
întreaga țara apreciaza 
CU VIE Șl DEPLINĂ SATISFACȚIE 
REZULTATELE BOGATE ALE VIZITEI 

ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

SI TOVARĂȘA
ELENĂ CEAUȘESCU

ÎN MAREA BRITANIE
Comuniștii, toți oamenii mun

cii din patria noastră, eu le
gitimă mindrie patriotică, își 
exprimă satisfacția pentru re
zultatele deosebit de rodnice ale 
vizitei pe care președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au intreprins-o in 
Marea Britanic. Comitetele ju
dețene de partid, alte organe și 
organizații de partid, colective 
de oameni ai muncii din unități 
industriale și agricole, din insti
tuții centrale dau glas, în me
sajele pe care le adresează in 
aceste zile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, deplinei aprobări și 
entuziastei lor adeziuni față de 
rezultatele bogate și pline de 
semnificații ale recentului dia
log, la cel mai înalt nivel, din
tre România și Marca Britanic, 
moment memorabil în cronica 
relațiilor dintre cele două țări, 
eveniment de amplă rezonanță 
în întreaga lume, contribuție 
valoroasă la cauza colaborării, 
păcii și înțelegerii intre po
poare.

Această vizită este apreciată 
ca o nouă și strălucită solie de 
pace și colaborare, expresie a 
politicii internaționale a Româ
niei socialiste, care corespunde 
pe deplin intereselor fundamen
tale ale națiunii noastre, cauzei 
dezvoltării libere și indepen
dente a tuturor statelor, dorin
ței de largă cooperare interna
țională, de promovare a progre
sului economic și social. In 

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl OLIMPIA S. MARE
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

telegrama și mesaje se exprimă 
vis satisfacția • întregului 
nostru popor pentru primirea 
deosebit de cordială și Înaltele 
onoruri rezervate președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Oeaușeaeu pe întreg iti
nerarul vizitei întreprinse in 
Marea Britanie, pentru mani
festările de prietenie, aleasă 
stimă și considerație cu care 
inalții soli ai poporului român 
au fost intimplnați de cele mai 
marcante personalități ale vieții 
politice, economice șl sociale 
britanice, expresii elocvente ale 
marelui prestigiu de care Româ
nia socialistă și strălucitul ei 
conducător se bucură tu rindul 
tuturor popoarelor lumii. In 
același timp, înaltele titluri 
științifice britanice conferite 
tovarășei Elena Ceaușescu se 
înscriu ca o vie recunoaștere 
a contribuției sale la dezvol
tarea chimiei românești, a re
marcabilelor progrese obținute 
de știința șl spiritualitatea româ
nească.

In aceleași mesaje, comuniștii, 
toți oamenii muncii îl asigură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru ea România 
să înscrie noi șl noi împliniri 
socialiste, pe calea trasată de 
istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale ale Partidului Comu
nist Român, pentru propășirea 
continuă a scumpei noastre 
patrii.
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?,% DINAMO BUCUREȘTI — NEÎNVINSĂ — 
CAMPIOANĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI!

In ultimul meci:
Peste cea de a XX-a ediție 

a campionatului masculin de 
handbal. Divizia A. s-a tras 
cortina. După 11 ani, titlul de 
campioană a României revine 
echipei DINAMO BUCUREȘTI. 
Și n-a fost o victorie oarecare. 
Al nouălea titlu al .roș-albi
lor* se constituie intr-o iz- 
bindă remarcabilă, obținută la 
o diferență copioasă (6 puncte) 
de cea de a doua clasată și la 
capătul a două derbyuri câști
gate clar in fața campioanei ul
timilor 11 ani. Steaua. Se cu
vine să admirăm răbdarea cu 
care dinamoviștii și antrenorul 
lor. Oprea Vlase, au pregătit 
această revenire în virful ie
rarhiei, să aplaudăm evoluția 
lor in ediția jubiliară a cam
pionatului, pe care o Încheie 
nemvkișL Dinamo București 
este Însoțită pe podium de 
Steaua (antrenor : Cornel Oțe-

CLASAMENTUL Fi HAL

1. DINAMO Buc. 1* 16 2 0 327-270 34
2. S.eaua 12 14 0 4 328-241 28
3. H.C. Minat» 12 9 3 6 312-229 21
4. PoM. Fim. 12 12 0 8 281-293 20
5. C.S.M. Bort 12 9 1 2 293-305 19
6. Gloria Arad 12 7 2 9 269 X5 16
7. U. Cluf-Ncp. 12 7 0 11 278-290 14
2. Știința Bacău 12 5 2 11 267-227 12
9. Dinamo Bv. 12 4 3 11 274-295 11

10. Relomd Săv. 12 1 3 14 264-342 3
Dinamo București, campioană ie handbal a României. De la stingă 
la dreapta, sus ; Mircea Bedivan, Ion Tase, Dumitru Palzan, Cornel 
Penu, antrenorul emerit Oprea Vlase, Nicolae Neșovicl, Adrian 
Cosma, Eugen Andreescu ți Mircea Grabovschl ; jos : Gh. Govadu, 
Paul Matei, Mircea Ștef, Ghiță Ucu, Cornel Durau ți Vasile Oprea.

Foto : Dragoș NEAGU

LAROMET BUCUREȘTI (feminin)

18 15 cu Steaua
lea) și H.C. Minaur Baia Mare 
(antrenor : Lascăr Pană). Să le 
urăm celor două formații care 
ne vor reprezenta in competi
țiile europene — Dinamo 
București in Cupa campionilor 
europeni și H.C. Minaur Bala 
Mare in Cupa cupelor — suc
ces deplin !

Ultimele două clasate ale 
ediției din acest an a Diviziei 
A — Dinamo Brașov (anul tre
cut aflată pe locul III !) și 
Relonul Săvinești — retrogra (Continuare In pag. 2—3)

dează, urmînd să evolueze anul 
viitor in divizia secundă.

UN DERBY GREVAT DK 
PREA MARILE EMOȚII ALB 
COMBATANTELOR. Desfășurat 
in avanpremiera ultimei etape, 
derbyul Dinamo București — 
Steaua, găzduit simbătă de are
na Dinamo și urmărit de a- 
proape 3 000 de spectatori, n-a 
fost ceea ce așteptam. Apăsat 
de crisparea jucătorilor din am
bele tabere (s-a urmărit, jncre-

Hristache NAUM

Min. 15 : cu toată opoziția fundașului central ieșean Anton, Cămă- 
taru reia in gol mingea revenită din „transversală* ți Naște na mai
poate opri deschiderea scorului (Fazi din meciul Universitatea 
Craiova — Politehnica Iași) Foto : Vasile BAGEAC

La Palatul sporturilor din Șanhai:

NADIA COMANECI A CUCERIT SIMPATIA
Șl APLAUZELE CELOR 18 000 DE SPECTATORI

Pc echipe au învins sclccflonatclc R. P. Chineze
PEKIN, 18 (Agerpres). — La 

Palatul sporturilor din Șanhai 
s-au încheiat întrecerile pe e- 
chipe din cadrul concursului 
internațional de gimnastică, la 
care participă sportivi și sporti
ve din opt țări. In competiția 
feminină, pe primul loc s-a si
tuat selecționata R. P. Chineze 
— 193,10 puncte, urmată de 
România 191,85 puncte și Canada 
184,60 puncte. Cele mai mari 
note in concurs le-a obținut 
campioana olimpică absolută, 
gimnasta româncă Nadia Comă- 
neci, care, deși s-a prezentat 
ușor accidentată la gleznă după 
recentul turneu din Franța, a 
evoluat la înălțimea renumelul 

său, cucerind simpatia șl aplau
zele celor peste 18 000 de spec
tatori prezent! in sală. Nadla 
Comănecl a fost notată cu 9,95 
la birnă șl 9,93 la celelalte trei 
aparate. Remarcabil a fost, de 
asemenea, exercițiul prezentat 
de Anca Grigoraș, la sol.

în concursul masculin, pe lo
cul intîi S-a clasat echipa R.P. 
Chineze — 284,60 puncte, urma
tă de Japonia 279,20 puncte și 
România 276,70 puncte. Cores
pondentul sportiv al agenției 
„China Nouă* evidențiază din 
echipa română pe Dan Grecu, 
impecabil in exercițiul său la 
inele și pe Ion Checdcheș.

Luni și marți sînt programa
te întrecerile individuale.

• ieri, la București, victorie 
clară a actualei deținătoare a 
trofeului • la Sibiu, au fost 
necesare prelungiri pentru de
semnarea echipei învingătoare

fed «-a a disputat. Ia București țl 
!a Sibiu, semifinalele „Cupei Româ
niei" la fotbal, competiția car» se 
desfășoară sub genericul marii în
treceri naționale „Dac’adc-. Cela 
două partide s-au încheiat cu urmă
toarele reztHtate :

BUCUREȘTI : Universitatea
Craiova - Politehnica lăți 2-0 
(1-0).

SIBIU : Olimpia Satu Mare - 
F.C. A.-jeș 1-0 (0-0, 0-0).

Pr’a urmare, echipele Universitatea 
Craiova, actuala deținătoare a tro
feului, șl Olimpia Satu Mare s-au 
calificat pentru finala popularei com
petiții, care se va disputa Țoi 22 iu
nie la BucureștL

(Citiți In pag. 2-3 cronicile secu- 
finalolor)

Sub genericul ,,Daciadeiu

ÎN „CATALOGUL SPORTULUI", COPIII CHIMISTILOH 
DIN TÎRNĂVENI AD MAI ÎNSCRIS UN „10“

Zi cu mult soare pe me
leagurile Ttrnavei. Oamenii 
s-au sculat in această zi mar 
devreme ca de obicei, îndem
nați de nerăbdarea copiilor, 
care de cu seară priveau cu 
jind la frumoasele costume 
naționale și la echipamentul

O frumoasă demonstrație de gimnastică ritmici, executată de pio
nierii din Tîrnăveni Foto : Ervin CIUTAK — Tîrnăveni

Șl AURUL BAIA
DIN NOU CAMPIOANE

Pe arena din stațiunea Nep- 
tun (Mangalia Nord) s-a Înche
iat simbătă seara, după întreceri 
viu disputate (mai ales la fe
mei), turneul final al Diviziei 
A la popice. Titlurile de cam
pioane ale țârii au revenit, pe 
merit, formațiilor LAROMET 
BUCUREȘTI (la femei) și 
AURUL BAIA MARE (la băr
bați), care reeditează astfel suc
cesul din anul trecut Ambele 
divizionare au cucerit pe merit 
primul loc in ierarhia națio
nală. Aurul pentru că a fost 
de departe cea mai bună echipă 
dintre cele șase participante, iar- 
Laromet deoarece — intr-o lup
tă de la egal ia egal cu puter
nicele reprezentative ale clubu- 

de sport, pe care urmau să le 
îmbrace la „Festivalul cinte- 
cului, dansului, portului și 
sportului*, manifestare organi
zată la Tîrnăveni sub generi
cul „Cîntăril României* sl 
„Daciadei*.

Orașul Tîrnăveni va sărbă-

MARE (masculin) 
ALE ȚĂRII LA POPICE 

rilor Voința din Tg. Mureș și 
București — a reușit să obțină 
în final două puncte în plus.

Confruntarea feminină, care 
a fost aprigă, s-a încheiat cu 
victoria la~ potou a echipei 
Laromet — antrenată de Petre 
Trandafir. Din start au pornit 
favorite Laromet (campioana 
ultimei ediții). Voința Bucu
rești (cu trei sportive din lo
tul național) și Voința Tg. Mu
reș (câștigătoarea ediției 1978 a 
C.C.E.). Dintre protagoniste, 
Laromet și Voința București au 
reușit cite două victorii (prima

Torna RABȘAN

(Continuare in pag. 2—3)

tori in curind 700 de ani de 
atestare documentară, iar ser
barea de acum este un prelu
diu al viitoarelor acțiuni, pen
tru că locuitorii, cinstind mun
ca înaintașilor, aspirațiile lor 
spre o viață luminoasă, vor să 
arate că visurile de progres și 
de libertate sînt acum reali
tățile de aur ale României so
cialiste.

._ Așadar, la ceasurile di
mineții, străzile orașului cu
nosc o vie animație. Costu
mele cu motive populare din 
această zonă folclorică, cu bo
găție de culori și fantezie în 
țesătură, se Îmbină armonios 
cu ținuta tinerilor sportivi. Pe 
străzi, lume multă. Un șuvoi 
multicolor se Îndreaptă spre 
stadion în sunetele fanfarei. 
La stadion, mulțimea freamătă 
in așteptarea demonstrațiilor.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare I* pag. 8—3)



STEAUA S-A DISTANȚAT
riIN „li ROMÂNIEI" LA ATLETISM

In cadrul etapei a Il-a a con
cursului republican dotat cu 
„Cupa României", întrecerile 
de pe Stadionul Republicii au 
fost dominate de sportivii clu
bului Steaua, lideri după prima 
etapă. Cu punctajul obținut a- 
cum, se poate afirma că ei au 
făcut un pas însemnat pentru 
cucerirea — și în acest an — 
a Importantului trofeu al atle
tismului nostru. Se cuvine re
marcată, de asemenea, puter
nica ascensiune a echipei jude
țului Argeș.

în privința rezultatelor indi
viduale reținem rfteva. ca no
tabile. Astfel, Bcdros Bedrosian 
• ciștigat proba de triplusalt 
cu o performanță de IC.50 m 
(trebuie să arătăm că Ad. Ghio- 
roaie și Carol Corbu au 
rat acum peste hotare), 
for Ligor a trecut la 
peste ștacheta înălțată 
m. Die Floroin, animat

14,4, 3.. V. Teașcă
400 mg ; 1. Gh. A- 

2. I. Korodi 
i (Ar-

1. P.
Lupan

FARUL CÎȘTIGĂ LA BÎRLAD (16 6 cu Rulmentul) 
Șl ESTE VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA RUGBY

concu- 
Nichi- 

prăjină 
la 5.20 

__ ____________ _ __ de do
rința unui nou record pe 5 000 
m, a realizat doar 13:36,8, ln- 
tr-o cursă desfășurată pe o 
eHdtră toridă fi la o ort mati
nală puțin obișnuită. Dintre 

prestații remarcabile au 
constănțeanca Maria Sa- 

— 114 la 160 m. Tudo- 
rița Nedelea — 2:054 M 800 m 
(din ce in ce mai valoroase ni 
se par junioarele Mititica Jun- 
ghia tu — 2 :G9,1 fi Laura Flo- 
rea — 2^9,4 f), • “
mitresen — 134

roiu (Arge?) 
(C-ța) 14,4 ;
vram (C-ța)
(Steaua) 52,7. A. Tarbă 
geș) 53,2 ; 3000 m obst. î
Copu (C-ța) 8:33,6, 2. P. 1 
(Steaua) 8:37,3, 3. I. CrăciuiP (Di
namo) 8:39,4 ; 10 km marș : L
C. Stan (Steaua) 43:24,8, 2. I. Gă- 
situ (Steaua) 43:57,0, 3. L. Pes- 
caru (Argeș) 44:55,4 ; lungime : 
1. V. Costache (Din.) 7,60 m. 2.
D. iordacbe (Rapid) 7.59 m, 3.
B. Bedrosian (Din.) 7,tJ m ; tii- 
plu : 1. Bedrosian 16,50 m, 2. 
H. Trușculescu (Din.) 15,63 m, 3. 
D. Francu (C-ța) 15,52 m ; înăl
țime : 1. Ad. Proteasa (Steaua)
XII m, 2. D. Albu (Steaua) 2.11 m,

“ (Steaua) 2,04 m ;
N. Ligor (Steaua)

Ivan (Din.) 4.30 m.
(Steaua) 4,30
Gh. “ “ ‘ 
2. I.

3.

Etapa a 13-a (penultima) din cadrul turneelor finale ale campio
natului de rugby pare să fi fost decisivă în ceea ce privește de
semnarea campioanei cu nr. 61.. Cișfigî id la Bîrlad, în fata Rulmen- 
tiilui. conform previziunilor, dealtfel, Farul se poate considera vir
tuală campioană, pășiri nd un punct avans (36) față de Steaua 

;35 p.). Este greu de presupus că în ultima etapă (duminica viitoare) 
va ceda puncte acasă în fata XV-lui Universității Timișoara.

3. C. Cîrstea 
prăjină : 1.
5.» m. 2. Cr.
2. M. Voîcu 
greutate : 1.
(Steaua/ 16,M, 
(Din.) 16,24 
(Cluj) 15.91 m ; dHe 
rache «0.40 m, 2. D. 
geș) 49,76 m. 3. SL Bula! (Stea- 
aa) 47,M ; suliță : 1. C. Raduly
(Cluj) 77,62 m. L T. Pirvu (CAU) 
71,71 m : ciocan : L T. Stan
(Din.) 68.M m, 2. N. Bindar
— ‘ 64,H m. 3.
(CAU) 62.24 m ; 
Dina mo 414 I - 
L M. Samungi 
Angtiel (Rapid) 
(C-ța) 113 î 2» 
2. Silvia Marin 
An-he’ 24.5 : 4M 
(Steaua) 53,t. 2 
2. D. Bădescu

m ;
Crăci unescu
Zamfirache 
C. Csakani 
: 1. Zamfi- 
Grasu (Ar-

(Din.)

Mihaela Du- 
la 100 mg. 

Ibolya Korodi — 533 la 400 na. 
Rezultatele care nu au atins 
plafonul valoric pretins unei 
asemenea competiții au fost, 
Insă, majoritare—

Rezultate tehnice din grupa A : 
BĂRBAȚI : ISO m : CL Sușelescu 
(Din.) 16,4, 2- Gh. Dulgheru
(CAU) 19J, 1. FL Bălțat (Stea
ua) 194 ; 2S0 m : 1. Sușelescu
29,9. Bălțat 21,1. 3. Dulgheru 21,4 ; 
400 m : 1. H. Toboe (C-ța) 47,5, 
2. St. Nagy (Steaua) 47.6. 3. Sig. 
Nagy (CAU) 48,2 ; 800 m : 1. Nic. 
Onescu (Dinamo) 1:50,3. 2. Gh. 
Ghipu (Met.) 141.6. 3. I. Mănăș- 
tureanu (Cluj) 1414 ; 1500 m :
L Ghipu 3:464, 2. FI. Șandru
(Steaua) 3:464. 3. Onescu 3:46,5 ; ----- - - — ■ (c-ța) 

(Rapid) 
110 mg : 
St. Flo-

sow m: L L Florolu
13J0.0. 1. C. Andrei ca 
14:07,0. 3. $andru 14:10,6 ;
1. P. Pâlfi (Cluj) 13,9. 2.

CAMPIONATUL
DE MOTOCROS

GIIEOEGHE 
(prin ie
de sfișurat 
alte in- 

repu-

_ P. Lengyel 
4>LM» m : 1.

FEMEI : IM m : 
(C-ța) 11,6. 2. V. 
11.Î. 1. N. Cucu 
m : L Cucu 24.’.

l (Met.) 24,4. 3.
■ : l. I. Korodi 
S. Marin 54.9.
(Rapid) 55.4 ;

Ned<lea (Met.) 
Junghiata

L T.
M. Junghiata (Araeș) 

L. Flore a (laș:) 2:09.4 : 
L Nedelea 4^5.9. 2. C.

2 «A 2. 
2.-99.L 3. 
15M m :
Cătâ’inoiu (Met.) 4.-29J ; 1W mg : 
L M. Dumitrescu (Rap'd) 13A 2. 
EL Crăciun (CAU) 13.2. 3. El. 
Grabovschi (Din.) 13,9 ; lungime : 
L D. Anton (Argeș) 6,35 m, 2. 
G. Ionescu (CAU) 6,22 m, 3. Cră
ciun 6,09 m ; înălțime : 1. V. loan 
(Rapid) 1,82 m, 2. C. Popa (Din.) 
1,78 m. 3. El. Marinescu (Steaua) 
1,78 m ; greutate : 1. ~
(Din.) 16,82 m, 2.
(Steaua) 15,20 m.
(Met.) 15,12 m ; disc : 1. 
tache (Steaua) 
Tăcu (C-ța) 55.63 m, 
49,76 m ; suliță :
(Cluj) 57,96 m. 2. I. Pecec (Din.) 
51,48 m, 3. M. Nicoară (Argeș) 
47,40 m ; 4X100 m : 1 Rapid 48,0.

Clasamentul etapei : 1. Steaua 
440 p (309 p la bărbați și 131 p 
la femei). 2. Argeș 344 p (1734- 
171). 3. Dinamo 306,5 (247,5+59),
4. C.A.U. 222 (123+99), 5. Iași
200 d (88+112). 6. Constanta 192.5 
(150,5+42), 7. Rapid ‘
8. Cluj 146 (95+50), 
(50+78).

După două etape _ 
locuri ale clasamentului general 
se află formațiile : 1. Steaua
717 p, 2. Argeș 4S8 p, 3. Dinamo 
<3X5 p

M. Boroș 
S. Herman 

3. P. Mustață 
“ L. Fc- 

57,02 m, 2. FI.
3. Herman 

1. E. Raduly

173 p (754-981,
9. Metalul 123

pe primele 3

MUNICIPIUL 
GHEORGIUU-DEJ, ÎS 
lefon). Deși s-a 
la concurență cu 
treceri de categorie 
blicană, etapa a doua a campio
natului național de 
fost urmărită de peste 
spectatori. Cei 69 de 
din Brașov. Zărnești, 
Cîmpina, Moreni, SL 
și alte centre au dat 
ție doar în prima manșă, cind 
au furnizat curse rapide și spec
taculoase. La seniori, principalii 
animatori au fost E. Mulner, 
Banii, E. Laub, P. Filipescu. 
Arabadgi, L Plugaru și L 
erănjan (care și-a făcut o 
mițătoare reintrare după o 
gă absență cauzată de un 
dent la umăr). In schimb, 
manșa secundă, cu 
nărui ui E. Mulner - 
merituos și în etapa inaug 
— și a lui M. Bana (nevoi 
abandoneze, 
cauza unei defecțiuni mecanice), 
ceilalți seniori au arătat, în 
măsură mai mică sau mal mare, 
o evidentă scădere a potenția
lului fizic, carență veche în pro
cesul de pregătire a motoci cuști
lor.

Învingătorii efanei : E. MQ’ner 
(Torpodo Zămești) — la seniori, 
Csaba Gyurka (Electro S*. 
Gheorshe) — la juniori și losif 
Schmidt (Poiana Cîmpina) — la 
motorete

Troian IOANIȚZSCU

R. V1LARA 
VL MORARU

motoeroa a 
lO.OoJ de 

alergători 
Ploiești, 

Gheorghe 
satislac-

spre sfîrșît.

SI. 
N. 

Lăn- 
pro- 
lun- 

*cci- 
tn 

e>cepția ti- 
învin’âtnr 

cală
Sâ 

din

CONSTÂNȚENII CÎȘT1GA GREU 
LA BÎRLAD, DAR MERITAT : 
15—6 (0—C). O repriză întreagă
— prima — rezultatul a stat sub 
semnul incertitudinii. Echipa do
brogeană a combinat mult, dar 
crispat, și nu a găsit cheia pen
tru a sparge lacătul apărării for
mației gazdă, dîrză, așa cum o 
cunoaștem dintotdeauna. Abia 
in min. 24 înregistrăm prima (și 
singura dealtfel) ocazie a Farului 
de a deschide scorul dintr-un 
n.oment fix : o lovitură de pe
deapsă, după un ofsaid al gaz
delor. pe care însă Bucos a ra
tat-o. Rulmentul. în schimb, a 
beneficiat de patru ocazii de a 
înscrie (cite 2 l.p. și 2 l.p.e.) și 
eu un Cioriciu mai inspirat, mai 
calm, ar fi putut conduce la 
pauză șă lucrul acesta nu ar fi 
surprins pe nimeni. La reluare 
aspectul jocului s-a 
Farul neputîndu-și 
piardă nici un punct. Oaspeții 
atacă cu întregul efectiv si după 
12 minute scorul este deschis : 
Motrescu intră in posesia balo
nului < ‘ ’
centrul 
slalom
cercare
său atit de personal^ Intre butu
rile Ru meniului ;
formă și 
gheața", 
cavalcada 
alte două 
65. tot 
ratat tr;
Holbzn. in 
ceasta Eucos nu a scăpat ocazia 
de a adăuga alte două puncte 
echipei sale). Așadar. 16 puncte, 
rod ale jocului colectiv, față de 
cele doar 6 ale ~ 
Peiu (dron. min. 56) și

89).
că gazdele

așa

schimbat, 
permite «ă

cu 2—3 metri înainte 
I terenului, sprintează 

printre adversari $j 
soectacvloasă, in

de 
In 

la- 
stilul

Bucos trans- 
•—6 ! O dată «spartă 
constânțenii continuă 

atacurilor, Înscriind 
încercări : una în min. 

prin Motrescu (Bucos a 
msformarea) și alta prin 

min. 78 (de data a-

min.

Rulmentului :
Crețu 

De remarcat, 
au fost, la 

foarte aproape de a 
(min. 74) ’.

(l.p. 
totuși, 
rîndu-le, 
realiza o încercare
Farul a meritat victoria, obținută 
cum sDuneam prin mari eforturi, 
in fața unui 
Foarte autoritar
p. Soare.

RULMENTUL: 
Dies, Harnagea, 
Peiu, Burghelea
— Munteanu I,
— Dranga, I.

adversar tenace, 
arbitrajul lui

Mihaicea — 
Sabău, Crețu — 
(min. 41 Filip) 

Zavale, Cioriciu 
Costică — I. 

tea. Munteanu II (min. 50 
san), Ciontuc. FARUL : St. 
tea — Motrescu, C. Vasile, 
ban, Ianusevici — Bucos, N.
— Borșaru, Constantin. Vrdea — 
Mușat. Malancu — Ioniță, Pe
tre, Băcioiu.

Cris- 
Ba- 

Crîs- 
Hol- 
Dlnu

Tibsriu STAMA
UN JOC FARA VTRTUȚT DEO

SEBITE : R. C. GRIVIȚA ROȘIE

COPIII CHIMIȘTILOR DIN
(Vrmare din png. I)

Privind 
străzi și 
siguri că 
tjr.âr sau

aglomerarea de pe 
din tribune, sintezn 
n-a existat cetățean, 
virstnic. sâ r.u țină 

să Ce prezent la aoeastă săr
bătoare. Profesorul Teodor
Mesaxoș este foarte ocupat.
Împreună cu colegul său Emii 
Tulea a pregătit ans 
gimnastică al școlii generale 
nr. 2 și acum dă ultimele in
dicații. Este atent la ținuta 
Gecârui elev. Evident, pentru 
a se ajunge aici, a fost nevoie 
de multă muncă, ce nenumă
rate ore de repetiție, dar co
piii nu s-au dai bătuți, au vrut 
ca totul sâ fie cit mai bine. 
Notele de 10 din catalog au 
răsplătit strădaniile lor. Și, 
am adăuga noi, același califi
cativ se cuvine pentru evolu-

iblul

ția micilor sportivi, răsplătită 
cu furtunoase aplauze.

Moment de liniște. Apoi, o 
exclamație generală de uimire 
și... din nou ropot de aplauze. 
Pe gazonul verde, 600 de pio
nieri de la școala generală nr. 
1 au executat indrăznețe pira
mide. Apoi, rind pe rind, an
samblurile școlilor generale nr. 
3 și 4, ale liceelor industriale 
nr. 1 și 2, ale școlii de co
operație au incintat ochii miilor 
de spectatori prin grația miș- 

frumusețea de- 
_______ .___ sportive.

„Ne-a fost greu să alcăiuim 
programul — ne spiinea Vaier 
Cucui, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. — pentru că din 
atitea lucruri frumoase - cite 
aveam de prezentat, nu știam 
care este cel mai frumos. Dar 
privindu-i acum pe concetățe
nii mei, îmi dau seama că s-a 
făcut o treabă bună !“...

cărilor, prin 
monstrațiilor

DiNAMO BUCUREȘTI CAMPIOANA DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

G

STEAUA 3—9 (3—3). S-a 
' ', destul de

mentat. Grivița Roșie și-a 
rat corect șansa, dar echipa sa 
(tînărâ) este prea lipsită de ex
periență și, desigur, inferioară 
pe planul valorilor pure adversa
rei sale, care are între divizio
narele A lotul cel mai complet, 
mai omogen. Este, dealtfel, ceea 

în repriza se- 
se desprindă în cîș- 

După ce Alexandru 
din „drop**, Simion 
dar din lovitură de 

(3—3), steaua pare a 
Și

dcslul de lent,
jucat 
frag- 
apă-

ce i-a permis, 
rundă, să 
tigătoare. 
punctează 
imitîndu-l, 
pedeapsă ... 
avea o „tresărire de orgoliu' . 
Munteanu (supranumit pe drept 
„vulturul") duce echipa înainte. 
<în min. 46 o excelentă acțiune 
personală eșuează de puțin). Dar 
desprinderea rugbyștllor militari 
este animată doar 
minute deoarece 
scoate un balon 
are timp, înainte 
cat de Vlad. *â-l

cașului la grămadă Suciu, care 
se insinuează in dlsrozîuvul ad
vers și, cum nimeni nu se ho- 
tărășle a-1 placa dzeisiv, se duce 
nestingherit pînă in t 'renul 
țintă grivițean, unde culcă 
gura încercare a partidei, 
care același Alexandru o trans
formă ; și 3—9 pentru cei care 
încă se gîndeau la Bîrlad și la 
titlul care le scăpa printre de
gete..

R.C GRIVIȚA ROȘIE : Simion 
— Negoescu, Ghiță, Codoi, AL 
Marin — Fălcușanu, Bonea — 
Veștemeanu (min. 53 
Tișu, Vlad — 
Dinu, Pasache, 
UA : Durbac 
flescu L 
Teleașă • 
Murariu, 
(min. 70 
toiachi 
Corneliu.

(min. 53 Bălan),
Tuteanu, Stroe — 
, Scarlat. STEA-

— R. Ionescu, Za- 
Braga (min. 75 Țața),

- Alexandru, Suciu — 
M. Ionescu, Achim

Pojar) — Pintea. Pos-
— Cioarec, Munteanu,

Dimitrie CALLIMACHI

satmare

I
i
I

pentru puține 
Marin Ionescu 
din grămadă, 

de a fi pta- 
paseze ndjlo-

Celelalte rezultate : MU“ Timi
șoara — Rapid 20—10 (12—0) ; 
Știința Petroșani — Dinamo 12—12 
(0—3) ; C.S.M. Sibiu — Mine
rul G.H. 57—3 (23—3) ;
Suceava — ~
24—14 (4—0) ; 
ța - wPoH- 
Olimpia Buc. 
studențesc 6—38 (3—21).

„Poli** Cluj-Napoca 
T.C, Ind. Constan- 
lași 9—10 (o—ie) ;

— R.C« Sportul

In dcrbțjul sâptămlnli In baschet feminin

I
I
I

com®o: 
pe 

tîlnirii. 
sâtmăreî 
fi lipsa 
ca ei & 
scorul 
minute, 
ocazii ri 
fost ace 
Mure șan 
tîmpinal 
o pasă 
care a 
goală ; 
și apoi 
ricolul.

în rep

I UNIM
I

IT CLUJ NAPOCA-RAPID 2-01//
Nici meciurile etapei a 20-a nu 

au produs modificări in pozițiile 
..cheie* ale clasamentului cam
pionatului național de baschet 
feminin. Rapid contlnuînd să de
țină primul loc, iar C.S.Ș. Plo
iești și C.S.U. Galați ultimele. 
Rezultate și comentarii :

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — RAPID BUCUREȘTI 2—0 : 
73—88 (36—33) și 94—78 (48—42).
Studentele au evoluat foarte bine 
și, după jocuri echilibrate, s-au 
detașat în final uri datorită su
periorității cuplului de pivoți 
Prăzaru -Mate — Bolovan asu
pra adversarelor directe Andre- 
eseu — Csikcs. Coșgetere : Pră- 
zaru-Mate 26+26, Aszalos
12+22, Bolovan 10 + 16, respectiv 
Andreescu 14+23, Cernat 13+8. 
(M. RADU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA BUCUREȘTI 
1—1 : 79—08 (35—29) și 70—71 (28— 
32). Sîmbătă, gazdele au mani
festat multă precizie în aruncă
rile la coș : duminică, după un 
meci captivant și echilibrat, oas
petele au cîștigat printr-un coș 

înscris în ultima secundă. Coș
getere : Golan 22+25, Czmor 
19+14, Casetti 12+20, respectiv 
Filtp 224-18, Tîta 13 + 21. (P. AR
CAN — coresp.).

I.E.F.S.-Lic. 2 — VOINȚA
BRAȘOV 2—0 : 67—G3 (33—32) și
80—71 (30—32). Reintrarea Lilianei 

Duțu s-a făcut din plin simțită 
in formația campioană a țării, 
care a izbutit două succese pre
țioase, după întreceri echilibrate. 
Coșgetere : Giurea 214-22, Duțu 
104-29. respectiv Petric 244-19. O- 
priciu 124-6. (D. DIACONESCU
— coresp.).

C.S.U. GALAȚI — MOBILA 
SATU MARE 0—2 : 75—100 (26—
44) și 73—96 (38—48). Formația din 
Sa tu Mare,

Bălaș și 
pale realizatoare 
creatoare de faze care de 
mai spectaculoase, 
scoruri categorice. ________
Spălăreseu 164-26, respectiv Băiaș 
384-23, Balai 224-25. (T. SIRIO-
POL — coresp.).
C.S.Ș. PLOIEȘTI — OLIMPIA 

BUCUREȘTI 0—2 : 61—88 (37—47) 
și 65—85 (31—43). ~
taculoase datorită 
sebit acțiunilor 
reștane, adeptă a 
sive, intercepțiilor 
rilor. Coșgetere :

avindu-le pe Diana 
Viorica Balai prlnci- 

de puncte și 
care 

au învins la 
Coșgetere :

EJ

TIRNAVENI
CeiTimpul trece repede, 

aproape 4000 de participant! 
și-au încheiat evoluțiile, dar 
comentariile continuă. Oame
nii, cei mai mulți lucrători la 
Combinatul chimic, cu lumini 
in priviri, cu zîmbete pe față,

In toate județele au avut 
loc ample manifestări sporti
ve pionierești, prilejuite de 
încheierea anului școlar și 
„ziua pionierilor", la care au 
luat porte zeci de mii de e- 
levi. Desfășurate sub generi
cul competiției naționale „DA- 
CIADA”, aceste acțiuni, ur
mărite de numeroși spectatori, 
au însemnat pentru copiii ță
rii un nou prilej de a-șl expri
ma dragostea fierbinte și recu
noștința față de partid și față 
de secretarul său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru minunatele condiții de 
viață și învățătură, pentru 
conilăria fericită pe care o 
trăiesc sub soarele României 
socialiste.

I
i
I
I
I
I

Partide spec- 
în mod deo- 
echipei bucu- 
apărării agre- 
și contraatacu- 

_____  Cuțov (C.S.Ș.) 
25, Bâră (Olimpia) 26 în prima 

zi. Neagoe 21. respectiv Nicolau 
32. (AL. GIlEORGilE — coresp.).
Meciul Crișul Oradea — Pro

gresul București a fost amînat 
pentru 28—23 iunie.

I
I
I
I

Mare
Republic 
spectator 
rea ștra 
pentru < 
două ech 
sitatca 
Iași, înti 
„Cupei I 
aprinse, 
tabere c 
putată ț 
cînd a- 
căuta un 
nu nu sc 
Cu chiu, 
(Constan 
luat o b 
tră și ( 
dat drun 
ziere de

Chiar 
milă îl 
pe un c 
reului d 
al ultimi 
golul pri 
coșată <li 
pe lÎMă 
vers:: 
jocul 
ne și c 
min. 6 I 
mingea 
cînd Fio 
lentă, ci 
deschidei 
dici sah 
Simionaș 
restabilir

CAMPIOANELE
(Urmare din pag. 1)

dibil de mult, rezultatul, deși 
Dinamo București n-avea prea 
multe de cîștigat, iar 
nici atita...), meciul 
avut un curs valoric _____ _
cînd faze de înaltă măiestrie, 
cînd greșeli copilărești, ținind 
de alfabetul handbalului, și — 
peste toate — multe, 
multe durități.

Dinamo București a 
fără drept de apel și 
derby datorită apărării 
excelente și contraatacului, ar
mă care a detașat-o de adver
sară in rarele momente de 
apropiere pe tabela de marcaj 
a celor două combatante. Cos
ma, Durău și Bedivan au ex
celat în atac, în timp ce in 
defensivă întreaga echipă — în 
frunte cu Cornel Penu — a fost 
la înălțimea reputației pe care 
și-a creat-o. In schimb, Steaua 
ne-a dezamăgit, din nou, prin 
jocul său fără orizont, printr-o 
evoluție marcată de multe,

Steaua 
acesta a 

sinuos :

foarte

cîștigat 
acest 

sale

REZULTATE TEHNICE (masculin, etapa a XVIH-a)
2»—21 
18—15 
14— S

— Universitatea cluj-Napoca 18—23
— Politehnica Timișoara 14—15

C.S.M. Borzești — Gloria Arad
Dinamo București —• Steaua
H.C. Minaur Baia Marc— Dinamo Brașov 
Relonul Săvineșii 
Știința Bacău

(17—10) 
( 9- 7) 
(10— 5) 
( 9-17) 
(10- S)

își împărtășesc impresiile. Nu
mai cuvinte de laudă, de mîn- 
drie ; acolo, pe teren, ai£ fost, 
copiii lor, viitorul tării. 
tare mulțumiți că au 
voinici, care mîine vor 
ducă mai departe 
muncii părinților lor.

Și sînt 
urmași 
ști să 

ștafeta

la C.S.M. Reșița și Voința Tg. 
Mureș, iar secunda la Voința 
Cluj-Napoca și C.S.M. Reșița). 
Mureșencele au cîștigat un sin
gur joc, dar cu cel mai mare 
rezultat al turneului final, 
Voința București (turul 3). 
romet a avut un început 
cu un punctaj consistent în 
mele două jocuri, care
asigurat victoria, cu toate că a 
pierdut ultimul ei joc, cu Vo
ința Tg. Mureș, în care junioa
ra bucureșteanâ Itodica Tighea- 
nu a evoluat excelent (399 p), 
asigurînd echipei sale punctajul 
general necesar cîștigării pri
mului loc. Laromet a aliniat în 
turneul final următoarele ju
cătoare : Stela Andrei, Rodica 
Tigheanu, Elena Trandafir, Sil
via Raiciu, Dumitra Dumitru, 
Olimpia Dragu, Florica Bogdan, 
Elena Nichita și Gica Gheor- 
ghe.

CLASAMENT GENERAL : 1. 
Laromet București 7042 pd (în 
cele trei jocuri) — campioana 
țării, 2. Voința Tg. Mureș 7840 
pd, 3. Voința București 7029 
pd, 4. Petrolul Băicoi 6975 pd 
(un loc valoros pentru tînăra 
echipă prahoveană), 5. Voința

CIuj-Nai
Reșița 6

Aurul 
-venit pr 
titlu duț 
cîștigase 
și în m< 
fruntașei 
pună c 
nici o a 
trei joci 
Gala'.^g 
Bucure și 
Olimpia 
Băimăre 
omogenă 
stant bi 
ca de e 
compone 
naționali 
—, Gheo 
formație 
Naszodi 
lor mai 
— 925. ’ 
914). Al 
și simpli 
punctaj 
respectiv 
toarele < 
nală de 
cum. Pe 
tuat Oii

'3
foarte multe inexactități, mai 
ales în atac. Steliștii parcă ni 
se mai cunosc între ei, jocul 
n-arc cîrmă, n-are un om care 
să pună în valoare — prin efort 
ciftectiv — forța de șut a lui 
Iiirtalan și Stingă, viteza debor
dantă a lui Drăgăniță, iscusința 
lui Tudosie...

Desigur, lipsa lui Stockl se 
resimte. Sîmbătă n-a jucat nici 
Radu Voina, care ne-a mărtu
risit că nu este în plenitudinea 
forțelor. Gațu a evoluat foarte 
puțin, aproape... simbolic, jar 
Birtalan a stat mult (de ce oa
re ?) pe banca rezervelor. 
Steaua are însă un lot valoros, 
un lot care s-a afirmat nu 
numaj in handbalul românesc, 
ci și în cel internațional (este 
actuala deținătoare a Cupei

campionilor europeni), astfel că 
e greu de înțeles și de scuzat 
o prestație atit <12 slabă cum a 
fost aceea de simbătă.

Așadar, dinamoviștii au 
trecut din nou pe 
(18—15), redevenind 
ai României. Primii care 
felicitat și îmbrățișat — 
de mare frumusețe ! — au fost 
jucătorii de la Steaua, vajnicii 
lor adversari, în frunte cu 
Cristian Gațu.

Au marcat : Durău 6, Cosma 
5, Bedivan 4, Licu 2 și lase 1 
pentru Dinamo București, Bir
talan 8. Stingă 3, Drăgânită 1, 
Croitoru 1, Tudosie 1 și 
1 — pentru Steaua.

Au arbitrat : Pantelie 
geanu și Marin Marin 
rești).

in- 
Steaua 

campioni 
i-au 
gest

Neagu

Cîrii- 
(Bucu-

FINALELE CAMPIONATELOR DE GIMNAST
ORADEA, 18 (prin telefon). In 

sala Armatei din localitate au 
început, Intr-un cadru sărbăto
resc. finalele campionatelor na
ționale de gimnastică și ale 
„Daciadei" pentru copii — cat. 
a UI-a și a IV-a. După o fru
moasă festivitate de deschidere, 
primele au intrat în concura 
sportivele de cat. a IV-a de la 
gimnastică modernă. Exercițiile 
cu coardă și panglică, prezenta
te de competitoare, au îneîntat 
numerosul public care a urmărit 
întrecerile, aplauzele 
eforturile tinerelor 
LATA REZULTATELE : 
țiu cu coarda : 1. Alice Ștefă- 
nescu (Constanța) 9,15, 2. Elena 
Neculal (Constanța) 9.15, 3. To
nta Costache (Buc.) 9,00 ; exer
cițiu cu panglică : 1. Tonia Cos-

1.

răsplătind 
gimnaste, 

exerci-

2.
3.

2. Alice Ștefănescu, 
(Buc.) ; indlv.

1. Alice Ștefănescu

tache 9,15,
3. Magda Egeto 
compus
18,15, 2. Tonia Costache 18,15, 3. 
Elena Neculai 18,05 ; clasament 
pe ansamblu : 1. C.S.Ș. 2.
București 18,45, 2. C.S.Ș. 1 Con
stanța 13.40. 3. Școlarul Bucu
rești 17,45 ; clasament pe echi
pe : 1. C.S.Ș. 2. București (prof. 
Niculina Venea) — campioană 
națională 107,50, 2. C.S.Ș. 1 Con- 
stanța 107,15, 3. Școlarul Bucu
rești 102.23.

Cele * ‘ ‘ ‘
a Iii-a 
grație 
frumoase și apreciate __
la cele 3 obiecte : exe^cifu cj 
coardă : 1. Claud a Păun (Viito
rul Buc.). 9,10. 2. Magdalena A- 
postol (Constanța) 9,co, 3. Brîn-

1.
2.

14 formații 
au evoluat 

și precizie,

de la cat. 
cu multă 
prezontînd 

exerciții

£ 
cu 

pescu 9.
3. Marii 
torul Bu 
pus: 1. C.
Popescu 
CU 26,85 
blu : 1.
2. Școl a 
C.S.Ș. B 
pe ecliij 
rești (pr 
pioană i 
laruj Bx
1 Consta
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telefon). în 
Le -yctatori, 
iTTTs le-au 
de minute' 

tru ca una 
S calificarea 
ină la urmă, 
n prelungiri, 
au avut o 

adversa- 
^ută a in- 
. atacanților 
șutea spune, 
să, au făcut 
i 
mele 
osit 
a din 
L 25, 
agur, 
in, a 

Hațeganu.
spre poarta 
ntilnit bara 
alăturat pe-

ci eschide
45 de 
citeva 
ele a 

cind 
ți in
tri mis

i, jocul este

ceva mai echilibrat și ocaziile 
de gol sînt mai dese la cele 
două poiți. în min. 62. Iovănes- 
cu semiluitează la numai 2 m. 
mingea se îndreaptă 
spre poartă, Feher este 
dar Matei, cu un suprem efort, 
evită golul. în min. 77, „bom
ba” lui Toma zdruncină „trans
versala- porții sătmărene. în 
finalul celor 90 de minute, ini
țiativa aparține sătmărenilor, 
care prin Marcu (min. 82) ți 
Both I (min. 83) ratează bune 
ocazii.

Urmează cele două reprize 
de prelungiri. Se joacă pru
dent, parcă cu gindul la execu
tarea loviturilor de ia 11 m. 
Dar, iată eă rine min. 103, eind 
Hațeganu trimite • pasă in 
adincime adresată luț Mureșan. 
flancat de IVAN : fundașul 
pitețtean, vrind să trimită 
spre Cristian, greșește și bajn- 
nu] se oprește in propria poar
tă ! în ultimele 15 minute.

totuși 
bătut,

întreaga echipă piteșteană se 
dezlănțuie în atac, în speranța 
obținerii egalării. Se lasă însă 
descoperită în defensivă și săt
mărenii, pe contraatac, irosesc 
citeva ocazii rarisime, prin Ha
țeganu (min. 105) și Marcu 
(min. 114).

A condus satisfăcător C. Ghî- 
țâ următoarele formații :

F.C. OLIMPIA : Feher — 
Pinter, Smarandache, Matei. 
Popa (min llî Bocșa) — Sabou 
(min. 46 Bathori II), K ai zer, 
Marcu — Mtzreșaa, Hațegami. 
Both L

—M.

(min.
Te-
101

Gheocghe N ER TEA

IEA CRAIOVA-POLITEHNICA IAȘI 2-0 (1-0)
• Stadionul 
te IC 000 de 
a: la răcoa- 
i a pădurii 

lucru cele 
î$ti. Univer- 
Politehnica 

semifinalele 
Jouă galerii 
din ambele 
partidă dis- 
niveL Dar 

îtrecerii, se 
Ji. Petricea- 

la stadion.
i găsit unul 
șu), care a 
ning albas- 
Jinulescu a 
cu o intîr- 
pt minute... 
minut, Ro

te Simionaș 
arginea ca- 
sut zdravăn 
ici salvează 
mingea ri- 

fai s-a scurs 
barei. Uni- 
rprinsă de 
chipei icșe- 

cLatină in 
iglează cu 

In min. 8, 
pzitie exce- 
aproape de 

insă Bol- 
1 faza lui 
□cearcă o 
ului in te-

ren, printr-o coordonare mai 
exactă a jocului echipei sale, 
dar nu prea reușește. Marcu 
creează o situație de gol in 
min. 12, insă Cîrțu luftează co
pilărește din careu. în teren e 
tare cald, jucătorii se mai a- 
prind ți ei — Bălăci ți Mure- 
șan primesc cartonașe galbene 
pentru o altercație reciprocă. 
După suita de ratări, tabela de 
marcaj se modifică in min. 15. 
Atunci, Bălăci il deschide pe 
Marcu, in adincime, ți după o 
cursă spectaculoasă pe centrul 
terenului, acesta trimite balonul 
spre gol ; mingea lovește trans
versala, ricoșează în teren și 
CAMĂTARU, atent, trimite, din 
lateral, în plasă : 1—0. Treptat, 
jocul se stinge, probabil căldu
ra fiind de vină și nu numai 
ea. Craiovenii se gîndesc la 
finala de joi, ieșenii la intra
rea mai devreme în vacanță. 
Tribunele tac ți ele și timpul 
trece ba cu un cartonaș galben 
pentru Ungureanu (min. 26), cu 
o paradă a iui Boldici (min. 28 
la șutul lui Romilă), un luft 
cu capul al lui Dănilă, din ca
reu (min. 35), cu o intervenție 
a lui Naște (min. 38. la șutul 
lui Cămătaru), cu o bară a lui 
Purima (min. 39), altă bară a 
lui Donose (mm. 47) și cu alte 
lufturi și alte mari ratări. Echi
pa din Bănie, in min. 68, este 
la un pas de 2—0, dar Naște 
iese la 18 m și il plachează

loviturăpe Cîrțu. Din acea _____
liberă acordată nu iese nimic, 
Naște remarcindu-se din 
Abia In penultimul minut de 
joc, scorul este majorat : Marcu 
face • cursă de unul singur, 
Naște ii iese in intimpinare, 
insă extrema eraioveană ii pa
sează lui CÎRȚU, care trimite 
nestingherit in plasă.

Calificarea meritată 
versității din Craiova, 
competiției, unde cu 
că, mobilizîndu-se la 
mul posibilităților sale, țintește 
repetarea frumoasei performan
țe de anul trecut.

Arbitrul C. Dinulescu a con
dus bine formațiile :

nou.

a Uni- 
Ln finala 
siguranță 
maximu-

UNIVERSITATEA : Boldici — 
Ungurcanu, Tilihoi, Ștefănescu, 
Purim a (min. 89 Negri lă) — Ți- 
cleanu, Bălăci (min. 46 Beldea- 
nu), Donosc — Cîrțu, Cămăta- 
ru, Marca.

POLITEHNICA : Naște — 
Micloș, Anton, Ciocîrlan, Mu- 
rșan — Romilă, Dănilă, Simio- 
naș — Banu, Florean (min. 59 
Costea), Cernescu (min. TI 
Nemțeanu).

Stelian TRANDAFIRESCU

GLORIA BUZĂU — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—1 (2—0). Autorii 
golurilor : roma (min 31), 
(min. 44), Negoescu 
din 11 m), respectiv 
(min. 78).

F.C.M. GALATI — CEAHLĂUL 
P. NEAMp 3—0 (2—0). Au
scris : Bataoan (min. 2) șl 
ulemenea (min. 35 și S3).

DELTA 1 ULCEA — N1IRAMO- 
NIA FĂGĂRAȘ 2—1 (1—«). Au
marcat : Dădescu (min. *), Ia- 
mandi (min 80, din 11 m). res
pectiv Drăgoi (min. 65).

C. S. BOTOȘANI — C.S.U. GA
LATI 2—1 (2—0). Au înscris :
Daraban (min. •). Bică (min. 
32), respectiv Cimpeanu (min. 7,).

F. C. BRĂILA — CJ'U PAȘ
CANI i—o (z—•). Autorii golu
rilor : Traian (min.
Telegraf (min. 24) si 
(min. U)-

VICTOBIA TECUCI 
SUCEAVA 4—1 (0—0).
cat : Stoica (min. 46). 
(min 57 ți 25). Adamaehe (min. 
43). respectiv Prepelița (min. *11.

OLTUL SF. GHEORGHE — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1—9 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Benezik (min. 18).

I.C.1.M, BRAȘOV — VIITORUL 
VASLUI 3—1 (0—1). Au înscris : 
Toderașcu (min. 00), Vasile (min. 
63), Morar u (min. ti). respectiv 
Cioacă (min. 28).

RELONUL SĂVINEȘTI — POR
TUL CONSTANTA 1—3 (0—1).
Autorii golurilor : Dobrescu (min. 
90, din 11 m), respectiv Leu (min. 
32, 57 și 75). Meciul s-a disputat 
la Roman, terenul echipei Re- 
lonul fiind suspendat.

Relatări de la D. Soare, 
riopol, 
reanu, D. Crisiache, 
Gh. Briotă, C. Gruia și 
riac.

GLORIA Bz. 
F.C.M. Galați 
I.C.I.M. Brașov 
C.S.M. Suceava 
F.C Brăila 
St roșu Brașov 
Delta Tulcoo 
Victoria Tecuci 
Oltul SI. Gh. 
Portul C-ța 
Nitram. Făg. 
Viitorul Vaslui 
Ceahlăul P. N. 
Tractorul Brașov 
C.F.R. Pașcani 
C.S.U. Galați 
C.S. Botoșani 
Reionul Săv.

ULTIMA ETAPA ._______
iunie) : C.S.U. Galați — Reionul 
Săvinești (1—2), Portul Constan
ța — F.C. Brăila (1—4). Ceahlăul 
P. Neamț — I.C.I.M. Brașov 
(0—1),_ Nitramonia Făgăraș — 

Tractorul 
O-«), 

Gheor- 
Brasov 
C.S.M.
(0—7), 

Tulcea

Stan 
(min. 59, 

Szakacs

în- 
O-

5 Ol M),
Bulancea

T. Si- 
Ungu- 
Doruș,

Gh. Voroveuci, T._ ----- v
M. Chi

METALUL BUCUREȘTI — E- 
LEulROP UTERE CRAIOVA 2—2 
(2—1). Au marcat : Popa (min. 
8), Nedelcu (min. 16) pentru Me
talul, Bondrea (min. 40 și 43) pen
tru Eieciroputere.

PROGRESUL VULCAN BUCU- 
Hrejll — PRAHOVA PLOIEȘTI 
0—2 (0—1). Au înscris : Badea
(min. 40, autogol) și Nistor (min. 
56).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — DI
NAMO SLATINA 4—1 (3—0). Au
to golurilor : Mușat (min. 17, 
33, M ți Tț), respecsv Furnea 
(min. 80).

ȘOIMII SIBIU — METALUL 
PLOPENI 1—1 (1—0). Au Înscris : 
Muică (mm. 86) pentru Șoimn, 
Hâd ulei cu (min. H) pentru Me- 
tahil

CHIMIA RM. VÎLCEA — RAPID 
BUCUREȘTI 4—2 (1—0). Au mar
cat : Savu (min. ix din 11 m), 
Carabageac (min. TI), Uducanu 
(min. 7»). Teleșpan (nun. 81). res
pectiv Manea (min. 67). Bonte» 
(min. 90).

CARPATI SINAIA — FC.M. 
GIURGIU 2—0 (0—0). Golunie au 
fost reaLzate de Neagu (min. 79 
și £8, ambele din 11 m).

GAZ METAN MEDIAȘ — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 3—1 (2—0). 
Autozn goiurdor ; Grădinare (min. 
34). Dulău (min. 3ă). Husar (mm. 
58), respectiv Sultănoiu (min. 50).

PANDURII TG. JIU — UNIREA 
ALEXANDRIA 0—2 (0—1). Au În
scris : Voicilă (min. 20) ți Gh. 
Radu (min. 85).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
MUSCELUL ClMPULUNG 3—0 
(1—0). Golurile au fost înscrise 
de Andrei (min. 12, 52 și 74).

Relatări de ia N. Ștefan, I. Va
cile, N. Constantinescu, I. Ioneseu, 
P. Giornoiu, V. Feldman, Z. Biș-

U.M. TIMIȘOARA
Autorii golurilor : ___ _ ___
23), Sai (min. 26, din 11 m), Ta
mas (min. 69), respectiv 
(min. 57).

C.F.R. TIMIȘOARA — 
HI A CĂLAN ț—1 (J—0).
scris : stoișin (min. 12 
Iaacu (min 18), respectiv 
(nun 52).

DACIA ORA ȘTIE — VICTORIA 
CĂREI 3—2 (i—0). Au marcat : 
Ureche (min 11), Silaghi (min. 
47), Badu (min. 52), respectiv 
Kaiser U (min. 70). Pinter (min. 
74).

CHIMICA TIRNAVENI 
REȘUL DEVA 2—1 (0—0). 
scris : Bozeșan (min. 55 
S3, din 11 m), respectiv 
(min. 83).

MINERUL MOLDOVA
— GLORIA BISTRIȚA 1—1 (1—1). 
Autorii golurilor: Nestorevici n 
(min. 21) pentru Minerul, Dănilă 
(min. 16) pentru Gloria.

MINERUL LUPENI
BAIA
goi a

3—1 (2—0).
Dinea Rnin.

Humei

VICTO- 
Au In- 
fi M). 
Gruber

— MU- 
Au to

ot min.
Enescu
MOUA

T. C.
MARE 1—« <1—0). Unicul

fost realizat de Balaș (min.

1.
2.
X
«.

*.
1.
X 
».
10.
11. 
IX 
IX
IX
15.
14.
17.
18.

22
22
16
17
15
16

7
3
8
3
5
3

M-ll 51 
S3-2S <7
J7-2, 
*0-39 
50-33

33
33
33
33
33
33
33 15 4 14 42-42
33 15 2 16 46-44
33 14 4 15 28-33
33 13 6 14 44-53
33 13 5 15 45-45
33
33
33
33
33
33
33

13
13
11
14

6
10
10

15
16
14
18
18
21
21

34-60
32-39
31- 43
47-59
40-54
32- 57
31-65

37
35
35
34
32 
32
32
31
31
30
30
29
24
22
22

5
4
8
1
6
2
2

(duminică 25

C.S. Botoșani (1—2), 
Brașov — Victoria Tecuci 
Viitorul Vaslui —Oltul Sf. 
ghe (0—4), steagul roșu 
— F.C.M. Galati (0—3), 
Suceava — Gloria Buzău 
C.F.R. Pașcani — Delta 
(0—1).

noveanu, M. Băl oi și D. Gruia.
1. CHIMIA Rm. V. 33 20 2 11 74-34 42
2. Metalul Buc. 33 15 8 10 46-42 38
X Dinamo SI. 33 16 5 12 58-32 37
4. Metalul Plop. 33 14 • 10 39-38 37
5. Rapid Buc. 33 13 10 10 51-33 36
4. Progr. V. Buc. 33 14 8 11 49-36 36
7. Chimia Tr. M. 33 15 4 14 32-34 34
B. Gaz metan 33 14 6 13 36-42 34
9. Autobuzul Buc. 33 12 9 12 45-37 33

10. Șoimii Sibiu 33 13 7 13 41-38 33
11. F.CM. Giurgiu ■ 14 5 14 31-52 33
12. Ceiuloza Căi. 33 13 i 14 38-37 32
IX Unirea Alex. 33 12 1 13 30-37 32
14. Mușc. C-lung 33 13 5 15 43-51 91
15. Bectroputere 33 11 9 13 34-44 31
14. Carpati Sinaia 33 11 9 13 24-38 31
17. Pandurii Tg. J. 33 9 8 16 37-50 26
10. Prahova PI. 33 6 6 21 23-56 18

CLUJ-NAPOCA — AVIN- 
REGHIN 5—1 (5—0). AU

marcat : Anca (min. * sl 40), 
Cimpeanu (min. 23. 70 și 8»), 
Vătafu (min. 28). Snciu (min. 43), 
llorrscu (min. 55) și ------
(min. 84).

AURUL BRAD —C.I.L. 
3—1 (2—0). Au înscris : 
(min. 4 și 75). Goia (min 24), 
respectiv Bocșa (min 63).

ARMATURA ZALAU — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 0—3 <0—0). Auto
rii golurilcr : Gostilian (min. 
din 11 m), L. Mihai (min. 30) 
Batacliu (min. 82).

Relatări de ia M. Vileeanu, 
Crețu, B. Crețu, L Ducan. 
Sum.tndan,
Al.

Vidican

SIGHET
Ghiță

77
9i
C.
P. 

I. Cotescu, M. Radu; 
Jurcă si M. Bonțoiu.

ETAPA
Muscelul

ULTIMA 
iunie) : _______
Celuloza Călărași (2—2), Electro- 
putere Craiova — Progresul Vul
can București (0—1), Prahova 
Ploiești — Pandurii Tg. Jiu (1—2), 
Autobuzul București — Șoimii 
Sibiu (0—2). F.C.M. Giurgiu — 
Gaz metan Mediaș (0—5), Dinamo 
Slatina — Metalul București 
(1—1), Unirea Alexandria — Chi
mia Rm. Vîlcea (0—4), Rapid 
București — Carpati Sinaia (0—0), 
Metalul Plopeni — Chimia Tr. 
Măgurele (0—2).

(duminică 25 
Cîmpulung —

F.C.

1. F.G B. MARE 33 21 7 5 77- 25 49
2. GF.R. Cj.-N. 33 20 8 5 75- 21 48
3. „U** Q.-Nap. 33 21 5 7 71- 23 47
4. Gloria Bistrița n 18 5 10 62- 29 41
5. Mureșul Deva 33 15 5 13 50- 40 35
6. Vict. Călan 33 14 5 14 47- 39 33
7. GF.R. Tim. 33 14 5 14 37- 32 33
8. Aurul Brad 33 14 4 15 47- 44 32
9. U.M. Tim. 33 13 6 14 47- 48 32

10. Chimica Tîm. 33 14 4 15 44- 47 32
11. Metal. Cugir 33 13 6 14 43- 47 32
12. Min. M. N. 33 13 5 15 32- 41 31
IX Dacia Orăștie 33 13 4 16 35- 48 30
14. C.I.L. Sighet 33 11 7 15 37- 50 29
15. Min. Lupeni 33 13 2 18 26- 53 28
16. Armătura ZI. 33 11 4 18 40- 47 26
17. Vict. Cărei 33 10 5 18 25- 61 25

ULTIMA ETAPĂ (duminici 25
iunie) : F.C. Bala Mare — Meta
lurgistul Cugir (2—0), C.I.L. Si- 
ghet — Minerul Lupeni (0—3), 
Gloria Bistrița — Dacia Orâștie 
(2—0), Mureșul Deva — „U*
Cluj-Napoca (1—3), U.M. Timi
șoara — Chimia Tîrnăveni (0—3), 
Victoria Călan — Armătura Za
lău (0—3), C.F.R. Cluj-Napoca — 
Minerul Moldova Nouă (0—0), 
Victoria Cărei — C.F.R. Timișoa
ra (0—5), Avîntul Reghin — A- 
urul Brad (1—8).

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI C
III LA POPICE
U 6. C.S.M.

care a de- 
•.c-ndentî Ia 
6, pe care-1 
i continuat 
ătoare, cu 
. să se im- 
șt-gind, ca 

tonte cele 
[instructorul 

cu Gloria 
695 și cu 
06 — 5163). 
it o echipă 
oluind con- 

dintre ei, 
u Bice — 
rezentativei 
i a lumii 
„veteranul” 
Alexandru 

tabelul ce- 
licari (Bice 
Naszodj — 

■clasat, pur 
î, avind un 
■u 448 și, 
ecit • urmă- 
i nici o fi
le pînă a- 
tor s-a si- 
ști (două 
.1n Alexan- 
L performer

în clasamentul neoficial indivi
dual — 928 pd.

Aurul Baia Mare a folosit ur
mătorii jucători : L Bice (re
zultatele lui în cele trei jocuri : 
925—880—892), Gh. Vuță (860— 
924—895), Al. Naszodi (886— 
914—892), Gh. Scholtes (903— 
896—896), I. Biciușca (851— 
887—395), Al. Ardelean u (850— 
873), I. Scheftz (808). De pre
gătirea echipei se ocupă jucă
torul I. Bice.

CLASAMENTUL GENERAL : 
1. Aurul Baia Mare 15795 pd — 
campioana țării, 2. Olimpia 
București 15347 pd, 3. Construc
torul Galați 15194 pd, 4. Elec- 
tromureș Tg. Mureș 15106 pd. 
5. Gloria București 15094, 6.
Voința Cluj-Napoca 14915 pd.

De menționat buna funcțio
nare, în cele trei zile de con
curs. a instalațiilor automate 
de ridicare a popicelor din sala 
de bowling de la Neptun. pre
cum și arbitrajele corespunză
toare.

copii)
1) 8.S5 ; e-

1. Claudia

la start :
Un haiduc pe bicicletă.-

Astăzi, la ora 18, la librăria 
„Mihai Eminescu" din Capitală, 
ore loc lansarea cărții sportive 
„Un haiduc pe bicilcetâ”. Festi
vitatea prilejuiește și o întîlnire 
intre autorul cărții, Dan Deșliu, 
șl cititori.

ta Ioneseu
Oena Po-

4M0 ; exer-
Po-

i Păun 9.1-5, 
vescu (Vii- 
vndual com-
7,45, 2. Oana 
bina Iones-
pe ansam- 

urești 19,30, 
ti 19.30, 3.

clasament 
)TU1 Bucu-
Ît) — cam-
65, 2. Șco- 
, 3. C.S.Ș.

corcsp.

LOTO - PmCSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA prono- 

EXPRES DIN 18 IUNIE 1978

Extragerea I : 26 27 37 15 2 4 ; 
Extragerea a Ii-a : 7 38 25 37 31 
9 ; Extragerea a IlI-a : 22 30 6
36 19 23 ; Extragerea a IV-a : 24 
5 44 15 19 35 ; Extragerea a V-a: 
44 30 27 26 23 ; Extragerea a Vl-a: 
25 4 29 17 10 ; Extragerea a VTI-a: 
8 22 4 13 35 ; Extragerea a Vni-a: 
41 34 28 9 43.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI î 
D02.939 Ici.

• Au promovat in Divizia B : Minerul Gura Hu
morului, Constructorul lași, Progresul Brăila, Chi
mia Brazi, Ș. N. Oltenița, C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, Minerul Anina, înfrățirea Oradea, Minerul

Cavnic, Poiana Cîmpioa și Industria sirmei Ci mp ia 
Tur zii O In seria a Vl-a, câștigătoarea va fi cu

noscută după disputarea jocurilor restante

SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
A. S_A. Cîmțjulung Moldovenesc 

0—1 (0—0), I.T.A. Piatra Neamț
— Cementul Bdcaz nedisputat,
Avîntul T.C.M.M- Frasin — Fo- 
resta Fălticeni 1—0 a—0), Me
talul Botoșani — Cristalul Do- 
rohod 1—2 (0—0), Unirea Șiret
— Bradul Rozncv 3—0 (1—0), Ce
tatea Tg. N<-amț — Laminorul 
Roman 4—2 (2—0), Zimbrul Su
ceava — Șiretul Bucecea 2—1
(1—0), Metalul Rădăuți — Doma 
Vatra Domei 5—o (5—0).

Pe primul loc în serie s-a 
Clasat MINERUL GURA HUMO
RULUI.

SERIA A U-a

Ar pile Bacău — Constructo
rul Iași 1—1 (1—0), Rulmentul
Birlad — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 0—1 (0—1), Petrolul 
Momești — Constructorul Vaslui 
3—0 (1—0), Nicolina iași — DE- 
MAR Mărășeștl 1—0 (0—0). CSM 
Borzești — Petrolistul Dărmă- 
neeti V)—1 (5—0), Flacăra Mur-
geni — Partizanul Bacău 4—1 
(0—0), Minerul Comănești — 
TEPRO Iași 5—1 (3—0). Letea 
Bacău — Oituz Tg. Ocna 2—1 
(2—1).

Pe primul loc în serie s-a 
Clasat CONSTRUCTORUL LAȘI.

SERJA A Bî-a

Granitul Eabadag — Progresul
Bră:ia 3—1 (1—0), Electrica Con

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 

18 IUNIE
I. Gloria Bz. — Tractorul 1

II. Delta — Nitramonia 1
III. C.S. Botoșani — C.S.U. Gl. 1
IV. Reionul — Portul 2

V. Oltul — St. roșu 1
VI. Chim. Rm. V. — Rapid 1

Vil. Celuloza — Dinamo SI. 1
VIII. Gaz metan — Autobuzul 1

IX. Armătura — C.F.R. CJ.-N. 2
X. Min. Lup. — F.C. Baia M. 1

XI. C.F.R. Tim. — Vict. Călan 1
XII. Min. M.N. — Gloria B-ța X 

XjII. Chimica — Mureșul Deva 1 
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 

304.372 LEI.

stanța — Ancora Galați 2—0 
(1—0), Dacia Unirea Brăila — 
Autobuzul Făurei 1—0 (0—0), 
Oțelul Galați — I.M.U. Medgidia 
0—1 (0—1), Șoim id Cernavodă — 
Minerul Macin 3—0 — neprezen- 
tare. Cimentul Medgidia — 
Chimpex Constanța 4—3 (1—1),
Unirea Tricolor Brăila — Ma
rina Mangalia 3—2(2—2).

Pe primul loc în serie s-a cla
sat PROGRESUL BRAILA.

SERIA A îV-a

Petrolul Băicoi — Chimia 
Brazi 1—1 (0—1), Chimia Buzău
— Petrolul Berea 2—3 (1—2), Di
namo Focșani — Victoria Ță-ndâ
rei 6—0 (2—0), Victoria Lehliu
— Victoria Florești 1—0 (0—0),
Olimpia Rm. Sărat — Petrolul 
Teleajen Ploiești 4—1 (2—1), Uni
rea Focșani — Azotul Slobozia 
L0—0 (5—0), Fores ta Gugești —
Luceafărul Focșani 0—1 (0—2),
Petrolistul Boldești — Avîntul 

Mineciu 2—0 (0—0).
Pe primul loc în serie s-a cla

sat CHIMIA BRAZI.

SERIA A V-a

T. M. București — $. N. Ol
tenița i—1 (1—0), Automatica
București — Tehnometal Bucu
rești 5—2 (1—1), I.O.R. Bucu
rești — Automecanica București 
2—1 (2—1), Voința București —
Sirena București 1—0 (1—0). Me
canică fină București — ICSIM 
București 1—0 (1—0), Electronica 
București — Abatorul București 
0—1 (0—1). Șoimii TAROM Bucu
rești — Unirea Tricolor Bucu
rești 0—1 (0—1), Avîntul Urzi
ce ni — Flacăra roșe București 
0—2 (0—0).

Pe primul loc în seric s-a cla
sat Ș.N. OLTENIȚA.

SERIA A Vl-a

Petrolul Videle — Viitorul 
Scornlcești 0—3 (0—1), Metalul
Mija — Flacăra automecanica 
Moreni o—3 (0—2), Constructorul 

Pitești — Petrolul Tîrgoviște 
«—0 (4—0), Progresul Corabia — 
Cetatea Tr. Măgurele 5—9 (3—0), 
ROVA Roșiori — Recolta Stoi- 

•ci-ieșii 2—0 (1—0), Chimia Gă-
eștl — Dacia Pitești 2-1 (0—0), 

Automobilul Curtea de Argeș 
— Progresul Pucioasa 1—1 (0—0). 

Câștigătoarea seriei va fi deci
să după disputarea celor două 
Jocuri restante din etapa a 29-a 
programate pentru 21 iunie, Vii
torul Scornlcești — Electrodul 
Slatina și Flacăra Moreni — 
ROVA Roșiori, In momentul de 
față conduce Viitorul cu 45 p 
(golaveraj 77—24) — cu 22 vic
torii, urmată de Flacăra cu 45 
p (69—16) cu 20 victorii.

SERIA A V1l-a

C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Lotru Brezoi 6—1 (5—0), Con
structorul Craiova — Mecaniza
torul Simian 4—0 (i—0), Minerul 
Ro vi nari — C.F.R. Craiova 1—0 
(1—0), Progresul Băilești — Uni
rea Drobeta Tr. Severin 2—2 
(1—1), Constructorul Tg. Jiu — 
Unirea Drăgășani 3—1 (2—0),
Minerul Motru — Chimistul Rm. 
Vîlcea 3—0 (0—0), Dierna Or
șova — Știința Petroșani 4—2 
(2—0), Metalurgistul Sadu — 
IXJ.B. Balș 3—1 (1—0).

Pe primul loc in serie s-a 
clasat C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN.

SERIA A VIM-a

Metalul Bocșa — Minerul Ani
na 3—1 (2—0), Unirea SinnJcolau 
— I.M. Orăștie 2—o (1—0), Elec
tromotor Timișoara — Lamino
rul Nădrag 6—2 (4—0), Minerul
Ghelar — Gloria Reșița 3—1 
(2—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Unirea Tomnatic 2—0 (1—0), Mi
nerul Gravita — C.F.R. S’meria 
3—2 (1—1), Vulturii textila Lu
goj — Minerul Vulcan 0—1 (0—1), 
Nera Bozovici — Metalul Hune
doara 0—2 (0—0).

Pe primul loc în serie s-a cla
sat MINERUL ANINA.

SERIA A IX-a

înfrățirea Oradea — Oțelul or. 
dr. Petru Groza 5—0 (0—0), Mi
nerul Ilba-Seini — Constructorul 
Arad 1—0 (1—0), Strungul Arad
— Voința Oradea 2—1 (1—1),
Rapid Jibou — Voința Că
rei 3—0 — neprezentare, Mi
nerul Bihor — Recolta Salon- 
ta 2—1 (0—0), Gloria Arad —

Oașul Negrești 1—1 (0—0), Mine-' 
rul Suncuiuș — Bihoreana Mar- 
ghita 4—3 (2—1), Someșul Satu
Mare — Rapid Arad 3—2 (2—1).

Pe primul loc în serie s-a 
clasat ÎNFRĂȚIREA ORADEA.

SERIA A X-a

Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Cavnic 3—2 (1—0), Unirea Dej 

— Foresta Bistrița 1—1 (1—1),
CUPROM Baia Mare — Derma- 
ta Cluj-Napoca 3—0 —neprezen
tare, Bradul Vișeu — Minerul 
Baia Sprie 4—0 (4—0), Tehnofrig 
Cluj-Napoca — Hebe Sîngeorz 
Băi 3—1 (2—1), Minerul Rodna — 
Minerul Eăluț 3—1 (2—0), Oțe
lul Reghin — C.I.L. Gherla 4—1 
(0—1), Construcții Cluj-Napoca — 
Minerul Băița 3—1 (2—1).

Pe primul loc în serie s-a 
Clasat MINERUL CAVNIC.

SERIA A Xl-a

Poiana Cîmpina — Viitorul 
Gheorghieni 1—0 (0—0), Chi
mia or. Victoria — Caraimanul 
Bușteni 4—0 (1—0), Metrom Bra
șov — I.U.P.S. Miercurea Ciuc 

1—2 (1—1), Precizia Săcele — 
Minerul Bălan 3—0 (3—0), Car
pati Brașov — Metalul Tg. Se
cuiesc î—o (0—0), Progresul O- 
dorheiu Secuiesc — C.S.U. Bra
șov 2—0 (1—0), Torpedo zărnești 
— Minerul Baraolt 3—0 (1—0),
C.P.L. Sf. Gheorghe — I.R.A, 
Cîmpina 0—0.

Pe primul loc în serie s-a cla
sat POIANA CÎMPINA.

SERIA A Xll-a

Constructorul Alba iulia — in
dustria sirmei Cîmpia Turzii 

2—0 (2—0), Metalul Sighi
șoara — Metalul Aiud 3—1 
(2—0), Automecanica Med:aș — 
i.p.a. Sibiu 1—1 (1—0), Utilajul
Făgăraș — Textila Cisnădie 4—0 
(1—0), Soda Ocna Mureș — Mu
reșul Luduș 1—1 (0—0). I.M.I.X.
Agnita — Carpați Mirșa 2—0 
(1—0). inter S'biu — Unirea 
Alba Tuba 2—1 (1—1). Metalul
Consa Mică — Sticla Turda 3—1 
(0-0).

Pe nrimul loc în *er:e s-a ela* 
sat INDUSTRIA SIRMEI CÎM
PIA TURZIT.

*
Rezultatele ne-au fost transmi

se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



DANIEL RADU-CEL MAI TEHNIC 
BOXER AL C. E. DE TINERET
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Interviu cu antrenorul emerit Teodor Niculescu
Sîmbătă seara s-au întors de 

Ia Dublin cei 6 pugillști români 
participant! 1* * V-a ediție a 
campionatelor europene de box 
pentru tineret. Mica delegație a 
revenit acasă cu două titluri de 
campioni ai continentului — 
Daniel Radu și Ion Joița — șl 
cu două medalii de bronz : Ște
fan Imbre și Vasile Girgavn. 
Printre felicitările adresate de 
cei veniți să-i in timpi ne, ara 
reușit să realizăm un interviu 
eu antrenorul emerit Teodor Ni
culescu, care a pregătit și Înso
țit echipa.

— în primul rtnd, dorim să 
ne dațl citeva amănunte despre 
meciurile finale ale celor doi 
campioni.

— Daniel Radu a entuziasmai 
nu numai publicul, ei și pe se
verii specialiști din juriul inter
national, care i-au acordai spor
tivului român cupa transmisibi
lă „Emile Grcmeaux", decerna
tă celui mai tehnic boxer al 
competiției. Pină acum, această 
eupă a stat ani buni în vitrina 
federației de specialitate din 
U.R.S.S, Vină la viitoarea ediție 
este a noastră și sperăm să o 
cucerim din nou Ia „europenele" 
din 1980, în Italia, la Rimini. 
Daniel Radu a luptat cu armele 
tehnicii, dar și cu o ambiție și 
o dăruire caracteristice adevăra-

NOII CAMPIONI DE TINERET Al EUROPEI 
'■*

In ordinea categoriilor : R. Marx (R.D.G.). Daniel Radu (Ro
mânia), s. Kașatrian (U.R.S.S.), K. Lukmanov (URS.S), P. 
Oliva (Italia), V. Laptev (U.R.S.S.), R. Filimov (U.R.S.S.). A. 
Beliaev (U.R.S.S.). G. zinkovid (U.R.S.S.), Ion Joița (România), 
P. Stoimc-nov (Bulgaria).

In clasamentul medaliilor de aur : L U.R.SA. (6). X România 
(2), X Bulgaria, Italia, R.D.G. (1).

MECIURI ÎN „CUPA DAVIS- LA TENIS
La Praga a început meciul 

dintre echipele Cehoslovaciei șl 
Poloniei, contind pentru .Cupa 
Davis" (grupa A a zonei euro
pene). După primele două zile 
de întreceri, scorul era de 2—1 
in favoarea Cehoslovaciei. Jan 
Kodes l-a învins cu 6—0, 6—2, 
7—5 pe Henryk Drzymalski. iar 
Wojtek Fibak a dispus cu 7—5, 
7—5, 6—4 de Jiri Hrebec. La 
dublu: Kodes, Smid — Fibak, 
Nowicki 8—6, 6—3, 7—5. în ul
tima zi : Fibak — Kodes 8—6, 
6—4. 6—2; Hrebec — Orzymalski 
6—1, 3—6, 6—4. Astfel, Ceho
slovacia a Întrecut cu 3—2 Po
lonia.

Echipa Cehoslovaciei va în- 
tîlni formația României, cali-

PE PISTELE 
DE ATLETISM

Citeva rezultate înregistrate 
la Tbilisi, în concursul atletic 
internațional organizat de zia
rul „Pravda“ : bărbați : 100 m 
— Kolesnikov 10,32, 400 m — 
Lovacev 46,40, 1 500 m — Abra
mov 3:39,6, 110 mg — Mi-asni- 
kov 13,86, triplu — Kovtunov 
16,87 m, prăjină — Selivanov 
5,45 m, greutate — Voikin 20,40 
m, suliță — Grebnev 85,42 m, 
ciocan — Zaiciuk 78,62 m ; 
femei : 400 m — Marina Kul- 
ciunova 50,87 — record unional, 
300 m — Providohina 1:58.6, 
3000 m — Belousova 9:00,1, 100 
mg — Anisimova 13,10, lungi
me — Bardauskene 6,37 m, înăl
țime — Filatova 1,86 m, disc — 
Gorbaceva 64,60 m, suliță —Ni- 
kanorova 62,62 m.

• In prima zi a concursului 
ia Helsinki, tanzanianul 

Filbert Bajri a terminat învin
gător ia cursa de 1500 m, ca 
timpul de 3:39,50, urmat de fin
landezul Ari Paunonen — 
2:30.67.

Alte rezultate: greutate: 
Stahlberg (Finlanda) — 20,77 m; 
200 m: Edwards (S.U.A.) — 
21,05 ; 5 000 m : Martti Vainio 
(Finlanda) — 13:30,5.

AUTO • Marele premiu de la 
Anderstorp (Suedia) a fost clștl- 
gat de Nlkl Lauda, cronometrat 
pe 232,307 km în timpul de lh41:0 
(medie orară 1*7,600 km). Pe 
lpcul doi s-a clasat italianul Ri
cardo Patrese, iar pe locul trei 
suedezul Ronnie Peterson.

HANDBAL • Partidele dispu
tate în penultima zi a turneului 
feminin pentru „Trofeul Iugo
slavia* s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : R. D. Germană 
— Iugoslavia (A) 21—14 (13—6) ; 
România — Iugoslavia (B) 17—17 
(11—8) ; U.R.S.S. — Ungaria 15—8 
(7—6). In clasament conduc echi
pele U.R.S.S. și R. D. Germane, 
cu cite 7 p. 

ților campioni. Ion Joița a ab
solvit, in finală, un examen de 
adevărată bărbăție. Deși a eîș- 
tigai înainte de limită, el a tre
cut prin momente deosebit de 
grele. In primul rund șl Joița 
și adversarul său, Pergameniar 
(R.D.G.), au făcut cunoștință eu 
podeaua. Pregătirea fizică și 
tehnică superioară, dar mai ale» 
dorința fierbinte de victorie i-au 
adus lui Joița titlul.

— Ce credeți despre perspec
tiva tinerelor generații de bo
xeri din țara noastră.

— Ca Întotdeauna, priveae vi
itorul eu optimism. Avem mereu 
elemente talentate. Dar talentul 
fără muncă, fără multă pregă
tire nu Înseamnă mal nlmle. 
Acest lucru ar trebui să-l În
țeleagă atit sportivii, cit și an
trenorii lor din toate secțiile 
din țară.

— La fiecare ediție a marilor 
competiții pugilistlce se comen
tează foarte mult arbitrajele.

— In general, acum an fost 
arbitraje bune. Na vreau să la
chei înainte de a aminti că a- 
nul dintre cei mai apreciat! ju
decători a fost reprezentantul 
nostru Virgil Cazaca. H s-a im
pus prin sobrietate și compe
tență. inUrindu-șl prestigiul de 
care se bucură.

Petre HENȚ

ficați direct in semifinalele 
grupei A a zonei europene.

La Bristol, in cadrul aceleiași 
grupe, selecționata Angliei con
duce cu 2—0 in medul cu echi
pa Austriei.

★
La Budapesta, tntr-un alt 

med pentru «Cupa Davis", e- 
chipa Ungariei a dispus cu 3—2 
de reprezentativa R.F. Germa
nia.

ULTIMELE ÎNTRECERI
ALE C. E.

HAVIROV, 18 (prin telefon). 
După 9 zile de întreceri, a 37-a 
ediție a campionatelor europe
ne de haltere s-a încheiat, du
minică seara, in Sala sporturi
lor din localitate^ care a fost 
arhiplină pentru a-1 vedea pe 
multiplul campion mondial și 
olimpic Vasili Alekseev. La ca
tegoria semigrea, într-o compa
nie deosebit de valoroasă, hal
terofilul român Vasile Groapă 
s-a clasat pe locul 11, deși a 
egalat recordul național (332,5 
kg) și a depășit recordul țării 
la „aruncat" : 182,5 kg (v.r. 180 
kg). Pentru a ilustra valoarea 
ridicată a performanțelor din 
ultimele zile e suficient să fa
cem apel la numeroasele recor
duri mondiale, în total, au fost 
depășite 7 recorduri ale lumii, 
dintre care 3 in ultimele între
ceri. în clasamentul pe națiuni 
(26 de țări) România (cu 6 
concurenți) a ocupat locul 8, eu 
64 p. Pe primele locuri: U.R.SR. 
315 p, Bulgaria 217 p. Ungaria 
202 p. Polonia 174 p etc.

Rezultate tehnice : categoria 
semigrea (90 kg) — II eoncu- 
renți : L D. Bigert (U.R.S.S.)
397,5 kg. X R. Mllser (R.F.G.) 

575 kg. X A Nikolov (Bulga
ria) S524 kg ; „smuls* : 1. Bi
gert 160,5 kg — record mondial, 
L Nikolov 1674 kg. X Rehus 
(Ung.) 1«» kg- IX Groapă 150 
kg ; „aruncat* : L Bigert 2114 
kg (la a patra Încercare 321,5 kg

TELEX
ȘAH • După l runde, in 

turneul de Ia Nlksicl (iugoslavia) 
conduce olandezul Jan Timman. 
cu BVi p, urmat de Boris Gulko 
(U.R.S.S.) 6 p (1), Lajos Portisch 
(Ungaria) 5*/» p.

TENIS • în sferturi de finală 
la Birmingham : Connors — El 
Shafel 6—4, 6—4 ; Gottfried — 
Mltton 3—6, 6—3, 6—1 ; Ramirez 
— Prajoux 6—1, 6—3 ; Tanner — 
Newcombe 6—3, 6—1 • Finala
turneului feminin de la Chicester 
se va disputa între Pan Teeguar-

IERI, IN CEA DE
POLONIA-PERU 10 (0-0)
La Mendoza s-au Intllntt cela 

două învinse din prima etapă a 
semifinalelor (grupa B), echi
pele cu cea mal ridicată me
die de virstă din actuala edi
ție a campionatului mondial. 
Polonia și Peru. în prima par
te a meciului, fotbaliștii polo
nezi au avut in majoritatea 
timpului inițiativa, creindu-și 
numeroase ocazii de goL Au ra
tat insă, din situații foarte fa
vorabile, Nawalka (min. 20, șut 
In bară), Szarmach (rain. 33, 
ezitare, la o fază in careu, ca
re l-a permis Iul Duarte aă 
respingă U> corner). Lato 
(min. 41, „cap" pe lingă ba
ră) șl din nou Szarmach (min. 
43, sut parat cu dificultate, la 
ultimă instanță, de Quiroga). 
Peruanii au avut și ei, in pri
mele 45 de minute, o bună o- 
cazie de a Înscrie, pe care a 
ratat-o însă Oblitas (min. 25).

PRINTRE
• Primele 3 de partide (ex- 

ceptindu-le pe cele disputate du
minică) au lost urmărite de 
1 na oo» spectatori, media pe meci 
fiind de S3 315. Se apreciază că 
recordul turneelor finale (1 770 OM 
de spectatori la ediția din R. F. 
Germania) va fi Întrecut odată 
eu meciurile care mal stnt de 
disputat.

• ta Londra, In buletinul ofi
cial al „pariurilor* se menține 
drept primă favorită echipa Ar
gentinei, cu o cotă de 2—1. O ur
mează Italia (3—I), Brazilia (4—1), 
Olanda (5—1) șl R.F. Germania 
(•-«.
• Specialiști! prezenți la C.M. 

constată. In general, un regres 
al jocului pe plan tehnic șl spec
tacular, observind În schimb, o 
creștere a omogenității formați
ilor, ded a Jocului colectiv. Sub 
aspect tactic, puține noutăți, ac
centul punlndu-se In continuare 
pe defensivă cu diferite variante 
(1-4—4—X i-s-5—i etc). Pregă
tirea fizică este bună dar lipsesc 
marii virtuozi care să dea stră
lucire meciurilor, cum făceau al
tădată Pcle, Garrincba, Becken
bauer, Kopa, Bobby Chariton san 
DidL

DE HALTERE
— record mondial), x Milser 
115 kg. X Illadis (Grecia) in.5 
kg _. 1». Groapă ’.83,S kg ; ca
tegoria grea-ușoarâ (100 kg) — 
12 concurent! : L S. Arakelov 
(U.R.S.S.) 3874 kg. 1 L Ntid-
ân (U.R.S.S.) 302.5 kg. X M. Bro- 
illet (Elveția) 355 kg ; „smuls" : 
L Arakelov 177.5 kg. — record 
mondial. 2. Brolllet 165 kg. X 
Nikitin 16XS kg ; „aruncat* ; 1. 
Arakelov 110 kg, X Nikitin 200 
eg, X Ourier (Franța) 1974 kg ; 
categoria grea (11» kg) — i 
concurenți : L V. zalțev
(U.R.S.S.) 402.5 kg. X J. Ciezkl
(R.D.G.) 334 kg. X L. Nilsson
(Suedia) 375 kg : „smuls* : L 
Zaițev 1774 kg. X Ciezkl 170 kg, 
3. Nilsson 165 kg ; .Aruncat* : L 
falțev 225 kg, X Szalai (Ung.) 
215 kg. 3. Ciezkl 21» kg.

La categoria super-grea (+110 
kg) titlul de campion absolut al 
continentului a revenit cunoscu
tului halterofil sovietic Vasili 
Alexeev cu 415 kg la total. Dar 
lată clasamentul categoriei — 
la total : L V. Alexeev (U.B.S.S.) 
US kg. X J. Heuser (R.D.G.)
407.5 kg. X G. Bonk (R.D.GJ 
462,3 kg. 4. R. Strelcic (Ceho
slovacia) 400 kg, 5. J. Nagy (Ce
hoslovacia) 3*7,5 kg. ». J. Leppă 
(Finlanda) *70 kg. La „smuls*: 1. 
Alexeev IM kg, X Strelcic 1774 
kg. X Heuser 175 kg ; La „arun
cat*: L Alexeev 235 kg, x Heuser
332.5 kg. X Bonk 230 kg.

Comisia medicală a Federației 
europene a comunicat că toate 
controalele antidoping au fost 
negative.

Ion OCHSENFELD

den (S.U.A.) șl Evonne Cawley 
(Australia). In semifinale : Tee- 
guarden — Sharon Walsh 7—6, 
6—1. Cawley — Janet Newberry 
«—1, 6—4 • Rezultate dn sfer
turile de finală ale campionatelor 
internaționale ale Belgiei : Pa- 
natta — Granat 6—3, 6—1 : Zi- 
ringibl — Fassbender 4—6. 6—X 
6—1, Cano — Munoz 6—X 6—3, 
Bertolucci — Deblicker 8—1, 8—1.

TIB • Proba de skeet din ca
drul concursului de la Suhl a 
fost câștigată de Hochwald (R.D. 
Germană) — 196 p, iar la talere 
aruncate din șanț, pe primul loc 
s-a clasat Luciano Glovanetti 
(Italia) — 198 p.

A DOUA ETAPĂ
După pauză, inițiativa a apar

ținut în continuare jucătorilor 
polonezi, care s-au dovedit, pe 
măsura scurgerii timpului, tot 
mai periculoși In atac, forțînd 
gohiL Ei au reușit, dealtfel, 
să facă acest lucru, în min. 66, 
prin Szarmach, care a reluat 
— cu capul — spectaculos în 
plasă o excelentă centrare a Iul 
Lato, acesta, le rlndul său, 
speculind o gravă eroare a ad
versarului direct Anterior aces
tei faze, în min. SO și 51, Deyna 
a irosit două excelente ocazii, 
pentru ca tot el, la un minut 
după înscrierea golului, să 

trimită, eu capul, balonul la 
bara porții lui Quiroga. Fina
lul partidei a aparținut deta
șat echipei Poloniei, care, la 
ciuda insistenței cu care a ata
cat, nu a reușiț să majoreze 
scorul, obligată fiind să se mul
țumească cu o victorie la limi
tă, dar pe deplin meritată

Arbitrul Patrick Partridge 
(Anglia) a condus foarte bine

CIFRE Șl PRONOSTICURI
a Conform părerii fostului in

ternațional francez Raymond Ko
pa, cel mal frumos gol de pină 
acum * fost înscris de scoțianul 
GemmiU în meciul cu Olanda, o 
execuție de excepție : trei dri
blinguri consecutive șl balonul 
lobat peste portar. „Un gol care 
ml-ar fi plăcut să-I înscriu șl eu*, 
a spus Kopa.

• Aflat la Cordoba, unde » 
susținut un med demonstrativ în 
folosul copiilor handicapați fizic, 
fostul campion mondial de box 
Carlos Monzon a dat șl un pro
nostic pentru Cupa mondială e- 
chlpele favorite fiind, după opi
nia sa: Olanda, Italia și Brazilia.

• Bucuria brazilianului Dlrceu 
pentru Înscrierea a două goluri 
In medul cu Peru a fost dublată 
de faptul că tn aceste zile el a 
devenit tată Soția sa, Vania, a 
născut la Rio de Janeiro un bă
iat, probaUl un._ viitor fotbalist 
de talent.

• In medurlle disputate pină 
duminică arbitrii au acordat 2* 
de cartonașe galbene. Cu cite do
uă avertismente au fost sancțio
nați Iranianul Eskandarlan ti pe-

LIGIA JICMAN - LIDERĂ ÎN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH 

DE LA TIMISOARA
Bunda a vn-a a turneului ln- 

ternațlonM feminin de șah de 
la Timișoara a programat parti
da derty dintre fruntașele cla
samentului. Anett Nichel șl Ma
ria Porubski, care a prilejuit o 
intflnire foarte ctirză șl animată 
iatreruptă a doua oară intr-o 
poziție avantajoasă pentru Mi
ch el.

In general, reuniunea s-a ca
racterizat prin asaltul pe care 
jucătoarele din a doua jumătate 
a clasamentului l-au dat asu
pra locurilor fruntașe. Maestre 
internațională Ellsabeta Pollhro- 
nlade a Invins-o pe Dana Nuțu. 
Tînăra maeștri Lla Bogdan a 
obținut, cu negrele, o prețioasă 
victorie tn fața maestrel inter
naționale Gertrude Baumstark. 
Campioana Poloniei, Ana Jurcin- 
ska, a întrerupt seria victoriilor 
fostei campioane a U.R.S.S„ 
Anna Ahșarumova, reușind să o

In turneul de tenis de masă de la scglicdin

ECHIPA DE JUNIOARE A ROMÂNIEI PE LOCUL I
Juniorii români, participant! 

la Turneul internațional de te
nis de masă de la Seghedin, au 
obținut citeva rezultate bune, 
concurtnd alături de juniori va
loroși din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R.D. Ger
mană R.F. Germania, Iugo
slavia, Polonia, Ungaria șl Uniu
nea Sovietică. Echipa feminină 
(Eva Ferenczl, Maria Păun și 
Crinela Sava) s-a clasat pe pri
mul loc, Invlngînd formațiile 
R.D. Germane (3—6), Ungariei 
B (3—0), Cehoslovaciei A (3—0), 
șl, în finală Cehoslovaciei B 
(3—0). La simplu fete, Eva Fe
renczl a ocupat locul m (victo
rie la Pavlov — Iugoslavia), în
vinsă în semifinală de Hracho- 
va (Cehoslovacia). La dublu fe
te, Crinela Sava — Wentzel (R.F.

A SEMIFINALELOR
următoarele formații: POLO
NIA : Kukla — Szymanowski, 
Gorgon, Zmuda, Maculewicz — 
Boniek (min. 85 Lubanskd), 
Deyna, Nawalka, Masztaler 
(min. 46 Kasperczak) — Lato, 
Szarmach ; PERU : Quiroga — 
Duarte, Chumpitaz, Manzo, Na
varro — Cueto, Quesadă Cu~ 
billas — Munante (mln. 46 P- 
Rojas), La Rosa (min. 75 So
ții), Oblitas,

IN CELELALTE PARTIDE
Tot la etapa a doua a semi

finalelor s-au mal disputat »- 
seară, tîrziu. încă trei meciuri, 
în două dintre ele. rezultatei» 
ia pauză erau următoarele * 
Italia — Austria 1—6, R.F.G. — 
Olanda 1—L Cel de al treilea 
meci. Argentina — Brazilia, a 
Început după încheierea ediți
ei ziarului nostru.

ruvianul Velasques, conform re
gulamentului C.M. ambii fiind 
suspendați cite un joc.

• Pentru vest-germanul Floh«u 
conducătorul de joc al echipa 
sale, campionatul mondial s-a 
terminat. Accidentat la piciorul 
drept in min. 65 al medului R.F. 
Germania — Italia, Flohe a de
venit indisponibil șl nu va mal 
evolua în formația vest-germană 
tn jocurile pe care aceasta le mal 
are de disputat.

o Portarul vest-german Sepp 
Maier a stabilit două noi recor
duri ale turneelor finale. El a 
apărat pînă acum poarta echipei 
R.F. Germania in 17 meciuri (e- 
dițiile din 1970, 1974, 1978), Intre- 
dnd recordul mexicanului Anto
nio CarbajaL Cel de-al doilea re
cord se referă la „lnvindbilltalea* 
lui Sepp Maier, care timp de 
449 de minute consecutiv (din 
primul minut al finalei ediției 
trecute, dnd olandezul Neeskens 
i-a marcat gol din penalty la 
meciul cu Olanda) nu a primit 
md un goL Recordul anterior 
aparținea celebrului portar en
glez Gordon Banks, căruia nu 1 
s-a Înscris nid un gol la World 
Cup *66 timp de 433 de minute.

Întreacă într-o partidă de atael 
Tlmișoreanca LÎgia Jlcman a 
ciștigat Întrerupta din runda an
terioară cu Ana Jurelnska, iar 
apoi a tnvlns-o pe cunoscuta 
maestră internațională din Iu
goslavia, Amalia PihajlicL Dis
puta dintre marile maestre Ta
tiana Lemaciko șl Tereza Stad
ler s-a Încheiat cu victoria celei 
din urmă. Remiză in partidele 
Margareta Mureșan — Margareta 
Teodorescu, ca șl m aceea din
tre Lia Bogdan șl Ellsabeta Po- 
lihroniade, amtaată din prima 
rundă

în clasament conduce JICMAN 
cu 5 p, urmată de Mlchel șl Po-, 
rubskl eu cite 4*A (1), Bogdan 
»*/i P. Nuțu, Ahșarumova șl Po- 

lihroniade 4 p, lemaciko și 
Jurclnska 3V, p, Teodorescu șl 
Baumștark p, Stadler șl
Plhajlld 2 p, Mureșan 1*A p.

Germania) au ciștigat locul IU 
Ferenczl șl Marla Păun au în
vins dublul sovietic, dar au 
pierdut la Hrachova — Navaro- 
va (Cehoslovacia), La dublu 
mixt, Eva Ferenczl, Zsolt Bdhm 
— locul in. La băieți, echipa 
României (Zsolt Bdhm, Simion 
Crișan, Dore! Onețlu) a tnvins 
echipa Franței cu 5—X dar a 
pierdut la Cehoslovacia cu 3—5 
(victoriile fiind realizate de Cri
șan $1 Onețlu), aceasta (Pannskl, 
Ezr, lenlsta) învingînd apoi. In 
finală Ungaria cu 5—1. Simion 
Crișan a susținut finala la sim
plu cu Panski, de care a fost 
învins: —14, —IX în finala de 
dublu băieți, Simion Crișan, 
Zsolt B3hm au ciștigat locul I. 
Invlngînd pe Panskl. Ezr (Ceho
slovacia) cu 3—1 (17, —15, 15).


