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ROMÂNIA PE PRIMUL LOC IN EUROPA
NADIA —TRIPLĂ CAMPIOANĂ

EMILIA- TRIPLĂ VICECAMPIOANÂ
COPENHAGA. 13 (prin telefon). A doua zi a cam

pionatelor europene de gimnastică a completat pano
plia de medalii a gimnasticii românești cu încă două 
medalii de aur și una de bronz realizate de Nadia 
Comâneci și două de argint abținute de Emilia Eberle, 
deci un total de ȘAPTE MEDAUL dintre care TREI 
DE AUR TREI DE ARGINT ți UNA DE BRONZ, eu 
care ROMÂNIA ocupă PRIMUL LOC PE NAfTUNL 
urmaU de U.R.SS. ți R. D. GERMANA.

Nadia Comâneci devine astfel tripli campiaani eu
ropeană, iar Emilia Eberle triplă , icecampioană euro
peană, pentru ambele noastre gimnaste — Nadia con
sacrată, Emilia in curs de consacrare — performanțe 
excelente. Adăugind și impresia deosebită făcută de 
Melita Rahn. din a treia generație de gimnaste de 
excepție creată in țara noastră. In ultimii cinci ani, 
toată lumea caută ți ta Copenhaga „secretele* școlii 
românești de gimnastică, atit de strălucitoare la ac
tualele campionate europene.

Aceste secrete nu sint altele dedt minnnatele con
diții pe rare partidul și statul nestru le-au creat dez
voltării multilaterale a tineretului nostru, practicării 
in masă a educației fizice ți sportului și. ca urmare, 
a marilor succese de la Montreal, proliferarea gim
nasticii în Întreaga noastră țară, capacitatea și devo
tamentul profesorilor și antrenorilor de gimnastică, 
in frunte cu antrenorii emeriți Beta Kareta și soția 
sa, Marta, care pregătesc lotul reprezentativ și olimpic.

Constantin MACOVH

(Continuare ta

APRECIERILE PRESEI

Virtuozitate, grafie si armonie ! Nadia la 
Copenhaga Telefoto : A.P.-AGERPRES

SIR DE VICTORII!

r
 visas taci rub impresia mi

nunatelor secvențe oferite 
de Nadia, Emilia și Melita 

la campionatele europene de la 
Copenhaga retransmise de te
leviziune. Retrăim parcă clipele 
de mare satisfacție din timpul 
Olimpiadei de la Montreal ți 
savurăm superlativele de acum 
ale agențiilor de presă ți ale 
ziarelor străine. S intern incin- 
tați, măguliți și, desigur, opti
miști pentru viitorul apropiat 
al gimnasticii noastre.

Da I Avem in România o 
uzină ie gimnaste, cu mii ți 
mii de ..fluturași" ai Nadiei. 
Aceasta este prima mare vic
torie ! Parcă am și văzut figu
rile uimite ale specialiștilor 
străini. Cum este posibil ca a- 
eeasti fetiți de numai 14 ani, 
Melita Ruhn, ti se dateze la 
debut pe locul al S-lea ta Eu-

STRĂINE
• ..Ceea ce a făcut gimnasta româncă in nrstâ i» 17 ani, Nadia Comă 

nea. nu poate fi altfel calificat decX ca o vrte/« in sport* — agenția sovietică 
TAS.S.

• „Pentru a treia oară consecutiv, fapt fără precedent in analele gimnas
ticii mondiale, românca Nadia Comăned p-a păstrat titlul de campioana a 
Europei* - agenția FRANCE PRESSE

• ..întrecerile de la Copenhaga var marca pentru gimnasta româncă în
ceputul unei a doua cariere strălucite, pe care are toate șansele să o 
tinue și la Jocurile Olimpice de anul viitor.»

Emilia Eberle a contribuit la dublul triumf românesc, dasindu-se pe 
doi, înaintea gimnastei sovietice Nato&a Scpcsnikova și a compatrioatei 
deținătoarea titlului mondial* — agenția ASSOCIATED PRESS

• ..Nadia Comăned a dominat con cir sui cu autoritate. evoluind cu o 
siguranță și stâpinire de sine la toate aparatele* — agenția U.PX

• _Nad«a este in continjare superstarul gimnasticii feminine mondksle 
tiarul ABENDPOST.
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locui 
sale,

ropa. imediat după celebrele 
Muhina ți Șapoșnikova ? Dar 
dacă o vedeau și pe Anca Kiss 
care, participind. s-ar fi clasat, 
probabil, a 6-a sau a 7-a ?

A doua mare victorie! Emi
lia Eberle s-a apropiat de Na
dia Comăned. A progresat in 
asemenea măsură incit a in- 
trecut pe campioana mondială 
absolută Elena Muhina, de a- 
cum 7 luni, de la Strasbourg. 
Cine n-a tresărit de emoție si 
cui nu i s-au umezit ochii 
cind. după ce au văzut-o pe 
Nadia pe cea mai inaltă treap
tă a podiumului, au auzit nu
mele Emiliei. chemată lingă 
Nadia, pe locul doi In Europa?

La Strasbourg, Nadia, la 17 
ani. inaltă ți frumoasă, „la 
belle demoiselle" . (frumoasa 
domnișoară) cum i-a spus presa 
franceză, se deosebea de cele
lalte gimnaste, mici ți ușoare. 
Nadia a cucerit atunci numai 
o medalie de aur. Viitorul, s-a 
spus la Strasbourg, va fi 
gimnastelor cu gabarit mic. Na
dia a respins această idee 
conferința de presă după „au
rul* ei de la campionatele mon
diale. și s-a străduit să fie ea 
insiți forța de șoc a menți
nerii frumuseții. virtuozității, 
grației și armoniei in gimnas
tici. A ciștigat partida la Co
penhaga in numai citeva tuni l 
A treia mare victorie !

$i faptul că la Montreal, 
dia a cucerit „aurul" la 
ratele și bimă. iar acum 
sărituri și sol nu-i a ( 
mare victorie ?

A ctnda victorie T O aștep
tăm la sfințitul anului, la cam
pionatele mondiale. Succes l

Aurel NEAGU
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Campionatele europene de box de la Koln

DANIEL RADU, ÎNVINGĂTOR IN RING-DAR ÎNVINS
DE ARBITRI! - A FOST FRUSTRAT DE MEDALIA DE AUR

KOLN, 13 (prin telefon). 
Sîmbătă noaptea tîrziu, după 
o săptămînă de aprige dis
pute, s-a tras cortina peste 
cea de a XXIII-a ediție a 
campionatelor europene de
box. Dintre cel 156 de sportivi 
care au luat startul, 48 au
avut bucuria de a urca pe
podiumul competiției și, spre
satisfacția noastră, printre a- 
ceștia s-au numărat șl 7 pugi- 
Iiști din echipa României (12 
înscriși), dintre care doi au 
cucerit medalii de argint, iar 
cinci de bronz. După cum se 
observă, bilanțul este superior 
față de ediția precedentă, cind 
reprezentanții țării noastre au 
intrat în posesia a 6 medalii.

Finalele de slmbătă seara au 
oferit, în general, partide echi
librate. In această ultimă fază 
a competiției au ajuns și doi 
sportivi români : Daniel Radu

Mihai TRANCA

• Bilanțul sportivilor români : 7 medalii, 2 de argint și
5 de bronz • Valentin Silaghi, întrecut în finalâ de 

finlandezul Uusivirta

Cei 7 medaliați at C.E. de box (de la stingă) : I. Cernat, C. Haj- 
nal, I. Budușan, V. Silaghi, D. Radu, D. Ilie și O. Donici, la so
sirea pe aeroportul Otopeni Foto: Ion MIHAiCA(Continuare în pag. a i-a)

CRIȘUL ORADEA, PENTRU PRIMA OARĂ 
CAMPIOANĂ LA BASCHET FEMININ

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon). 
Campionatul republican de bas
chet feminin s-a Încheiat dumi
nici In Sala sporturilor din loca
litate prin meciurile ultimei etape 
a turneului TmaL Titlul de cam- 
pioanâ a fost cucerit de baschet
balistele formației Crișul Oradea 
(antrenor Tr. Constan tin eseu), 
care acumulase punctajul necesar 
realizării performanței cu multe 
etape înaintea terminării compe
tiției Crișul Oradea cLștigă pen
tru prima dată campionatul și 
readuce provinciei titlul după 25 
de ani (Știința Cluj, In 1954). 
Performanța orădencelor — dem
nă de felicitări — constituie o 
binemeritată răsplată a seriozi
tății șl conștiinciozității în pre
gătire, a abnegației cu care ele 
aj abordat toate întîlnirile. P; 
locul doi. Universitatea Timi
șoara (antrenor L. Bachner), care 
obține cea mal bună performanță 
din lunga sa activitate în Divizia 
A, urmată de Voința București 
(antrenor M. Strugaru) — reve
nită în plutonul fruntașelor după 
o absență îndelungată — și Rapid 
(antrenor S. Ferencz), echipă a- 
flată în plin proces de întinerire 
a lotului.

Referitor la partidele de sîm
bătă și duminică vom sublinia că 
toate au purtat amprenta atrac- 
tivitătiL, creată de combativitatea 
manifestată permanent, de capti
vantele răsturnări de scor și de

unele finaluri pasionante, deși 
rezultatele nu mai puteau modi
fica ierarhia finală a acestor 
fruntașe ale baschetului nostru 
feminin.

Rezultate tehnice :
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— RAPID 87—86 (51—38). Coșge-
tere : Așteleanu 26, Gross 20» 
Goian 19, C'asetti 16, respectiv 
Andreescu 29, Bosco 29, Gherghl- 
șan 12. Au arbitrat I. Antonescu 
(București) și I. Ilorvath (Cluj- 
Napoca).

VOINȚA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 84—67 (41—42).
Coșgetere : Rădulescu 31, Borș 
30, Popescu 14, respectiv Szabo 
14, Constantinescu 12, Moraru— 
Jurcă 12. Au arbitrat : P. Pasere 
(București) și I. David (Boto
șani),

RAPID - VOINȚA BUCUREȘTI 
89—83 (44—43). Coșgetere : An
dreescu 30. Bosco 28, Csikos 12, 
respectiv Rădulescu 36, Borș 20, 
Popescu 13. Au arbitrat : I. An
tonescu (București) și I. David 
(Botoșani).

CRIȘUL ORADEA — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 85—79 
(47—44). Coșgetere : Grigoraș 22, 
Tabără 21, Niculescu 13, Szabo 
12, respectiv Gross 21, Aștelcanu 
19. Goian 14. Au arbitrat P. 
Pasere (București) și I. Horvath 
(Cluj-Napoca).

Dumitru STANCULESCU



HMNASTICA ROMANEASCA STRĂLUCEȘTE!
tUrmare din pag. 1)

Iată. acum, modul în care 
s-au derulat întrecerile de sîm
bătă. care au adus succesele 
menționate in palmaresul spor
tivelor noastre. Finalele au de
butat cu SĂRITURILE, probă 
în care Nadia Comăneci (9.90) 
și Emilia Eberle (9.80) dețineau 
cele mai ridicate note. Dar 
Emilia ne dă mari emoții. Ea 
nu reușește să se concentreze 
suficient, ratează ambele încer
cări. ieșind, practic, din lupta 
pentru medalii, deși se afla atît 
de aproape de ele. Speranțele 
se îndreaptă acum spre Nadia : 
Iar marea noastră campioană 
ne-a oferit, la fel ca la Skien 
sau la Praga. o execuție de ex
cepție. O „Tsukahara" cu șu
rub, de kinogramă. o aterizare 
uluitor de precisă fac ca la a- 
pariția notei — 9,95 — o ex
plozie de aplauze să izbucneas
că în sală. Deci, pe buletinele 
acestor campionate au apărut 
și note de 10. Păcat că nu și o 
medie 10. Nadia a fost real
mente foarte aproape de per
fecțiune. Tînăra dar foarte 
lentata Maxi Gnauck (R. 
Germană) urcă spectaculos 
poziția a doua (cu sărituri 
9.80 și 9 90). depășindu-le 
Natalia Sapoșnikova și 
Muhina. Clasament : L 
Comăneci (România) __ ,
2 Maxi Gnauck (R.D.G.) 19,550 ; 
3. Natalia Sapoșnikova (U.R.S S.) 
19,525 : 4. Elena
(U.R.S.S) 19.475 ; 5.

sportiva noastră este nevoită 
sâ aștepte minute în șir. Este 
probabil că această situație ne
prevăzută a influențat exerci
țiul Nadiei la paralele, cind, 
într-un moment de mare difi
cultate al exercițiului, a agățat 
cu piciorul sting bara de sus a 
paralelelor, și a căzut, obținînd 
v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V^ /
CLASAMENTUL GENERAL 
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19,775 ;

nota 9,45, cu care s-a situat, 
totuși, in final, pe locul 4. Cu 
9,85. notă identică cu cea din 
prima zi. Elena Muhina își asi
gură medalia de aur, dar Emi
lia Eberle, care a succedat-o, 
i-a produs mari emoții. Gim
nasta noastră, dind dovadă de 
o mare putere de concentrare 
ți mobilizare, și-a prezentat cu 
multă siguranță și precizie e- 
xerdțiul, obținînd cea mai ridi
cată notă la acest aparat : 9,90; 
deci, medalie de argint 
tru sportiva româncă.
ment : L Elena Muhina 19,70 
Z Emilia Eberle 19,65 ; X Maxi 
Gnauck 19,60 ; 4. Nadia Comă
neci 19.35; 5. Eva Mareckova 
(Ceh.) 19,20 ; 6. Natalia Sapoș- 

7. Katharina 
X Vera Cerna

pen
ei asa-

i

Muhina 
Martina 

Malusova (Cehoslovacia) 19,250 ; 
6. Vera Cerna (Cehoslovacia) 
19,100; 7. Emilia Eberle (Româ
nia) 19,050: 8. Katharina Rensch 
(R.D.G.) 18,975.

La PARALELE, prima intră 
In concurs Natalia Sapoșnikova. 
După cîteva mișcări, ea iese 
Insă din ritm, se vede că im
provizează. nu-șj găsește deloc 
cadența. Mai mult ca 
unele dintre arhitre au 
derutate, astfel că au 
diferențe mari între notări, ne
regulamentare, și șefa de bri
gadă le reunește pe judecătoa
re Discuția care se prelungeș
te exagerat o găsește pe Na
dia Comăneci pe podium, gata 
să-și înceapă evoluția. Dar

sigur, 
fost 

apărut

nikova 19.10 ; 
Rensch 19,00 ;
18,95.

Pentru mal
în sală era clar că lupta pentru 
aur la BÎRNA se va da între 
Natalia Sapoșnikova. dețină
toarea unui 9,95 în prima zi și 
Nadia Comaneci, notată vineri 
cu 9,90. Nadia nu a evoluat. 
Insă, în plenitudinea forțelor fi 
la valoarea ei cunoscută, fiind 
depunctată pentru două dez
echilibrări și primind nota 9,35. 
în aceste condiții titlul a re
venit Nataliei Sapoșnikova, 
care a repetat buna sa execu
ție notată din prima zi (9,95). 
încă o dată Emilia Eberle își 
face din plin datoria, oferind

toți cei prezenți

o 
valoare ridicată, cu multe sal
turi. sărituri și alte elemente 
de mare dificultate, fiind no
tată cu 9,80. Pentru prima oară, 
aici două gimnaste românce 
urcă pe podium în aceeași pro
bă, Emilia cucerește „argintul", 
iar Nadia „bronzul". Absentă la 
acest aparat, Elena Muhina, a 
preferat să se odihnească un 
schimb, neavînd nici o șansă în 
această probă, ceea ce ii prile
juiește o aplaudată evoluție lui 
Romy Kessler (Elveția), care a 
(ost o adevărată revelație a a- 
cestei finale. Clasament : 1. Na
talia Sapoșnikova 19,85 ; 2. Emi
lia Eberle 19,60 ; 3. Nadia Co
maneci 19.25 ; 4. Szusza Kalmar 
(Ung.) 
(Elv.) 
(Pol.) 
18.75 ; 
18.00.

In final, SOLUL, care probea
ză cu siguranță cel mai convin
gător virtuozitatea șl măiestria 
unei gimnaste. Favorite : Nadia 
Comăneci (9,75), Elena Muhina 
(9,65) ----- -
(9,55). 
Elena 
zi, ea 
multe 
nevoită să se mulțumească 
9.55, notă pe care i-o acordă cu 
generozitate brigada de arbitre. 
Natalia Sapoșnikova aruncă to
tul in luptă, dar... greșește. 
Nota ei, 9,65 ! Emilia Eberle, 
doar cu 9,50 in concurs, „ținu- 

• tă In friu* de arbitraj, încear
că să refacă handicapul, doreș
te mult să mai urce o dată pe 
podium. Ea concurează foarte 
bine, prezintă unul din cele 
mal burse dublusalturi, are ți 
alte elemente de mare comple
xitate ți dificultate, prezentate 
tatr-o 
tractivă.
de o
Dar, 9,65,

19,10 ; 5. Homy Kessler 
19,00; 6. Lucia Matraszek 
18,80 ; 7. Eva Mareckova 
8. Irina Goreva (Bulg.)

Sapoșnikova 
în concurs 
și In prima 
greșeli (măi

și Natalia
Prima intră 
Muhina. Ca 
comite, însă, 
chiar decît vineri) și este 

cu

CAMPIONATE ® COMPETIȚII e 
ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY, STEAUA - SINGURA 

ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
MIDIA NĂVODARI — C.F.R. 

brașov 6—6 (6—0). Rezultatul a 
fost viciat de arbitrul bucureș- 
tean D. Spirea, care a favorizat 
vădit pe oaspeți. După ce gaz
dele au condus prin încercarea 
realizată de T. Grosu — și tot 
de el transformată —, în repriza 
secundă Lăzurcâ a adus egaiarea 
in urma a două lovituri de pe
deapsă. (C. POPA — corespJ

RULMENTUL BIKLAD — POLI
TEHNICA CLUJ-NAPOCA 
(4—3) Ploaia care a căzut 
tnsistență 
amprenta 
tii celor 
de făcut 
nedorit, 
echilibrată 
Balint (l.p.c.) a deschis scorul in 
min. 4, dar în următorul Cristea 

“(încerc.) a adus avantajul de 
partea localnicilor — Rulmentul 
a dominat mai mult, dar nu a 
putut să sî desprindă decît în 
finalul jocul Ji prin încercările lui 
Iaccb șl Ștefănică. A arbitrat G. 
Eftimescu ” • "
SOLOMON

ȘTIINȚA CEMIN 
— MINERUL GURA HUMORULUI 
40—0 (10—0). Băimărenil s-au
dezlănțuit in partea a doua a 
jocului, cind au și înscris 30 de 
puncte, profitînd de degringolada 
adversarilor. Cele mai multe 
puncte au fost realizate de Gligor 
și Popovici (cîte 2 încerc.), V. 
Ion (3 transf., încerc.). Arbitru : 
Al. Lemneajiu din București. 
(V. SASARANU — coresp.)

<Au fost aminate partidele : 
R.C. Sportul studențesc — Știința 
Petroșani pentru 6 iunie, Dinamo 
— Rapid pentru 13 iunie șl C.SJH. 
Sibiu — Universitatea Timișoara 
pentru 17 iunie.

fructuos sezon inter- 
primăvară al rugby- 
atenția se îndreaptă, 
ieri, din nou, asupra 

finale ale campionatu-

După UD 
național de 
ului nostru, 
începînd de 
turneelor “ 
lui Diviziei A. Din păcate, relua
rea Întrecerilor din eșalonul frun
tașelor s-a făcut pe... jumătate, 
deoarece trei echipe — Dinamo, 
știința Petroșani, C.S.M. Sibiu — 
se află peste hotare și, deci, 
jocurile lor au fost aminate. Sco
rul etapei a fost reallz-at în a 
doua grupă valorică, unde Știința 
CEMIN Baia Mare a administrat 
o usturătoare înfrîngere rugbyș- 
tilor din Gjra Humorului. Iată 
amănunte de la partidele rundei 
de ieri, de fapt prima etapă a 
returului turneelor finale :

POLITEHNICA IAȘI — STEAUA 
10—26 (0—16). Ceea ce Ieșenii au
izbutit în finala „Cupel“ n-au 
mal reușit în acest meci, bucu- 
reștenil dovedindu-se superiori, 
cu deosebire, ia tușe și in gră
mezi. Jocul a fost frumos, cu 
multe faze de rugby autentic, la 
care .au contribuit jucătorii am
belor formații. Abia in repriza 
secundă gazdele au mai echilibrat 
situația prin punctele marcate de 
Florescu
(încerc.) șl Precul (l.p.). Pentru 
Steaua au înscris : 
Braga (2 încerc.). 
Încerc.) șl Alexandru 
transf.) A condus P. 
din București. (O. ON CIUL 
coresp.).

FARUL CONSTANȚA 
GBIVITA ROȘIE 0—0. 
desfundat a Influențat 
partidei, In care constănțenii, 
deși au dominat majoritatea 
timpului, nu au putut depăși a- 
părarea dirză a grivițenilor. A 
arbitrat P. Soare din București.

12—3 
cu 

și vîntul rece și-au pus 
asupra jocului, rugbyș- 
douâ formații avînd 

față șl acestui adversar 
După o primă repriză 

in care clujeanul

(E.din București.
— coresp.).---------- BA1A MARE

(l.p.>. Măcăneață

Codoi (l.p.),
Enache (2 

(l.p.c.. 2 
Ionescu

R.C. 
Terenul 
calitatea

ARIPI DE AUR • ••

CRAIOVA 
Hotărît lud 
de partea I 
la prima I 
republicând 
buit să fal 
cultăților I 
(cînd torei 
niță rece, I 
cursurilor, I 
za timpulu 
alcătuite cj 
Dar, toate! 
totuși, ca I 
tocmai ușd 
concurenți I 
pregătirea. I 
prezența la 
măr de cl 
încercat —4
parte —
peste mul
măra prin
acum ei a
unele eror
tru o de:
obstacol d
Mircea Pi

Sub titlul „Marele triumf 
Nadiei*, ziarul „Aktuelt* scrie, 
t.-e oițele : „Mici»’ colibri ol Româ
niei și-o aurit din nou aripile. Nadia 
Comăneci o ciștigat pentru □ treia 
corn me do! io de our la campiona- 
te'e europene. peJormcnțâ pe care 
nu o reaiizat-o încă nici o gimnastă 
din lume. Carr.pionote'e au constituit 
un triumf și pe.nirv cunoscuții antre
nori români, soții Mart o și Beta
Karoly, datorită ‘antului că după 
Nadio Comăneci pe locul doi S-a 
c'asat Emilio Eberle în clasamentul 
final Io individual compus, cu re
zultate excelente îa toate aparatele**.

Ziaru* subliniază în continuare câ 
„Nod io Comăneci o redevenit k» 
Copenhaga din nou vedeta campio
natelor eurepene, demonstrind clasa 
sa internațională și titlul de „eroină*. 
Aceaslă excepțională sportivă o 
mai c.știgat in concursul pe aparate 
două medalii de our și una de 
b-onz. Cu toate că nu a repurtat 
victoria in cele patru aparate, Nadia 
ne-a adus aminte de demonstrațiile 
făcute la Montreal, ceea ce dezminte 
părerile unor specialiști că gimnasta 
româncă nu mai poate redeveni pe 
țirimul plan al ierarhiei mondiale, 
n exercițiul la sol, Nadia o demon

strat originalitate, «irtuozitote și mai 
ales farmec*.

Ziarul „r 
Comăneci 
titlul de 
Jă $i nd o

ol 
prin-

,Politîken* adougă : „Nadia 
a ciștigat a treia oară 

i campioana continentală, 
impresie strălucitoare.

Steaua gimnasticii românești s-a reîn
tors in fruntea gimnasticii feminine, 
intrecind-o pe deținătoarea titlului 
mondial, sportiva sovietică Elena 
Muhina, care a trebuit sâ se awfțu- 
rneascâ cu locul patru. Nadia a im
presionat la sol prin gratia sa, iar la 
sărituri a avut o aterizare perfecta. 
Succesul românesc a fost dublu, 
deoarece coechipiera sa Emilia 
Eberle, campioana europeană de 
junioare, a ciștigat medalia de ar
gint- In continuare este subliniată 
comportarea remarcabilă c noii spe
ranțe a gimnasticii feminine româ
nești, Melita Ruhn, care. Io prima 
sa participare la 
nentale, s-a numărat 
șefe clasamentului, 
cinci*.

în comentariul sou, 
gske Tidende* scrie, 
„Campioana europeană absolută, 
românca Nadia Comăneci, 0 fost 
singura care sîmbătă a ciștigat în 
concursul pe aparate doua medalii 
de our. Nadia a demonstrat încă o 
dată mai ales în întrecerile de sări
turi și sol că nu poate fi învinsa 
de nimeni. Comăneci o evoluat cu 
multă dezinvoltură, demonstrind că 
știe să ciștige cînd se concentrează 
foarte bine. Acestea sint calitățile 
unei mari campioane. Comăneci a 
început excelent concursul, cîștigînd 
săriturile și terminînd 
ba de sol, ultima a 
aparate”.

întrecerile 
printre 
ocup’.nd

rkxvl „Berfin- 
printre chele :

cu ,,brio" pro- 
concursului pe

„O NOUA NADIA..."
L3 încheierea competiției, ne-am 

adresat unor mari personalități 
ale gimnasticii mondiale, rugîn- 
du-le să-și exprime părerile în 
legătură cu evoluția gimnastelor 
noastre

luri Titov (U.R.S.S.), președin
tele Federației internaționale de 
gimnastică : „Nadia Comăneci a 
ciștigat aici absolut ; 
de-al treilea titlu al ___
campioană a Europei. A fost o 
întrecere strînsă, de "
loare, in care gimnastele român
ce — 
din 
cia .
disputelor pentru medalii, 
cere felicitări organizatorilor pen
tru frumoasa reușită a acestei 
mari competiții a gimnasticii".

Ellen Berger (R.D. Germană) 
președinta Comitetului tehnic fe
minin al Federației internaționale 
de gimnastică : Nadia Comăneci 
ne-a produs tuturor o mare 
bucurie. Ea a impresionat pu
blicul șl specialiștii prin ținuta 
sa extraordinară, prin stabilitatea 
și siguranța cu care a concurat, 
prin modul în care ea s-a pre
zentat la aceste „europene", prin 
spectaculoasa sa revenire. După 
declinul de la Strasbourg, a fost 
realmente o mare plăcere să ve
dem o nouă Nadia, cu exerciții 
noi. de o atit de înaltă valoare, 
Mi-au plăcut, de asemenea, spor
tivele sovietice Elena Muhina și 
Natalia Sapoșnikova, care — din 
păcate — au avut și greșeli. Lo-

meritat cel 
! său de

bună va-

și sovietice, precum și cele 
R.D. Germană și Cehoslova- 
s-au situat in prim-p'anul 

Sin-

cui doi ocupat de Emilia Eberle 
este un rezultat foarte bun al 
gimnasticii românești care se 
menține astfel la un nivel ridi
cat pe plan mondial. Cred că și 
gimnastele din țara mea, îndeo
sebi Maxi Gnauck, au oferit 
reale satisfacții iubitorilor de 
sport prezenți la Copenhaga".

Jackie Fie (S.U.A.), membră a 
Comitetului tehnic feminin al 
F.I.G. : „Nadia a fost de-a drep
tul fantastică. Ea a constituit 
un mare exemplu pentru toate 
sportivele, prin revenirea ei ulu
itoare după perioada de la Stras
bourg. Toți antrenorii și toate 
gimnastele lumii au în Nadia un 
exemplu extraordinar. Nadia de 
la Copenhaga a făcut poate cel 
mai mare serviciu gimnasticii 
mondiale",

Jaroslava Matlachova (Cehoslo
vacia). membră a Comitetului 
tehnic feminin al F.I.G. : ,.A fost 
un campionat foarte frumos, de 
un bun nivel tehnic și cu un 
arbitraj care, trecînd peste unele 
greșeli, mi s-a părut corect. Pînă 
la urmă cele mai bune gimnaste 
ale Europei s-au situat pe pozi
țiile pe care le merită. Sincere 
felicitări gimnastelor și antreno
rilor români pentru nivelul la 
care s-au prezentat aici. Campi
oana Europei de la Skien și 
Prav a a făcut din nou un con
curs mare, a prezentat exerciții 
noi, valoroase, apreciate cu note 
foarte mari".

compoziție nouă, a- 
care se bucură 

călduroasă primire, 
notă ce ce dove

dește insuficientă pentru jpeda- 
lle. Se anunță că va urma 
Nadia Comăneci. Sala freamătă 
ta așteptarea unei mari execu
ții. Este .................... ... ‘ *
pianistul 
primele 
rii după 
se concentrează puțin și 
nește hotărită. Dublul salt îna
poi este perfect. Apoi cele două 
salturi de 720 de grade legate 
taie pur și simplu respirația 
spectatorilor. Impresionează cu 
deosebire ținuta extraordinară, 
expresia cu adevărat statuară 
in toate momentele-cheie ale 
probei. Arbitrele, firesc, sint și 
ele impresionate : 9,85. Publicul 
aplaudă, ovaționează îndelung 
la încheierea exercițiului Na
diei. Sportiva noastră este re
chemată de nenumărate ori pe 
podium, publicul socotind-o, fi
resc. drept cea mai mare gim
nastă a acestor campionate, care 
a oferit publicului momente de 
tncintare ce nu se pot 
Este pentru prima oară 
multipla noastră campioană cîș- 
tigă această probă 
întrecere. De data 
victorie categorică 
zecimi de Muhina 
kova. clasate Ia egalitate 
locul doi. Clasament : 1. Nadia 
Comăneci 19,60 ; Z Elena Mu
hina șj Natalia Sapoșnikova 
19,20. 4. Emilia Eberle și Kat
harina Rensch 19,15 ; 6. Eva 
Mareckova și Vera Cerna 18,95; 
X Diliana Glutceva (Bulg.) 
18,45.

o liniște deplină, cind 
Cornel Grigore atacă 

acorduri ale prelucrâ
nd sole mio“. Nadia 

por-

uita, 
cînd

intr-o mare 
aceasta o 
la patru 

și Sapoșni- 
pe

CRIȘUL A ÎNVINS DIN NOU (4-3) PE RAPID LA POLO
Ieri au 1 

rile Diviziei 
dele turului 
tualul lider, 
lari, Spînu, 
siu. Rus) a______ , _
A fost o întrecere echilibrată, în 
care studenții au condus cu 1—0 
și 3—2, iar în min. 16,25 sco
rul era egal : 5—5. Deși au ră
mas fără portarul Tudor, elimi
nat pentru atitudine necuviincioa
să (înlocuit cu jucătorul Eugen 

dinamoviștii au obți-
io—a

fost reluate Intrece- 
I A Ia polo cu partl- 

IV. La București, ac- 
Dinamo (fără 4 Utu- 

, D. Popescu, Nasta- 
tntUnlt pe C.N. ASE.

Ionescu [) 
nut în final victoria 
(2—2. 3—2» 2—1, 3—3).

CU
_ _ _ _ Au mar

cat: Mirea 3, Munteanu 2, S. Po
pescu 2» Râducanu 2, E. Ionescu 
de la învingători, Lorincz 2, Chi- 
vâran 2, Angel eseu 2, Andrees cu, 
Jianu d? ia învinși. Au condus 
bine D. Paraschivescu și V. Mo- 
diann (Buc.) (a.v.)

La Oradea. Crișul a învins din 
după 

echili-
nou pe Rapid București 
un meci spectaculos și 
brat. Schervan a deschis scorul 
pentru feroviari, Costrăș a ega
lat. fructificând a doua superio
ritate numerică a echipei sale,

iar la sfîrșitul reprizei a 3-a, 
T&ranu a marcat pentru Rapid 
cu un șut care a traversat în
treg terenul și l-a depășit și pe 
portarul orădean C. Kiss, ieșit 
din poartă (1—2). In ultimul 
„sfert** poloiștil Crișulul, cu o 
mal bună pregătire fizică, au do
minat net și au marcat prin 
Gordan, Garofeanu și Costrăș (4 
m), primind un singur gol (Dinu 
Nicolau). Scor final : 4—3 (0—0,
0—1, 1—1, 3—1) pentru Crișul. Au 
condus excelent R. Schilha (Buc.) 
și R. Timoc (Cluj-Napoca). (L 
GHIȘA — coresp.).

Cel mal mare scor al etapei î-a 
realizat Voința Cluj-N’apoca : 
12—6 (3—0, 1—1, 5—2. 3—3) CU
Progresul București. Clujenii s-au 
dovedit net superiori și mal pu
teau marca încă 10—12 goluri. Re
alizatori : Cl Rusu 5. R. Rusu 
2, Gyarfas, Olpretean, Sebdk, Bea, 
I. Pop de la Voința, respectiv, 
Boga 2. Teodorescu, Ion Gheor- 
ghe, Florincescu, Munteanu. Au 
condus foarte bine V. Burdea 
(Cluj-Napoca) și N. Nicolaescu 
(Buc.). OL RADU — coresp.).
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PETROLUL PLOIEȘTI, CALCULATORUL BUCUREȘTI (m) 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI Șl OLIMPIA ORADEA (f) 

AU PROMOVAT IN ---------- -------------------
Turneele de baraj pentru pro

movare în Divizia A de volei 
s-au încheiat duminică în sălile 
de sport din Focșani (masculin) 
și Deva (feminin). In urma re
zultatelor înregistrate în cele trei 
zile de concurs, au obținut drep
tul de a activa, în sezonul viitor, 
în A : Petrolul Ploiești și Calcu
latorul București (masculin). Uni
versitatea București și 
Oradea (feminin).

FOCȘANI. Voleibaliștii 
teni și bucureșteni și-au 
promovarea în „A* încă 
bătă, cînd și unii și alții 
din nou învingători. Petrolul (an
trenor Marian Ignat) a întrecut cu 
3—0 (6, 0, 10) pe Voința Alba fa
lia, iar Calculatorul (antrenor Ni- 
colae Sotir) pe Dinamo Brăila cu 
3—1 (11, 13, —12, 9) într-un joc 
foarte disputat. In ultima zi, du-

Olimpia

ploleș- 
asigurat 
de sîm- 
au ieșit

roi

ELISABETA BADEA Șl IOSIF TISMĂNAR
NOII CAMPIONI LA POPICE

BRAȘOV, 13 (prin telefon). în 
confruntările feminine, desfășu
rate pe arena Rulmentul pe pis
te din materia] plastic, care au 
supus concurentele la un serios 
examen, proba de perechi a avut 
o evoluție pasionantă, fruntașele 
schimbîndu-se de Ia o reuniune 
la alta. Sîmbătă .după-amiază, 
penultimul dublu din program, 
format din talentatele junioare 
rapidiste, Ioana Dogaru și Elena 
Stan (pregătite de antrenorul T. 
Buzea) au făcut, din nou, dova
da calităților care le-au titulari
zat în echipa reprezentativă de 
junioare, devenind campioane 
merituoase la senioare, 
de mult gustată de j 
fost și proba 
care, cunoscuta 
șoveancă 
Elisabeta 
tren oarei 
angrenat 
pentru 
furnizat _ ___.......
nă la ultima manșă de „Izolate* 
cînd se aflau la egalitate : 675 
— 675 (inclusiv cu rezultatele din 
preliminarii). Din acest moment 
Elisabeta Badea, cu un plus de 
vigoare, și-a menținut ritmul, în 
timp ce adversara ei a dat sem
ne de oboseală și a „spart** exa
gerat, cîștigînd titlul în primul 
ei an de seniorat.

La băieți, Iosif Tismănar și-a 
confirmat înalta clasă intrînd, fă
ră dificultate, în posesia celui de

Mariana 
Badea 
Crista 

într-un 
primul 

o dispută

fel 
a 

în 
bra-

DIVIZIA A DE VOLEI
nu
un

CONSTJI 
ton). Etal 
A și B 1 
tuit mai I 
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pute deol 
ceea ce a 
ale clasai 
nu s-au | 
urmă. a 
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putut coa 
fost mari 
un deosel 
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vorba de 
re sportiv 
reștene d 

Elevele 
șl Elena 
permaned 
pentru a 
chiar și 
voie, în I 
nimum d 
clsive as] 
planșe, 1 
Stahl șl 
na Chezq 
Dlnamovu 
In prime 
mea (în 
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terminat. I 
mal eă i 
dar Luni 
gură să 
putut im 
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trat un i
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. La 
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Individuală, 
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i Constantin și 
(elevă a 
Szocs) 

atractiv 
loc. Ele 

i palpitantă pî-

an- 
s-au 
duel 

au

al treilea titlu de campion al ță
rii, iar împreună cu rutinatul său 
coechipier Pavel Radu (antrenor 
L Lateș) a ciștigat și proba de 
dublu într-o manieră categorică.

CLASAMENTELE FINALE — 
individual senioare : 1. Elisabeta 
Badea (Voința București) 906 p d 
(447—459), 2. Mariana Constantin 
(Hidromecanica Brașov) 896 (444 
— 452), 3. Elisabeta Albert (Voin
ța Tg. Mureș) 884 (438—446), 4.
Edit Gergely (Voința Cluj-Napo
ca) 868, 5. Silvia “ ' ' ‘
ța Oradea) 868, 6. 
(Cetatea Giurgiu)
1. Ioana Dogaru 
(Rapid București)
2. Doina Mihăilă—Polixenia Gavri- 
lă (Voința Ploiești) 865 (445—420).
3. Elisabeta Albert — Ildiko Szasz
(Voința Tg. Mureș) 865 (438—427). 
Seniori ; 1. L Tismănar (Rul
mentul Brașov 1985 (935—1000), 2.
P. Radu (Rulmentul Brașov) 1955 
(969—986), 3. St Deak (Voința
Cluj-Napoca) 1935 (947—988), 4. Gh. 
Silvestru (Petrolul Teleajen Plo
iești) 1899. 5. I. Băiaș (Construc
torul Galați) 1888, 6. L. Martina 
(Electromureș Tg. Mureș) 1848 
Perechi : 1. I. Tismănar — F.
Radu (Rulmentul Brașov) 1954 
(985—969), 2. L. Martina — St.
DrdSg (Electromureș Tg. Mureș) 
1858 (923—935), 3. L. Fodor — St. 
Deak (Voința Cluj-Napoca) 1850 
(903—945).

Traian IOANITESCU

Berinde (Voin- 
Ileana Oniciuc 
858. Perechi : 

— Elena Stan 
875 (452—423),

mlnică, rezultatele meciurilor 
mai puteau influența In nici 
fel calificarea, dar promovatele 
— Petrolul și Calculatorul — au 
furnizat un joc de orgoliu, cel 
mai valoros din tot turneul de 
baraj. Tinăra echipă ploieșteană, 
de la oare s-au remarcat : Pan- 
lea, Grigoraș șl Triculescu, a ciș
tigat la limită : 3—2 (7, —4, 8, 
—13). In celălalt meci : Dinamo 
Brăila — Voința Alba Iulia 3—1 
(1, 7. —9, 13). Clasament : 1. Pe
trolul 6 p, 2. Calculatorul Bucu
rești 5 p, 3. Dinamo Brăila 4 p, 
4. Voința Alba Iulia 3 p. (V. MA- 
NOLIU — coresp.).

DEVA. Turneul feminin de ba
raj a avut un final dramatic, 
trei echipe : Universitatea Bucu
rești, Olimpia Oradea șl 
G.I.G.C.L. Brașov concurînd pe 
picior de egalitate la promovare. 
Sîmbătă, voleibalistele orădence au 
învins pe cele brașov aice cu 3—2, 
In timp ce intîlnirea dintre bucu- 
reștenele Universitatea și Voința 
a prilejuit primei echipe o nouă 
victorie cu 3—1. Cele două pro
movate au fost stabilite de me
ciurile de duminică, în care Olim
pia Oradea a învins cu 3—1 pe 
Voința, iar Universitatea a cîștl- 
gat in extremis cu 3—2, după 
două ore și 20 de minute, meciul 
cu G.I.G.C.L Brașov. Aceasta din 
urmă a condus în setul decisiv cu 
14—9 șl, dacă ar li ciștigat setul 
și meciul, obținea promovarea tn 
dauna ... Olimpiei Oradea. Dar cu 
tot avantajul amintit, a pierdut 
șansa. Clasament : 1. Universita
tea București 6 p, 2. Olimpia O- 
radea 5 p, 3. G.I.G.C.L. Brașov 
4 p, 4. Voința București 3 p. (L 
SIMION — coresp.).
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

DE ȘAH PE ECHIP

La Iași 
duminică 
universita 
pionii (îi 
Al. Dobr| 
(Bucureșl 
D. Rotarii 
rești), T, 
D. Udvar:
LIDERĂ

Runda a 4-a a Campionatului 
național de șah pe echipe a fur
nizat prima mare surpriză a com
petiției : I.T.B. a pierdut în fața 
Medicine! Timișoara, care câștigă 
cu 5Vj—41/} (2Va—31/z la masculin, 
IVj— ’/j la feminin, V/j—‘A la ju
niori). In acest timp, cealaltă 
pretendentă principală la primul 
loc Universitatea București, în
vingea la scor pe Calculatorul 
București cu 71/»—21/j (5—1, lVr-
ya. 1—1). Neașteptată a fost și 
victoria Petrolului Ploiești asu
pra Universității Iași (mai ales 
prin proporția scorului la mesele 
masculine): 6—4, (5—1. 1—1, 0—2). 
Celelalte rezultate : Vulcan Bucu
rești — C.S.M. Cluj-Napoca 6—5 
(3’72—2V2, l’A—Vi» 1—1)» Politehni
ca București — Electromotor Ti
mișoara 54-2—4+2 (5—1, 0—2,
V2—iVî)*

în runda a 5-a s-a încheiat o

singură 5 
București 
i1/2-Va, 1 
5‘/2-2V, i 
lui, două 
Celelalte 
trolul — 
University 
**/, (2), 
5-3 (2).

In clas 
VERSITA 
desprins 
I.T.B. CU 
L UNIVI 
22‘/2, 2. ) 
minin : 
2—3. Med 
iar la jt 
TEA IAȘ 
București

In ruru 
derby-ul 
— I.T.B.
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LIMASSOL, 13 (prin 
Doar 1—1 cu echipa 
in preliminariile campionatului 
european ! Acest rezultat de ega
litate îi oferă formației gazdă 
posibilitatea de a-și trece 
palmares — într-un interval 
20 de ani — al doilea scor no
tabil (primul, la 17 februarie 
1978, tot în C.E. la Nicosia. a 
însemnat o victorie cu 2—1 în 
fața echipei Elveției). In ceea ce 
ne privește, insatisfacția provine 
nu numai din pricina rezultatului 
nesatisfăcător, ci și din aceea a 
jocului șters, lipsit de personali
tate, o prestație ce nu poate 
primi decît calificativul de SLAB 
și care nu poate 
terenului denivelat, 
apreciere 
spune la rece, nu 
dealtfel îndreptățit, 
asemenea nedorită 
manță, care ține 
mai mult) și de replica modestă 
a partenerului de întrecere, -- 
dutabil — și astăzi — doar 
planul puterii de luptă, al unei 
dăruiri exemplare.

Cu acest singur atu 
el, formația cipriotă a 
pună probleme de 
echipei noastre din 
motiv : jucătorii noștri 
nat în mod dezorganizat în 
mai mare parte a meciului, 
tînd superficial, la un nivel foarte 
scăzut, atît momentul de apă
rare, cit și cel de atac. Adică 
fără presing și marcaj corespun
zător — în prima fază, fără ac
țiuni coerente — în situațiile de 
atac. Chiar și după înscrierea 
golului de către Augustin (min. 
30), la una dintre puținele ac
țiuni da 3—4 pase, gol care tre
buia să instaureze calmul și or
dinea în sinul echipei, 
„11* ------
jocul defectuos de pînă 
manifestînd — 
pentru pasa 
ment, într-o 
populată de 
de jucătorii.

cîntărită

telefon). 
Ciprului

in 
de

invoca scuza 
tare. Este o 

îndelung, am 
sub impulsul, 
provocat de o 
contraperfor- 

cont (cu atît

re- 
pe

de partea 
reușit să 

nerezolvat 
următorul 
au acțio- 

cea 
tra-

actualul
reluat 

atunci, 
greșit predilecția 

lungă, la angaja- 
zonă mai tot timpul 
adversar cu surplus 

__ „________ Nu-1 mai puțin 
adevărat că și atunci cînd inten
ția echipei a fost să construiască 
(cum 1 s-a recomandat, dealtfel, 
cj precădere la ședința tehnică 
dinaintea meciului), ea și-a vă
zut năzuințele năruite, intrucit, 
ca in nici o altă partidă, Iovă
nescu (Îndeosebi), Bărbulescu — 
șl nu carnal el — au pasat defec
tuos chiar la transmiterile sim
ple. Sau au făcut cu tntîrziere 
aceste transmiteri coechipierilor 
lăsațl, astfel, în ofsaid de apăra-

reprezentativ și-a

CLASAMENTUL

1. SPANIA
2. România
3. Iugoslavia
4. Cipru

GRUPEI A lila

4
4
3
3

3
1
1
0

1
2
0
1

0
1
2
2

FEMININĂ
încheiat cu 

: 8—8 (56—56) 
întîlnire <L 

n-au mai putut să treacă 
C. S. Satu Mare, cedînd net 
(5—11), dar la rîndul lor elevele 
antrenorului Șt. Hauckler, con-

)E FLORETĂ
eie-
Lilor
psti-
erea
Idis-
I în
Iziții
bacă
I din 
pase
I am
I am
I de
le a

o egalitate 
:c) I După a- 
dinamovistele 

de

ita- 
lcu-

Și
!or

) :
;iar 
i),
u- 
k),

L

duse pe planșe de Suzana Ar de
le anu, n-au reușit să 
formația Steaua care, în 
și-a consolidat poziția

Farul Constanța, 
doi a.L -—i------- iLfL..
pală la locul I a floretistelor din 
Calea Plevnei, nu mai alcătuieș
te în momentul de față decît o... 
jumătate de echipă. Viorica Țur- 
can și Marcela Moldovan nepu- 
tînd să facă 
fiecare dată, 
versare, care, 
țiilor Steaua, 
Dinamo au și _ 
rică. Tînăra echipă a Progresu
lui București, mizînd doar pe 
aportul Feliciei Truț se mulțu
mește cu evitarea retrogradării.

Iată rezultatele înregistrate în 
această etapă : STEAUA : 10—6 
cu Farul și C.S. Satu Mare, 14—2 
cu Progresul Buc., 8—8 (56—56)
cu Dinamo Buc., 15—1 cu A.S.U. 
Tg. Mureș ; C.S. SATU MARE : 
10—6 cu Farul, 15—1 cu A.S.U. 
Tg. M și Progresul, 11—5 cu Di
namo ; DINAMO BUCUREȘTI :
10— 6 cu Progresul și Farul, 15—1 
cu A.S.U. Tg. M., 8—8 (56—56) CU 
Steaua ; FARUL constanța :
11— 5 cu A.S.U. Tg. M., 10—6 cu 
Progresul ; PROGRESUL : 11—5 
cu A.S.U. Tg. Mureș.

Clasamentul după două etape : 
1. Steaua 19 p, 2. C.S. Satu Mare 
16 p, 3. Dinamo București 13 p, 
4. Farul Constanța 8 p, " 
greșul Buc. 4 p, 6. A.S.U. Tg. 
Mureș 0 p.

în Divizia B, în mod surprin
zător, Viitorul București (antre
nor Z. Gered) a întrecut primele 
două echipe clasate, după etapa 
întîi, pe I.E.F.S. (9—1) și C.S.S. 
Satu Mare (12—4), rezultate care 
coroborate cu înfrîngerea I.E.F.S. 
la Crișul ~ ’
Mare în , ___ ____ ______
lideră în clasament. (P. SLAvES- 
CU).

învingă 
final, 

de lider. 
_______ _ în ultimii 

ani contracandidată princi-

față singure, de 
la cele patru ad- 
în cazul forma- 

C.S. Satu Mare și 
omogenitatea valo-

3.

6.
5. Pro-

Oradea și a C.S.S. Satu 
fața I.E.F.S. au adus-o

te. 
e- 
Ph
[ca

I- 
-a 
pe

Iii
1'2'
I),

ra

ti

rea formației gazdă. Și cînd 
„mijlocul- comite asemenea erori, 
suferă, evident, întreg edificiul 
un 21 echipe Observațiile noastre, 
determinate de un astfel de joc 
confuz,.................................................
meciului: 
șuturi la poartă, dintre care 
pe spațiu. Ceea ce 
puțin.

Și acum, cîteva _ ___
prtm-pian. In min. 12, Doru Ni- 
colae, servit in careu, șutează 
pe lingă portarul ieșit, iar Ly- 
sandru acordă corner. In min. 
15 Kaiafas primește o pasă lungă, 
dar este deposedat în extremis de 
Cirstea. In min. 29, la o lovitură 
liberă de la cea. 20 m, Iovănescu 
execută în zid. Un minut mai 
tirziu are loc deschiderea scoru
lui : AUGUSTIN primește min
gea de la iovănescu, o prelun
gește la Doru Nicolae, apoi re
primește balonul în careu și, de 
la circa 12 m, puțin lateral stingă, 
o trimite în plasă, în colțul lung. 
Satisfacție de scurtă durată, in
trucit in min. 33 cade golul ega
lizator : Papadopoulos îi pasează 
mingea în adine im e lui KAIAFAS 
care, din careu, de la 6—7 m, 
înscrie fără dificultate. Apărătorii 
noștri au 
ofsaid la 
susținută 
ducerea 
mâne. O

sînt întărite și de cifrele 
doar 4 cornere (!), 8 

" ’ 4
foarteeste

faze mai de

reclamat poziție de 
această fază, apreciere 
după joc șl de con- 

tehnică a echipei ro- 
părere la care nu ne

Divizia B, etapa

SERIA
PROGRESUL Brăila 
RELON—CEAHLĂUL P.

BRAILA, 13 (prin ____
vremea a fost potrivnică — vînt 
în rafale, ploaie intermitentă, 
care nu a contenit să cadă In 
tot timpul partidei — iar terenul 
greu, alunecos, cele două echipe 
și-au disputat cu ardoare victo
ria. a fost o încleștare fără 
menajamente, dar sportivă, cu 
toate că terenul, transformat in
tr-un adevărat patinoar, a soli
citat eforturi deosebite din par
tea jucătorilor. Victoria brăileni- 
lor, absolut meritată, obținută la 
acest scor de forfait, putea fi 
mai mare dacă înaintașii Pro
gresului nu ar fi ratat ocazii ex
celente sau, în ultimă instanță, 
dacă portarul oaspeților nu s-ar 
fi o-pus înscrierii a cel puțin 
trei go-luri gata făcute, iată cum 
s-au marcat golurile : min. 25 — 
OLOGU reia cu capul, în plasă, o 
lovitură de colț executată de 
Urmeș; min. 35 — PlRLOG înscrie 
din apropiere, la o învălmășeală; 
min. 59 — același PÎRLOG reia di- 

in gol o nouă lovitură de 
colț (specialitatea gazdei), execu
tată de Cațaros. A arbitrat foarte 
bine A. Comănescu (Bacău) ur
mătoarele formații: PROGRESUL: 
Eftene — Oprea, Mihai, Cris- 
tache, Mititelu — U“_;, r_ 
rie, Roșioru (min. 55 Tudose) — 
Cotigă (min. 55 Cațaros) 
gUt --------- ---------------
UL : Miia 
chea, Ungureanu, 
roveanu, ___ ,
Cri voi, Murariu, Șoimaru (min. 
30 Pislaru ; min. 31 Mironaș).

Aurel PĂPĂDIE

Pirlog.

I
3 (2) 
0 (0)Neamț 

telefon). Deși

Urmeș, Da-

Olo-
RELON-CEAHLĂ- 
Constantin, Tren- 

. Covrig — Gi- 
Gherghina, Nlță —

F.C.M. Galați 3
F. C. Brăila 1

Au marcat : Băjenaru (min. 
~ Dan (min.. 18), Cramer (min, 

respectiv Telegraf (min. ’ .... ț
0 

realizat 
m).

1
1 

(min. 
(min.

R.
25), _______ ________
DELTA Tulcea 
PORTUL Constanța

Unicul gol a fost 
Lai a (min. 67 din 11 
OLTUL Sf. Gheorghe 
VIITORUL Vaslui

Au înscris : Biszok 
pentru Oltul, Sandu 
pentru Viitorul.
F. C. Constanța 
VICTORIA Tecuci

Autorii golurilor : 
(min. 55), Ignat (min. 
(min. 85), respectiv 
(min. 67).

NITRAMONIA Făgăraș 
TRACTORUL Brașov

Au marcat —- 
pentru Nitramonia, Oancea 
70) pentru Tractorul. 
STEAGUL ROȘU Brașov 
MINERUL Gura Humorului

Au înscris : Pescaru 
Papuc (min. 23 și 43) 
chivescu (min. 57).
C-S.M. Suceava 
MUSCELUL Gmpulung

Autorii golurilor : 
(min. 54 si 70). Boghiu 
respectiv Gorgoi (min. 
CONSTRUCTORUL kași 
I.C.I.M. Brașov

A marcat : Trandafilou 
33).

Relatări
P. Comșa. 
rescu, Tr. 
Min dres cu

(3) 
(0) 
2).

84).
(0) 
«n 
de

(0) 
(1) 
4«) 
21)

(0)
(0)

3
1

Drogeanu 
68), Peniu 

Stoica

1
1

Vărzaru (min.
(min.

(0)
(0)

4 (3) 
0 (0) 

(min. 17), 
Si Paraa-

3 (0) 
i m 

Prepeliță 
(min. “

57).
84),

(1)
(0)

1

(min.

de la V. Ștefănescu, 
Gh BrxnA N. Teodo- 
Lancea, C. Gruia, L 

și Tr Tudose.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA SPECIALA PRONOEX- 
PRES — OLIMPIC DIN 13 MAI 
1979

Extragerea I : 10 16 31 33 39 8 
41 27 ; extragerea a II-a : 29 35 
36 6 13 28 19 40 ; extragerea a 
III-a : 33 7 18 32 44 8 5 42 ; ex
tragerea a IV-a : 2 28 4 7 18 ; ex
tragerea a • V-a : 22 45 30 18 28. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI 
PROVIZORIU : 1.640.000 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 13 MAI 1979

L Cipru — România X
n. Ascoli — Roma X

m. A tal an ta — Lanerossi 1
rv. Bologna — Perugia X
V. Catanzaro — Torino 1

VL Inter — Fiorentina 2
VII. Juventus — Avellinc X

vin. Lazio — Milan X
IX. Verona — Napoli X

X Poiana -- Progresul 1
XI. Met. Plopeni — Met. Buc. 1

XII. Viet. Călan — C.F.R. Cj-N. 1
XIII. Dacia — Gloria Bistrița 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.200.247 LEI.

pe stadionul Autobuzul

asociem. intrucit la momentul 
pasei autorul golului nu se afla 
in poziție de „afară din joc“.

După pauză, în min. 53, Stan, 
In poziție bună, preia defectuos, 
pierzindu-se astfel o bună situa
ție. In min. 63 Ștefănescu îl tra
ge de tricou pe Fivos, scăpat 
singur la 25 m de poarta lui 
Speria tu. In min. 88. Augustin 
reia de la 10 m, lateral stingă, 
plasat, dar puțin pe lingă stilpul 
porții- în sfirșit. în min. 90. tot 
Augustin, jenat de un apărător 
cipriot, trimite imprecis, din a- 
propiere.

Arbitrul bulgar Dimiter Parma- 
kov a condus în general bine 
următoarele formații :

CIPRU : G. Pantziaras — Ka- 
loteu, Lysandru, N. Pantziaras, 
Patikis — Mavrudis (min. 79 A- 
ristidou), Papadopoulos, Sawa, 
Tsingis — Kaiafas, Kissonergis 
(min. 46 Fivos) ;

ROMANIA : Speriatu 7 — M. 
Zamfir 6, Cirstea 6, Ștefănescu 6, 
Ivan 6 — Bărbulescu 5, Augustin 
7, Iovănescu 5 — Doru Nicolae 
5, Radu II 5 (min. 46 Cămătaru 
5), Stan 5 (min. 65 M. Rădu- 
canu 6).

M.

Gheorghe NICOLAESCU

a 28-a

ROMANIA - ALGERIA (juniori) 1-0
Echipa noastră de juniori 

U.E.F.A. *79, cea care a făcut re
cent meci egal In deplasare cu 
selecționata U.R.S.S., a susținut 

amicală cu for- 
Tinerii noștri 

cîștigat cu 1—0

ieri o partidă 
mația Algeriei, 
„tricolori- au 
(1—0), victoria lor este pe deplin 
meritată și putea fi mult mai 
concludentă ca scor dacă : 1. nu 
se ratau cel puțin cinci mari o- 
cazii de a înscrie, goluri gata fă
cute : Ilie (min. 5 — bară șl 46), 
Turcu (min. 17 — singur cu por
tarul), Suciu (min. 27 — șut afa
ră de la 5—6 m), D. Zamfir
(min. G8 — bară) ; 2. o parte din
tre elevii antrenați de R. Cosmoc 
și Gh. Cosma nu se angajau în 
jocul obstrucționist al oaspeților, 
din repriza secundă.

Acestea au fost principalele 
cauze care au făcut ca scorul să 
rămînă minim, cel stabilit în min. 
15. Atunci, la o pasă în adîncime 
trimisă de Geolgău, D. ZAMFIR 
a sprintat, a profitat de luftul 
lui Belagoun și de ieșirea tîr- 
zie a lui Osmani și a reluat cu 
capul, în poarta goală. Cîteva cu-

vinte despre echipa Algeriei, an
trenată de Rabah Sadan. După 
cum ne informa conducătorul de
legației < 
Trakhache,
— alcătuită din jucători
20 de ani și 
turneul final 
mondial — a j 
tigat turneul 
llaga (2—2 șl 
nală, la penalty-uri, cu West Ham 
United) șl a terminat la egalitate. 
2—2, cu Polonia. Este o echipă 
destul de tehnică, din rîndul 
reia s-au remarcat ieri Belagoun, 
Ait Amer și Sebbar. Iată forma
țiile care s-au aliniat la fluie
rul arbitrului G. Dragomir : 
ROMANIA : Nițu — Pop, Mărgi
nean (min. 51 Ivana), Iovan, Red- 
nic — Geolgău, Ilie, 
(min. 51 T. Nicolae) — 
fir, Turcu, Suciu (min.
ea). ‘“

Amer, 
(min. 50 
Yahi, _ 
60 Eendjaballah),

oaspeților, dr. 
, selecționata

Mourad 
Algeriei 
pînă la 
pentrui calificată

al campionatului 
participat și a cîș- 
de iuniori de ia 
învingătoare, în fi-

:â-

G.

Turcu, 
ALGERIA : 

Belagoun,
Belabes)) — ! 

Bouiche — Menad 
Baziz,

Osmani 
Chaib,

Costescu
D. Zam-

65 Ra-
— Ait 
Chaibî 

Sebbar, 
I (min. 
Kouici.

Lcurențiu DUMITRESCU

OASPEȚII, NICI 0
1. F.C.M. GALAȚI 28 21 2 5 58-26 44
2. Steagul roșu 28 16 4 6 49-18 40
3. C.S.M. Suceava 28 16 5 7 47-24 37
4. F.C. Constanța 26 14 2 12 45-28 30
5. I.C.I.M Brașov 28 12 4 12 41-38 28
6. F.C. B'ăila 28 13 2 13 34-33 28
7. Viitorul Vaslui 26 12 4 12 30-35 28
8. Delta Tuloea 26 13 1 14 37-35 27
9. Nitramonia Făg. 26 10 6 12 31-41 26

10. Tractorul Bv. 28 11 3 14 36-45 25
11. Progresul Brăila 2S 10 5 13 30-40 25
12. Oltul Sf. Gh. 28 10 5 13 30-43 25
13. Portul Constanța 28 11 2 15 36-39 24
14. Muscelul C-lung 26 11 2 15 36-41 24
15. Victoria Tecuci 28 11 2 15 44-53 24
16. Minerul G. H. 26 10 4 14 23-43 24
17. Relon-Chl. P.N. 28 10 3 15 21-35 23
18. Construct, lași 28 8 6 14 25-36 22

In prima parte, Petrolul a avut 
superioritatea. teritorială, care 
și-a păstrat-o și după pauză. 
Pisău (min. 59), apoi — in min. 
70 — FL Dumitrescu și Simaciu 
n-au putut introduce balonul in 
plasă de la câțiva metri, șutul 
ultimului a întâlnit mina lui Roșu, 
căzut la pămint, deviind astfel 
mingea in corner, iar arbitrul 
I. Rus (Tg. Mureș), care în ge
neral a condus bine, n-a acordat 
lovitura de la 11 
impunea. In min. . __
corner la poarta sa, SULTĂNOIU 
s-a lansat într-un

m care se
78, după un

VICTORIE!
favoarea metalur- 

ratează două bune 
— min. 16 și Sava 
Din acest moment 
in atac, pun stă- 

pe- joc, domină

ETAPA viitoare (duminică 
20 mai): I.C.I.M. Brașov — F.C.M. 
Galați (0—2), Minerul Gura Hu
morului — Victoria Tecuci (0—3), 
Constructorul Iași — Progresul 
Brăila (0—1), C.S.M. Suceava — 
Portul Constanța (2—1), Tractorul 
Brașov — Oltul Sf. Gheorghe 
(0—2), Relon-Ceahlăul P. Neamț
— Delta Tulcea (0—2), F.C. Con
stanța — Steagul roșu Brașov 
(0—2), F.C. Brăila — Muscelul 
Câmpulung (0—4), Viitorul Vaslui
— Nitramonia Făgăraș (0—2).

SERIA A ll-a
METALUL Plopeni 2
METALUL București 0

PLOPENI, 13 (prin telefon) 
ciuda ploii căzute, echipele 
beneficiat de un gazon foarte 
bun, cum puține se găsesc în 
țară. Iar meciul a fost excelent. 
(Arbitrul N. Rainea a avut numai 
cuvinte de laudă La adresa celor 
două echipe). Intr-adevăr, Meta
lul Plopeni și Metalul București 
au oferit o partidă de bun nivel 
tehnic, cu ritm și angajament, 
cu multe faze de poartă. Cu două 
„piese- in vervă (Ion Ion și 
Popa), bucureștenii au dat o lec
ție de pase, de schimbări de ritm 
și direcție.. Gazdele au răspuns 
cu o mare ambiție, cu acțiuni 
mai directe, pe poartă, și cu șu
turi foarte puternice. Ele au în
ceput mai bine și, in min. 4, 
după ce a trimis cu capul în 
„transversală-, în minutul urmă
tor, SPIRIDON a înscris, tot cu 
capul, la „păianjen**. Replica 
bucureșteniior avea să fie pe 
măsura așteptărilor. Totuși, în 
min. 28 putea fi 2—0, dar Gane 
a respins de pe linia porții. La 
reluare s-a impus Metalul Bucu
rești, dar portarul Albină a fost 
inspirat la cîteva șuturi expe
diate spre „vinclu". Localnicii au 
ieșit cu fața curată din acest 
forcing, au atacat în continuare 
și In min. 68 au realizat cea mai 
frumoasă fază a meciului, min
gea circulând ca pe sfoară pe 
traseul Cismaru-Manolache-Spiri- 
don-SAVU. ultimul încheind ac
țiunea cu un voleu impar abil, la 
semiinălțime. Pină in final o dis
pută dirză, spectaculoasă. Nicolae 
Rainea (Bârlad) a condus exce
lent următoarele formații : ME
TALUL PLOPENI : Albină — 
Gruber, Negoiță, Giba, Toma — 
Cismaru, Trac he (min. “ “ 
min. 57 Savu), Eparu • 
Spiridon, Manolache ; " 
BUCUREȘTI : Ciupitu 
șiu. Marinescu, Sebe 
Tănase), Gane — Șt. 
Ion, Giugiumică 
64 Omer). Șumulanschi.

Constantin
AUTOBUZUL București 
PETROLUL Ploiești

Ieri, petroliștii și-au 
au activat mulți am 
divizie oferind citorva 
spectatori, dintre care 
Ploiești, prezenți în 
stadionului Autobuzul, 
frumos, cu multe faze fierbinți 
la poarta lui Mocanu. Petrolul a 
acționat ieri ca o ech.:pă matură, o- 
mogenă. care a imprimat un 
ritm vioi pe tot parcursul jocu- 

insă ratările, uneori din po- 
extrem de favorabile, au 

făcut ca partida să se încheie 
cu un rezultat de egalitate. Au
tobuzul a dat o r.postă pe mă
sura valorii jocului adversarului, 
ceea ce a contribuit la ridicarea 
calității meciului, mult peste 
media partidelor din Divizia B.

(1)
(0) 
In 
au

55 Ene, 
Florea. 

METALUL 
— Călăra- 

(min. 18 
Popa, Iod 

Prodan (min. 
Nica.
ALEXE

1 (0) 
1 O)

amintit că 
în prima 
mu de 

mulți din 
tribunele 
un joc

contraatac, a 
intrat în careul advers, primul său 
șut a fost respins de Focșenea- 
nu, dar al doilea a poposit in 
plasă. După cinci minute, SO TIR 
a restabilit egalitatea, ca apoi, în 
min. 85, Fl. Dumitrescu și Topo- 
ran, la cîțiva metri de poartă, 
să nu ajungă balonul care a tre
cut prin fața lor. AUTOBUZUL : 
Mocanu — Stroie, Roșu, Grigore 
(min. 66 Niță), Ispas — Mate- 
escu, T. Zamfir, Naghi — Iacob, 
Sultănoiu, Margelatu (min. 73 
Sîngiorzan). PETROLUL : Focșe- 
neanu — Gh. Dumitrescu, Stan* 
ciu, Sotir, Butufci — Fl. Dumi
trescu, Toporan. Angel eseu — 
Pisău, Simaciu, State.

Pompiliu VINTILÂ 
POIANA Cîmpina 3 (2)
PROGRESUL VULCAN Buc. 0 (0)

Autorii golurilor : Preda (mm. 
5) și Pavel (min. 22 și 78). 
GAZ METAN Mediaș 2
CHIMIA Tr. Mâgurele 0

Au înscris : Orza (min. 27 
11 m) și Ioniță (min. 39). 
RAPID București 3
ȘOIMII Sibiu 1

Au marcat : Petcu (min. 
Manea (min. 48), Bartales 
60), respectiv Frățilă (min. 
F.C.M. Giurgiu
RULMENTUL Alexandria 
VIITORUL Scomicești 
ELECTROPUTERE Craiova

Au înscris : C. Mincu 
și Șoarece (min. 64). 
$. N. Oltenița 
DINAMO Slatina

Au marcat : Vasiie 
Puchea (min. 75). 
CHIMIA Brazi 
C.S.M. D robe ta Tr. Severin

Autorul golurilor : 
(min. 15 și 50).

Relatări de la C. Virjoghie, M. 
Tacâl.
I. “

(2)
10) 

din

(1)
(0)

29), 
(min. 
74). 
0 
0 
2 
o

(min.
(1)
(0)
21)

(1) 
(»)

2 
0

(min. 30) și

2 (1) 
0 (0) 

Ghițescu

P. Burcin. 
A. Crist ea.

___, Nic. Ștefan, 
Oprea, V. Țugui și

1. VIIT. Scomicești 28 16 3 9 41-28 35
2. Met. Plcpeni 28 14 4 10 40-25 32
3. Metalul Buc. 28 13 6 9 37-28 32
4. Petrolul PI. 28 14 3 11 44-27 31
5. Rulmentul Alex. 28 12 7 9 29-25 31
6. Autobuzul Buc. 28 13 4 11 43-29 30
7. Rapid Buc. 28 10 10 8 45-29 30
8. Dinamo SI. 28 13 4 11 51-45 30
9. Gcz metan 28 11 7 10 27-29 29

10. Progr. Vulcan 28 12 4 12 33-35 28
11. F.C.M Giurgiu 2c 11 6 11 26-38 28
12. Poiana Cîrr.p. 26 12 3 13 44-42 27
13. Șoimii Sibiu ■ 10 6 12 31-32 26
14. C.S.M Dr T.S. 28 11 3 14 32-40 25
15. Electro. Cv. 28 11 3 14 31-45 25
16. Chimia Tr. M. ■ 10 5 13 26-43 25
17. Ș.N. Oltenița ■ 6 9 13 20-37 21
18. Chimic Brazi 28 7 5 16 27-46 19

(duminicăETAPA VIITOARE
20 mai) : Progresul Vulcan Bucu
rești — Chimia Brazi (0—1). Gaz 
metan Mediaș — Rapid București 
(1—3). Dinamo Slatina — Metalul 
Plopeni (2—2), S.N. Oltenița — 
Autobuzul București (1—2), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Viitorul 
Scomicești (2—3). Șoimii Sibiu — 
Electroputere Craiova (2—3). Rul
mentul Alexandria — Poiana Cim- 
pina (2—2), Metalul București — 
F.C.M Giurgiu (0—3), Petrolul 
Ploiești — Chimia Tr. Măgurele 
(0—1).

SERIA A lll-o
MUREȘUL Deva 
METALURGISTUL Cugir

DEVA, 13 (prin telefon), 
chiar foarte greu acest 
pentru echipa gazdă, care, 
suferință de puncte. începe par
tida timorată și consecința aces
tui joc precipitat se concret.zează 
pe tabela de marcaj în min 4. 
cînd apărarea mureșenilor îl 
scapă din vedere pe VATA FU. 
care înscrie din apropiere. Gazdele 
acuză șocul șâ jocul „curge- in

(0)
(1)

3
3
Greu 
meci 

în

continuare în 
giștilor, care 
ocazii (Floare 
— min. 32). 
gazdele revin 
pinire pe- joc, domină terenul, 
dar acțiunile lor de poartă sînt' 
ratate cu seninătate de Varga, 
Culea și Cojocaru. După pauză, 
gazdele intră decise să întoarcă 
rezultatul în favoarea lor, își 
organizează mai bine jocul, cre- 
îndu-și ocazii bune. în min. 52, 
Enescu ia o acțiune pe cont 
propriu, driblează doi adversari, 
dar este faultat în careu și lo
vitura de pedeapsă este trans
formată de GHERGA. Mureșul in
sistă și în min. 66 
prin golul înscris de CULEA. Me
talurgistul revine în joc, egalează 
în min. 75 prin autogolul lui CO
JOCARU, iar în min. 84 ȚINTEA, 
pe contraatac, înscrie, cu largul 
condurs al portarului, al treilea 
gol al oaspeților. Localnicii au o 
zvâcnire în final și în min. 90 
egalează prin COJOCARU.

A arbitrat bine M. Abramiuc 
(Suceava). MUREȘUL : Balla — 
Varga, Marincău, Cojocaru, Re- 
begilă — Schmidt, Krafft, Ghor- 
ga — Vălășutean (min. 52 Szabo; 
min. 53 Moga)7 Enescu, Culea. 
METALURGISTUL : Șai — Kilin, 
Drăgan, Mihalcic. Dobrai — 
Staicu, Moldovan, Vătafu (min. 
17 Țintea) — Tamaș. Floare. Sava.

Florin 
MINERUL Moldova Nouă 
AURUL Brad

Au înscris : 
și Dianu (min. 
IND. SIRMEI C.
MINERUL Anina

Autorii
(min. 
(mm. 
respectiv Platagă (min.
11 m).
„U" Ciuj-Napoca 
ÎNFRĂȚIREA Oradea

A marcat : Cîmpeanu 
15, 77 și 82).
DACIA Orâștie 
GLORIA Bistrița

Au înscris : Stincei
din 11 m) și Silaghi (min. 85). 
CHIMICA Țimăveni 7 (2)
MINERUL Cavnic 0 (0)

Autorii golurilor : Vig (min. 6), 
Munteanu (min. 12, 66 și77).Deac 
(min. 63) și Stoica 
83).
VICTORIA Colan 
C.F.R. Cluj-Napoco

Unicul gol a fost 
Toma (min. 27).
F.C.M. Reșița 
U.M. Timisoara

Au înscris : Gabei 
45) și Porațchi (min. 77). 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet

Autorii golurilor : Stoișin 
12), Chimiuc (min. 40),

ia avantaj

Costinas 
83).
Turzii

SANDU
2
0

(min.
(1)
(0)
29)

4
1 . .

Luchescu 
14), Radu 

m), 
din

golurilor ;
12). -Vesa (min.
31 $1 min. 32 din 11

56

w 
(0)

3
0

Ii (min.
(1) 
(0)

2 (O 
0 (0) 

(min. 25

(min. 71

1 
0 

realizat

(min.

3 
0 
38

Și

(O
(0)
de

(2) 
(0) 
și

(2)
(0)

5
1
(min. 

__r>_______ ______  ___ Bălan
(min. 50 și 72), Iancu (min. 61), 
respectiv Ciohan 1 (min. 48).

Relatări de la P- Șumandan, 
P. Țonea. I. Lespuc, B. Cretu, 
I. Ducan, Aj. Gunther. Doru Glă- 
van și C. Crețu.

20 mai)

1. „U- CJ.-NAP. 26 17 4 7 57-18 38
2. Glorio Bistrița 28 14 4 10 56-30 32
3. F.C.M. Reșița 28 12 7 9 45-28 31
4. Minerul Anina 28 14 1 13 48-39 29
5. Aurul Brad 28 13 3 12 45-36 29
6. C.F.R. Cj.-Np. 28 13 3 12 37-35 29
7. Minerui M.N. 28 14 1 13 33-37 29
8. Metalurg. Cugir 28 12 5 11 36-44 29
9. Chimica Tîrn. 28 13 2 13 41-42 28

10. Minerul Cavnic 28 12 4 12 42-49 28
11. Ind. sirmei C.T. 28 12 3 13 39-34 27
12. U.M. Timișoara 28 11 5 12 33-40 27
13. înfrățirea Or. 28 11 3 14 31-37 25
14. C.I.L. Sighet 28 10 5 13 36-47 25
15. Dacia Orăștie 28 11 3 14 21-40 25
16. Victore Călan 28 11 3 14 22 56 25
17 C.F.R. Timiș. 28 11 2 15 42-39 24
18. Mureșul Deva 28 10 4 14 28-41 24

ETAPA VIITOARE (duminică
Ind. sirmei C. Turzii 

— Minerul Moldova Nouă (0—1), 
înfrățirea Oradea — Gloria Bis
trița (0—2) Minerul Cavnic — 
C.F.R. Timișoara (0—4), U.M. Ti
mișoara — C.F.R. Cluj-Napoca 
(0—2). „U“ Cluj-Napoca — Me
talurgistul Cugir (1—1). Minerul 
Anina — Victoria Călan (0—1), 
Mureșul Deva — Chimica Tirnă- 
veni (1—2). Aurul Brad — F.C.M. 
Reșița (2—4), C.I.L. Sighet — 
Dacia Orăștie (1—2).



LUCIA ROMANOV SI THOMAS EMMRICH VICTORIOȘI
IN CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS

MIRCEA ROMAȘCANU CONTINUĂ
SĂ SE AFIRME ÎN „CURSA PĂCII"

Final neașteptat în campiona
tele Internaționale de tenis ale 
României : din pricina ploii a- 
proape neîntrerupte, de sîmbătâ 
și duminică, fazele finale ale 
competiției au fost transferate 
din parcul sportiv Progresul (cu 
terenurile ude) la Centrul repu
blican de perfecționare „23 Au
gust". Firește că această mutație 
a produ3 importante schimbări 
si în condițiile tehnice de joc, 
întrucît, în sală, pe suprafața 
plastică „Mateflex", loviturile de
vin mal rapide. Această situație 
a ușurat în finala probei de

Divizia A de handbal masculin

DINAMO PIERDE LA CLUJ-NAPOCA! 
STEAUA ÎNVINGE CLAR PE H. C. MINAUR
Această a 16-a etapă a Diviziei 

masculine A de handbal s^a sol
da* cu rezultate neașteptate. Di
namo București a pierdut la 
Cluj-Napoca, Știința Bacău a 
capotat la Craiova, iar Steaua — 
aflată intr-un marș furibund — a 
cîștigat ia scor derbyui cu H.C. 
Minaur. Chiar și Universitatea 
București (15 înfrângeri pini Ieri 
dimineață !...) a spart gheața, 
terminând victorioasă — la 10 
■goluri diferență : — in fața Glo
riei Arad. Cu două etape înain
tea finalului, Steaua a trecut 
singură în frunte (13 p), urmată 
de Politehnica Timișoara (24 p> 
și Dinamo București (23 p).

STEAUA — H.C. MINAUR BA
IA MARE 26—18. Cei peste 2 0)0 
de spectatori, prezeaițl ieri dimi
neață In Sala Floreasca, au a- 
plaudat excelenta evoluție a for
mației pregătită de Cornel oțe- 
lea șl Otto Telman. Avînd În
treaga echipă in formă deosebită, 
iar pe Gabriel Kicsid șl Radu 
Voiaa in mare vervă, Steaua n-a 
lăsat nici un dublu asupra câști
gătoarei. Ea a forțat în ritm din 
oe in ce mai ridicat, a condus 
cu 11—6, 1»—16 și 25—15 șl și-a 
permis, la un moment dat. să 
ofere spectatorilor faze de mare 
spectacol, de rafinată tehnică, ca 
pe vremea cînd „7“-le era oon- 
dus în teren de Cristian Gațu. 
Victoria aceasta netă devine cu 
atât mal valoroasă cu cît a fost 
obținută în fața unei echipe 
dirze care s-a străduit tot timpul 
să dea o replică de ținută. Așa 
cum o știm în ultimul timp (cu- 
prinzind „contingente" întregi de 
tineri), echipa din Baia Mare a 
făcu* risipă de energie pentru a 
nu-1 permite adversarului să se 
desprindă. Dacă elevii lui Ins
ele Pană n-au reușit, aceasta s-a 
datorat valorii ridicate a gazde
lor. Se poate spune că foștii (șt. 
poate, viitorii campioni) au făcut 
cei mal bun meci al lor din ul
timul an, A impresionat îndeo
sebi ritmul rapid, fermitatea de
fensivei (N. Munleaniu apără, în 
continuare, excelent) și eficiența 
cvasigenerală a echipei.

Au marcat : Voiaa 5, Birlalxn 5. 
Kicsid 4. Dr&găniță 4, Tudosie 3. 
StSkl (prea teatral, preocupat a- 
proape în exclusivitate de arbi
traj) 2. Stingă 2 șt Dumitru 1 — 
pentru Steaua, sumate 7, M. Vo4- 
nea 3, Lupui 2, Palko 2. Marta 
1. Avramescu 1. Miromuc 1 și 
Răzor l — pentru Minaur. Au 
arbitrat bine Dorin Purică șl 
Vasile Erhan (Ploiești).

Hristache NAUM
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO

CA — DINAMO BUCUREȘTI 
15—13 (»—»). După falul cum a 
început meciul, se părea că di- 
namoviștil vor obține victoria. 
Mal bine de 26 de minut», ei au 
controlat jocul, fiind cei care —

RAPID A PIERDUT LA TG. MUREȘ ȘANSELE DE A 
RAMINE IN DIVIZIA A FEMININA DE HANDBAL

O singură surpriză în întâlnirile 
etapei a XVI-a a Diviziei femi
nine A : draw-ul realizat de tl- 
mișoraice în Capitală, la capătul 
unul meci In care — se poate 
spune — victoria le-a scăpat 
printre degete... înfrângerea lut 
Rapid la Tg. Mureș rezolvă în 
proporție aproape hotărâtoare 
problema celei de a doua formații 
care va retrograda. Alături de 
Universitatea București se va a- 
fla, mal malt ca sigur, echipa 
din Podul Grant.

CONFECȚIA — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 11—11. Fără să 
se ridice la un nivel tehnic de 
calitate, meciul a plăcut prin 
momentele sale de suspens. A 
condus Confecția cu 2—0, apoi 
oaspetele au avut 8—3 și 10—7, 
dar în mln. 15 handbalistele pre
gătite de Constantin Lache își 
vedeau Irosită munca : 10—11. 
In final, golul egalizator a resta
bilit echilibrul firesc, existent in 
balanța meciului. Au înscris : 
Eremia 4, V. Constantinescu 2, 
Serediuc 2, Bidiac 1, Pițigoi 1. G. 
Constantinescu 1 — pentru Con
fecția, Luțaș 6, Ștefanovici 2, 
Popa 1, Vișan 1, Gebauer 1 —
pentru Universitatea. M. Pașec șl 
c. ștefănescu (Craiova) au arbi
trat cu unei s scăpări un meci 
destul de încîlcit. (H. N.).

ȘTIINTA BACAU — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 16—9. Din mln. 
11 și pină în final, jocul a fost 
la discreția gazdelor. Au marcat: 
Torok 5, Popescu 3. Lupșor 2, 
Marian 2. Văcaru 1, M. Florca 1, 
R. Florea 1, Păun 1 — pentru 
Știința, lonescu 4. Bodescu 3. Po
pa 1 și Gheorghe 1 — pentru 
Progresul. (I. lANCU-coresp.). 

simplu femei victoria Luciei 
Romanov, care și-a valorificat 
puternicele lovituri' eu ambele 
mlinl, tntrecînd confortabil (6—2, 
6—0) campioana R. P. Chineze, 
Wan Ping. Aceeași împrejurare 
a prilejuit foarte frumoase semi
finale la simplu bărbați, schim
burile Iuți, uneori violente, alte
ori subtile încîntînd publicul 
prezent (în destul de inconforta- 
blle spații). Campionul R. D, 
Germane, elegantul jucător Tho
mas Emmrich. posesor al unor 
calități excepționale, a Întrecut 
ușor (6—3, 6—2) pe Lluben Ghe- 

după ce au deschis scorul — au 
condus cu două și chiar trei go
luri diferență : 3—1 (min. 5), 4—2 
(min. 19), 5—2 (mim 12), 6—4 
(min. 13). Din min. 24, cind au 
egalat, studenții au preluat Ini
țiativa șl printr-o defensivă mal 
promptă s-au impus treptat-trep- 
tat. In atac, Tătaru și Zamfirescu 
au acționat cu luciditate, infil- 
trindu-se în apărarea oaspeților 
și înscriind goluri spectaculoase. 
După o ultimă egalare (9—9 în 
min. 31), clujenii nu au mai pu
tut fi opriți din cursa lor pentru 
o meritată victorie. Au marcat : 
Tătaru 5, Volk 4, Zamfirescu 2, 
Rusz 2, Jurcă 1 și Mircea 1 — 
pentru Universitatea, Bedivan 3, 
ștef 3, Tase 3. Cosma 2, Gra- 
bovschl 1 și Durău 1 — pentru 
Dinamo. Au arbitrat — cu unele 
mici erori t- H. Boschner și B. 
Antochi (Brașov).

Ion GAVRILE5CU
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

CâSJN. BORZEȘTI 24—21. Oaspeții 
au dat o replică neașteptat de 
viguroasă. Evoluția pasionantă a 
scorului șl risipa de energie a 
ambelor echipe au compensat ni
velul calitativ deficitar al întâl
nirii. Cele mai multe goluri : 
Feher 6, Cristian 5, Folker 4 — 
Politehnica, Lozneanu 4, G. Ber- 
becaru 4. A. Berbecaru 4. Au 
arbitrat Gh. Lungu și C. Bening 
(Brașov). (P. ARCAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
ȘTIINȚA BACAU ’0—18. Meci 
viu disputat, victorie surprinză
toare a gazdelor. Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de Cor
nea 8. respectiv Deacu 3 și Va- 
sflea 3. (v. POPOVICI — coresp.).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— GLORIA ARAD 22—12. In sfâr
șit, elevii Iul Eugen Troliu (in 
marea loc majoritate tmeri, fără 
experiența unei competiții de 
anvergura Diviziei A), au reali
zat victoria așteptată încă de 
anul trecut. Au obținut-o la fi
nele unui meci în care au evo
luat foarte bine, avînd in porta
rul Banciu cei mai bun om de 
pe teren. Gloria nu și-a onorat... 
semnificația numelui, jucând fără 
nerv. Au înscris : Micle (excelent 
acest tânăr jucător 1) 16. Ignat 7, 
fiocan 2. Radu 2. Vărgălui 1 — 
pentru Universitatea. Vojtită 2, 
KoUeih S. Miricâ 2, Lin că 2. Jenea 
1 ți Buruc 1 — pentru Giona. 
Au condus bine C. Cristea si Gh. 
Dumitrescu (Constanța). (H.N.).

REZULTATE TEHNICE (etapa 
a XVI-a) : a Steaua — H.C. Mi
naur Baia Mare 26—18 (13—16) • 
Universitatea București — Gloria 
Arad 22—12 (9—5) • Universitatea 
Craiova — știința Bacău 20—18 
(12—11) « Politehnica Timișoara
— C.s.M. Borzesștl 24—21 (15—12) 
• Universitatea Cluj-Napoca — 
Dinamo București 15—13 (9—3).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RAPID 13—12. Peste 2 060 de 
spectatori au asistat la o partidă 
realmente dramatică. Fiecare e- 
chipă a luptat cu disperare pen
tru victorie, dar — remarcabil — 
într-o perfectă notă de falr-play. 
Victoria — In extremis — a lo
calnicelor le dă o mare șansă de 
a rezista pe prima scenă a 
handbalului nostru feminin. Au 
înscris : Gaal 8, Dorgo 2, Kiss 2, 
Dudaș 1 — pentru Mureșul, Mălai 
6, Moraru 2, Ignat 1, Matei 1, 
Dobre 1, Grigore 1 — pentru 
RapLd. Au arbitrat C. Căpătând 
șl R. Iamandi (Buzău). (A. SZA
BO — coresp).

HIDROTEHNICA CONSTANTA
— RULMENTUL BRAȘOV 18—16. 
In mln. 45 conduceau oaspetele 
cu 16—15, dar un ultim șl splen
did efort al echipei pregătită de 
cuplul Bucovală—Bișniță a adus 
victoria gazdelor. Cele mal multe 
goluri : Frîncu 7, Dimofte 5. 
respectiv Tat 9. (P. ENACHE — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA MARE
— UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
25—9. Victorie la scor, care nu 
mai necesită comentarii. Cele 
mal mult» goluri : lacob 8 și 
Cazaca 7, respectiv Ceavdaridis 6. 
(V, SASABANU — coresp.).

REZULTATE TEHNICE (etapa 
a XVI-a) : a Confecția — Uni
versitatea Timișoara 11—11 (3—5).
• Constructorul Baia Mare — 
Universitatea București 2S—9 
(8—3) a Hidrotehnica Constanta
— Rulmentul Brașov 18—16 (10—6)
• Știința Bacău — Progresul 
București tS—9 (8—5) * Mureșul 
Tg. Mureș — Rapid București 
13—12 (6—9). 

nov (Bulgaria). Cealaltă semifi
nală, tn ciuda scorului net 
(6—3, 6—3), a dat loc unei admi
rabile partide, cu faze des a- 
plaudate, „meciul generațiilor" 
fiind (deocamdată) cîștigat de 
Dumitru Hirădău, mai matur, 
mai concentrat, mal tenace, mai 
stăpân pe mijloacele tactice de- 
cit tânărul său oponent Florin 
Segărceanu. Acesta din urmă, în 
vizibil progres, cu servicii per
fecționate, încearcă de marți să 
se afirme în turneul tradițional 
de juniori de la Roma. Din pă
cate, o finală atît de promiță
toare ca cea dintre Hărădău șl 
Emmrich a fost ratată, după 
două seturi absolut la înălțimea 
reputației adversarilor, tntruclt 
jucătorul român, lăsîndu-se pra
dă nervilor (intr-o suită de ati
tudini nedisciplinate), a părăsit 
terenul, cedînd victoria partene
rului de joc : 3—6, 6—4, 1—0 ab.

Rezultatele celorlalte finale. 
Dublu femei : Wan Ping, Yu Li 
Giao—Chen Zhen Hua, Duan LI 
Lan 6—1 ; dublu bărbați : Hără- 
dău, Marcu — Segărceanu, Dîrzu 
6—3, 6—3 ; dublu mixt : Marcu, 
Lucia Romanov — Emmrich, Na
dia Becherescu 6—2, 6—3.

Victor BANC1ULESCU

c. E. DE BOX
(Urmare din vag 1)

(muscă) și Valentin Silaghi 
(mijlocie).

în cadrul categoriei muscă. 
Daniel Radu a avut ca ad
versar pe campionul mondial 
al categoriei, polonezul H. 
Srednicki. Daniel Radu, bine 
îndrumat din colț, a aplicat o 
tactică excelentă : a atacat 
încă din start cu lovituri di
recte, — și nu așa cum ne o- 
bișnuise cu serii repetate de 
croșee —, expediate cu ambele 
brațe. Campionul mondial a 
încercat să se apropie de ro
mân, dar de fiecare dată 
„pistoanele" acestuia l-au tem
perat pe polonez. Repriza s-a 
încheiat în avantajul clar al 
lui Daniel și In aplauzele în
tregii asistențe, care i-a apre
ciat așa cum se cuvine evolu
ția. Rundul doi a avut același 
aspect ; Daniel a eschivat to
tul, nu a primit nici una din 
lateralele necruțătoare ale lui 
Srednicki și. spre satisfacția 
generală, a punctat ’ foarte 
bine, intr-un atac permanent, 
în minutul de pauză el pare 
foarte proaspăt, sigur pe el și 
începe ultimele trei minute ale 
meciului hotărit să-și mențină 
avantajul. După părerea tutu
ror celor care au urmărit fi
nalele, românul nu numai că 
și-a menținut ceea ce reali
zase în primele două reprize, 
dar i acumulat noi puncte. 
Meciul se încheie evident In 
favoarea reprezentantului nos
tru, care este aplaudat la sce
nă deschisă. Am așteptat În
crezători decizia juriului, care 
nu putea fi decît una singură, 
dar, in box, s-au văzut câte
odată minuni șl mai mari. Și, 
intr-adevăr stupefacție : crai
nicul sălii anunță victoria lui 
Srednicki eu... 4—1 ! ? întreaga 
asistentă protestează vehement, 
dar judecătorii sint impasibili 
și-și văd de ale lor. Au reușit

RUOBYȘTII DE EA DINAMO 
ÎNVINGĂTORI IN FRANȚA
PAH IS, 13 (Agerpres). în tur

neul pe care n Întreprinde tn 
Franța, echipa de rugby Dinamo 
București a învins cj scorul de 
15—7 cunoscuta formație din 
Brive, punctelî oaspeților fiind 
realizate de Marghescu, Marin 
și Gheorghe (eseuri). Constantin 
(lovitură de pedeapsă).

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Kingston (Ja

maica), atletul american Renaldo 
Nehemiah a fost cronometrat 
manual tn proba de 110 m gar
duri, cu timpul de 12,8. Recordul 
mondial al probei îi aparține lui 
Nehemiah cu performanța de 13,0 
(cronometraj electric).

AUTO • „Marelî Premiu* al 
Belgiei, probă contînd pentru 
C.M. formula I, desfășurat pe 
circuitul de la Zolder, a fost cîș
tigat de Jody Scheckter (..Ferra
ri"), medie orară 179,018 km.

BASCHET • Selecționata Fran
ței a obținut a treia victorie în 
„Cupa Intercontinentală", cîști- 
gînd cu 109—82 (55—45) meciul
susținut la Rennes cu formația 
Mexicului. In aceeași competiție, 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
obținut două victorii pe t?ren 
propriu : 77—75 (41—26) cu S.U.A. 
și 89—82 (41—38) cu Argentina.

Disputată pe traseul Olomouc- 
Dubnika, cea de-a treia etapă a 
„Cursei Păcii* a revenit rutieru
lui cehoslovac Michal Klasa, 
cronometrat pe distanța de 175 
km, în 4h 28:56. In același timp 
cu învingătorul au sosit și ci
cliștii români Teodor Vasile (lo
cul 9) și Mircea Bomașcanu (lo
cul 14).

Duminică, pe traseul Dubnika- 
Bansjca Bistrica (137 km) cea 
de-a 4-a etapă a fost cîștigată 
de rutierul sovietic Serghei Su- 
hurucenko, noul purtător al tri
coului galben, prilejuind, totodată.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS ORGANIZAT DE 
CLUBUL DINAMO BRAȘOV 
„Caravana" tenismanilor cars 

timp de o săptămână au evoluat 
In Capitală, în cadrul campio
natelor Internaționale ale Româ
niei, își mută, începând de as
tăzi, sediul la poalele Tâmpei, 
unde se va da startul în tradi
ționalul turneu Internațional or
ganizat de clubul Dinamo Bra
șov. In afara tenismanilor ro
mâni. pe frumoasele terenuri 
brașovene vor fl prezenți spor
tivi din R. P. Chineză, Grecia, 
Polonia, Spania, Turcia și un
garia.

EMIL JECEV (Bulgaria) — vicepreședinte ai A.E.B.A. : „Noua 
echipă a României a constituit pentru mine, care cunosc bine 
boxul dv„ o adevărată surpriză. Ea are în componență elemente 
tinere, care încă de pe acum și-au confirmat valoarea. Desigur, 
este destul de greu să înlocuiești, într-o formație, sportivi cum 
au fost Calistrat Cuțov, Alee Năstac, Ion Alexe ș.a. Dar, iată, 
antrenorii dv. au găsit soluții șl chiar de la aceste campionate 
continentale vă întoarceți cu un bilanț satisfăcător. Calitățile 
lui Daniel Radu sînt excelente. EI este un boxer extrem de ta
lentat, care are în față mari perspective. Dealtfel, vreau să 
spun că adevăratul campion european al categoriei este româ
nul, care în meciul final a fost evident nedreptățit de juriu*.

FERNANDO POGI (Italia) — antrenorul echipei naționale : 
„Am urmărit aproape toate marile competiții în care au evoluat 
boxeri români, iar de cîteva ori ne-am și pregătit împreună. 
Știu că în România boxul are o mare dezvoltare și m-au sur
prins rezultatele mal slabe înregistrate la ediția a doua a 
campionateor mondiale de la Belgrad. Din discuțiile purtate 
cu specialiștii dv., am aflat că sinteți in schimbarea generației 
de boxeri și aceasta este o treabă extrem de dificilă. Dar, 
trebuie să recunosc că deja ați alcătuit o garnitură nouă, ti- 
nără, foarte valoroasă în care boxerii Daniel Radu, Valentin 
Silaghi, Ion Boboc, Teodor Dinu, Dragomir Ilie, Ion Cernat sint 
pugUiștl redutabili, capabili de rezultate de prestigiu in orice 
oompetiție de anvergură*.

să dezamăgească 8000 de spec
tatori și milioane de telespec
tatori care au urmărit meciul. 
A fost — subliniem — un meci 
în care era un singur învingă
tor : Daniel Radu 1 Singura 
satisfacție a tinărulul nostru 
sportiv a rămas faptul că de
cizia a fost dezaprobată minu
te în șir, iar urcarea sa pe 
podium a fost salutată cu ro
pote de aplauze. Dealtfel, co
mentariul agenției „Franct 
Presse", apărut imediat. era 
fără echivoc: „Boxerul român 
a fost frustra* de titlul euro
pean pe care l-ar fl meritat".

Șl așa, tir.ărul nostru spor
tiv, care nu a împlinit încă 20 
de ani, se întoarce laureat 
(doar) cu medalia de argint

Mijlociul Valentin Silaghi a 
rămas tot tn posesia medaliei 
de argint pe care și-o asigu
rase din semifinale. în ultima 
partidă, Silaghi l-a avut ca 
adversar pe finlandezul K. 
Uusivirta. un pugilist puternic, 
cu lovituri de dreapta necru
țătoare. Prima repriză a fost 
echilibrată șl na dădea spe
ranța într-o comportare în 
continuare bună a lut Silaghi. 
Dar, tn rundul doi, o contră de 
dreapta expediată de finlandez

î. NĂSTASE ÎN FINALA

LA VIRGINIA BEACH
NEW YORK, 13 (Agerpres). — 

Finala turneului Internațional de 
tenis de la Virginia Beach se va 
disputa între Iile Năstase șl vitas 
Gerulaltls. în semifinale, Năstase 
l-a Învins cu 6—1, 7—6 pe Laver, 
Iar Gerulaltls a cîștigat cu 6—3, 
6—2 tn fața Iul Purceii.

CICLISM • Cursa de la Pesaro 
(Italia) a revenit lui Francesco 
Moser — 261 km în 5h 55. •
Cea de-a 34-a ediție a Turului 
Spaniel a luat sfârșit cu succesul 
olandezului Joop zoetemelk.

RUGBY a La Katowice, intr-un 
med contînd pentru „Cupa 
F.I.R.A.": U.R.S.S. — Polonia
19—7 (3—0).

TENIS a Semifinalele turneu
lui feminin de la Roma s-au 
soldat cu două mari surprize : 
tlnăra jucătoare vest-germană 
Sylvia Hanika a învins-o cu 7—5, 
3—6, 7—5 pe Evonne Goolagong, 
tar Tracy Austin a ellmlnat-o cu 
6—2, 2—6, 7—6 pe Chris Evert, 
în finală Tracy Austin — Sylvia 
Hanika 6—4, 1—6, 6—3 • La
Dusseldorf, tn „Cupa Națiunilor: 
Australia — Argentina 2—1 ; R.F. 
Germania — Spania 2—1 ; S.U.A. 
— R. F. Germania 2—1. 

și afirmarea lui Mircea Romaș- 
canu sosit cu primul pluton, pe 
locul 5, și situat acum pe locul 
5 Ln clasamentul general indivi
dual. Etapa de ieri, avînd un 
□renunțat profil muntos și com- 
portind 5 sprinturi de cățărare. 
a debutat cu desprinderea din 
start a unui pluton de 8 aler
gători conduși de Suhurucenko, 
Romașcanu și Hartnick. La kilo
metrul 77, unde Romașcanu o- 
cupă locul doi la sprintul de 
cățărare, tugaril aveau un avans 
de circa 6 minute. In ultima 
parte a etapei, Suhurucenko fuge 
de unul singur, in timp ce al 
doilea pluton unde era prezent 
șl Teodor Vasile se apropie de 
fruntași.

Clasamentul etapei : 1. Suhuru- 
oenko — a parcurs 137 km în 
îh 35:11 ; 2. Nikitenko (U.R.S.S.) 
3h 39:61 ; 3. Bartolsic (Cehoslo
vacia) ; 4. Jochutns (Beigia) ; 5. 
Romașcanu (România) ; 6. Stai- 
kov (Bulgaria), 7. Hartnick 
(R.D.G.), 8. Fortunov (Bulgaria) 
toți în același timp ; 9. Vermeu
len (Belgia) 3h 40:23 ; 10. T. Vâ
sli» (România) aceiași timp.

în clasamentul general indivi
dual conduce Suhurucenko, ur
mat de Nikitenko la 3:30. Stal- 
kov la 3:32. Hartnick la 4:92. 
Bomașcanu la 4:14. T. Vasile se 
află pe locul 18 la 5:59.

l-a pus tn dificultate pe ro
mân, care a început să obstruc- 
ționeze. fapt pentru care a și 
primit două avertismente. O 
nouă directă de dreapta, care 
putea fi evitată, face ca Si
laghi să asculte și numără
toarea arbitrului. Cu aceasta 
meciul era terminat... Epuizați, 
in ultimele minute ale con
fruntării lor. ambii boxeri nu 

"»u mai inițiat nimic, astfel că 
Cusivirta primește, pe merit, 
decizia de învingător la puncte 
(5—0), devenind campion con
tinental.

Celelalte rezultate ale fina
lelor : semimuscă: S. Sabirov 
(U.R.S.S.) b.p. P. GeiUch 
(R.D.G.) cocoș : N. Kravțov 
(U.R.S.S.) b.p. D. Pehlivanov 
(Bulgaria) ; pană ; V. Ribakov 
(U.R.S.S.) b.k.o.l T. Andrej- 
kowski (Bulgaria) ; semiușoa- 
ră: V. Demianenko (U.R.S.S.) 
b.p. R. Weller (R.F.G.); ușoa
ră : S Konakbaev (U.R.S.S.) 
b.p. P. Oliva (Italia) ; semi- 
mijlocie î H. Miiller (R.F.G.) 
b.p. S. Mircovici (Iugoslavia) ; 
mijlocie mică: M. Perunovicl 
(Iugoslavia) b.p. (!) V. Sav- 
eenko (U.R.S.S.) ; semigrea : 
A. Nicolian (U.R.S.S.) b.p. T. 
Kacear (Iugoslavia) ; grea: 
Ev. Gorstkov (U.R.S.S.) b.p. 
W. Kdhnert (R.D.G.) ; super- 
grea : P. Hussing (R.F.G.) b.p. 
F. Somody (Ungaria).

Potbal 
I meridiAMC

ÎN CAMPIONATUL ITALIAN 
(ultima etapă) : Ascoli — Roma 

0—0 ; Atalanta — Lanerossl 2—0; 
Bologna — Perugia 2—2 ; Catan
zaro — Torino 2—1 ; Inter — 
Fiorentina 1—2 ; Juventus — A- 
vellino 3—3 ; Lazio — Milan 1—1; 
Verona — Napoli 8—0. Titlul a 
revenit echipei Milan — 44 P. 
pentru a 10-a oară campioană a 
italiei. Au retrogradat Atalanta. 
Lanerossl șl Verona.

IN PRELIMINARIILE OLIMPI
CE, la Aalborg : Danemarca — 
Finlanda l—l (6—6).

FINALA .CUPEI ANGLIEI" 
disputată pe stadionul „ Wembley" 
din Londra, tn prezența a 100 000 
spectatori, a revenit echipei Ar
senal, care a Învins cu 3—2 (2—0) 
formația Manchester United. Go
luri marcate de Talbot, staple
ton și Sunderland, respectiv Mc
Queen și McIlroy.

LA GLASGOW, in finala „Cupei 
Scoției", echipele Rangers și Hi
bernian au terminat la egalitate : 
0—0. Finala se va rejuca la 16 
mal.

IN MECI AMICAL disputat Ia 
Cairo, selecționata Republicii A- 
rabe Egipt a întrecut cu l—0 
(1—0) formația engleză Everton.


