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Campionatele balcanice de volei

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI A CUCERIT
TITLUL DUPĂ 0 EVOLUȚIE FOARTE BUNĂ

Formația feminină s-a clasat pe
Ediția din acest an a Cam

pionatelor balcanice de volei 
nu s-a abătut de la tradiție, 
titlurile intrînd în posesia re
prezentativelor României și 
Bulgariei. Spre deosebire însă, 
de ediția precedentă, voleiba
liștii noștri i-au deposedat pe 
cei bulgari de titlu, în timp 
ce la feminin formația Bul
gariei și-a luat revanșa, la 
București, după înfrîngerea
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suferită anul trecut pe teren 
propriu, la Pernik. Dacă ne-a 
surprins neplăcut modul în 
care s-a prezentat echipa noas
tră de fete In meciul decisiv, 
în schimb ne-a făcut plăcere 
să urmărim, în aceste zile, 
evoluțiile jucătorilor pregătiți 
de trio-ul N. Sotir — FL Ba- 
laiș — Șt. Tudor, care au con
tinuat. și cu acest prilej, se
ria bunelor performanțe ale

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA I Sportivii noștri la C. E. de judo

A DOUA MEDALIE DE BRONZ;
N1COLAE VLAD, LA SEliIU$OARĂ

locul secund
actualului sezon internațional. 
Oros, Dumănoiu, Tutova*. Pop. 
Enescu, Girleanu — in sexte
tul de bază —. Sterea, Chifu, 
Hînda, Macavei. Păuțescu, 
A. Ion sînt cei 12 jucători care 
ieri în sala Floreasca din Ca
pitală au primit, pentru suc
cesul realizat, aplauze Intru- 
totul meritate din partea nu
merosului public.

în ultimele două zile de con
curs am asistat la partide dis
putate, excepție făcînd numai 
meciul final al întrecerii mas
culine. Astfel, simbătă, echipa 
feminină a Albaniei a produs 
o frumoasă surpriză învingînd 
cu 3—1 (II, —3, 14. 15) forma
ția Iugoslaviei, în urma unui

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

BRUXELLES, 27 (prin tele
fon). Simbătă și duminică au 
continuat in capitala Belgiei 
Campionatele europene de judo. 
Din nou un sportiv român a 
urcat treptele podiumului de 
onoare : Nicolae Vlad a cuce
rit medalia de bronz la catego
ria semiușoară, după ce Miha- 
lache Toma obținuse vineri 
„bronzul" la semimijlocie, Ți
nând N. Vlad 1-a învins pe 
rind pe S. Bojik (Iugoslavia), 
B. Johanson (Danemarca), A. 
Eroi (Turcia) și V. Ceakl- 
rov (Bulgaria). Ultimul med 
din cadrul grupei, cu france
zul G. Delvingt, s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate pe 
tabela de punctaj apelindu-se, 
conform regulamentului. la 
decizia arbitrilor care l-au pre
ferai pe sportivul francez. Ori
cum, N. Vlad își asigurase lo
cul in sferturile de finala Dm 
păcate. In sferturi, lup tind 
pentru medalia de argint cu 
J. Rohleder (R.F.G.) nu i-au 
fost acordate punctele care 1 
se cuveneau după finalizarea 
unor procedee tehnice și astfel. 
N. Vlad a fost declarat pe ne
drept Învins. Pentru medalia 
de bronz el l-a intîlnit pe po
lonezul A. Pawlowski, în fața 
căruia a obținut victoria prin 
yusei-gachi. Clasamentul: 1. N. 
Soloduhin (UJLS.SJ, 2. J. Roh

• IL1E HOSU (argint) ți ALEXANDRU NASZODI 
(bronz), medaliați la C.E de popice juniori.

• DUMITRU SPIRLEA, învingător în campionatele 
internaționale de pentatlon modem ale Italiei

(Citiți amănunte in pagina a 4-a)

leder (R.F.G.), 3. N. Vlad (Ro
mânia) și G. Delvingt (Franța).

La categoria ușoară, Loghia 
Lazăr n-a concurat la nivelul 
posibilităților sale, fiind stopat 
în drumul spre tururile finale. 
Iată clasamentul final: 1. N. 
Adams (Anglia), 2. E. Gamba 
(Italia), X E. Babanov (U.R.S.SJ 
și G. Dyot (Franța).

întrecerile la ultimele două 
categorii, desfășurate dumi
nică, i-au adus in concurs șt 
pe sportivii țării noastre Ion 
Domnar (superușoară) și Jozsef 
Pal (open). Avînd neșansa 
unor sorți nefavorabili, ei n-an 
reușit să se califice pentru 
„sferturi".

STEAUA ȘI ȘTIINȚA BACĂU- 
NOILE CAMPIOANE ALE HANDBALULUI ROMÂNESC

li derbyul disputat simbătă seara la Palatul sporturilor ?l culturii: Steaua — Dinamo 17-14
Dan Girleanu, unul dintre cei mai constanți jucători romăni, trece 
mingea peste fileu in partida finali cu echipa Bulgariei.

Foto ; L MIUAICA

Pregătirile sportivilor olimpici — 

cel mai important subiect de actualitate 

CALEA DE MUNCĂ A NADIE1 
TREBUIE SĂ HE CALEA 

TUTUROR OLIMPICILOR NOȘTRI !
Aplauzele au amuțit, tlash- 

urile de senzație de la 
Copenhaga au intrat in Car
tea de aur a sportului inter
național, le păstrăm, cu min- 
drie, în gînd, și a venit din 
nou vremea pregătirii, VRE
MEA MUNCH sportivilor. 
„Trebuie să aruncăm cit mai 
iute peste bord balastul eu
foriei și să revenim 1* • 
pregătire asigurată la cei 
mai inalți parametri" — 
spunea acest model de pro- 
fesionalitate și de dîrzenla 
care este antrenorul Bela 
Karoly într-o recentă ședin
ță de lucru la C.N.E.F.S. O 
ședință în care a fost ana
lizat stadiul de pregătire al 
olimpicilor, una dintre cele 
mal însemnate ședințe ale 
sportului românesc, conside
rată ca atare nu numai din 
punctul de vedere al parti- 
cipanților cu foarte impor
tante responsabilități, ci și 
din cel al capacității ei de a 
situa cu exactitate nivelul a- 
tins de olimpicii noștri pa 
traseul Montreal — Mosco
va, socotind exact îndepli
nirea și neindeplinirea o- 
biectivelor parțiale, concor
danța cu progresia rezulta
telor internaționale, arătind 
cu limpezime calea — sin
gura cale ! — de urmat în 
aceste 418 zile cite au mai 
rămas pînă la deschiderea 
viitoarelor Jocuri Olimpice.

Spunîndu-li-se pe nume 
lipsurilor unor discipline 
„acoperite" aparent de per
formanțele din grădina ve
cină — cazul gimnasticii 
masculine, care trăiește în 
umbra rezultatelor excelen
te ale gimnasticii feminine, 
cazul luptelor libere, foarte 
modeste in performanțe in 

raport cu luptele greco-ro
mane — »-a subliniat că na 
poate în nici un caz exista 
o așa-zisă compensație intre 
randamentul unora și nerea- 
lizările altora (ale atletismu
lui, de pildă), înscrierea tu
turor disciplinelor șl sporti
vilor în programul stabilit 
bine cunoscut fiind « obli
gație care trebuie îndeplini
tă in fiecare lună, in fieca
re săptămână, ia fiecare zi. 
in fiecare antrenament 1

Necesitatea pregătirii e- 
xemplare, la cei mai preten
țioși parametri, necesitatea 
muncii angajate, pline de 
devotament, in numele re
prezentării cit mai înalte a 
sportului românesc, a patriei 
noastre dragi la viitoarea 
Olimpiadă, iată care a fost 
prima concluzie a ședinței, 
însușită ca angajament ferm 
de către toți participanții.

Modelul de lucru îl avem, 
din fericire, printre noi.

Nadia, eroina Jocurilor 
Olimpice de la Montreal. 
Nadia, primul Erou al Mun
cii Socialiste din sportul ro
mânesc, Nadia a știut să 
urce din nou sus, în vîrf, 
după ce a avut la un mo
ment dat o perioadă de re
gres.

Cum a urcai din nou in 
vîrful ierarhiei sportive Na
dia ?

Pregătindu-se mai mult 
decît toți, MUNCIND MAI 
MULT DECÎT TOȚI, cu fla
cără patriotică, cu eroism, 
exemplar pentru toți spor
tivii României.

Calea de muncă a Nadieî 
trebuie să fie calea tuturor 
olimpicilor noștri I

Marius POPESCU

După aproape 9 luni de la 
start — băieții și 5 luni — fe
tele. campionatele naționale de 
handbal ediția 1978/79 s-au în
cheiat ieri. Titlurile de campi
oane au fost cucerite de 
STEAUA (m) și ȘTIINȚA BA

Echipa Steaua, campioană a tării, De la stingă la dreapta, sus 3 
Kicsid — căpitanul echipei. Cheii, Dumitru, Otto Telman ți Cornel 
Oțelea — antrenorii formației, Birtalan, Croitoru, Tudosie. Jos: 
Drăgăzrfță, Stodd, Munteanu, Orban, Stingă, Voina.

Foto : V. BAGEAC

Campionatele individuale de lupte greco-romane

IN reuniunile zilei INAUGURALE -
MECIURI DINAMICE, DE NIVEL TEHNIC RIDICA T

Ieri. încă din prima zi a 
campionatelor naționale da 
lupte greco-romane, găzduite 
de sala de atletism a comple
xului bucureștean „23 August", 
am avut prilejul să constatăm, 
din nou, faptul că tocmai va
loarea evident ridicată a celei 
mai importante competiții in
terne explică, în bună măsură, 
performanțele deosebite pe 
plan internațional, realizate 
de reprezentanții acestei disci
pline. Participarea remarcabi
lă (144 concurenți), prezența a 
cel puțin 5—6 luptători în 
disputa pentru primele locuri 
la fiecare categorie de greuta
te, dar mai ales dinamismul 
și spectaculozitatea meciurilor 
programate în cele două reu
niuni ale zilei inaugurale, 
ne-au convins că NU NUMAI 
LA NIVELUL ECHIPEI NA

CĂU (f), echipe care de-a lun
gul celor 18 etape au reușit să 
acumuleze numărul de puncte 
necesar devansării plutoanelor.

Alături de Steaua, la băieți 
urcă pe podium Politehnica Ti
mișoara și Dinamo București.

ȚIONALE, CI ȘI LA CLU
BURI. ÎN MULTE CENTRE 
DIN ȚARĂ (București, Rădă
uți, Constanța, Suceava, Pitești, 
Slatina șju), SE MUNCEȘ
TE CU COMPETENȚA ȘI 
PASIUNE.

Firește, asemenea tuturor 
spectatorilor. n-am rezistat 
tentației de a urmări, în pri
mul rînd, evoluțiile fruntași
lor acestui sport, după cum se 
știe, mulți dintre ei medaliați 
aj marilor întreceri interna
ționale. Ne-a bucurat faptul că 
ei și-au onorat „cartea de vi
zită" nu numai prin aceea că 
au cîștigat, cel mai adesea ca
tegoric, partidele susținute, ci 
și prin forma sportivă remar
cabilă dovedită încă de la în
ceputul campionatului. C. Ale
xandru (48 kg) l-a învins prin 
tuș pe timișoreanul FI. Gher- 

ierarhia fiind încheiată de Uni
versitatea Craiova și Universi
tatea București, care retrogra
dează în Divizia B. La fete, 
noua campioană este urmata 
de Constructorul Baia Mare șl 
Hidrotehnic* Constanța, for
mațiile bucureștene Rapid șt 
Universitatea, clasate pe locu
rile 9 și, respectiv. 10, urmînd 
să evolueze în divizia secundă 
in noul campionat.

MASCULIN

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 17—14 (7—7). Așa cum 
am anticipat, derbyul handba
lului românesc, găzduit simbătă 
seara de Palatul sporturilor și 
culturii (peste 4 000 de specta
tori in tribune), a fost deose
bit de dîrz disputat Cele două 
formații fruntașe s-au angajat 
total în această întrecere deci
sivă. trimițînd in teren cei 
mai buni jucători de care dis
pun, O veritabilă risipă de *- 
nergie, o luptă adesea oarbă, 
dar pasionantă prin abnegația 
combatanților, un meci drama-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3) 

ghe, cu o clasică „rupere In 
față*. N. Gingă (52 kg) l-a do
minat categoric pe clujeanul 
I*. Popică, arbitrii consemnînd 
victoria dinamovistului prin 
descalificarea adversarului. M. 
Boțilă (57 kg) a obținut • 
decizie asemănătoare în par
tida cu Gr. Tindeche (Dinamo), 
după ce l-a condus detașat la 
puncte.

Trecerea lui I. Păun la o ca
tegorie superioară (68 ' kg) a 
făcut ca la 62 kg principalii 
pretendenți la centura de cam
pion să rămînă piteșteanul 
I. Dulică și G. Dumltriu (Stea
ua). Amîndoi au depășit pri
mul tur fără puncte penaliza-

Dan GĂRLESTEANU 
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)



tn Divizia A de rugby In campionatul de polo

R.C. GRIVIfA ROȘIE ÎNTRECE PE STEAUA (9-4)

Șl RELANSEAZĂ CAMPIONATUL!
Surpriză de proporții, duminică 

dimineață, tn Parcul copilului : 
B- C. Grivița Boșle Învinge pe 
Eder, Steaua, cu 9—4 (6—0), re- 
lanstad campionatul Diviziei A, 
acum aproape de... linia de so
sire ! surpriza este realmente de 
proporții, fiindcă Steaua, după 
ee depășise meclul-chele al re
turului (cu Dinamo, dștlgat eu 
16—13) era în măsură să abordeze 
lejer partida cu R. C. Grivița 
Roșie. N-a fost, însă, așa, XV-le 
Iul Viorel Moraru șl Radu De- 
tnian s-a impus de la primul flu
ier al lui Dragoș Grigorescu (care 
a condus corect), dind liderului
• replică foarte puternică. E
drept, R. C. Grivița Roșie n-a 
gtrălucit (foarte puțini jucători 
9-au detașat : Slmion, Marin,
Stroe, Dinu șl mai ales Scanat, 
Cei mal activ dintre Înaintași), 
dar șl-a dorit cu ardoare victoria.

N-am Înțeles jocul Stelei. E 
drept că echipa lui P. Cosmănescu
* intrat ta teren fără trei piese 
de bază — Postolachi, Corneliu 
al Zafiescu. Totuși, Steaua păs
tra atuul unei formații robuste, 
superioară tehnic. Liderul a-a 
erispat, Insă, de la primele 
schimburi de mingi, șl-a pierdut 
busola, nu șl-a mal găsit cadența. 
Deși a cules aproape toate ba
loanele din margine, n-a reușit 
aă le fructifice, după cum tn 
grămezi, ta ciuda unul avantaj de 
greutate al Stelei, balanța a în
clinat de partea rugbyștllar die 
la R. C. Grivița Roșie. înainta
rea n-a mers, a «ost limpede 
pentru toată lumea. Se 
replica „treisferturilor" 
eare s-au agitat mult, dar 
trasee mult prea laterale, 
■ici o perspectivă.

Scorul l-a deschis R. C. Grl- 
▼lța Roșie, printr-un „drop" 
taiin. 11) inspirat al iul Slmion. 
Steaua a avut posibilitatea de a 
egala, dar Alexandru (mln. 18) a 
ratat de puțin o l.p.c. ta min. 
SI R. C. Grivița Roșie și-a mărit 
Șantajul, Slmion transformînd o 

I. ta ultimul minut al primei 
reprize Alexandru va rata dta nou 
e ocazie de a înscrie (o Lp.). 
La reluare. Steaua a scăpat cea

de a treia ocazie de * reduce 
din handicap (mln. 48). A mărit 
în schimb ritmul. Un pressing 
din care a rezultat încercarea lui 
Roșu (mln. 57). ta replică, R. C. 
Grivița Roșie s-a mutat ta tere
nul advers, fiind la un pas de 
o încercare, apoi de un „drop" 
(bară !). Au intervenit apoi de
sele proteste ale jucătorilor de 
la Steaua la deciziile arbitrului, 
din care a rezultat o... lovitură 
de pedeapsă transformată de 
Slmion (min. 78).

H. C. GRIVIȚA ROȘIE : Slmion 
— Marin, Stancu, Bldlrel (Rădoi), 
Negoescu — Podărăscu, Țuică — 
lordache, voicu (Bălan), Pena — 
Russe, Stroe — Scanat, Pasache, 
Dinu.

STEAUA : codol — Roșu, E- 
nache, Braga, Fuicu — D. Ale
xandru, Suciu — Achlm, M. Io- 
aescu, Murarlu — Dima, Pintea 
— Pojar, Munteanu, Cioarec.

Tiberiu STAMA

aștepta 
militare, 

pe 
fără

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA PETROȘANI 37—12 (10—6). 
Dinamo n-a avut în față o e- 
ehipă adevărată, care să arate 
ett de dt ceva, ci numai pe... 
Enciu Stoica și Mircea Ortele- 
ean, rugbyști autentici, lingă care 
Q adăugăm, pentru tenacitate, 
pe Dobre Petre — Dorobanțu. 
Iar dacă scorul a lost stains, 
după o repriză, „vinovat" e 
doar jocul moale al dinamoviștl- 
lor. Ce a lost, totujl, interesant 
ta acest meci 7 Mai tatii, duelul 
transform erUor Constantin șl 
Stoica, cîștlgat de ultimul (3 l.p. 
șl un drop, față de 2 l.p. șl un 
drop). Apoi, ascensiunea tot 
mai clară a Iui Aldea, creatorul 
a două încercări șl realizatorul 
uneia. In fine, subliniem arbi
trajul tal Th. Witting.

Au mal punctat : Boman (eseu, 
după o fază inițiată de Mar- 
ghescu șl perfect continuată de 
Marin, Dărăban și îndeosebi Al
dea), Dărăban (eseu — Gh. Dinu 
bate defectuos un balon, Aldea 
îl culege șl face o cursă de

EV A FERENCZI Șl ZSOLT BOHM - 
CITE TREI TITLURI DE CAMPIONI

LA TENIS DE
CLUJ-NAPOCA, 27 (prin tele- 

ton). Sala sporturilor din locali
tate a găzduit, timp de trei zile, 
campionatele republicane indivi
duale de juniori la tenis de masă. 
Evenimentul a fost privit eu 
mult interes de iubitorii acestui 
Kx)rt, prezențl în număr mare 
la întrecerile la care au partici
pat peste 100 de băieți șl peste 
■0 de fete. Jn ansamblu, ar fi de 
notat că la concurs au fost pre- 
aențl și de această dată foarte 
mulțl juniori n (aproape jumă
tate din totalul concurențllor), 
lemn că numărul juniorilor 
„mari" este încă redus. S-a ob- 
lervat șl în acest an eă intre 
juniorii fruntași (din păcate, pu
țini la număr), ca Eva Ferenczi. 
Zsolt Bohm, Dorel cxnețiiu șl alți 
eîțlva, șl marele pluton care se 
străduiește să-i urmeze, rămine 
• diferență valorică apreciabilă. 
Se poate spune că juniorii care 
Cu participat la campionatele 
mondiale de seniori de la Phe
nian, unde au evoluat nesatisfă-

MASĂ (juniori)
cător, au oferit la campionatele 
de aici partide interesante, semn 
eă au învățat ceva din lecția în- 
frtagerilor.

Dintre ceilalți partdictrpanți, ne re- 
iertm de această dată la oei mai 
tineri, am reținut pe cîțlva care 
au jucat cu dlrzenle, cu ambiție, 
lăsînd să se înțeleagă, că, totuși, 
putem privi cu încredere viitorul 
acestui sport : Olga Nemeș (Co
merțul Tg. Mureș), Maria Alboiu 
(C.S.S. Slatina), Lorena Mihai 
(Gloria Buzău), H. Pin tea (C.S.M. 
Cluj-Napoca), S. Pătau (C.S.S. 

' Craiova) ș. a.
Titlurile de campioni pe anul 

In curs au fost cucerite de ur
mătorii : simplu fete — Eva Fe
renczl (C. S. Arad), simplu bă
ieți — Zsolt Băhm (C.S.M. Cluj- 
Napoca). dublu fete — Eva Fe- 
renezi, Crinela Sava (C. S. Arad), 
dublu băieți — Zsolt Bohm, Do
rel Onețiu (Progresul Buc.), du
blu mixt — Eva Ferenczi, Zsoit 
B8hm.

Viorel TONCEANU

DINAMO, ÎNVINSĂ (4-5) D
MAI ARE DOAR 3 PUNCTE

W m), Mar ghes cu (eseu cum rar 
se vede : Constantin trimite din 
U>. fără precizie, studenții par... 
neinteresați de balon, II urmă
rește, ta schimb, „decarul" bucu- 
reștean șl înscrie), Chiricencu șl 
Paraschlv (dte un eseu, ambele 
transformate de Nica).

Geo RAEȚCH1
RAPID BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA IAȘI 6—7 (3—4). Par
tidă dîrz disputată, echilibrată. 
Ieșenii au obținut victoria ta ul
timul minut I Realizatori : Popa 
(tac., l.p.c.) pentru „Poli", res
pectiv Năstase (2 l.p.). A condus 
FL Dudu (N. xokacek, coresp.)

FARUL CONSTANȚA — R. C. 
SPORTUL STUDENȚESC 27—10 
(18—7). Joc mal bun al gazdelor, 
oare au folosit șl trei... Juniori. 
Au înscris : Burghelea (2 tac.), 
Ploțchl, Ioniță (dte o toc.). Ol
tean u (2 Lp.), Holbau (l.p. șl 
transf.) resp. Gheorghiu (toc.), 
Paraschlvescu șl Căinaru (l.p.).

Știința Cemin Bala Mare — 
C^JI. Sibiu 20-9 (13-3), Poli
tehnica Cluj-Napoca — Universi
tatea Timișoara 15—12 (3—4), Mi
nerul Gura Humorului — C-F.R. 
Brașov îl—6 (8—3), Rulmentul 
Bîrlad — Midia Năvodari 22—0 
(U-0).

In urmă eu 8 săptămtni, po- 
locștii de la Dinamo înivtitngeau pe 
Rapid cu 14—5. ieri, la ștrandul 
tineretului, In partida contînd 
pentru cea de-al 4-lta tur ai Di
viziei A, intre cele două forma
ții nu a existat, practic, nld o 
diferență. A dștlgat echipa care 
a atacat mai variat, care a în
cercat 
apărat 
a fost 
primul 
tar ta . _
munovâ/ti — cd de al 3-tea eșec, 
care permite echipei Voința Cluj- 
Napoca să se apropie, acum, la 
3 puncte de lider.

Ca șl ta urmă cu dteva zile, 
in meciul cu Crișul, Dinamo a 
început mal bine șl a condus cu 
1—0 șl 3—1. Era limpede insă, 
pentru toată lumea că jucătorii 
feroviari, mai dezinvoițl, 
Horia Niță (un junior foarte ta
lentat), Die Slăvei șl Gabriel Ar- 
sene ta mare vervă, nu se vor 
împăca cu acest scor. Și replica 
giuleștenilor nu a tatlrzlat, deși 
pe parcursul întregii dispute el 
au ratat toate cele 5 situații de 
superioritate numerică 1 în re- 
priza a 3-a, pe care au dominat-o 
copios, rapidiștii au ajuns de la 
1—3 la 4—3 și deși campionii au 
mai avut o zvîcnire (Rus 4—4), 
echipa condusă de Cornel Rusu 
a găsit forța necesară unei vic
torii pe deplin meritate : 5—4
(0—1. 1—2, 3—0, 1—1). Au marcat,

pe rtnd : D. Popescu (D), H. 
Niță (R), V. Rus (D) de două 
ori din penalty, Arsene (R) "
4 m, Olac (R), Arsene din 
nalty, V. Rus șl Pleșca 
Autoritar arbitrajul prestat 
B. Schilha șl R. Tlmoc,

Adrian VASILIU

din
25), dai 
mai bu 
lare. A 
Rusu 3, 
fas de 
Garofes 
▼inși. 1 
plulul 
dlanu.

unele contraatacuri șl s-a 
cu multă decizie. Și acesta 
Rapid. Pentru feroviari — 
succes asupra camploni- 

aeeastă ediție : pentru di-

La Cluj-Napoca, Intr-un med 
deosebit de spectaculos șl inte
resant în ceea ce privește evo
luția scorului, Voința a Învins pe 
Grisul Oradea cu 13—12 (3—1,
4—4, 3—3, 3—4), Ambele echipe
au jucat deschis, folosind cu in
sistență contraatacul. Gazdele au 
avut inițiativa in cea mal mare 
parte a timpului (12—8 tn mln.

In d 
echilibd 
întrecu! 
(1—1. I 
tori : 1 
rescu | 
rlncesc 
Ldrincz 
condus 
Parase»

In „Cupa României

JUNIOARA ROXANA LAMASANU 
LE-A ÎNVINS DETAȘAT PE SENIOARE...

i

De această dată Spînu a oprit atacul 
insă de 5 ori mingea din poartă. (Rapid

Ee poate afirma că și rezulta
nte întrecerilor dta uM3mete 
două ri*e ade „Cupei Romântel», 
deatășurate pe poLgarul IXanari, 
3-eu rirftcat la un niv« vaSortc 
bun. După ce Bomanița Pe
trescu (Olimpia), antrenată de 
Ana Goretti, reușise o excelentă 
cMră — 597 p — ta înineoerea de 
pușcă standard 66 f e • junlna- 
re&or, egaltad reoandix național 
M categoriei, o altă componentă 
a aceluiași dub s-a făcut cu deo
sebire remarcată ta întrecerea de 
3X2» f. Roxana Lămășanu, ior- 
maiă ca performeră de către 
Vladimir Eckert, un recunoscut 
descoperitor de tinere talente, 
junioară D tocă, a spulberat 
orice pretenție a... sendoarelar, ea 
cancurtaid la cea mai mare cate
gorie de vîrstă. Ou 572 p (nou 
record națion.al de junioare n șl 
record naț. egalat la junioare E, 
Lămăș.anu s-a detașat cu 5 punc
te ta clasaimentut cdor mai bune 
trăgătoare ate probed, din rfndul 
cărora n-aiu Elpăit sportive consa
crate ale tirului nostru. Toate fe- 
McMirile acestor țintașe șl antre
norilor lor, cărora trebuie să le 
mai adăugăm și pe stpecMstid 
arădeni I. Stănescu șl I. Hanțiu, 
eLevii lor remaretadu-se, șl el, la 
dMeritte probe.

Dacă acestea au fost prtocipa- 
lele aspecte pozitive evidențiate 
la probele de pușcă, ntd trăgă
torii de pestd nu s-au lăsat mal 
prejos. Ne referim ta primul 
rtnd la C. Tlrloiu (Steaua, antre
nor T. CoIdea), care a todaMzat 
549 P la pistol liber, categoria 
juniorilor șl la I. Petru, învin
gător ta întrecerea seniorilor ev 
554 p, oftă care, ta acest sezon,

Radu T1MOFTE
TEHNICE : pistol 
1. L Fetru (Otan-

REZULTATE 
Bber, seniori : 
pta) 554 p. 2. M. Vaeru (Olimpia) 
530 p ; juniori I — 1. C. Tirlodu 
(Steaua) 549 p, 2. L. Ionașcu 
(I.E.F.S.) 538 p ; Juniori rl — L M. 
Doagomirescu (CB.Ș. 1 Buc.) 359 
p, 2. M. stoicuț (Dinamo) 353 p; 
pistol viteză, seniori — L M. 
Roșea (Dtoamo) 591 p, A A. Go
red (Steaua) 538 p; juniori I
C. TMotu 577 P. 2. S. BabM 
(U.T-A) 576 p ; pușcă standard, 
SO f.c., junioare I — 1. Roma-
nftța Petrescu (Olfcnpda) 597 p 
Qrec. maț. egalat) ; junioare n — 
1. Gabrida Andor ( CWȘuH) 591 
p ; 3X20 f, senioare : 1. Roxana 
Lămășanu (Olimptla) 972 p (nou 
rec. junioare H ști rec. egalat Ju
nioare I), 2. Mariana Feodot (D4- 
namo) 567 p, 3. Veronica Tripșa 
(Dinamo) 565 p ; Juniori I : 1. St 
Olteana (Dinamo) 571 p, 2. C.
Stan (Steaua) 562 p, 3. A. Mitrei 
(OOâmpffia) 562 p ; junioare I : 1. 
Românită Petrescu 551 p, 2. Emi
lia Oatu (Dinamo) 547 p ; juniori 
n : 1. F. Brinduș (Crișul) 567 p ; 
junioare n ; 1. Gabriela Andor 

.547 p, 2. Ioana Moldovan (C.S.M.
Cluj-Napoca) 547 p ; pușcă libe
ră, 3X40 f : 1. Gh. Barbu
(I.E.F.S.) 1139 p ; pistol standard, 
senioare : 1. Ana ctobanu (Dina
mo) 580 p, 2. Maria Sătăjan 
(U.T.A.) 578 p ; junioare 1: 1. 
Effisabeta Bădtoeanu (Steaua) 557 
p ; junioare II : 1. Dorina Guler 
(U.T.A.) 560 p ; skeet, seniori : 
1. F. Alexandru (Unirea Jotța) 
131 t, 2. T. Budiuru (Offimpia) 
191 t ; juniori II — L. D. Garae- 
tovici (Steaua) 94/100 t.

1.

CONCURSUl All ETIC DE PRIMĂ

STEAUA Șl ȘTIINȚA BACĂU - NOILE CAMPIOANE ALE HANDBALULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

tic ciștigat finalmente, pe me
rit, de Steaua, care, tocmai 
pentru că a Învins o aseme
nea rezistență, are dreptul să 
se bucure și de succes și de 
titlu] de campioană. Partida a 
Început intr-o notă de mare 
tensiune, de nervozitate exce
sivă, alimentată și de faptul că 
cei doi arbitri — Marin Marin 

*i Ștefan Șerban (București), 
mai emoționați chiar declt Ju
cătorii — au dictat decizii dis
cutabile. Toată prima repriză 
a purtat această amprentă, 
cursa de urmărire aduinndu-i 
în frunte cînd pe steliști (1—0 
ta min. 3, 2—1 in min. 10, 8—5 
ta min. 26), cînd pe dinamo- 
viști (3—2 în min, 16, 4—3 fa 
min. 19, 5—4 ta min. 22 și 7—6 
ta min. 29).

Pauza a fost — se pare — 
un sfetnic bun pentru Steaua. 
Ea a intrat ceva mai calmă, 
mai organizată In Joc și a tran
sformat cursa de urmărire ta- 
tr-o întrecere cu handicap : 
9—7 în min. 32, 10—8 ta mln. 
35, 11—9 ta min. 37, 12—10 ta 
min. 38 și 13—11 ta min. 39. 
Cornel Oțelea și Otto Telman 
l-au păstrat ta majoritatea tim
pului pe Birtalan doar pentru 
transformarea aruncărilor de la

7 m, lăsîndu-i ta atac pe jucă
torii care, prin viteză și ma
nevre abile, pot străpunge se
micercul sau pot obține arun
cări de Ia 7 m. Stingă, Voina 
și Tudosie își fac cu prisosință 
datoria, ca și Stockl dealtfel, 
mobil, creator de breșe. De 
cealaltă parte se disting Bedi- 
van și Durau, jocul bun al în
tregii formații ta ambele fa
ze. Două șuturi neinspirate 
(Bedivan în bară și Cosma în 
blocaj) duc însă la crearea di
ferenței. Deasupra tuturor ce
lor care au evoluat sîmbătă 
seara se situează excelenta pre
stație a portarilor Nicolae Mun
teanu și Cornel Penu. Stelistu- 
hri, un plus și un sincer bravo 
pentru nota sa de perfectă 
sportivitate, pentru fair-play-ul 
dovedit chiar ta momentele de 
înaltă tensiune.

Ultimul sfert de oră a apar
ținut campionilor acestei ediții. 
Ei s-au detașat la 4 ' goluri 
(17—13), admițînd reducerea 
handicapului ta ultimele se
cunde. Este, repetăm, o victo
rie meritată, iar celor nemul
țumiți de nivelul tehnic al jo
cului, de asprimea luptei (24 
de minute eliminare 0, 1« vom 
spune că, ținînd seama de mi
ză, de condițiile ta care s-a 
desfășurat meciul, ar fi fost 
foarte greu ca întîlnirea să sa

tisfacă — și din acest punct 
de vedere — exigențele. Au în
scris : Birtalan 8, Stingă 3. 
Voina 3, Tudosie 3 — pentru 
Steaua, Durau 4, Bedivan 3, 
Tase 2, Cosma 2, Ștef 1, Flan
ge* 1 și Paizan 1 — pentru 
Dinamo. Au arbitrat cu greșeli 
M. Marin ți Șt. Șerban.

ȘTIINȚA BACĂU — H. C. 
MINAUK BAIA MARE 24—17 
(U—8). Cele mai multe goluri 
au fost înscrise' de Vasilca 9 șj 
Deacu 7 (Știința). M. Voinea 
șl Stamate cîte 4 (Minaur). (E. 
TEIRĂU — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — GLORIA ARAD 
17—18 (12—10).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— CJS.M. BORZEȘTI 26—30 
(14—13).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 27—25 (15—9).

FEMININ

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACĂU 18—21 
(8—9). Băcăuancele »u ți
nut ca și ta ultima lor 
evoluție ta Capitală, din 
acest campionat, să lase o

impresie bună. Și trebuie spus 
că acest lucru le-a reușit noi
lor campioane. Ele au fost ta 
vervă, mai ales ta atac, au 
realizat un joc bun, aplaudat 
de spectatorii din Palatul spor
turilor și culturii. Elevele an
trenorilor Barta și Mengoni 
s-au impus chiar din start : 
min. 9 — 4—1. Trectad și pes
te revenirea gazdelor (min. 24: 
8—9), moldovencele au încheiat 
campionatul cu o victorie pre
țioasă. Au înscris : Pițigoi 6, 
Serediuc 5, Eremia 3, G. Con- 
stantinescu 2, V. Constantines- 
cu 1 și Crișu 1 (Confecția), 
Torok 7, Florea 3, Vieru 3, 
Marian 3, Văcaru 3. Lupșor 2 
(Știința). Au arbitrat foarte bi
ne VI. Cojocaru și N. Andrea 
(Craiova).

Ion GAVRILESCU

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 16—10 (4—5).

RULMENTUL BRAȘOV — 
RAPID 20—15 (9—8).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 13—16 (5—7).

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — PROGRESUL BUCU
REȘTI 15—10 (5—4).

O ploaie puternică si persis
tentă a căzut simbătă in Capitală 
la ora Începerii concursului re
publican de primăvară al junio
rilor, stricînd, pur si simplu, 
toate socotelile organizatorilor, 
ale atlețllor șl antrenorilor lor. 
Cu toate acestea, întrecerile au 
fost interesante șl au prilejuit, 
la unele probe, citeva rezultate 
bune, multe altele promițătoare. 
Dintre rezultatele bune se cer 
subliniate în primul rtnd noile 
recorduri republicane, ale celor 
doi juniori de cat. a n-a : Eu
gen Popescu 2,13 m la Înălțime 
și Marian Ncnciu 14, so m la 
trlplusalt.

Citeva rezultate : BĂIEȚI :
100 m : I. Sandu (Vntaea Jș.) 10,7, 
Ad. stoica (Lie. 2 Buc.) 10,8. D. 
PeUrescu (Dan. Bmc.) 10,9 ; 200 m: 
L Sandu 21,5, D. Petrescu 21,7,
C. Hăpălanu (CSSA Buc.) 21,9 ; 
«00 m : P. Gheorghe (Din.) 49,3,
D. Preoțescu (CSSA Buc.) 49,5.
A. Glăvan (Rovine Craiova) 49,6 ; 
900 m : L. Darvaș (Amidex Tg. 
Sec.) 1:52,5, M. Prundeanu (Lie. 2 
Iș.) 1:52,6, I. Stroe (Rapid) 132,7; 
1500 m : Darvaș 3:53,4, D. Nistor 
(Lie. 1 B. Mare) 3:54,0. M. Prun
deanu 3 36,2 ; 5 000 m : G. Marko 
(Amidex) 14:35,0, D. Sapoval 
(CSS Tulcea) 14:35,2, C. Ariciu 
(GS Chimie PL) 14:3«4 î 110 mg t 
A. Tarbă (LCEA C-l) 14,6, L. 
Giorgian (Lie. 2 Buc.) 15,2, E. 
Mathe (CSS Buzău) 15,3; 400 mg: 
Tarbă 53,8, N. Pitea «CSS Ora
dea) 55,3, E. Simon (CSS Deva) 
55,5 ; 2 000 m ob. : L Păduraru 
(Lie. 2 Iș) 5:46,2, N. Moisei (CSS 
Sibiu) 5:47,8, I. Turosu (CSS Tul
cea) 5:49,0 ; 10 km marș : V.
Stubelanu (CSM Sv.) 47 32,5, p. 
Popovlci (CSS Dorohoi) 50:03,5. 
V. Avaslllchloale (CSS Dor.) 
51:30,0 ; lungime : P. Stanciu 
(LCEA) 7,31 m, Gh. Cojocaru 
(LCEA) 7,17 m, C. Brătucu (Ra
pid) 7,14 m ; triplu : M. Ene 
(LCEA) 15.78 m. P. Stanciu 
16,07 m, M. Nencăiu (CSS I Gl.) 
14,90 m — record Juniori n ; 
înălțime : E. Popescu (Lie. 2 
Buc.) 2,13 m — record juniori n. 
L. Maftei (Lie. 2 Iș.) 2,08, S. Ma
tei (Lie. 2 Buc.) 2,05, C. Mili
tant (Viit. Buc.) 2,05 m ; prăji
nă : D. Ganea (LCEA) 4,30 m, A. 
Szallay (CSS Steaua) 4.30 m. 
I. Grumăzescu (CSM Iș.) 4,20 m : 
greutate : S. Tirichlță (CSSA) 
16,52 m, V. Savu (Met. Buc.)
15.72 m. I. B alint (CS Arad) 
14,20 ; disc: M. Bâră (Olimp. Cv.)
50.72 m, Șt. Karpoș (CSS Mediaș) 
47,42 m. M. Oprea (CSS Steaua) 
47,18 m ; suliță : C. Chiriac (CA 
Roman) 62.80 m. N. Roată (CSS 
Brăila) 61,32, V. Nechita (CSS 
Bacău) 58,14 m ; ciocan : M. Ro
man (Viit. Buc.) 57,54 m, M. cră

ciun i 
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CONCURSULUI PRONOSPORT
DIN 27 MAI 1979

L Mânerul G.H. — F.C.M. Ga
lați 1

II. Srteagrufl roșu — I.CJ.M. Bv. 1
IUI. Mutscel'ull — F.C. Consitamita 1
IV. Oltul — C.S.M. Suceava 1
V. Eiectax>purt«re — Petroihufl. 1
VL Met. PLopeni — Gaz metan 1
Vn. Pnognesiu/1 — Metalul Buc. 2 
VUL Autobuzul — Rapdid Buc. x
IX. Podiamia — Dinamo Slatina 1
X. F.C.M. Reșița — Min. Cavnce 1

Auir
XI 
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I
I OLIMPICII*' PLLACA AZI LA MISKOLC

MUSCELUL Cimpulung
F.G Constanța

Petcu, Drogeanu — D. Zamfir 
Penlu, Livciuc.

Aurel PĂPĂDIE

I
• Sîmbătă a avut loc un joc-școaiâ cu Sportul

studențesc ® Azi, un nou antrenament la Oradea

I
I

„Olimpicii" 
faza finisării 
partida retur 
de fotbal a 
după-amiază,

I
I

noștri atu intrat In 
pregătirilor pentru 

au ecMpa olimpică 
Ungariei. Sîmbătă 

, pe stadionul Dtaa- 
mo, ei aru întâlnit intr-un nou 
joc-șooafâ („In came nu ne va 
interesa reauMatiul" — ne spunea 
antrenomul principal FI. Halagian) 
pe divizionara A Sportul studen- 
' • ■ Joc

M
un 
l-a

I
I
I
I
I

țese. înitm-adevăr, a fost un 
de 80 de minute, de punere 
punct a umor idei de joc, 
meci fără arMtel (acest roi__
avut antrenorul federal C. Dră- 
gușin), cu întreruperi șl reluări 
de faze. Condițiile de joc n-au 
fost dintre cele mai bune, pen
tru că a plouat torențial înaintea 
partidei și, apoi, mărunt pe par
cursul primei reprize (terenul, 
însă, a fost destul de bun). Olim- 
pMi au început jocul ta urmă
toarea formație : Coman — M. 
Zamfir, Stancu, Cirstea, Ivaa — 
Augustin, AI. Nicolae, Iovănescu
— CămAtaru, Radu H, Rădules- 
eu, ta fimp ce la Spartul studen
țesc au jucat Lazăr —• Stroe, 
Clugarln, Cazan, Manea — O. Io- 
nescu, Șerbănlcă, Munteanu I —

M. Marian, iorgulescu, Predeanu 
(după pauză aveau să mal Ce 
folosiți Moraru, B. Grigone, M-jn- 
teanu H, Tănăsescu, C&țal, M. 
Sandu). La „oddimpdci.” n-a jucat 
Ștefănescu, ușor accidentat. ta 
condițiile terenului alunecos, 
pentru a se evita accSderatările, 
angajamentele pentru balon s-eu 
făcut cu destulă reținere, ceea ce 
au permite aprecieri esențiale. 
A plăcut Cămăitairu, care a ta- - 
scris goluri frumoase. După pau

ză, la „olimpici" au mal jucat 
Purtau, M. Răducanu, Stan gt 
Doru Nicolae.

Sîmbătă seara taM oHmpic »-a 
deplasat la Oradea, tmde a taat 
parte dumânocă M tm program 
de recuperare. In această dtaai- 
neață, pe stacfionua Iul T. C. Bi
hor va avea loc un ncu antre
nament, după care se v* pleca 
la Misfcolc, au aatacarvl. Vor 
face deplasarea toți eel U jucă
tori fcăoeiti sîmbătă, păus Ștefă- 
nescu șl eed doi portari de re
zervi : Speriata < Bucu.

CEHPULUNG, 
Frumos, chiar 
acest meci, ta _ _____ _____
a fost echipa gazdă, care, cu Sa
bla Iul Damocles deasupra capu
lui, a ținut mult să se reabili
teze după usturătoarea lnfrînge- 
re suferită ta etapa trecută la 
Brăila (2—6). F.C. Constanța, eu 
gîndul de a-1 ajuta Indirect pe 
cel de la Portul- (angajați ta 
lupii directă, pentru „supravie
țuire- cu Muscelul), a Jucat fru
mos, deschis, cu acțiuni pe poar
tă, contribuind ta egală măsură 
la practicarea tmui fotbal de bun 
nivel tehnic și spectacular. Mus
celul, care a dominat cea mal 
mare parte din timp, a reușit 
ea din sumedenia de ocazii avu
te, să concretizeze de două ori, 
prin ANCUȚA (min. 32, după un 
slalom —------  * ' ----
Încheind __
speranțe pentru portarul 
tânțean șl min. <9, eîr.d 
luat, cu ..__ 2, __ l.i__
lucrat" de fostul constănțean M. 
Popescu). A condus foarte bine 
R. Schwel (Timișoara), următoa
rele formații :

27 (prin 
foarte 

care vioara tatii
telefon), 

frumos

printre 3—4 adversari, 
acțiunea cu un șut fără 

’ cons- 
a re- 

capul, un balon „pre-

MUSCELUL : Istraie — Viase, 
Mluțu, Păun, Badea — L Zamfir, 
Bădescu (min. *0 Vlăsceanu), M. 
Popescu — Glngu, Pamfil 
(mita. 73 Dobrescu), Ancuța.

Constantin ALEXE

F.C. CONSTANȚA : Sărăcia - 
Mustafa, Buduru, Bălcsu, Tur- 
cu — Borali (min. 30 Roșu),

I
I Miine, la Calafi

| LOTUL A-F.C M. GALATI
I „Tricolorii“ Iși continuă pregătirile pentru

SERIA A Ha
AUTOBUZUL București 
RAPID București

O 
O

dlrzenle,

I meciul cu echipa R. D. Germane

I
I
I
I
I
I

GALAȚI, 27 (prin telefon), Lo- 
tuH reprezentativ de fotbal se 
află, de Vineri seama, M GaSațl.

Sîmbătă a avut loc un
anitrenamant fizioo-țehniioo-'tac- 
tte. Dudu Georgescu s-a acciden
tat ușor, dlar se speră eă el va 
fi apt de joc chiar pepitmu pamti- 
da 
de 
ta, 
de 
duminică n-a pamtiicilpat ieșeanul 
Rooniiă n, came a cerut anfireno- 
rului C. Cemăaanu permMiunea 
de a Juca ta echipa sa de dub, 
ta finala Cupei FJl.F., progra
mata la Brăila. Dorința lui a fost 
îndeplinită șl, imediat după jocul 
de la Brăila, el a revenit >a Ga
lați Luni, antrenamentele conti
nuă. Marți, lotul are prevăzut

amicală de marți. Programul 
duminică a cuprins, diminea- 
un amitfrenamenit sub formă 
joc-școală. La programul de

un joc de verificare pe taarito- 
nuH Dunărea, de ta «ra U, cat 
F.C.M. Galați, Mdetrul ’sedai I a 
Dâvflzătai B, Antremonull Cesnăfilanu 
ne-a camumiiaat eă via începe 
acest uttttai test taetotea depla
sării la Berifin cu următoarea 
formație : Iordache — Tilihol, 
Sameș, Pălttaișan, Koller — Bo- 
milă 11, Dinu, BSlSnl — FI. Gri- 
gore, Dudu Georgescu, Chlhaia. 
In funcție de randamentul jucă
torilor din acest ,junsprezeoe“, 
după pauză stat posibile modi
ficări, ummînd să fie uHăteați 
Ștefan, Cusitov, Femei, Sabău, 
Terîieș șl Țăitaar. De sutiHniat 
faptul oă rezervă de fundaș nu 
există, deoarece Angheffinâ nu s-a 
prezentat ptaă duminfică seara la 
Galați 1

Gheorghe NERTEA

I
I In finala Cupei F. R. F., la Brăila

I UNIVERSITATEA CRAIOVA

Joc disputat cu multă_______
uneori dincolo de limitele regu
lamentului, pe stadionul Dinamo 
din Capitală, Încheiat cu un re
zultat de egalitate : 0—0. In
prima parte, jucătorii de la 
Autobuzul au avut superioritate 
ta construcția acțiunilor ofensive 
șl au fost la un pas de a tascrle 
mal ales In min. 40, clnd min
gea expediată puternic de fun
dașul Ispas a Intîlnlt bara șl apoi 
a Ieșit afară. După pauză fero
viarii au avut perioade mal în
delungate de dominare, dar M. 
Stellan (min. 50), Cojocaru (min. 
64), Manea (min. 88) n-au putut 
Înșela vigilența portarului Moca- 
nu. în această parte a meciului 
șl Autobuzul a beneficiat de o 
ocazie, dar Margelatu (min. 67), 
din careu, a șutat peste poartă. 
Echipa Rapid se poate socoti ne
dreptățită de acest rezultat, de
oarece In min. 61, Manea, care 
pătrunsese in careu, a fost Îm
pins de D. Ene, iar arbitrul a 
lăsat jocul să curgă, fără să 
acorde, așa cum se Impunea, o 
lovitură de la 11 m. Pentru di
ferite neregularitățl au primit 
cartonașe galbene Șutru, Mate- 
escu, Popa, Bartales șl T. Zamfir.

A condus cu greșeli C. Băr- 
bulescu (București).

AUTOBUZUL : Mocanu —
Strole (min. 46 : D. Ene), Boșu, 
Mateescu, Ispas — T. Zamfir, 
lacob, Gr. Marcu — Sultănolu, 
Stagiorzan, Margelatu.

RAPID : ionlță — Popa, Petcu, 
Plrvu, Puriț — N. Paraschlv 
(min. 81 : Rîșnlță), Șutru, M. Ste
llan — Bartales (min. 68 : Ron- 
tea), Cojocaru, Manea. ’

Pompiliu VINTILA

I
POLITEHNICA IAȘI 4-1 (2-0)

ȘOIMII Sibiu 
RULMENTUL

I
I
I

BRAIL A, 27 (prin telefon). Pe 
stadionul Municipal din 
țațe, in fața a 15 000 de 
tori, s-a disputat finala 
ediții a „Cupei FJLF.“, 
Universitatea Cmacova fi 
mea. lași.

Cele două echipe (ta 
formația olteană) au furnizat 
partidă plăcută, dinamică, 
numeroase faze de poartă 
căzii de goi. La începutul 
Iul, ieșenii! păreau favoriți, 
fiind că „U“ Craiova avea 

chiar

tocah- 
țpecta- 
pritmei 

între 
Podi-beb-

ml-Balacl (reintrat de... două 
nute).

A arbitrat satisfăcător Borneo 
Sttacan (București), formațiBe :

0
Alexandria 0
(prin telefon). F.C. 
șl Rulmentul Ale- 
angajat Încă de la

, ’ acerbă,
dar In llmț-

SIBIU, 27
Șoimii Sibiu 
xandria s-au ____
Început tntr-o dispută 
fără menajamente, '

SERIA A m a

I
I
I

•pecaOl 
■“ O

CU 
șl O- 
jocu- 

dat 
- .. --------------- șapte

titulari absenți. Dar, chiar dăn 
start, cnaiovenii s-atu impus, ba- 
ztnriiu-șl Jocrul pe o talie de mij
loc mult mai activă șl mai >e- 
r. In care a excelat Beldeanu. 

atac am remarcat plecările 
lansate ale Hui Cîrțu, din Unda 
a doua, came a trecut ușor prin 
apărarea nestacroiruizată a ieșeni
lor. Primele două gotaU aveau 
să poarte, dealtfel, ampren/ta 
acestei orientări tactice. Au În
scris CÎRȚU (min. 29) și DONO- 
SE (min. 35). Au mai ratat Bcf- 
deamiu (min. 19), Cîrțu (min. 31), 
Geolgătu (mta. 43). In tabăra cea
laltă s-a combinat excesiv, Iar

POLITEHNICA IAȘI : Naște — 
Safian, Ursu Omin. 46 D. KkNES- 
CU), Mureșsn, MMtalcea — RO- 
MJLA H, Simtonaș, C. IONESCU 
— Oostea, Oemescu (mta. 
nSă), Florean,

La încheierea partâdei, 
Covad, vicepreședinte *
a înmtoat echipei Itatvensttatea 
Onaforva „Cupa F-R-F.”. Universi
tatea și-a dstfgat astfel dreptul 
de participare ta vStoarea ediție 
a Cupei balcanice tateretaburi.

«5 Dă-

Ștefan 
F-Rjr.,

GF.R. Timișoara 
MUREȘUL Deva

o (0)
1 (0)

cete trei „vMuri” au fost mereu
, ta cooteaittrop cu tafiențiile mdj-

tocașUor.
La reiloaire, tot cratovendi Ud

creează ocazii mal bune și ma-
| jorează scorul prin CtRTU (mta.

61), care Înscrie eu capul, la o
1 centrare a lui Beldeanu. în man.

73, la o fază mai curată a fețe-

Adrian VASILESCU

Miza mare a jocului a făcut ta 
de ambele părți să se joace 
foarte prudent, în special apără
rile imediate. Fotbaliștii timișo
reni au acționat, totuși, ceva mal 
mult ta atac, dar nu au pericli
tat poarta lui Nagy. Dintre fa
zele cele mal importante, pe pri
mul plan se situează, evident, 
aceea din min. 72, etad GHER- 
QA a deschis scorul, la • gre
șeală a Întregii apărări a gazde
lor. Trebuie amintite, de aseme
nea, acțiunile din min. 41 șl 
min. 85, clnd arbitrul N. Petri- 
ceanu a refuzat două lovituri de 
la 11 metri, prima cuvenită ti
mișorenilor și cea de a doua oas
peților. în urma acestei lnfrin- 
geri, C.F.R. Timișoara șl-a 
spulberat orice speranță de a 
supraviețui ta Divizia B.

C.F.R. TIMIȘOARA : Șuclu — 
Lotreanu, Stmda, Chlmiuc, Da-

PRIMELE REZULTATE ALE TURNEULUI FINAL DE JUNIORI

I
I

mior, Geolgău scoate, cu capul 
de pe linia porții, un șut al lui 
Safian. în mim. 77, Dănllă ratează 
un penalty acordat la un fault 
oomis... In alama careului. Pește 
două minute, DANILA reduce 
scorul, insistlnd Ia o minge pe 
partea stingă. Ultimul gol este 
înscris ta min. 84 de CRIȘAN, 
după o combinație cu Cirțu și

Ieri s-au desfășurat la Brașov 
meciurile primei etape a turneu
lui final de juniori, lată rezul
tatele Înregistrate șl autorii 
lurilor :

seria i; CJS.Ș. Craiova 
„U- Cluj-Napoca 4—2 (2—1). 
marcat : Roman (min. 16 șl 
Popa (min. 36), -- ----- *-------
respectiv Turcu 
calls (min. 54) ;
— F.C. Șoimii
Au înscris : Dumitru (min. 71),

77), respectiv

go-

Au
Pltaru (min. 
(mta. M) șl
Tractorul Brașov 
Sibiu 2—1 (0—1).

Moldovan (min.
Crăciun (min. 7).

seria a n-a : 
C.S.S. Timișoara 
hirfle au fost marcate de Flșic 
(imin. 28 și 72) șl Moceanu (min. 
S3) ; C.S.S. Pajura București — 
F. C. Constanța 0—1 (0—1). 
marcat C. Aurel (min. 28).

Miine sînt programate partidele 
etapei a doua. Ele se vor disputa 
pe stadioanele Municipal și 
I.C.I.M., de la ora 17. (C. Gruia 
și P. Dumitrescu, coresp.).

A

STEAGUL ROȘU Brașov 4 (2) 
LGI.M. Brașov 1 (1)

Au Înscris : Paraschivescu (min.
18 șl 43), Papuc (mtn. ta), Ștaea 
(mta. 83), respectiv Ciobanu 
(min. 8).
PROGRESUL Brâifa 2 (2)
DELTA Tulcea 1 (1)

Autorii golurilor : Pirlog (min.
11), Ologu (tnin. 38), respectiv 
Lala (tain. 21 din 11 m).
PORTUL Constanța 5 (3)
VIITORUL Vaslui 1 (0)

Au marcat : Corendea (mta. 7 
dtn ii m, min. 11 șl mta. Fi din 
11 m), Leu (min. 37), Biliboacă 
(min. 55), respectiv Constantin 
tarta. 55).

RELON-CEAHLĂUL P. N. 2 (2) 
TRACTORUL Brașov 1 (0)

Au marcat : Crivoi (min. 6), 
Nlța , (min. 30), respectiv Chio- 
reanu (nrln. 65).

(Relatări de la C. Gruia, D. 
Cristache, St. Nace, c. Filiță, D. 
Bolohan, Gh. Briotă, Tr. Lancea 
șl C. Rusu.).

VICTORIA Tecuci 2 (2)
F.C Brăila 0 (0)

Au înscris : O. Rusu (mta. 4) 
șl C. Rusu (mta. >4).
MINERUL Gura Humorului 1 (0) 
F.CM. Galați 0 (0)

Unicul gol a fost realizat de 
lavomiciuc (mta. 55).
OLTUL Sf. Gheorghe 1 (0) 
CS.M. Suceava 0 (0)

Au Înscris : Sebesteyn (mta. 
T3).

1. F.C^I. GALAȚI 30 21 3 6 58-27 452. Steagul roșu 30 19 4 7 53-20 423. C3.M. Suceava 30 17 5 8 53-26 394. F.C. Constanța 30 15 2 13 46-30 325. F.C. Brâila 30 14 2 14 40-37 306. Virt. Vaslui 30 13 4 13 32-40 307. Delta Tulcea 30 14 1 15 39-37 298, I.C.I.M. Brașov 30 12 5 13 42-42 299. Nitramonia Fâg. 30 11 6 13 34-42 2810. Prog. Brâila 30 11 6 13 32-41 28
11. Minerul G.H. 30 12 4 14 27-44 2812. Tractorul Bv. 30 12 3 15 39-47 27
13. Oltul Sf. Gh. 30 11 5 14 31-45 27
14. Portul Cța 30 12 2 16 42-46 26
15. Muscelul C-lung 30 12 2 16 40-47 26
16. Vict. Tecuci 30 12 2 16 47-56 26
17. Relon Ceahl. 30 11 3 16 23-37 25
18. Constr. lași 30 8 7 15 25-39 23

NITRAMONIA Făgăraș 3 (1)
CONSTRUCTORUL lași 0 (0)

Autorii golurilor ; Clutac tarta. 
U dta 11 m și mta. 83) ți Bădllă 
(min. 78).

tele regulamentului. încă din 
start, gazdele conduc Jocul, mij
locașii „leagă” mal bine, dar 
apărarea aglomerată a oaspeților 
le dejoacă Intențiile ofensive. 
Eiblenll sînt aproape de gol ta 
mta. 25. 32 ți 42, dar Frățllă (de 
două ori) șl Țurlea nu reușesc 
aA Înscrie. Contraatacul Rulmen
tului funcționează bine șl Volci- 
lă Încearcă — în min. 28 șl 44 — 
să „amendeze” bîlbîlala apărători
lor gazdă. După pauză, slblenil 
lșl mențin pozițiile avansate In 
teren, domină, presingul lor se 
accentuează, dar Înaintașii gre
șesc copilărește șl atunci clnd 
sînt pe punctul de a marca (min. 
60 Rusu trimite spre poarta apă
rată de excelentul Borol), apare 
piciorul lui Pleșolanu, care sal
vează de pe linia porții. Oas
peții preocupați mai mult de 
apărare, se văd din ce In ee 
mal puțin ta atac, dar o fac 
deliberat, pentru ca In final să 
obțină o remiză echitabilă. Arbi
trul E. Feldman (Baia Mare) a 
condus bine un meci greu.

ȘOIMU SIBIU : Sebln — Ro
tar, Neagu, șoăită, ștefan — 
Rusu, Biriș, Țurlea — Schwartz 
(min. 78 Manoitu), Frățllă (min. 
65 Bratu), Haimeun.

RULMENTUL 2 Borol — le- 
sat, Tiuș, Pleșoianu (min. 86 
Crlstea), Alexandru — Ghiță. 
Chlriac, Pană. — Radu (mta. 78 
Volcu), Volcllă, Ifrim.

Florin SANDU

PROGRESUL VULCAN 0 (0)
METALUL București 2 (2)

Autorii golurilor : Șumulanschi 
(mta. U din u m) șl Giugiu- 
mică (min. 31).
CHIMIA Tr. Măgurele 2 (0) 
GS.M. Drobeta Tr. Sev. 1 (0} 
Au marcat : Dragolea (mta.

87), Andrei (mta. 87), respectiv 
Poneea (min. 88, autogol).
VIITORUL Scornicești 5 (4) 
Ș.N. Oltenița 0 (0)
Au înscris : P. Petre (min. 1), 

Badea (tata. I șl 34), Șoarece 
tmtn. 33) șl Mincu (mta. 83 din 
n m).

miau — Bocănld (min. 71 Hart), 
Grlgorescu, Androvlcl — Nico
lae (min. 83 Tompa), Etolșin, 
iancu.

MUREȘUL DEVA î Nagy — 
Rebegllă, Marincău, Cojocaru, 
Varga — Moga, Valașuteanu 
(min. 63 Petre ; min. 73 Topor), 
Schmidt — Enescu, Gberga, 
Culea.

Ion STAN-coresp.
Bistrița

ETAPA VIITOARE (duminică 3 
tanle) : Viitorul Vaslui — I.C.I.M. 
Brașov (1—2), Delta Tulcea — 
Constructorul Iași (0—3), Portul 
Constanța — Nitramonia Făgăraș 
(3—2), F.C. Brăila — Minerul 
Gara Humorului (0—1), Steagul 
roșu Brașov — Muscelul câmpu
lung (1—0), Oltul Sf. Gheorghe 
— Progresul Brăila (0—2), Victo
ria Tecuci — C.S.M. Suceava 
(0—3), F.C.M. Galați — Rdon 
Ceahlăul P. Neamț (1—0), Trac
torul Brașov — F.C. Constanța 
(X—5).

METALUL Plopeni 3 (2)
GAZ METAN Mediaș 1 (1J

Autorii golurilor : Eparu (mta. 
3), Florea (min. 5 și 79), respec
tiv Boaru (min. 32).
POIANA Cimpina 2 (2)
DINAMO Slatina 0 (0)
Au Înscris : Liviu (mta. 15) șl 

Manolache (min. 31).
ELECTROPUTERE Craiova 1 (1) 
PETROLUL Ploiești 0 (0)

Unicul gol a fost realizat de
Călin (min. 27).
F.C.M. Giurgiu 2 (0)
CHIMIA Brazi 1 (0)

Autorii golurilor : Preda (min. 
54), Corin (min. 71), respectiv. 
Dobre (min. 84).

Relatări de la Nlc. Ștefan, D.'. 
Gruia, i. Oprea, M. Boghici, E. 
Stroie, T. Cos tin șl Tr. Barbă- 
Ută.
1. VIIT. Scornicești
2. Met. Plopeni
3. Metalul Buc.
4. Rulmentul Alex.
5. Petrolul PI.
6. Autobuzul Buc.
7. Rapid Buc.
9. F.C.M. Giurgiu 
9. Dinamo SI.

10. Prog. Vulcan
11. Gaz metan
12. Poiana Cimpina
13. Șoimii Sibiu
14. C.S.M. Dr. T.S.
15. Electroputere 
14. Chimia Tr. M.
17. Ș.N. Oltenița 
14. Chimia Brazi

ETAPA VIITOARE (duminică 3 
iunie) : C.S.M. Djobeta Tr. Se-, 
verin — Ș.N. Oltenița (0—2), Po- ; 
ian a Cîmpina — Șoimii Sibiu 
(•—?), Dinamo Slatina — F.C.M.’ 
Giurgiu (0—1), Chimia Tr. Măgu
rele — Progresul Vulcan Bucu
rești (0—1), Autobuzul București 
— Viitorul Scornicești (0—2)/ 
Rulmentul Alexandria — Petrolul 
Ploiești (1—2), Rapid București — 
Metalul Plopeni (0—1), Chimia 
Brazi — Metalul București (1—5), 
Gaz metan Mediaș — Electropu
tere Craiova (1—1). i

30 17 3 10 47-30 37
30 14 4 10 44-24 36
30 14 7 9 39-28 35
30 13 8 9 30-25 34
30 15 3 12 45-28 33
30 14 5 11 45-30 33
30 10 12 8 45-31 32
30 12 7 11 28-39 31
30 13 4 13 51*48 30
30 13 4 13 35-37 30
30 11 8 11 30-34 30
30 13 3 14 46-43 29
30 11 7 12 34-33 29
30 1 2 3 15 35-43 27
30 12 3 15 33-48 27
30 11 5 14 28-45 27
30 6 9 15 21-44 21
30 7 5 18 28-52 19

C. F.R. Cluj-Napoca 2 (1)
AURUL Brad 0 (0)

Au marcat : Coman (min. 33)
șl Berindel (min. 70).
MINERUL Anina 1 (1>
.U* Cluj-Napoca 0 (0)

Unicul gol a fost realizat de
Platagă (min. 32).

(Relatări de Ia I. Toma, P. 
Sumandan, I. Ducan, M. Vtlceanu.
D. Glăvan, B. Cretu, I. Lespuo

GLORIA
GI.L Sighet ’ 0 (0)

Au marcat : Moga (mta. C), 
Nicolae (min. 47) șl Berc ean u 
(min. 55).
MINERUL Moldova Nouă 1 (1) 
UJd. Timișoara 1 (1)

Au înscris : Cos ti oaș (min. 20) 
pentru Minerul, Belanov 
35) pentru U M.T.
CHIMICA Timăveni 
IND. SIRMEI G Turzii

Autorii golurilor : Vig
66), Marton (min. 85), > 
Muresan (min. 12).
METALURGISTUL Cugir 
VICTORIA Călan

Au Înscris : Stalcu 
șl Simu (min. 75).
F.C.M. Reșița 
MINERUL Cavnic

Au marcat : Gabel .
59 șl 75), Oancea (min. 
șl Dogan (min. 56).
DACIA Orăștie 
ÎNFRĂȚIREA Oradea

Autorii golurilor : Stan 
5), Stîncel (mta. 30 din 
Nenu (min 75), Szllaghi 
80), respectiv Soci (min.

(min.

2 (0)
1 0)
(mta. 

respectiv

2 
0 

(■mim.

(min.
16

7 
0
3, 
»1

m 
(0) 
«•)

(4) 
(0)
u, 
W)

(2)
0)

4
1
(min.

11 m), 
(min.

M).

șl P. Lungu.).
1. „U* duj-Nop.
2. Gloria B-ța 
X F.C.M. Reșița 
4. Min. Anina 
J. C.FJL Cj.-N. 
A Aurul Brad
7. Metalurg. Cugir
8. Chimica Tim.
9. Minerul M.N.

10. Min. Cavnic
11. lnd. tirmei C.T.
12. U.M. Tim.
13. Mureșul Deva
14. Infr. Oradea
13. GI.L. Sighet 
IA Dacia Orâștie 
17. Vict. Călan 
IB. CJJl. Tim.

30 18 4 8 61-19 40
30 15 4 11 60-33 34
30 13 7 10 53-31 33
30 1 4 1 13 54-39 33
30 14 4 12 40-34 32
30 14 3 13 48-39 31
30 13 5 12 38-48 31
30 14 2 14 44-46 30
30 14 2 14 35-42 30
30 13 4 13 46-59 30
30 13 3 14 44-37 29
30 11 7 12 35-42 29
30 12 4 14 32-42 20
30 12 3 15 35-42 27
30 11 5 14 37-52 27
30 12 3 15 25-42 27
30 11 3 16 22-63 25
30 11 2 17 45-44 24

ETAPA VIITOARE (duminică 1 
Iunie) : md. strmei C. Turzii — 
Aurul Brad (0—2), C.I.L. Sighet
— Minerul Anina (2—4), .Minerul 
Moldova Nouă — Mureșul Deva 
(0—3), înfrățirea Oradea — C.F.R. 
Timișoara (1—2), U. M. Timișoara
— Minerul Cavnic (1—4), „U«
Cluj-Napoca — Chimica Tîrnă- 
venl (0—1), Dacia Orăștie — 
C.F.R. Cluj-Napoca (1—3), victo
ria Călan — F.C.M. Reșița 60—4); 
Metalurgistul Cugir — Glori» 
Bistrița (0—4).



In turneul individual al C. I. de popice (Juniori)

HIE HOSU SI ALEXANDRU NASZODI
VICTORII ROMÂNEȘTI

IN ț.REGATA PANCEAREVO"*

AU OBȚINUT MEDALII DE ARGINT Șl BRONZ
Evoluînd la Roma, în cadrul 

Campionatelor internaționale 
ale Italiei (opt echipe. 33 de 
concurenți), pentatlonistul ro
mân Dumitru Spîrlea a repur
tat un remarcabil succes. La 
capătul celor cinci zile de în
treceri, la care au luat parte 
sportivi de valoare din Italia, 
S.U.A., Suedia, R.F. Germa
nia. Franța, Anglia, multiplul 
nostru campion a obținut _ o 
meritată și aplaudată victorie, 
cu 5213 p, care probează • 
dată în plus forma bună pe 
care a atins-o în acest an Du
mitru Spîrlea, învingător ți ta 
campionatele internaționale ale 
Franței. Iată punctajele reali-

zate: călărie 930 p, scrimă 
1 000 d (în această probă Spîr
lea s-a clasat pe locul 1—2. la 
egalitate cu Glenesk — S.U.A.), 
tir 1066 p (locul întîi in pro
bă), înot 1 136 p, cros 1081 p. 
Dumitru Spîrlea i-a învins, 
printre alții, pe Daniele Massa- 
la (Italia) 5143 p. George Hor
vath (Suedia) 5115 p, Dean 
Glenesk 5 113 p, Alain Cortes 
(Franța) 5103 p, Ben Withers 
(S.U.A.) 5 095 p. Iuliu Galovid 
s-a clasat pe locul 9 cu 4 943 p, 
iar Cezar Răducanu pe locul 
17 cu 4 800 p. Clasament pe 
echipe : S.U.A. 15 281 p, Româ
nia 14 956 p. Italia 14 912 p. 
Suedia 14 813 p, Italia B 
14 792 p, Franța 14 415 p.

ALEXANDRU NASZODIILIE HOSU

SOFIA, 27 (Agerpres). — Par- 
ticipînd la cea de-a 17-a ediție 
a Competiției internaționale de 
canotaj „Regata Pancearevo\ 
sportivele din România au obi 
ținut o serie de splendide vieto-' 
ril ; astfel la cursa echipajelor, 
de 4 plus L echipajul României 
s-a situat pe locul tatii. întreetnd 
echipajele Bulgariei si Franței^ 
De asemenea, canotoarele român
ce au terminat Învingătoare lâ 
doi fără cirmacL dublu visle. 4 
plus 1 cu visle.

TENISMANII NOȘTRI»

In turnee

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

joc care a „încălzit* tribunele 
prin lupta acerbă care s-a dat 
In trei din cele patru seturi, 
în urma acestui rezultat, vo
leibalistele albaneze au urcat 
pe cea de a treia treaptă a 
podiumului, realizînd cea mai 

a lor in 
Din nou 

Aliko, că— 
Eva Dunl 
s-au evi-

Sodiumului, realizl_
ună performantă 

competiția balcanică. 
Ela Tase și Tatiana 
rora li s-au alăturat 
și Tatiana Kalemi, 
dențiat printr-un joc complex 
ți eficace.

Nici de data aceasta, tradiți
onala întrecere dintre forma
țiile masculine ale Greciei și 
Turciei nu s-a dezmințit, cele 
două sextete angajîndu-*e 
fără rezerve în joc și făcînd 
ca -schimbările de situații să 
mențină trează atenția asisten
ței. Voleibaliștii turci au tre
cut pe lîngă victorie. în setul 
al IV-lea, moment în care 
conduceau cu 2—1 la seturi ți 
13—4. Dar ei s-au și conside
rat învingători, au slăbit rit
mul, în timp ce în echipa 
Greciei introducerea lui Nico
laidis (204 cm) a adus o creș
tere impresionantă a randa
mentului atacului, ceea ce a 
permis întoarcerea rezultatu
lui : Grecia — Turcia 3—2
(U, —«. —8, 13, 11).

Confirmînd valoarea destul 
de ridicată arătată în meciuri
le anterioare, reprezentativa 
masculină a Iugoslaviei a ob
ținut o victorie clară cu 3—0 
(10, 13, 13) în fața unei for
mații a Bulgariei în declin de 
formă, rezultat care. în final, 
le-a adus „plavilor* locul al 
doilea, pentru că în ultima zi 
ei au învins și formația Tur
ciei cu 3—1 (—11, 7. 7, 2).

Era de prevăzut că titlul fe
minin va reveni echipei în
vingătoare din partida Româ
nia — Bulgaria. Din păcate, 
formația noastră nu s-a mai 
mișcat cu aceeași ușurință șl 
eficacitate ca în meciurile an
terioare și, fiind pusă în fața 
unor adversare bine pregătite 
din toate punctele de vedere, 
ea a dat la iveală lacune în 
pregătirea fizică, la preluare 
(rareori, dacă nu chiar nici
odată, au fost cedate atît de 
multe puncte direct din ser
viciu !), la blocaj și în orga
nizarea acțiunilor ofensive. în 
plan secundar, amintim și de 
unele deficiențe de conducere 
a echipei de pe banca antre
norilor. în aceste condiții, vo
leibalistele bulgare, care s-au 
dovedit superioare în toate

compartimentele. au cîștigat cu 
3—2 (—16, 7, —12, 8, 10), la 
capătul a două ore ți jumă
tate de joc. Arbitrii L Esemen 
(Turcia) ți J. Oisterșek (Iugo
slavia) au condus bine urmă
toarele formații: România — 
Mariana Ionescu. Irina Petcu- 
leț (Iuiiana Enescu), Doina 
Săvoiu. Maria Enache (Doina 
Morosanu), Constanța Iorga 
(Mari'nela Țurlea), Victoria 
Banciu (Gabriela Coman) ț 
Bulgaria — Verka Borissova. 
Țvetana Bojurina (Mariana Ha- 
laceva). Tatiana Gogova. Tania 
Rașeva (Anka Hristolova), 
Maia Stoeva (Tania Dimitro
va), Rumiana Kaișeva.

Simbătă seara s-a încheiat 
la Augsburg (R.F. Germania) 
turneul individual la fete ți 
băieți al Campionatelor euro
pene de popice rezervate ju
niorilor. La această importan
tă competiție continentală au 
avut drept de participare prÎȚ 
mii 20 clasați la fete ți băieți 
după disputele pe echipe ți 
perechi. Țara noastră a fost 
reprezentată la acest ultim act 
al „europenelor* de șapte con
curenți, 4 fete — Ibolya Ka
tona — care pornea ce princi
pală favorită, avînd cel mai 
bun punctaj după cele două 
probe Maria Iosif-Nichifor — 
cîțtigătoare a medaliei de aur 
la perechi. Elena Stan ți H<fi- 
ko Szasz și 3 băieți — Hi« 

8*

ROMA. 27 — Pe terenurile 
de la Foro Italico au conti
nuat campionatele internațio
nale de tenis ale Italiei. Pe
rechea _ Ilie Năstase (România) 
— Jose-Luis Clerc (Argentina) 
s-a calificat pentru finala pro
bei de dublu. Invingînd cu 
6—4, 6—4 pe americanii Man- 
son și Stockton. Titlul a reve
nit perechii formate din ceho
slovacul Tomas Smid și ameri
canul Peter Fleming, învingă
tori cu 4—8, 6—1 7—5 asupra
—................. ~ L.cuplului L Năstase — J. 

Clerc.
în semifinalele probei _

simplu: G. Vilas — G. Maye»
Gerulaitla 

0—6. 6—1, 7—5,

da
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ROMANIA 
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3 1 2 4t7 4
3 13 13 1

ko Szasz ți 3 băieți — 
Hosu, Alexandru Naszodi 
Constantin Stamatcscu.

Miza concursului a făcut ca 
marea favorită a individuale
lor, Ibolya Katona. mezina e- 
ctepei noastre ți, totodată, ce» 
mai tinără jucătoare de la CA 
(17 ani) să capotez^ să joec» 
imprecis ți să obțină un re
zultat modest — 361 pd (pe 
echipe a avut 429, iar la pe
rechi 409). care a coborit-o pe 
jucătoarea noastră pe locul 8 
in ierarhia europeană.

Dintre cei trei băieți au jn- 
cat foarte bine In finală Ilie 
Hosu ți Alexandru Naszodi. 
care au fost constanți in re
zultate ;* 
evoluții) ți s-au 
timpul pentru locul 1, care a 
revenit însă vest-germanului

6-3, 3-4 ab.| V.
— E. Dibbs
6—3.
• în semifinalele _______

feminin de tenis din Berlinul 
occidental, s-au înregistrat re
zultatele : Caroline Stoll (S.U.A.)

— Virginia Ruzici (România) 
8—1, 6—1 | Regina Marsikova 
(Cehoslovacia) — Evonne 
Goolagong (Australia) 6—2, 
3—6, 6—3.

turneului

A FOST STABILIT CEREMONIALUL
APRINDERII FLĂCĂRII OLIMPICE

(țață de primele lor 
.bătut* tot

ATENA (Agerpres). — Comi
tetul olimpic elen p Comite
tul de organizare a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mosco
va — 1380 au stabilit proto
colul ceremonialului aprinderii 
flăcării olimpice. Aceasta va 
ti aprinsă (captlnd tocul de la 
soare ca ajutorul unor oglin

Splendidă evoluție a volei
baliștilor noștri în partida de 
închidere a Balcaniadei cu 
echipa Bulgariei, în care au 
arătat un bogat repertoriu teh- 
nico-tactic, precum_ ți o mo
bilizare permanentă pe toată 
durata întîlniriL cîștigată cu 
3—8 (2, 5, 7). Antrenorii noș
tri au utilizat următorii jucă
tori : Oros, Dumănoiu, Pop,
Encscu (Stereo), Tutovan (Chi- 
fu), Gîrleanu.

La această ediție a Balca
niadei au fost distinși : L. Du
mănoiu, Maria Enache (Româ
nia), Ela Tase (Albania) ți O. 
Semih (Turcia) — cei mai com- 
pleți jucători I M. Tutovan, 
Mariana Ionescu (România), 
Maia Stoeva (Bulgaria), V. Tri- 
funovici (Iugoslavia) — cei mai 
buni atacanți ; C. Oros (Româ
nia), Verka Borissova (Bul
garia), V. Bogojevski (Iugo
slavia) — cei mai buni ridi
cători | Snjezana Azenik (Iu
goslavia) — cea mai tinără - 
participantă ! Y Nicolaidis 
(Grecia) ți T. Țanov (Bulga
ria) — cei mai populari jucă
tori. Menționăm, totodată, 
foarte buna organizare a com
petiției. asigurată de federația 
de specialitate ți C.M.E.F5. 
București.

S-AU încheiat campionatele europene de haltere

TEHNICE

VARNA, 27 (prin telefon). în 
ultimele două zile ale campio
natelor europene de haltere, 
sportivii români nu au mal 
avut aceeași comportare meri
torie ca în întrecerile prece
dente, la categoriile micL

De notat, totuși, că M. Par*~ 
pancea a corectat recordurile 
țării cu 7,5 kg la total și X5 
kg la aruncat, ceea ce consti
tuie oricum o performanță.

REZULTATE
categoria grea-ușoară (100 kg)
— 16 concurenți : L D. Rigert 
(U.R.S.S.) 402,5 kg — nou re
cord mondial (v.r. 400 kg), X 
P. Sircin (U.R.S.S.) 392,5 kg. 
X P. Asparuhov (Bulgaria) 
375 kg- X Șt Tașnadi 347,5 
kg; smuls : L Rigert 180 kg
— nou record mondial (vx.
178.5 kg), X Sircin 172,5 kg, X 
Asparuhov 170 kg— 9. Tașnadi
157.5 kg ; aruncat : L Rigert
222.5 kg, la a patra încercare 
226 kg — nou record mondial 
(VJ. 225 kg), X Sircin 220 
X J. Solyomvari (Ungaria) 
kg— 9. Tașnadi 190 kg.

205

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE LUPTE GRECO-ROMANE

Categoria grea (110 kg) — 
14 concurenți : L L Zaițev 
(U.R.S.S.) 400 kg, X B. Dran- 
darov (Bulgaria) 390 kg, X P. 
Kăks (R.D. Germană) 385 kg- 
X M. Parapancea 362,5 kg — 
nou record românesc (v.r. 355 
kg) ; smuls : L P. Chek (Ce
hoslovacia) 175 kg, X Dranda- 
rov 1723 kg, X Zaițev 17X5 kg— 
9. Parapancea 157 kg ; aruncat: 
L Zaițev 227,5 kg. X Drandarov 
217,5 kg, X Kăks 215 kg- 7- 
Parapancea 205 kg — record 
național (vr. 202,5 kg).

Categoria super-grea (+110 
kg) — 9 concurenți : 1. G. Bonk 
(R.D. Germană) 427,5 kg, 2. J. 
Heuser (R.D. Germană) 422.5 
kg, X R. Streicik (Cehoslovacia) 
390 kg _ 6. St Kreicik 345 kg ; 
smuls : L S. Rahmanov (U.R.S.S.) 
195 kg, 2. Bonk 185 kg, X Strei
cik 180 kg._ X Kreicik 155 kg 
— record românesc egalat ; a- 
runcat : L Heuser 2425 kg, X 
Bonk 24X5 kg. 3. V. Okorokov 
OJ.R.S5J 23X5 kg- 7. Kreicik 
198 kg.

CLASAMENT PE NAȚIUNI : 
L Bulgaria 278 B, X U RSS. 
239 p, X R.D. Germană 188 p, 4. 
Ungaria 188 p, X Polonia 175 p, X 
Cehoslovacia 141 p, X Români* 
133 p, & KT. Germania 110 p.

zi) In ziua de 19 iunie 1980, 
la ora 11,00 (ora Greciei), pa 
altarul din fața templului lu! 
Zeus din Olimpia. în aceeași 
zL primele schimburi de șta
fetă vor purta flacăra olimpi
că pe teritoriul Greciei da 
la Olimpia la Atena. Următoa
rele etape vor fi Delfi, Larissa, 
Veria ți Sere, de unde flacăra 
va fi preluată de sportivii bul
gari, care o vor transmite mal 
departe celor din România, a- 
ceștia urmind să o predea in
tr-un ultim schimb sportivilor 
sovietici. După ce va străbate 
circa 4 800 km pe teritoriile a 
patru țări, flacăra olimpică va 
ajunge la Moscova la U iulie.

Fotbal

(Urmare din pag. 1)

re. L Dulică a cîștigat prin 
descalificarea lui Gh. Ciobota- 
ru (Bacău), iar G. Dumitriu 
l-a învins prin tuș pe tulcea- 
nul ȘL Rusu. în absența cam
pionului european șl mondiaL 
rădăuțeanul ȘL Rusu (68 kg) 
— încă nerestabilit deplin in 
urma unei intervenții chirur
gicale — L Păun va lupta pen
tru tWu cu principalii săi ad
versari : Șt. Negrișan, M. Lu- 
ță, I. Alexandru. Deocamdată, 
I. Păun, ca ți ceilalți trei con
curenți, au depășit cu bine 
primul tur. Gh. Ciobotaru (74 
kg) l-a învins prin descalifi
care pe piteșteanul FI. Ene, 
iar I. Draiea (82 kg) l-a fixat 
cu umerii pe saltea (încă din 
primele secunde) pe arădeanul 
L. Ciuntă. P. Dicu (90 kg), be
neficiind de o decizie de du
blă descalificare în partida 
dintre I. Răduțescu (Slatina)

ți L Matei (Suceava), și In- 
vingîndu-1 prin descalificare 
pe N. Strugariu (Suceava), se 
anunță principalul favorit al 
categoriei, firește, cu condiția 
să-l întreacă și pe rapidistul 
Z. Felea, la rîndul lui victo
rios categoric tn primul tur. 
Și la categoriile 10q kg ți 
+100 kg favoriții au obținut 
succese clare, dar atît pentra 
ei, cit și pentru ceilalți spor
tivi 
tifia 
greu

' Si componenții 
au realizat succese care-j men
țin in prim-planul întrecerilor. 
Dar, dacă cei mai mulți dintre 
ei și-au depășit cu relativă 
ușurință adversarii, L Draic* 
și P. Dicu au întîmpinat o dîr- 
ză rezistență din partea parte
nerilor lor de întrecere, V. 
Prențiu și. respectiv, L R&du- 
(escu. Campionul european ți 
mondial I. Draiea n-a reușit

eonsacrați drumul spre 
va fi din ea in ce mai 
In reuniunile următoare, 

in partidele din turul 2 
lotului național

să finalizeze nici un procedeu 
de atac, ciștigînd prin descali
ficarea lu! V. Prențiu, dar a 
primit și el 2 puncte de pena
lizare. P. Diea a beneficiat de 
o decizie asemănătoare, insă cu 
mult mai mari emoții.
de aproape 
reușit să-și 
rioritatea și 
țin să fie 
fixare urmată de o centurare 
laterală, Dicu a luat avantaj la 
puncte (5—2), iar in primele se
cunde ale ultimei reprize, Ră- 
duțescu s-a lăsat dus cu ușu
rință In „tuș“, motiv pentru ca
re juriul a decis descalificarea 
sa șt firește, o sancțiune dis
ciplinară (suspendare pe un 
termen care urmează să fie sta
bilit).

întrecerile campionatelor na
ționale continuă azi de la •- 
rele 10 ți 17, în sala de atle
tism de la „23 August*.

Timp 
două reprize el n-a 

dovedească supe- 
a lipsit foarte pu- 
descalificat Cu a

Ion OCHSENFELD

LA ROMA, meciul amical Ita
lia — Argentina s-a încheiat la 
egalitate : 3—3 (1—1). Au marcat 
Causlo (mln. 27) șt Rossi (mln., 
55), respectiv Valencia (mln. 4) 
șt Pasarella (mln. 56, din 11 m).

CAMPIONATUL BRITANIC a 
fost cîștigat de echipa Angliei —
3 p, urmată de Tara Galilor —
4 p. Scoția — 2 P șl Irlanda de 
Nord — 1 p. In ultimele partida t 
Anglia— Scoția 3—1 a—1) : Irlan
da de Nord — Țara Galâor 1—1 
d-Ș).

IN MECI AMICAL, la Reykja
vik: islanda — B.F. Germania 
1-3 (9-3).

REZULTATE din turneul fin* 
ai „Cupei ULÎA*, pentru ju
niori, care se desfășoară tn Au»> 
trM : Anglia — Malta 3—9 (!—•)> 
Austria — Iugoslavia 1—1 (#—• | 
Cehoslovacia — B. r. Germ mita 
a—» d-«).

SELECȚIONATA Mexicului a 
Învins eu 4—4 (S—V) echipa
S.UUL, Intr-un med desfășurat la 
Leon, tn cadrul preliminarfflor 
olimpice.

TELEX a TELEX a TELEX
ATLRT0M 9 La Ludwigshafen. 

Franz-Peter Hofmdster (R.F.G.) a 
stahmt cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului pa 
404 m plat — 4S.S7.

BASCHET 9 In ultimul meci ai 
C.K. masculin (gr. B). M Salonic: 
Franța — Grecia 81—80. Pentru 
grupa A s-an mal calificat, din 
același turneu, echipele Spaniei 
șl Poloniei. 9 Turneul interna
țional feminin de la Praga a fost 
cîștigat de echipa orașului Mosco
va, care a întrecut în finală, CU 
94—63, selecționata Havanei.

CICLISM 9 Etapa a 9-a a Tu
rului Italiei (San Marino — Pls- 
toia, 243 km) a tost cîștigată de 
Roger <3e Vlaemlnck, în 6h56S7. 
Continuă să conducă Giuseppe 
SaroiuiL 9 După două etape, tn 
Premiul ziarului „L’Humanltâ" 
conduce Harold Wolf ■ (RJi.G,), 
învingător pe circuitul de U 
chalons-sur-Mame.

șan • Nona Gaprindașvill con
duce eu 3*ă (din 5), In turner* 
feminin de la Piotrkow (Polonia). 
Maestru româncă I.ldla Jlcmaxv 
care e învins-o pe maghiar» 
Îîonfl. se află pe locul 4. c* 

p. O Turneul masculin de la 
Varșovia s-a Încheiat cu victo
ria polonezului Alexander Sznapta 
— 8 p (din 13). L-au urmat Vogt 
(RJJ.GJ — 7 P șl Klrov (Bul
garia) — 6% p.

TENIS 9 Semifinale în turneul 
de Ia MUnchen : Orantee — Hre- 
bec 6—4, 4—2; Flbak —. Gomes 
4—4, 6-1.

TENIS DE MASA 9 Circuitul 
european masculin s-a încheiat la 
HUsenstamm (R.F.G.) cu victoria 
iugoslavului D. Surbek, cu 83 p 
(11 turnee), urmat de J. Douglas 
(Anglia) — 74 p țl J. Secretin
(Franța) — 64 p. In ultima fi
nală : surbek — Douglas >—• 
(15, 16).
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