4 ; B, Borg — P. Bertolucci 
6-0, 8—2, 5—2.

I

AFIRMĂRI ROMÂNEȘTI 
LA CAIAC-CANOE
în cadrul regatei de calac- 

canoe ce se desfășoară în orașul 
Tata (Ungaria) proba de caiac 
«implu 1000 m a fost cîștigată 
de Birlădeanu (România) cu 
timpul de 3:49,8, urmat de spor
tivii maghiari Josch și BenkO. 
La caiac dublu 1 000 m, echipajul 
român Eșeanu — Borbandi s-a 
situat pe locul 3, iar la canoe 
dublu 1 000 m cuplul Morcov — 
8imiocenco (România) a ocupat 
locul 1 La întreceri participă 
sportivi din 11 țări.

FINIȘ ÎN REGATA 
„ȚĂRMUL SOARELUI"

La Nesebar (Bulgaria) s-a în
cheiat concursul internațional de 
yachting ..Țărmul soarelui". în 
concursul pentru clasa „Olande
zul zburător" echipajul Româ
niei s-a situat pe locul 2, Între
cerea fiind cîștigată de ambar
cațiunea U.R.S.S. La clasa „Finn" 
pe primul loc s-a situat Hristov 
(Bulgaria), urmat de Fomin 
(U.R.S.S.).

1RA6ERE IA SORTI 
IN C. PI. DE BASCHET
La Manilla a avut loc tragerea 

la sorti a grupelor preliminare 
ale celui de-al 8-lea campionat 
mondial masculin de baschet, 
care se va desfășura in Fillpine, 
Intre 1 șl 14 octombrie. Iată 
componența celor trei grupe : 
seria A : Iugoslavia. Canada. Se
negal, Coreea de Sud; seria B : 
Brazilia, R. P. Chineză. Italia, 
Porto Rico ; Seria C: s.UA., 
Cehoslovacia. Australia și Repu
blica Dominicană.

Primele două clasate din fie
care serie se vor califica, Îm
preună eu formațiile U.R.S.3. 
fdețtaătoarea titlului) șl Fillpine 
(țară gazdă) calificate direct. în 
grupele semifinale.

ATACULUIREVANȘAAȘTEPTIND
BUENOS AIRES, 4 (prin te

lex). în noaptea de vineri spre 
simbătă, aid la 
n-a putut dormi 
ceea ce ziarele 
pe toată pagina 
bilo per el iriunfo Argentino". 
Acest entuziasm general al gaz
delor influențează și calculul 
șanselor. Argentina e conside
rată Încă de pe acum marea 
favorită in lupta pentru titlul 
suprem, deși pentru comentato
rii mai lucizi, victoria dificilă 
asupra Ungariei nu este o pre
misă suficientă. E adevărat că 
mulțl cronicari, și mai alei cei 
europeni, au foșt impresionați 
de viteza deosebită a acțiuni
lor de atac argentiniene, dar 
nu trebuie să uităm că aceste 
atacuri fulgurante s-au soldat 
finalmente cu un gol din lovi
tură liberă și cu unul dintr-o 
deviere intimplătoare, intr-un 
moment in care echipa lui Ba
rou echilibrase jocul, '
intr-un final de remiză, chiar 
dacă superioritatea teritorială 
aparținuse ,,11-lui" lui Menotti. 
Oricum, victoria Argentinei 
este meritată. Comentatorii ar
gentinieni ti reproșează echipei 
ungare jocul prea dur in apă
rare, dar noi, europenii, nu 
putem uita că foarte talentatul 
TOrăcsik a fost placat de mi 
mal puțin de 13 ori. ceea ea 
a determinat finalmente epui-

Buenoo Airee, 
nimeni. A fost 

scriu in titluri
„El gran jo

intrind

STENOGRAMA
GRUPA I

ARGENT1NA - UNGARIA t-1 (1-Q
— la Buenos Aires (med disputat vi
neri noaptea) — 80 000 spectatori. Ar
bitra: Garrido (Spania). Au marcat: 
Luque (mln. 13) șl Alonso (mix >2), 
respectiv Csapo (mln. 10).

Argentina: Pllol — L. Galvan, Te- 
rantlnL Olguin, Gallego — Passarella, 
Houseman (mln. 62 Bertonl), Ardltes
— Luque, Valencia (mln. 72 Alonso), 
Kempes.

Ungaria: Gujddr — Tdrok (mln. 44 
Martos), Kocsls, KerekL L Toth — 
Nyllasl, Plntir, Zomborl — Csapo, Tb- 
răcstk. L Nagy.

TSrScs'k (mix 87) șl Nyllasl (mln. 
») .................. - -- -<ra fost eliminați din

Argentina 
Italia 
Franța 
Ungaria

CLASAMENTUL
1 1
1 1
1 0
1 4

8

GRUPA A 1-4

CLASAMENTUL
1
•

0

1
1
1
1

joc.

•
1
1
• 

la

««
1

_ _________  _ «
R.F.G, la Cordoba 

Tunisia, la Rosario.

GRUPA A m-n

1-1

1
1
1
•

kmle: 
ți Po-

BRAZILIA - SUS7LA 1-1 (1-1) -la 
Mar del Plata 
bătă) - 30 000 
scris: SJăberg 
dezL respectiv 
Arborul galei ______ _ __
lungit prima repriză, timp in care au 
egalat brazllieniL După fluierul final 
foștii campioni mondiali au mal mar
cat un gol, dar, firește, nevalidat.

Brazilia: Leoa — Toninho (mln. 48 
Nellnho), Oscar, Amarat, Cereza 
(mln. (7 Dirceu) — Edlnho, Rhrellno, 
Batista — Gfl. Reînaldo, Zko.

Suedia: Hellstrâm — Borg, R. Av

(meci desfășurat stro
de spectatori. Au tn- 
(mix 36) pentru sue- 
Reinaldo (mln. 45). 
Clive Thomas a pro-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
I AGENDA «ĂPTĂMÎNH§ AGENDA SAPTAMINII

Ș—83 FOTBAL
0—11
0— •
7— 9

TENIS 
POLO 
ATLETISM

I BOX

10—11
10—10

10—10
11

CANOTAJ 
BOX

HALTERE 
AUTO 
CICLISM

Continuă turneul final al C.M. tn Ar
gentina
Continuă turneul de la Roland Garros 
Turneu Internațional, la Florența

Campionatele de sală ale S.U.A., la Los 
Angeles
Meci pentru titlul mondial profesionist 
la cat. grea : Ken Norton — Larry 
Holmes, la Las Vegas
Regata de la Bled (Iugoslavia) 
C.E. de juniori, la Dublin
C E. Ia Havlrov (Cehoslovacia)
Cursa de 24 de ore de la Le Mans 
Marele Premiu de la Paris — rezervat 
sprinterilor profesioniști

g

$

g
.----------------- ------—-J

&\\\\\\\\\\\\\^

zarea lui nervoasă și elimina
rea de pe teren.

Un med nu mal puțin co
mentat a fost Italia—Franța. 
Aid există o părere unanimă : 
„Squadra azzurra" a ciștigat 
fără drept de apel, deși fran
cezii erau favoriți, prin prisma 
recentei remize de la Napoli 
și a victoriei asupra Braziliei.

zmU ua atac cu trei virfurl 
(Causlo, Rossi, Bettega), reu
șind. piuă acum, cele mai fru
moase 20 de minute ale Mun- 
dialului după surprinzătorul gol 
al lui Lacombe. Simbătă dimi
neața, la centrul de presă de 
la Buenos Aires, Raymond 
Kopa, revenit de la Mar del 
Plata, spunea : „italienii aa

Scoțianul Masson rateazi penattyvl din mln. 62, considerat mo
mentul psihologic al partidei ca Peru Telefoto : A.P.-AGERPRES

Evoluțâa echipei italiene este 
reconfortantă pentru partizanii 
jocului ofensiv. Pentru prima 
oară, după mulțî ani, Italia pre-

MECIURILOR
demon, Nordqvlst. Erlandssoe — 
Tappet, LI nd. roti. Bo Larsson — 
Wendt, L Larsson (mln. 84 Edstrâm), 
SjBberg.

AUSTRIA - SPANIA 1-1 (1-1) - le 
Buenos Aires (Intîlnlre disputată sbn- 
bătă seara, pe stadionul Velei Sare- 
6eld) — 49 300 spectatori. A arbitrat 
Palotal (Ungaria). Au marcat: Sche
chner (mln. 9) șl Krankl (mln. 70), 
respectiv Dani (mix 23).

Austria: Koncllla - Săra. Brelten- 
berger, P.zz.y, Obermayer - Hlckee- 
berger (mln. 67 Weber), Prohaska. 
Jura — Schachner (mln. 79 Plrkner), 
Krankl, Kreuz.

Spania: Miquel Angel — Marcelino, 
Plrrf, Mlguelt, De la Cruz — Carde- 
nosa (min. «4 Leal), Isidoro, Asons) 

- - - - - • (mIn_ j|— Dani, R. Cano, Rexach 
Qulnl).

CLASAMENTUL
1 1 1
1 0 '
1 I 1
1 1 I

GRUPA A N-o

Pera: Quiroga — Duarte, Manzo, 
Chumpitox Dial — Cueto (min. tt 
R. Rojas), Cubillos, Velasquez — Me. 
nanto. La Rossa (min- 42 SotiQ, 
Obfltas.

Scoția: Rough — Kennedy, Forvytfi, 
Burns, Buchan — Masson (mln. 86 
Gemmfl), Hartford. Rloch (Maceart)
— Dalglish, Jordan, W. Johnstone.

OLANDA 
Mendoza
- 15 000
senbrink 
11 m, șl 
Gonzales . ____  _______

Olanda: Joengloed — Suurbler, RIJ- 
bergen, Krol, W. Kerkhof — Nee sir ens, 
Haan, Jansen — R. Kerkhof, Rep, 
Rensenbrink.

Iran: Hejazl — Nazari, Abdolahla, 
Kezoranl. Eskandarian — Parvin, Sa-

fost mal buni In Enla de mljloa 
și mai deciși in atac. îmi pare 
rău eă Plat’d nu a jucat mai 
tn față". Marele as al Italieni
lor in acest med a fost Rosai 
a cărui selecționare de ultimi 
oră. in locul kd Grazziani, a 
fost opera gazetarilor italieni 
Cu trei zile Înainte da med, 
38 de comentatori au depus 
Intr-o urnă tot atltea buletine 
ou „n"-ie lor favorit In toate 
«de 30 de buletine numele Iul 
Rossi ere prezent în aceste 
condiții, aetecftonenil Bearzot 
a cedat și— bine a făcut El 
are in compensație faptul dl 
pe opt din cele 30 de buletine 
nu figurează numele lui Tar- 
delli. Ca să Încheiem „capito
lul italian" să subliniem fap
tul că medul Argentina-Italia 
este privit ca un veritabil derby 
ai Mondialului, chiar dacă sus
pendarea certă ' ---------
Oi Nyilad 
limpezirea 
Înainte de 
nud uităm 
cei care a _____________ ____
Ba — Franța. Comentatorul en
glez Brian Glenville ne spunea 
eă arbitrajul a foot excelent 
iar, ziarul „La Razon" scrie 
textual : JBoea trabajo del juez 
mane Nicolas Hainea—." (El 
a aplicat eu finețe legea avan
tajului șt ea toți arbitrii euro
peni de valoare, a intervenit 
numai dnd a fost necesar. Nu 
s-a lăsat Impresionat de Încer
cările de cădere in careu ale 
atacanților).

Simbătă a fost ziua surpri
zelor. Ele s-au adăugat neaștep
tatei victorii a Tunisiei care ne 
face să ne amintim, abia acum, 
di nu stat nld două săptâmtnl 
de dnd Tunisia a reușit un 
2—2 cu echipa Ungariei. Pen-

a Iul T6r5c«ik 
ar putea determina 
conturilor la grupă 
ultimul fluier. Să 
pe Nlcolae Ralnea, 
condus medul Ita-

tru a comprima ideea, să re
producem titlul din „La Na
tion" : „El ganador (echipa În
vingătoare) fue superior en to- 
dos los aspectos". Oricum, 
această victorie neașteptată re
duce din zelul celor care con
testă cu vehemență actuala for
mulă de reprezentare In tur
neul final, cerînd ca titlu su
prem să nu fie o problemă de 
geografie, d una de valoare, 
rezerv înd echipelor mai mo
deste o divizie B, după chipul 
șl asemănarea hocheiului.

Cea mai mare surpriză ar fi, 
se spune, remiza chinuită a 
Braziliei in compania Suediei. 
Medul ne-a demonstrat 
că. in timp ce intre 
tori etalon, ca Nordhal 
și Nardqvlst 1978 nu 
o diferență de valoare, 
Garrincha 1958 și Gil 1978 este 
una foarte mare în orice caz, 
deputatul brazilian care a cerut 
in parlament demiterea antre
norului Coutinho are acum un 
moment de satisfacție pe care, 
probabil, nu șl l-ar fi dorit

Peru, care nu demult a fă- 
«rt joc egal, la Lima, cu 
echipa Bulgariei, obține o ma
re victorie asupra Scoției. „Tur
ned Babei" instalai In fața te
levizorului din holul presei a 
găsit imediat explicația : Sco
ția are in lot 15 jucători din 
liga engleză, adică e o echipă 
de mercenari. Nu știu insă ca 
ar fi spus dacă Masson n-ar 
fi ratat un penalty la scorul 
de 1—L Probabil că atunci 
s-ar fi spus că victoria Scoției 
este normală, deoarece Peru 
este cea mai bătrină echipă a 
turneului final. Și totuși, Scoția 
nu și-a spus ultimul cuvînt

Pentru semnatarul acestor 
rtnduri. medul cel mai frumoe 
și mai complet a fost cel din
tre Austria și Spania. „Wun- 
derteam"-ul de altă dată poate 
privi cu fruntea sus spre Scha- 
chner sau fspre Krankl, doi 
Înaintași care amintesc celor 
trecu ți de prima tinerețe că 
Austria a dat lumii fotbalului 
un Sindelar sau un Jerusalem. 
Fotbaliștii austrieci de astăzi au 
dat tehnicii lor de totdeauna 
suportul indispensabil al vite
zei, iar lucrul cel mai intere
sant ne pare a fi controlul lu
cid al schimbătorului, spre deo
sebire de nestăvilita, și oare
cum necontrolata, viteză a ar
gentinienilor, o adevărată beție 
imposibil de ordonat.

Aceste prime două zile ale 
Mundialului fac să mijească 
speranța că prelungita supre
mație a apărării ar putea fi pe 
sfîrșite. Un Bettega, un Krankl, 
un Rossi, un Luque, un Kem
pes, ea să nu mai vorbim de 
Rensenbrink, care pare decis 
să preia funcțiile și gloria lui 
Cruyff, ar putea anunța mult 
așteptata revanșă a atacului.

ins*  
jucă-

1958 
este 

intra

IRAN 5-0 (1-0) - la 
(joc disputat simbătă seara) 
spectatori. A marcat: Re-v- 

(In mix 40 șl 79, ambsls din 
mln. 64). A arbitrat: Alfonso 
Arcundia (Mexic).

Suurbler, Rîj-

fia — Iran, la Cordoba.

deghl, Ghassimpour — Jahani, Fa raid, 
Nalbagha.

CLASAMENTUL
1. Olanda 119 9 3-42
2. P«rw 1 1 0 0 3-1 2
L Scoția 10 0 11-30
4. Iran 1 0 0 1 M 0

Următoarele meciuri, la 7 Iunie:
Olanda — Peru, la Mendoza ți Sco

loan CHIRILA

Atacantul central austriac Krankl marchează golul victoriei ta 
meciul eu Spania Telefoto : A.P.-AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Rezultate din 

concursul de la Varșovia : 
1 5to m — H. WasUewski 3:43,S ; 
5 008 m — J. Mayaka (Kenya) 
13:41,8 ; lungime — G. Cybulskl 
1,00 m ; suliță — S. Horos (Un
garia) 85,36 m ; 100 mg (f) —
Grazyna Rabsztyn 12,61 ; lun
gime (I) — Krystina Pulczynska 
6,31 m. • Americanca Jane Fre
derick a stabilit cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui, ta pentatlon — 4651 p (13,36 ; 
15,5» m ; 1,77 m ; 6,58 m ; 3:21,64). 
• Campionatul de maraton al 
Finlandei a revenit la H. Splk 
— 42,195 km tn 2hl6:20.

BASCHET • tn „Cupa Națiu

nilor", la Ankara : Turcia —
Olanda S6—90 (33—51).

CICLISM • Turul Austriei 
pentru amatori a fost ciștigat de 
norvegianul J. Wilmann. urmat 
la 1:18 de elvețianul S. Mutter. 
Pe locul 6, polonezul R. Szur- 
kowski.

FOTBAL • S-a încheiat cam
pionatul R. D. Germane : 1. Dy
namo Dresda 41 p ; 2. F.C. Mag
deburg 33 p ; 3. Dynamo Ber
lin 33 p. • Rezultate din .Cupa 
de vară" : Olympique Nimes — 
Mflnchen 1860 1—1 (1—1) ; Ata-
lanta — V.f.L. Bochum 1—2 
(1—1) ; Lens — Werder Bremen

TELEX • TELEX
5—3 (1-0) ; A. S. Roma — St.
Etienne 3—0 (2—0).

ȘAH • In prima rundă a 
turneului de la Blagoevgrad. 
maestrul român Mircea Pavlov 
a remizat cu bulgarul Anghelov.

VOLEI • tn turneul feminin 
de la Schwerin, echipa României 
a Întrecut cu 3—0 (8, 7, 8) for
mația secundă a R. D. Germane. 
In alte jocuri : Cuba — Bulga
ria 3—0 ; R. D. Germană (A) — 
Cehoslovacia 3—0. • Evoiulnd In 
R. P. Chineză, reprezentat.-, a 
Japoniei a dispus de o selecțio
nată • orașului Sanhat cu 3—1 
(4, 12, —13, —12. 13).

s.UA

