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Astăzi fi mîine, pe Stadionul Republicii
Pregătiri de start... Pe aleile Circului de Stat, micii concurenți 
ifi vor disputa intiietatea in „Cupa 1 Iunie* Foto : I. MIHÂICĂ

0 SĂRBĂTOARE A ATLETISMULUI NOSTRU-A XXV a
EDIȚIE A CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE

NIKOLJNA STEREVA

Stadionul Republicii, gazdă 
minunată a întrecerilor atitor si 
atîtor generații de atleți români 
șl străini, primește astăzi ca 
oaspeți pe participantii la ediția 
jubiliară — a XXV-a — a une
ia dintre cele mai importante 
competiții a atletismului mon
dial, Campionatele Internationa
le ale României. Inaugurate în 
toamna anului 1948, odată cu 
noul Stadion al Republicii, „in
ternaționalele" noastre au reu
nit, de-a lungul anilor, la Bucu
rești, numeroși mari atleti ai 
lumii. Unii dintre aceștia au 
venit mari la noi (Zatopek, 
Kuț, Rautavaara, Murchinson, 
O’Brien, Nemeth, Bolotnikov, 
Ponomareva, Jazy, VVolfermann, 
Ozolina, Roelants, Zatopkova 
etc.), alții, si nu putini, au ple
cat mari de la București, între 
care șl olandezul Henk Viser, 
care a reușit un nou record 
european la lungime (7.98 m in 
1956), Taisia Cencik, care a ega
lat recordul continental la 
înălțime (1.75 m în 1957), sau 
regretatul Bob Gutowski, care 
si-a asigurat aici locul în echi
pa americană, la prăjină, pen
tru J.O. din 1956.

La „Internationale* am asis
tat la întreceri de neuitat și am 
aplaudat zeci șl zeci de recor
duri, mondiale, continentale șl

START ÎN „CUPA MONDIALĂ"

PAUL COPU
naționale. Prima ediție a com
petiției a avut Ioc — cum am 
spus — In 1948, cu participarea 
atletilor din 4 țări (Cehoslova
cia, Polonia, Ungaria. România). 
Competiția s-a desfășurat, fără 
întrerupere, pină in 1963, apoi 
din 1968 pină in 1972 și din 
1978 pină astăzi. Cu excepția 
ediției din 1968. care a avut loc 
la Poiana Brașov, toate celelal
te s-au desfășurat la București, 
pe Stadionul Republicii.

Romeo VILARA
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Ieri, Ia sărbătoarea copiilor noștri, 

printre micuții prieteni ai sportului 

„EU AM VENIT SĂ MĂ PLIMB CU BICICLETA,
BAR VREAU SĂ FIU Șl PRIMA..."

„Pe asfalt, eu am un om / 
Fără suflet, fără dor, / Toți co
piii îl măsoară / Țopăind in
tr-un picior / Toți îl calcă si el 
ride / Cu gura pin’ la urechi / 
Dar îl doare / Cind nu-i soare / 
Și copii ca să-l măsoare". Ieri 
a fost însă soare și .omul de 
pe asfalt" al pionierei Manuela 
Stoicescu, de la Sc. generală nr. 
2 din Oradea, s-a bucurat mai 
mult ca oricind. Pentru că ieri 
a fost ziua lor. a copiilor, a 
copiilor noștri (și a celor de 
pretutindeni), care au „țopăit*, 
adică s-au întrecut cu si mai 
mare voinicie și ambiție, des- 
chizîndu-se spre soare aseme
nea unor boboci de floare.

—Unde să ne fî oprit mai în- 
tii ? Nu a fost scoală, nu a fost 
teren unde să nu-i fi întilnit 
pe micuții prieteni ai sportu
lui.

La stadionul .23 August*, 
mare agitație. Se pregătesc să 
la startul. în cursa de triciclete 
ți biciclete, șoimii de la Grădi
nițele 144, 236, 113. 291. 147. 187, 
Republica și I.T.B. Cei de la 
I.T.B.. în costume de sport, aș
teaptă cuminți să le vină rîn- 
dul. Micuța Maria Stavru ne 
vorbește fără sfială : ..Eu am 
venit să mă plimb cu bicicleta, 
dar vreau să fiu și prima. Să-i 
spun lui tăticu’ că am fost cu

minte”... Și tăticu’, șofer la 
I.T.B., se va bucura mult, sîn- 
tem siguri, că are o fată cu
minte care vrea să ajungă 
„mare, uite atita... și să lucrez 
ca tata". La fel și Raiuca Pen- 
ciu, care a învătat de la părinți 
că „acolo, Ia Republica, pentru 
a fi fruntaș trebuie să lucrezi 
bine, ca la noi la grădiniță". Si 
concursul continuă, iar cîștigă- 
toril și învinșii, rînd pe rînd. 
ronțăie cu poftă pufulețîi pri
miți drept premiu...

In oaza de verdeață a „Voi
nicelului". pe asfaltul terenului 
de handbal a început concursul 
de desene. In grupa mijlocie 
fiind, Radu Iosif, de la Grădini
ța 13. vrea să deseneze o casă, 
„o casă mare, în care să înca
pă toți copiii. în care să no 
jucăm și să învățăm lucruri 
frumoase, o casă mindră, mîn- 
dră cum e tara mea...". în timp 
ce colegul său. Edi Păuneseu, 
va desena o mașină, „cum sînt 
cele care le fac tăticii noștri, că 
vreau și eu să conduc una în 
concurs, uite așa, vîrrr-vîrrr...* 
Trecem pe lingă terenurile da 
volei, baschet si fotbal, unde 
puștii de la școlile generale 87,

Emanuel FANTANEANU
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LA GIMNASTICĂ
' Azi, în capitala Japoniei, in 
sala gimnaziului național Yo- 
yogi, se dă startul în cea de-a 
4-a ediție a „Cupei Mondiale* 
la gimnastică, competiție de 
elită, organizată de federația 
internațională, la care, în acest 
an, au fost invitați gimnaști și 
gimnaste din opt țări : Româ
nia, U.R.S.S., R.D. Germană, 
R.F. Germania, Japonia, S.U.A., 
Cehoslovacia si Ungaria.

Conform programului stabilit 
de F.I.G. pentru această com
petiție, azi, în prima zi, sînt 
programate exercițiile liber ale
se la două aparate în concursul 
feminin și la trei în cel mas
culin : sărituri și paralele, res
pectiv sol, cal cu minere și ine
le. Cîștigătorii „Cupei Mondia
le* la individual compus vor fi

ln ziua inaugurală a finalelor republicane de judo

M. TOM A, C. ȘTIRBU Șl D. UDVARI - CAMPIONI
Sub semnul unul apreciabil ni

vel tehnic, au început Ieri tu 
sala Dinamo din Capitală finale
le Campionatelor republicane in
dividuale de judo ale seniorilor. 
Pe cele două tatami, flnalișth 
parcă se întreceau în executarea 
cît mai multor procedee tehnice, 
întrecerile zilei au fost inaugu
rate de sportivii de la categoria 
mijlocie. Nu mică ne-a fost mi
rarea cînd printre finaliștli aces
tei categorii l-am văzut pe seml- 
mijlociul Mihalache Toma (Dina
mo Buc.). Reîntors de cîteva zi
le de la campionatele europene, 
unde a cucerit medalia de bronz, 
el nu s-a mal putut încadra în 
limitele categoriei sale. Dar am
bițiosul sportiv dinamovist a în
trecut toate așteptările, lnvlngînd 
pe rînd, prin lppon, toți adver
sarii întîlnlțl. Mal mult, el a În
cheiat prin lppon șl partida fi
nală cu campionul de anul tre
cut, C. Sauciue (Poli iași). Cla
samentul final: 1. Mihalache To
ma (Dinamo București), campion 
national, 2. C. Sauciue (Poli 
Iași), J. șt. Toma (Dinamo Buc.) 
șl D. Constantin (C.S.M. Bor- 
zești).

Costin CHIRIAC
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stabiliți duminică seară, după 
desfășurarea Întrecerilor la 
bîmă șl sol (feminin), respectiv 
sărituri, paralele șl bară fixă 
(masculin). Luni după-amiază 
sînt programate finalele pe a- 
parate.

După cum s-a mal anuntat, 
tara noastră este reprezentată 
In întrecerea feminină de Nadia 
Comăneci, Emilia Eberle si Me- 
lita Ruhn, care vor avea ca ad
versare gimnaste redutabile și 
valoroase ca Nell Kim, Maria 
Filatova, Stela Agapova 
(U.R.S.S.), Șteffi Kraeker si Sil
via Hindorf (R.D.G.), Kathy 
Johnson (S.U.A.), Vera Cerna 
Si Eva Mareckova (Cehoslova
cia) ș.a. La concursul masculin 
participă Dan Green,

• Semimijlociul M. TOMA, imbatabil și la categoria 
mijlocie • C. ȘTIRBU cucerește, consecutiv, al 5-lea titlu 

de campion republican I

De la stingă : M. Toma, C. Știrbu și D. Udvari. cei dinții purtă- 
tort in acest an ai tricourilor de campioni

FLORETISTUL PETRU KUKI (I.E.F.S.)
UN CAMPION DE NECONTESTAT

Ieri, sala de scrimă Floreasca, 
din Capitală, a găzduit finala 
campionatului national indivi
dual de floretă masculin, în a- 
cest ultim act fiind calificați 12 
sportivi.

Estimările inițiale acordau, 
firesc, primele șanse componen- 
tilor lotului reprezentativ: Petru 
Kuki, Mihai Tiu (acesta fiind și 
campionul ediției precedente), 
Tudor Petrus Si Petre Buricea. 
Ceea ce însemna, implicit, o 
dispută echilibrată, la înalt ni
vel, mai ales că se sconta si pe 
dorința de afirmare a „noului 
val* (Zsolt Huszti, George Oan- 

cea, Nicolae Iile. Fernando 
Bucur, Ovidiu Gogoașe) în pri
ma competiție internă.

Prima premisă s-a dovedit a 
fi, insă, prea... optimistă, intru- 
cît doar Petru Kuki — recent 
clasat pe locul secund in tur
neul international de la Bonn, 
unde au fost prezenți cei mai 
buni floretisti din lume — a 
evoluat la nivelul pretins acum 
de scrima mondială (acțiuni 
gîndite, complexe, preponderent 
ofensive, pe un bun suport de 
pregătire fizică). Astfel incit, 
înaintea ultimelor trei asalturi 
din turneu, el rămăsese singu
rul concurent neînvins, în timp 
ce cel mai apropiat urmăritor, 
Petruș. acumulase deja două 
înfrîngeri. Și în momentul în 
care Kuki l-a învins pe fostul 
campion, Țiu. cu 5—4 (Țiu a și 
fost penalizat cu o tușă tehnică 
de către arbitrul Chelaru pen
tru proteste după primirea unui 
avertisment), reprezentantul clu-

Ieri, la Berlin, in meci amical de fotbal

R.D. GERMANĂ-ROMÂNIA 1-0
BERLIN, 1 (prin telefon). Vi

neri după-amiază. pe stadionul 
Weltjungend din Berlin, în fața 
a peste 50 000 de spectatori, echi
pa națională a României a pier
dut cu 0—1 (0—0) partida ami
cală cu reprezentativa țării gaz
dă. Față de formula ..experimen
tală® prezentată, „tricolorii" au 
avut unele perioade de joc reușit, 
domlnindu-șl adversarii, din 
păcate fără efect pe tabela de 
marcaj.

Meciul a început intr-un tempo 
destul de lent, fiind influențat 
de căldura sufocantă. In primele 
15 minute, cele două linii ofen
sive au jucat prudent. Totuși, 
Dudu Georgescu a ratat o bună 
ocazie, la centrarea lui Boldni 
(min. 5). In această perioadă, 
mijlocașii români s-au dovedit 
mai mobili, el fiind susținuți și 
de extrema retrasă Chihaia, care 
s-a impus în duelurile cu masi

bului I.E.F.S. (antrenor I. Falb) 
era virtual campion, întrucît 
Petrus mai pierduse si în fata 
lui Oancea. Avînd deja titlul 
asigurat. Kuki nu s-a mai în
trebuințat în ultimele asalturi, 
pierzînd la Gogoașe (4—5) si la

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

vii apărători germani. Finalul re
prizei a aparținut jucătorilor 
români, care au atacat in viteză, 
pe partea dreaptă : Florin Grigo- 
re și-a depășit de două ori ad
versarul direct (min. 42 șl 43), 
dar nu a finalizat.

în repriza a doua, dominarea 
echipei române devine mai ac
centuată. In min. 50, Tilihoi exe-' 
cută o lovitură liberă, Dudu 
Georgescu sare peste apărarea 
gazdelor, reia spre Chihaia, dar 
acesta greșește tirul. După trei 
minute, Riediger demarează pa 
partea stingă, 11 depășește pe Tl- 
lihoi, dar centrarea Iul nu • 
fructificată de Streich, sosit CU 
întîrziere. In minutul 60, la ca
pătul unei frumoase combinații,

Gheorghe NERTEA
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DINAMOVIADA
Pe Stadionul tineretului din 

Oradea au avut loc întrecerile 
finale ale echipelor de atletism 
din asociațiile sportive Dinamo 
— faza pe Comandamentul tru
pelor de securitate. în etapele 
anterioare, care s-au desfășurat 
pe cercuri si asociații, un mare 
număr de elevi și militari în 
termen a fost antrenat în prac
ticarea sistematică a unor pro
be atletice, cu consecințe pozi
tive în menținerea si întărirea

„(UPA IIA$MA$IiL MARE"
In comuna Dămuc din județul 

Neamț — pe un imens platou, 
într-un cadru natural splendid. 
Ia limita dintre județele Neamț 
și Harghita — s-au adunat peste 
1000 de șoimi ai patriei, elevi si 
tineri săteni pentru a participa 
la cea de a patra ediție a „Cu
pei Hașmașul Mare**.

Participanții. din Fuisurez, Dă
muc, Bicaz Chei, Ivaneș, Pîrîul 
Bicaz, Telec, Bicazul Ardelean, 
Tașca, au participat la o dumi
nică sportivă reușită (organiza
tă în principal de cei din satul 
Huisurez). întrecîndu-se la cros, 
handbal, fotbal, tir și diverse 
jocuri distractive. Printre cîștigă- 
tori s-au înscris: Ion Topliceanu 
(Huisurez). Elena Bocancea 
(Huisurez) Toader Chindea (Dă
muc). Dan Popescu (Pîrîul Bica- 
zului) — la cros. Constantin 
Vaides (Huisurez). Gh. Dandu 
(Bicaz-Chei) — la ciclism. Cris
tina Boros (Bicaz Chei). Manole 
Oniga (Dămuc) — la tir. echipele 
din Huisurez — la handbal fete 
si Dămuc la fotbal. „Cupa Has- 
mașul Mare** a revenit tinerilor 
din FTu»st’»'P7.

Constantin VERNICA, coresp.

DE ATLETISM
sănătății, in creșterea rezisten
ței generale la efort.

Participantii la finale și-au 
disputat întîietatea la 100 m, 
800 m și 3 000 m plat, săritura 
în lungime și aruncarea grena
dei. La proba de 100 m plat, 
locul I a fost ocupat de Tiberiu 
Buciu, la 800 m de Constantin 
Chitulescu, iar la 3000 m de Fă- 
nică Simion. La săritura în lun
gime cel mai bun s-a dovedit 
Mihai Turcu. iar la aruncarea 
grenadei — Emilian Floroiu.

în clasamentul general, locul 
I a fost ocupat de echipa aso
ciației sportive Dinamo „Timiș", 
urmată în ordine, de Dinamo 
„Marea Neagră" și Dinamo „So-

Aurelian IONESCU

alpiniada

MIMCIPIILU BICUREȘTI
70 de sportivi — băieți și fete 

între 18—27 ani — din județele 
Brașov. Sibiu. Cluj și din munici
piul București au luat parte la 
Alpiniada municipiului București, 
desfășurată timp de două zii3 
în masivul Bucegi, zona Coștila 
— Gălbenelele. Ei au escaladat 
trasee potrivit cu pregătirea fie
căruia. de la gradul I la gradu’ 
V de dificultate.

In clasamentul general, primul 
loc a fost ocupat de alpinist ii 
de la asociația sportivă Gri vița 
Roșie București, locul doi de cei 
de la asociația sportivă I. T. 
București, iar pc locul trei s-au 
situat sportivii de la clubul spor
tiv Universitatea Cluj-Napoca.

PRINTRE MICUȚII * PRIETENI Al SPORTULUI
(Urmare dm pap. 1)

22, 69, de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei a Sectorului 
4 și Centrul de fotbal Voinicelul 
își disputau întîietatea in „Cupa 
1 Iunie", atrași de încurajările, 
care veneau dinspre pista de a- 
lergări. „Hai, Andreia ! Hai, 
Andreia 1“ Ajungem tocmai la 
timp, pentru a nota numele 
cîștigătoarei : Andreia Băltăretu 
(„și Mihaela" — ne spune), de 
la Grădinița 49. care ne acordă 
și primul interviu : „Mă joc 
mult pe afară si alerg tare. Dar 
așa, fără concurs..." și. deodată, 
fuge de lingă noi pentru că. 
probabil, si-a zis că-i mai im
portant să... fugă, decît să stea 
de vorbă !

Un podium de premiere, pe

platoul din fata magazinului 
„Unirea". Cea de-a treia ediție 
a concursului inițiat de această 
mare unitate comercială bucu- 
reșteană. în cinstea „Zilei Copi
lului". se bucură de afluență de 
concurenti și spectatori. Nicn- 
șor Ropotă, al cărui tată este 
electrician al magazinului, plîn- 
ge, in hohote. Auziți tragedie ! 
A ieșit pe locul doi ! „Și m-am 
pregătit. Nu se poate !... Anul 
trecut am fost primul..." Am 
vrea să-i explicăm că așa e în 
sport, dar nu avem timp, că 
spune repede : „Le arăt eu la 
anu’ !“

Impresii ? Nenumărate. Toate 
adună însă un singur gînd : ei 
sint copiii noștri, mindria noas
tră. De ari si de miine. Ei sint 
viitorul. Sint primăvara comu
nismului.

SiMBĂTĂ

ATLETISM, Stadionul Re
publicii, de la ora 15: Cam
pionatele Internaționale, edi
ția a xxv-a.

BOX. Sala Autobuzul, de la 
ora 16: gală cu participarea 
boxerilor de la A.S. Autobu
zul și selecționata orașului 
Slobozia.

JUDO. Sala Dinamo, de la 
orele 9 și 16: finalele cam
pionatelor naționale de seni
ori.

POPICE. Arena Voința, de 
Ia ora 15: România — Iu
goslavia (m și f).

RUGBY. Teren Tei, ora 17: 
R.C. Sportul studențesc — 
Ranid (Div. A).

SĂRITURI ÎN APA. Bazi
nul „23 August**, de la ora 
16: concurs de verificare a 
lotubii național.

SCRIMA. Sala Floreasca, de 
la ora 8. meciuri în cadrul 
Diviziilor A și B la floretă 
bărbați.

TENIS DE MASA. Sala Au
rora. de la ora 17: Spartac — 
C.S.S. Rm. Vîlcea (f.A); sala 
Progresul,' de la ora 17: Pro
gresul — Universitatea I Cra
iova (m.A).

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 16: Campio
natele internaționale, ediția a 
XXV-a.

FOTBAL. Teren Autobuzul, 
ora 11: Autobuzul — Viitorul 
Scomicești (Div. B); stadio
nul Ciulești, ora 11: Rapid — 
Metalul Plopeni (Div. B); 
teren Automatica, ora 11: Au
tomatica — FL roșie (Div. C); 
teren Voința, ora 11: Voința
— Automecanica (Div. C): 
teren Electronica, ora 11: 
Electronica — ICSIM (Div. C); 
teren Laromet, ora ll:_Teh- 
nometal — Abatorul (Div. C); 
teren T.M.B., ora 11: T.M.B.
— Unirea Tricolor (Div. C); 
teren Mecanica fină, ora 11: 
Sirena — Celuloza Călărași 
(Div. C).

JUDO. Sala Dinamo, de Ia 
ora 9: finalele campionatelor 
naționale.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8,30: România — Iu
goslavia (m și f).

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 9,30: Steaua — Farul 
(Div. A).

SĂRITURI ÎN APĂ. Bazi
nul „23 August**, de la ora 10: 
concurs de verificare a lotu
lui național.

SCRIMA. Sala Floreasca, de 
Ia ora 8, meciuri în cadrul 
Diviziilor A și B la floretă 
bărbați.

TENIS DE MASA, Sala Au
rora, de la ora 9: Spartac — 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea (f.A); sala 
Progresul, de la ora 9: Pro
gresul — Universitatea I Cra
iova (m.A).

HI PISM -
în ciuda faptului că la startul 

celor opt probe disputate joi du- 
pă-amiază nu s-au aliniat decît 
puține, elemente cu o valoare 
mai ridicată, reuniunea s-a bucu
rat de un frumos succes, aler
gările (cu excepția celei cîștl- 
gate de Salata) fiind viu dispu
tate, cu sosiri strînse. corectări 
de recorduri etc. în general, au 
cîștigat caii recomandați de șan
sa hîrtiei, neînregistrîndu-se per
formanțe contradictorii (se pare 
că sancțiunile dictate în ultimul 
timp de conducerea hipodromului 
Încep să-și spună cuvîntul), si
tuație ce nu poate decît să ne 
bucure. Dirijor șl Rafon aveau 
în spate o ..sultă" de valori me
ritorii, Sentimental și Horoscop 
erau elogios recomandați de ul-

mcmțl MODEȘTI, DAR
timele lor curse, Gardena, dacă 
n-a greșit, a cîștigat, iar Salata 
a obținut o victorie norocoasă, 
favoriții probei. Roditor și Ho
roscop. accidentîndu-se în urma 
busculadei provocată de ultimul 
la intrarea în Unde dreaptă. Cre
dem că aprantiul Cr. Mihai (aflat 
în sulky-ul lui Horoscop) ar 
trebui să-și completeze cunoștin
țele profesionale, deoarece nu 
se află la primul accident pro
vocat pe pistă. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa 1 î 1. Iubit (D. 
Popa) rec. 1:46,3. 2. Turcin. Sim
plu 80. ordinea 410. Cursa a 2-a: 
1. Perjar (Gh. Vasile) rec. 1:44. 
3, 2. Jupan, 3. Rapița. Simplu 50. 
ordinea 40. event 330, ordinea tri
plă 117. Cursa a 3-a: 1. Rafon 
(M, Stefănescu) rec. 1:26,8. 2. 
Zambila, 3. Rin. Simplu 70, or-

CAMPIONATE • COMPETIȚII
DINAMO BUCUREȘTI, VIRTUALA CAMPIOANĂ 

A ȚĂRII LA POLO
Exact ca și în ediția preceden

tă, poloișiâi de la DINAMO 
BUCUREȘTI și-au asigurat titlul 
de cam pioni înaintea celei de a 
doua manșe a turneului final, 
partidele de săptămin-a viitoare 
(de luni pină miercuri) de la 
Cluj-Napoca urmînd a stabili 
doar pe cea de a doua clasată, 
echipă care ar avea dreptul să 
evolueze in „Cupa cupelor44.

Ieri dupâ-amiazâ, dinamoviștii 
au avut ca adversari, în ultimul 
joc al turneului bucureștean, pe 
poloiștii Voinței Cluj-Napoca, care 
m urmă cu două zile se mai gîn- 
dea-u la marea surpriză. Elimi
nat fără drept de înlocuire în 
meciul precedent, ou Rapid, -clu
jeanul Claudiu R.USU (sancționat) 
n-a mai apărut ieri. în formația 
sa și Von-ței i-a lipsit principa
lul om de gol. Cu toate acestea, 
clujenii au condus cu 1—0 și 2—1. 
A fo6t doar un foc de paie, pen
tru că de fiecare dată bucureșie- 
nii au revenât cu ușurință ; apoi, 
ei au preluat conducerea ope
rațiilor și au obținut în final o 
victorie mult mai facilă decît 
o arată scorul de 6—5 (3—2, 1—1, 
1—0, 1—2). Antrenorul Iuliu Cap- 
șa a făcut din nou apel la ju
cătorii mai tineri, mai receptivi 
la indicațiile primite de pe mar
gine. Căpitanul lor, Dinu Popes
cu, i-a condus cu eailm și luci
ditate și. astfel, Dinamo încheie 
prima parte a turneului final cu 
up avans de 7 puncte, practic de 
nerecuperat. Au marcat : D. Po
pescu 3. Răducanu, Nas tas iu, 
Munteanu de la Dinamo, R. Rusu 
3, Pop, Dezmireanu de la Vo
ința. V. Medianu (Buc.) și V. 
Burdea (Cluj-Napoca) au condus 
bine un meci care nu le-a ridi
cat probleme deosebite.

în deschidere. Crișul Oradea și 
Rapid București au oferit un joc

© CAMPIONATE • C<
IN PRIMA ZI A 

DE LUPTE LIBERE, UN LUN
mult mai interesant, cu numeroa
se acțiunii ofensive și pasionante, 
răsturnări de scor. In prima par
te, feroviarii — deciși ca macar 
în acest al 5-lea meci direct cu 
formația orădeană să obțină vic
toria — au atacat cu mult a- 
piomb, reușind, să aibă inițiativa. 
D_n păcate, însă, Florin Slavei nu 
a fost prea inspirat in intervenții
le sale, bind posibilitatea lui
Fejer, Gordan și Arabagiu să
înscrie cu șuturi puternice de
la distanță. In acest fel, în re
priza a 3-a orădendi și-au asi
gurat un avantaj de două go
luri (5—3, 6—4, 7—5), lăsând im
presia că vor cîștijga. Surprin
zător, echipa ou mai multe re
surse în final a fost Rapid, giu- 
leștendi ajungînd să egaleze în 
ultimul minut, după ce la scorul 
de 6—7 Ilie Slăvei a ratat un 
penalty. Scor final : 7—7 (2—2, 
1—1, 4—2, 0—2). De notat că Ra
pid s-a aflat de 7 ori in supe
rioritate numerică, iar Crișul nu
mai de 3 ori. Au marcat : 
Niță 3, Schervan 2, Slăvei, Ilie 
Gheorghe (Rapid) și Costrăș 2, 
Fejer, Gordan, Fărcuță, Arabagiu, 
Garofeanu (Crișul), Au condus 
R. Schi Iha (Buc.) și R. Timoc 
(Cluj-Napoca).

în urma acestor rezultate, Di
namo a acumulat 22 de puncte, 
ea fiind urmată de Voința 15 p, 
Rapid 14 p și Crișul 9 p.

Tot ieri, la bazinul Dinamo s-a 
desfășurat medul dintre echipa 
Liceului nr. 2 din București și 
cea a C.S.Ș. Triumf București, 
contând pentru seria B a Diviziei 
A. Net superioară, formația Li
ceului nr. 2 a terminat învin
gătoare cu categoricul scor de 
14—3 (3—1, 3—0. 4—1, 4—1).

Adrian VASIUU

IAȘI, 1 (prin telefon). Vineri, 
în Sala sporturilor din localitate, 
pregătită cu multă grijă de or
ganizatori, au început întrecerile 
campionatelor naționale de lupte 
libere.

La întrecerile actualei ediții 
sînt prezenți 132 de concurenți, 
cele mai populate categorii fiind 
57 kg și 62 kg, La care sînt în
scriși cite 18 luptători. Dintre cei 
mai valoroși practicanți al aces
tui stil lipsesc Aurelian Rențea

FINALELE DE JUDO
(Urmare din Dao D

Atac ai dinamovițtilor la poarta Voinței, apărată de... I. Pop 
(portarul Olpretean era eliminat). Imagine din jocul Dinamo — 
Voinfa (6—5) Foto : I. MIHĂICĂ

CU 3 ETAPE ÎNAINTE DE 
DE RUGBY - TOT

Antepenultima etapă a campio
natului primei divizii rugbysti- 
ce, programată la finele acestei 
săptămini, are ...4 capete de afiș! 
Pe stadionul din Ghencea, Steaua 
joacă un meci de tradiție (dar 
nu numai atit!) in compania ac
tualei campioane. Farul. La Iași. 
Politehnica — autentică revelație 
a ultimelor secvențe competițio- 
naîe — primește vizita ___ ‘
echipe (Dinamoj care nu a re
nunțat la gindui luptei ______
titlu. La Petroșani, marea per
formeră a etapei
R.C. Grivița Roșie, intllnește pe 
Știința din localitate, intr-o par
tidă de orgoliu, dar și de... spe
ranțe» In fine, in turneul 9—16. 
un meci de mare miză se dispu

unei

pentru

anterioare.

FINAL, CAMPIONATUL 
MAI INTERESANT 1
tă la Brașov, între CT.R. și 
litehnica Cluj-Napoca.

Nu lipsite de interes sint 
intilnlrlle de la Timișoara, Intre 
fruntașele turneului final secund, 
Universitatea și Rulmentul Bir iad, 
$1 de la Constanța: Midia Năvo
dari — Știința Cemin Baia Mare. 
La Sibiu, C.S.M. este favorită In 
partida cu Minerul Gura Humo
rului.

In „uvertura" etapei, meciul de 
azi R.C. Sportul studențesc — 
Rapid, lipsit de miză, poate fa
voriza spectacolul sportiv.

• Comisia municipală Bucu
rești informează că ședința an- 
trenori-arbitrl de marți * ' 
a fost amînată pentru

DE LUNI, LA CONSTANȚA, 
SPERANȚELE RUGBYULUI ROMÂNESC 

ÎȘI DESEMNEAZĂ LAUREAȚII
începînd de luni și pînă du

minică, litoralul va deveni cen
trul activității rugbystice la ni
velul schimbului de mîine. Nu 
una, ci două competiții se vor 
disputa la Constanța: turneul fi
nal al campionatului de juniori 
și faza finală a Campionatului 
organizat pentru școlile din re
țeaua Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor. Prima 
competiție debutează luni, cu 
partidele: Liceul metalurgic Iași 

7 Triumf Buc., Viitorul 
Cluj-Napoca — Unirea Iași (cu
plaj pe teren Constructorul, de

C.S.Ș.

ALERGĂRI SPECTACULOASE
dinea 230, event 120. triplu cîș- 
tigător 332, ordinea triplă 207. 
Cursa a 4-a: 1. Salata (I. Bănică) 
rec. 1:35,3, 2. Ienupăr. Simplu 160, 
ordinea 420, event 4 730. Cursa a 
5-a: 1. Dirijor (G. Tănase) rec. 
1:27,6, 2. Honorica, 3. Indian.
Simplu 16, ordinea 20, event 330. 
ordinea triplă 64. Cursa a 6-a: 1. 
Sentimental (I. Florea) rec. 1:28,5, 
2. Frecvent, 3. Olteanca. Simplu 
29, ordinea 60, event 30, triplu 
cîștigător 1337, ordinea triplă 51. 
Cursa a 7-a: 1. Horoscop (N. Ni- 
colae) rec. 1:29,0, 2. Cornelia. 3 
Guraliva. Simplu 26, ordinea 90, 
event 100, ordinea triplă 65. Cursa 
a 8-a: 1. Gardena (Gv. Solcan) 
rec. 1:35,9. 2. Cavarna. Simplu 
19, ordinea. 60, event 60.

Gh. ALEXANDRESCU

Po-

51

5 iunie
12 iunie.

te ora 9); Locomotiva 
Locomotiva Oradea, 
MJUJS Pașcani — C.S.Ș. 2 Con
stanța (In cuplaj pe stadionul 
Farul, de 1a ora 17). întrecerile 
continuă miercuri, vineri jl du
minică (In această ultimă zi au 
Ioc finalele).

Frumoasa competiție organizată 
de M.T.Tc. aduce 1a start cele 
mal bune 8 echipe din rețeaua 
sa, care se vor întrece, după sis
temul eliminatoriu, marți, joi șl 
slmbătă.

Buc. — 
Gr. șe.

Așa cum era de așteptat, la 
cat. semigrea C. Știrbu (Dinamc 
Brașov) și-a susținut cu brio 
candidatura pentru cel de-al 
5-lea titlu chiar din primele me
ciuri pe care le-a cîștigat numai 
înainte de limită. în finala cu 
D. Radu (Dinamo Bv.) i-au fost 
suficiente doar două minute pen
tru a încheia meciul printr-un 
ippon mult aplaudat. Clasamen
tul : 1. Constantin Știrbu (Dina
mo Brașov), campion național, 
2. D. Radu (Dinamo Bv.), 3. B. 
Udvari (Constr. M. Ciuc) și 1*. 
Drăgoi (C.S.M. Pitești).

Cu mulți favoriți, cat. grea a 
adus în finală aceiași sportivi 
care s-au aflat față în față și 
anul trecut. I. Codrea (Dinamo 
Buc.) și D. Udvari (Univ. Cluj- 
Napoca). Și unul și altul însă au 
susținut meciuri extrem de difi
cile pînă au ajuns să-și dispute 
titlul de campion. Dar și de astă 
dată D. Udvari a ieșit învingă
tor. Clasamentul: 1. Deszo Ud
vari (Universitatea Cluj-Napoca), 
campion național, 2. I. Codrea 
(Dinamo Buc.). 3. Gh. Dumbra
vă (C.S.M. Borzești) și Șt. Toth 
(Univ. Cluj-Napoca).

Azi sînt programate finalele Ia 
alte trei categorii: semiușoară, 
ușoară și semimdjlocie. , .Capul 
de afiș“ la semiușoară va 
fi, fără îndoială. duelul din
tre campionul categoriei. C. Ni- 
culae (Dinamo Buc.), și proas
pătul medaliat cu bronz conti
nental N. Vlad (Dinamo Bv.). 
Același deosebit interes stîrnește 
și derbyul de Ia cat. ușoară: 
L. Lazăr (Rapid Arad), campio
nul en titre, cu C. Roman (Di
namo Buc.). La cat. semimijlo- 
cie, în absența lui M. Toma, cele 
mai mari șanse de a îmbrăca 
tricoul de campion le au M. 
Frățică (C.S.M. Pitești). V. Du- 
șa (Dinamo Bv.) și G. Sapta 
(C.S.Ș. Deva).

Mîine își vor disputa întîieta
tea cei mai mici judoka, cei de 
la cat. superușoară și cei mal 
mariK de la categoria open.
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DINAMO - C.P.B., CEL MAI 
AL REUNIUNII INAUGl

„CUPA ROMÂNIEI"
MANGALIA, 1 (prin telefon). 

Finala „Cupei României** la oină 
reunește, din nou, în localitate 
(pentru a 16-a oară consecutiv) 
cele mai bune 8 echipe din țară. 
Aicâ, pe stadionul „23 August*4 
(împărțit în două terenuri de joc), 
sînt în plină desfășurare meciu
rile din turneul preliminar al 
competiției. Sorții au decis ca 
două formații de frunte ale oinea
— Dinamo București și C.P. Bucu
rești — să se întâlnească chiar in 
prima reuniune, astfel că localni
cii și numeroșii turiști prezenți 
în tribune au putut constata că 
sportul nostru național nu este 
lipsit de virtuți spectaculare, cu 
condiția ca aceia care îl practică 
să fie buni tehnicieni. Or, atît 
cLnamoviștii cit și tipografii de 
la „Casa SMnteii" (aceștia din ur
mă au deținut trofeul timp de 
13 ani neîntrerupt) stăpinesc teh
nica jocului pină in cele mai 
mici detalii.

Pină aproape de sfîrșâtul me- 
câului, scorul a alternat. în final, 
dinamoviștii s-au desprins In 
riștigători. Rezultat final: Dinamo
— C.P.B. 19—16. Cu această vic
torie, echipa antrenată de . maes
trul sportului Alexandru Ciobanii 
și-a asigurat un loc în turneul 
final.

Un meci plăcut au furnizat șl 
metalurgiștii din Tîrgoviște, care 
an reușit să ciștige cu 8—1 parti
da CU Torpedo Zărnești și cu 
14—11 pe cea cu Tricolorul Baia 
Mare. După un început mai slab, 
cunoscuta formație A v î n t u 1 
Curcani (învinsă detașat, cu 14—6, 
de Tricolorul Baia Mare) a mar
cat o ușoară revenire In medul 
următor — cu Torpedo Zărnești 
—, pe care l-a cîștigat cu 20—16.

Alte rezultate dLn preliminarii :
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMA ZI LA LOTO 2... Mîi

ne, 2 iunie, la prima tragere 
Loto 2 din această lună, aveți 
posibilitatea de a obține AUTO
TURISME „Dacia 1300“ șl dife
rite CIȘTIGURI IN BANI de 
valori variabile și fixe. Nu uitați:
• Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor • NU
MAI CINE JOACA POATE ClȘ- 
TIGAt (Tragerea va avea loc la 
ora 17 în sula Clubului Progre
sul din București, str. dr. Stalco- 
vicl nr. 42; panoul cu numerele 
cîștigătoare va fi televizat în 
cursul serii).

★
ASTAZI este ultima zi 

ȘI LA... PRONOSPORT. Pentru 
amatorii de pronosticuri sporti
ve, concursul Pronosport de mîi

ne poate furniza mari și fru
moase satisfacții. Majoritatea 
partidelor avînd o miză deosebi
tă fie pentru evitarea retrogra
dării, fie pentru promovarea în 
prima divizie a campionatului 
național de fotbal, sînt de aștep
tat șl rezultate mal puțin scon
tate sau chiar veritabile surpri
ze. Așadar, perspective de mari 
cîștiguri pentru cel mai inspirați 
participant!.

★
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 1 IUNIE 1979. 
Extragerea I: 47 66 4 20 69 28 2 
88 83; extragerea a n-a: 18 15 
68 59 10 14 56 53 90. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 816.597 lei. din 
care 70.976 lei REPORT LA CA
TEGORIA 1.
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[II • CAMPIONATE
LOR NAȚIONALE
HORII ÎNAINTE DE LIMITĂ I

Dapă turneul Brașovean al campionatului de Juniori

‘motivat, 
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Morcov, 

identulul 
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ipt care 
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abținută 
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i, bra-

nte re- 
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hei (62 
ea prin

descalificare realizată de ieșea
nul Vasile Tigănaș (82 kg) asu
pra lui Tiberiu Seregely, ca și 
succesul lui E. Panaite (Steaua) 
în fața fostului campion mon
dial L. Șimon (4-100 kg).

Alte rezultate (48 kg): Gh. Ra- 
șovan (Reșița) b. dese. V. Mă- 
tuța (Arad), V. Vișan (Rapid) 
b. tuș I. Asaftei (Constanța); 52 
kg: I. Arapu (Steaua) b. tuș Gh. 
Radu (Tirgoviște), C. Măndilă 
(Petrila) b. tuș I. ștef (Satu 
Mare), P. Cearnău b. dese. Gh. 
Bîrcu (Brașov); 57 kg: A. Neagu 
(Lași) b.desc. Gh. Petre (Buc.), 
P. B rin duș an (Timiș.) b. tuș M. 
Roșu (Timiș.); 62 kg; I. Lungu 
(Brăila) b.p. I. Lotreanu (Con
stanța); 68 kg: T. Drăguș (Ga
lați) b. dese. C. Zanier (Lugoj).
L. Șandor (Odorhei) b.p. L Lupu 
(Galați); 74 kg: E. Cristian (Bra
șov) b. tu? N. Rusu (Brașov),
M. Pîrcălabu (Steaua) b.p. Gh.
Buceag (Galați); 80 kg: I. Ivanov 
(Steaua) b. tuș Gh. Balint (Vul
can); 100 kg: Gh. Broșteanu
(Steaua) b. tuș D. Păscuț (Lu
goj).

întrecerile continuă sîmbătă șl 
se încheie duminică.

Dar. GÂRLEȘTEANU

1 In finală, două echipe cu tradiție
I
I
I
I
I
I
I
I

9 7

U“ CLUJ-NAPOCA
După disputarea, la Brașov, a 
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„u- CLUJ-NAP.
C.S.Ș. Craiova 
Ttactoru! Brașov 
F.C. Șoimii Sibiu
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ROMANIA-FRANJA (junioriII)2-1 (1.1)

le sări- Budapesta, C.S.M. Cluj-Napoca.
îgătește C.S.Ș. Sibiu și Crișul Oradea.
:țle in- Cîștlgâtorll probelor: TRAMBf-

„Cupa LINA 3 M: senioare: Sanda Ga-
lugust). vrllă (C.S.Ș. Sibiu), junioare:
bazinul Anca Bereș (C.S.M. Cluj-Napo-
la un ca), fetițe: Ibolya Nagy

gramul (B.V.S.C.), seniori: A. Ha j nai
>ra 16: (B.V.S.C.), juniori: S. Somogi
itformă (B.V.S.C.), băieți: J. Kovago
a 10: (B.V.S.C.); PLATFORMA: seni-
itformă oare: Ildlko Kelemen (B.V.S.C.),

junioare: Luana Pățat (C.S.M.
: din Cluj-Napoca), seniori: M. Kalss
mp de (C.S.Ș. Sibiu); TRAMBULINA
:rnațio- 1 M: băieți: Emilian Penț (C.S.Ș.

mai Sibiu), fetite: Ibolya Nagy
I.V.S.C. (B.V.S.C.) (file GHIȘA-coresp.)

PETRU KUKI, UN CAMPION 
! NECONTESTAT

cială pentru tinăru! Fernando 
Bucur (Viitorul București, an
trenor Z. Gered) care, Ia mai 
puțin de 18 ani, se anunță ca 
un candidat în viitor pentru 
echipa reprezentativă. Cu o 
condiție : să dobindească o ar
mătură psihică capabilă să în
lăture oscilațiile între foarte 
bine si nesatisfăcător, uneori 
chiar în cuprinsul aceluiași 
asalt.

Clasament final : 1. Petru
Kuki (I.E.F.S.) — 10 v — cam
pion national, 2. T. Petrus 
(Steaua) 7 v (+16). 3. P. Buri
ce» (Dinamo) 7 v (+7), 4. F. 
Bucur (Viitorul) 7 v (+5), 5. G. 
Oancea (I.E.F.S.) 7 v (+4). 6. A. 
Ștefan (Poli Iași) 6 v, 7. M. Țiu 
(Steaua) 5 v (+3). 8. Zs. Huszti 
(C.S. Satu Mare) 5 v (—14), 9. 
O. Gogoașe (C.S.Ș. Triumf) 4 v 
(—7), 10. A. Lorinczy (C.S.Ș. B. 
Mare) 4 v (—12), 11. N. Iile
(C.S.Ș. Oradea) 3 v, 12. Cs. Or
ban (Crișul Oradea) 2 v.

Azi și mîine, etapa a Il-a a 
Diviziilor naționale A și B de 
floretă masculin.

PIONATULUI REPUBLICAN 
•NTARE DE NOAPTE
lîngă participant! s-au dovedit a fi cel 

traseu din județul gazdă și județul Cluj, 
ie de Titlul ude campion republican
e ni- a revenit lui Gheorghe Ha iz ea

de (Voința Zalău), cu timpul de 
ip de 151 de minute și 20 secunde. Lo- 

ale cui doi a fost ocupat de Mihai
de Vereș (Voința Zalău), cu 153

seni- minute și 57 secunde, iar locul
spor- trei de Gligor Pavel (Voința

fn Cluj-Napoca). cu 155 minute și 
3 secunde. Au mai fost premiați 

reună de către asociația sportivă Voin
țe — ța zalău, pentru rezultatele ob-
)rien- ținute în prima noapte a con- 
e de cursului, sportivii Teodor Gă-
etă a ureanu (Politehnica Iași) — 76

pre- minute și 38 secunde, Gh. Raizca 
nților —- 79 minute și 16 secunde șl
prins Mircea Moldoveanu (Voința Za-
etiție lău) — 79 minute și 32 secunde. 
>cupa De asemenea, pentru rezultatele

obținute în cea de-a doua noap- 
i Șl te de concurs — 67 minute și 
el— 51 secunde — C.J.E.F.S. Să!a1 a
bitrii oferit o cupă lui Tiberiu Kon-
iboc- reich (Voința Clui-Napoca). pre- 
ipre- cum și alte premii lui Gligor Pa
ntele vel (68 minute și 32 secunde) S1
;rito- 1U1 Mihai Vereș (69 minute și
rtivii 02 secunde).
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IR. 5/1979 AL REVISTEI 
E FIZICĂ Șl SPORT"
resant număr spicuim:
în lecțiile de educație fizică școlară 
Ardelean:

în volei (VII). Aspecte metodice din 
unlv. ștefan Stroie;
în cardiopatia ischemică șl hlper- 

:ercetător științific principal ludith

s construcției socialismului In țara 
nenele de gradul II șl I pentru toate 
ire, Învățători și profesori care pre- 
Tvățămint);
te medicale specifice tn procesul de 
de dr. Marta Baroga.
și sport" s-a pus în vînzare la toate 
tfuzare a presei din Capitală și din
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Pentru finala 
s-au calificat din 
,.U* Cluj-Napoca 
Craiova, cum s-a 
urmare a clauzei ______________
care prevede că în caz de ega
litate la punctaj și golaveraj nu 
decide victoria directă (4—2 pen
tru crai o veni), ci numărul mal 
mare de victorii (2 ale clujenilor, 
față de una a craiovenilor). iar din 
seria secundă S.C. Bacău, cea 
mai bună echipă a turneului.

Ambele finaliste sînt reprezen
tantele unor cluburi și orașe 
care, de regulă, și-au format sin
gure jucătorii și, privită din acest 
unghi, calificarea lor este o re
zultantă firească. Alte lucruri, 
NEFIR EȘTI, ne-a dezvăluit, însă, 
desfășurarea turneului final de 
La Brașov. Citeva dintre ele le 
vom aduce acum în discuție, 
tocmai pentru că sînt PROBLEME 
ale fotbalului nostru, probleme 
de fond, peste care nu se poate 
trece cu ușurință, dacă vrem cu 
adevărat să nu mai înregistrăm, 
peste 5 sau 10 ani, eșecuri ca acelea 
din recentele partide internaționale. 
1. Meciurile turneului brașovean 
■-au disputat intr-un ANONIMAT 
deprimant, deși Intrarea pe sta
dioane era gratuită. In tot ora
șul n-a existat nici măcar un 
afiș eare să anunțe cuplajele 
(toate deosebit de interesante).

campionatului 
prima serie 
(și nu C.S.Ș. 
anunțat), ca 
regulamentare

în schimb, s-a permis organiza
rea, la aceeași oră cu partidele 
juniorilor, a unul meci amical 
I.C.I.M. — Gloria Buzău, care 
s-a bucurat de toate onorurile.

L Patru dintre participantele la 
turneul final — C.S.Ș. Craiova, 
Tractorul Brașov, F.C. Șoimii și 
„U“ Cluj-Napoca — au condiții 
precare de pregătire. Nici una 
dintre aceste echipe nu are la 
dispoziție un teren corespunzător 
pe care să-și desfășoare antre
namentele, pe care să joace.

3. Doar un singur antrenor de 
la Divizia A (Traian Ionescu) a 
fost prezent la meciuri. Nu pen
tru că a jucat în turneu S.C. Ba
cău, ci pentru că l-a Interesat 
să vadă, să se convingă dacă 
fotbalul nostru mai are talente. 
Șl fotbalul nostru MAI ARE TA
LENTE. au demonstrat acest lu
cru Bejenaru (C.S.Ș. Timișoa
ra), Dragoș (Tractorul Brașov), 
Dima și Pătru (C.S.Ș. 
București), Popescu și
(C.SJȘ. Craiova), Fișic și Viscrea- 
du (S.C. Bacău), Birsan șl Che- 
recheș (F.C. Șoimii Sibiu), C. 
Aurel și Pacea (F.C. Constanța), 
Turcu („U* Cluj-Napoca) etc. 
Fiecare dintre cele opt echipe 
au avut cîte doi-trel jucători de 
reală perspectivă. Dar la fel de 
adevărat este și faptul -că nu
mărul lor POATE și TREBUIE 
să fie mai mare, rezultat la care 
se va ajunge numai dacă se vor 
Întreprinde măsuri eficiente pen
tru ÎMBUNĂTĂȚIREA SUBSTAN
ȚIALA A CONDIȚIILOR de la 
baza piramidei fotbalului nostru, 
adică la nivelul copiilor și ju
niorilor, pentru ca INSTRUIREA 
lor să se facă la parametrii ce
rințelor actuale.

Pajura 
Roman

Lourențiu DUMITRESCU

Vă prezentăm mai jos clasamen
tele celor opt serii ale campio
natului ediției 10781979, ‘
ror câștigătoare șl-a u 
șansele ' ~ ~
Brașov. -

la turneul final

ale că- 
disputat 

de la
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26
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26
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26
26
26
26
26
26

A

S.G BACAU 
F.C.M. Galați 
C.S.Ș. Bacău 
Lie. nr. 2 lași 
GS.Ș. Tecuci 
Ceahlăul P. N. 
C.S.Ș. Roman 
C.S.Ș. Gh. Dej 
C.S.M. Suceava 
Minerul G. H. 
Polit. lași 
Victoria Tecuci 
Viitorul Vaslui 
Construe, iași

SERIA

2
3
5
4
2
7
1 13

3
4
5
6
8
8

63-18
82-23
59- 22
60- 14
56-37
30-29
44-53

I
21
19
16
16
16
II
12
8 6 12 28-40
6:
8 1
6 <
5 1
4 I
3 1
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7
3
6
7
8
1
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48-52
35-48
19-46
33-61
16-52
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10
17
14
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X
X
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X
X
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SERIA 

TIMIȘ.
Arad 

F.CM. Reșița 
Aurul Brad 
U.M. r.auș. 
Viitorul — ' 
C-SȘ. I 
C.S.Ș. 
c-s.s. 
GF.R. 
Polit. 1 
GS.Ș/ 
Minerul 
Minerul

GS4-
U.T.

A V-a

26
26
26
26
26
26

Gi. Arad 26
26
26
26
25
26
26
26

20
18
17
18

80-17
52-14
66-24
33-29

Ti-iș.

C-sebeș 
Lusoj 
r-iș. 
Timiș.
Jimbolia 

I Anina 
I M. N.

3
4
4
7

11 4
8 8

4
6
5
8
5
5
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SERIA A Vl-a

10
9
9
7
8
I
7
4

3
4
5
9

11 41-32
10 33-36
12
11
12
11
13
13
15
17

32- 41 
26-40 
22-51
26-36
34-30
33- 59
21-64
’.6-42

43
40
38
27 
26 
24
24
24
22
22
21 
21
18
13

A III-a

1. F.C. Constanta 26 21 3 2 89-22 45 1. „U" CJ.-NAP. 26 21 2 3 73-16 44
2. Lcf. Electroap. 26 21 2 3 56-18 44 X C.F.R. Cj.-Nap. 26 18 3 9 80-26 39
X Progresul Buc. ■ 17 9 4 70-22 39 X C.S Ș. B. Mare 26 13 8 9 48-26 34
4, Dinamo Buc. 26 17 4 9 55-22 38 4. înfrățirea Or. 26 12 4 10 34-34 28
9. Rapid Buc. 26 13 6 7 60-19 32 5. Olimpia S. M. 26 10 6 10 35-40 26
X C.S.Ș. Călăraș 28 18 9 11 36-43 25 X F.C. Bihor 26 10 5 11 43-48 25
7. Sportul stud. 26 9 7 18 37-46 25 7. Ind. sirmei 26 9 6 11 37-32 24
X CLS.Ș. Gaicțâ 26 18 3 13 40-50 23 X Chimica Tîm. 26 10 4 12 34 44 24
9. F.C. Brăila 26 9 4 13 39 45 22 9. C.S.Ș. Oradea 26 10 3 13 38-54 23

10. Portul Constanța 26 7 914 31-51 19 10. F.C. Baia Mare 26 10 2 14 44-47 22
11. Progr. Brăila 26 9 9 16 24-49 15 11. Gloria Bistrița 26 8 6 12 39-53 22
IX Delta Tulcea 26 4 7 19 25-64 15 IX C.S.Ș. Cărei M 7 6 13 35-50 20
IX C.S.Ș. Eforie 26 9 4 17 27-59 14 IX C.I.L. Sighet 26 1 4 14 28-51 20
IX Ș.N. Oltenița 26 3 2 21 18-97 8 IX Minerul Cavnic 26 5 3 18 26-73 13
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IX 
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SERIA (

C.S.Ș. PAJURA 
Steaua 
Luceafărul Buc. 
Petrolul Ploiești 
Poiana Cimpina 
Metalul Buc. 
GS.Ș. nr. 2 Buc. 
C.S.Ș. Alexan. 
F.C.M. Giurgiu 
Autobuzul Buc. 
Metalul Plopeni 
Rulmentul Alex. 
Chimia Brazi 
Gloria Buzău

SERIA A Vll-a
26 20 3 3 77-16 43 1» TRACTORUL BV. 26 20 2 4 63-18 42
26 19 5 2 72-21 43 2. Steagul r. Bv. 26 19 3 4 63-14 41
26 17 5 4 61-20 39 3. CS.Ș. Brasovia 26 16 7 3 46-15 39
26 14 7 5 53-28 35 4. Nitramonia Fâg. N 15 5 6 64-31 35
26 12 7 7 53-31 31 9. A.S.A. Tg. M. 26 15 5 6 53-26 35
26 11 9 6 47-33 31 X Oltul Sf. Gh. 26 12 6 8 35-18 30
26 11 6 9 42-35 28 7. I.C.I.M. Brașov M 14 0 12 68-44 28
26 1 6 12 43-53 22 X C.S.S. Cristur 26 11 2 13 39-49 24
26 7 6 13 34-59 20 9. GSȘ. Reghin Bl 10 4 12 43-53 24
26 6 7 13 31-53 19 10. c.s.s. Odorhei 26 8 6 12 30-44 22
26 7 3 16 29-50 17 11.

C.sX
Tg. M. 26 7 4 15 36-62 18

26 5 6 15 23-55 16 IX c.s.s. Tg. S. 26 7 3 16 38-57 17
26 5 9 16 33-83 15 IX C-S.Ș. M. Ciuc 26 2 3 21 17-80 7

26 1 3 22 15-76 5 IX GSȘ. G.-gheni 26 0 2 24 10-91 2
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71-24
67-22
73-26
64-31
52-39
44-36
36-35
44-40
32-44
36-51
35-60
27-82
43-71
22-85

Mureșul Deva 
C.S.Ș. Deva 
Gaz metan 
c.s.ș. . 
Continui Huned. 
CXS- Huned. 
C.S.Ș. Petroșani 
Dacia Orăștie 
Victoria Călan 
Jiul
Gr. șc. Mirșa 
Metalurg. Cugir 
C.S.Ș. Mediaș

SERIA A VIH-a

F.C ȘOIMII S. 26 
’ “ 26

26
26

Șoimii S. 26 
'26

26
26
26
26
26
26
26
26

SERIA A IV-a
1 1. C.S.Ș. CV. 26 23 2 1 101-11 48 1.

2. F.G Argeș 26 19 2 5 60 25 40 X
1 X Chimia Tr M. 26 17 9 4 83-24 39 3.
* «• Univ. Craiova 26 15 4 7 51-27 34 4.1 5. C.S.Ș. Caracal 26 13 2 11 60-46 28 5.

6. Electroputere 26 11 4 11 48-37 26 X
1 7- Dinamo SI. M 10 5 11 49-41 25 7.1 a. C.S.M. D.T. S. 26 10 4 12 43-37 24 8.

9. Chimia Rm. V. 26 9 5 12 52-49 23 9.
1 10- C.S. T.-viște 26 9 5 12 32-39 23 10.

Muscelul C. L 26 8 3 15 36-66 19 11.1 12- C.S.Ș. C. Argeș 26 5 7 14 29-55 17 1X
13. C.S.Ș. Dg-șani 26 6 3 17 23-76 15 IX

|U Vi it. Scomicești 26 1 1 24 1X148 3 14.
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I
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ANUNȚ
I.D„M.S.-BUCUREȘTI ÎN

CADREAZĂ DE URGEN
TA PENTRU DEPOZITUL 
PIESE AUTO MILITARI 
DIN STR. VALEA CASCA
DELOR NR. 24, SECTOR 7:
• ANALIST PROGRA

MATOR;
• ANALIST PROGRA

MATOR PRINCIPAL;
< RECEPTIONERI PIE

SE AUTO;
• AGENȚI PRIMITORI;
• SORTATORI;
• ELECTRICIAN AUTO;
• ZUGRAV;
• MUNCITORI NECALI- 

FICATI DIN JUDEȚELE 
ILFOV. TELEORMAN, DÎM
BOVIȚA.

RELAȚII LA TELEFON 
12.89.18 — 12.19.62.

MEDGIDIA, 1 (prin telefon) 
Stadionul Central din localitate, 
un stadion cum nu există 
multe în țară, a găzduit meciul 
internațional amical dintre re
prezentativele de juniori ale 
României ți Franței, jucători 
de 16—17 ani. Partida a revenit 
selecționatei noastre cu scorul 
de 2—1 (1—1). A fost un meci 
frumos, disputat cu dirzenie. 
care a plăcut celor aproximativ 
15 000 de spectatori prezenți în 
tribune. Oaspeții ne-au arătat 
că, deși foarte tineri, stăpînesc 
bine citeva dintre atributele 
fotbalului modem, ca viteza de 
execuție, mișcarea in teren, 
controlul balonului. La rindul 
ei, echipa noastră a avut și ea 
o evoluție apreciabilă, a mun
cit mult a avut o condiție fi
zică bună, insă a păcătuit ju
când prea prudent. pregătind 
mult prea mult atacurile. De 
remarcat, totuși, că tinerii noș
tri jucători au reușit să men
țină scorul favorabil in ultimele 
zece minute cind au evoluat 
în zece oameni, deoarece an
trenorii epuizaseră cele patru 
schimbări convenite, unul din
tre jucători accidentîndu-se și

părăsind terenul 1 Scorul l-au 
deschis francezii încă din mi
nutul 5. Perez a executat im
pecabil o lovitură de colț și 
înaltul Sassus a înscris cu 
capul : 0—1. Egalarea a surve
nit in min. 24. cind Radu a fă
cut o cursă spectaculoasă, a 
driblat trei adversari, inclusiv 
portarul, și a înscris : 1—1.
Golul _ victoriei s-a marcat în 
min. 57. Vasile reluind în pla
să dq la 6 m - centrarea ace
luiași Radu : 2—1. Arbitrul Gh. 
Ispas (Constanța) a condus bine 
următoarele formații : ROMA
NIA : Girjoabă — Hanghiuc, 
Cojocaru. Boldiș (min. 31 Udri- 
că). Curtean — Iancu-(min. 54 
Vasile), Pop (min. 20 Ghera- 
sim), Balint, Verteș — Sertov, 
Radu (min. 58 Klaus). FRAN
ȚA : Cecarelli — Poullain — 
Piniarski. Der Zakarian, Lucas 
— Goudet (min. 41 Bertucci). 
Blanc. Ferreri — Bravo. Sassus 
(min. 68 Gomes). Perez.

Duminică, pe stadionul bucu- 
reștean Autobuzul, de la ora 
9.30. se va disputa revanșa din
tre cele două selecționate.

Modesto FERRARINI

R.D. GERMANĂ - ROMÂNIA 1-0
(Urmare din t>ao I)

Dudu îi pasează precis lui Chl- 
haia, care reia în bară, ratînd 
deschiderea scorului. In minutul 
63, „tricolorii" ratează o ocazie 
la fel de mare : Romilă țișnește 
pe culoarul interului dreapta, 
„întoarce" foarte frumos, Dudu 
e liber, la cițiva metri de poar
tă, dar preia defectuos (în loc 
să șuteze direct). După numai 
două minute, aceste două mari 
ocazii ratate la capătul a 20 de 
minute de fotbal bun se răzbună 
și echipa lui Buschner reușește 
să deschidă scorul la o fază care 
nu anunța nimic. STREICH, cu 
spatele la poartă, talonat cu o 
oarecare pasivitate de Sameș, 
trimite cu boltă „peste" Ștefan, 
surprins. E 1—0 șl, din păcate, 
meciul e jucat, deoarece echipa 
noastră, evident marcată de acest 
gol „căzut" pe fondul superiori
tății ei tehnice și de ansamblu 
de după pauză. îți reduce mult 
potențialul ofensiv, în ciuda fap- _ 
tulul că sînt trimiși în teren doi I 
Înaintași (Terheș și Tălnar). In I 
ultimul sfert de oră, jucătorii 
echipei gazdă atacă mai mult, 
reușesc să trimită mingea „pe 
bară", prin Riediger, dar acest 
sprint final nu modifică fiziono
mia partidei, care ar fi fost su
gerată cel mal bine prlntr-un 
rezultat de egalitate, fapt dovedit 
șl de echilibrul casetei tehnice, 
în care notăm raportul de cor- 
nere (5—5) și cel al șuturilor pe 
poartă (S— 7), cu specificația că 
ocaziile mai clare de gol au fost 
la poarta apărată de înaltul 
Grapenthin (1,96 m.).

Echipa noastră a ratat astfel 
prilejul unui rezultat bun, în 
fața unul adversar care, între 
altele, a învins echipa Poloniei 
cu 2—1 șl pe aceea a Elveției 
(2—0 în deplasare), ambele me
ciuri disputate in Campionatul

european. Această ocazie pierdu;ă 
poate fi explicată prin declanșa
rea tîrzie a unui joc la ciștig. 
„Tricolorii44 au avut nevoie de o 
perioadă de așteptare de cel 
puțin 35 de minute pentru a-și 
da seama că echipa lui Streich 
poate fi învinsă. Din păcate, 
aceasta este o boală mai veche 
a jucătorilor noștri.

Arbitrul K. Palotay (Ungaria) 
a condus foarte bine formațiile :

R.D. GERMANA : Grapenthin
— Noack, Dorner, Weise, Weber
— Haffner, Pomerenke (min. 75 
Kuhn), Lindemann (min. 69 
Steinbach) — Riediger, Streich 
(min. 84 Schade), Hoffmann.

ROMÂNIA : Ștefan 7 — Tilihol 
6, Sameș 6, Păltinișan 7, Koller 
7 — Romilă 6 (min. 74 Țălnar), 
Dinu 7, Boloni 6 — FI. Grigore 
6, D. Georgescu 6 (min. 74 Ter
heș), Chihaia 6.

Mîine, la Brăila

• ACTUALITĂȚI •
• ASTĂZI se pun în vînzare, 

la casele clubului Steaua și ale 
agenției C C.A., biletele pentru 
meciul de fotbal Steaua — Di
namo. din cadrul etapei a 31-a. 
începind de luni, 4 Iunie, și ce- 
lelalte agenții din Capitală vor 
asigura vînzarea biletelor.

• „CUPA 1 IUNIE4*. Clubul 
Chimia Rm Vîlcea organizează 
mîine o atractivă competiție de 
minifotbal dotată cu „Cupa 1 Iu- 
nie“. Vor participa echipele de 
pitici ale cluburilor F.C. Argeș, 
Universitatea Craiova șl Chimia 
Rm. VCcea. Meciurile se vor juca 
pe stadionul „1 Mai".

T. C. AROEȘ - 
SPORUL STUDENȚESC

IN „CUPA ROMÂNIEI"
Mîine, pe stadionul Municipal 

din Brăila, la ora 11, se va dis
puta meciul restanță din cadrul 
optimilor „Cupei României*4, 
dintre F.C. Argeș și Sportul stu
dențesc. Echipa piteșteană plea
că astăzi cu autocarul spre Bră
ila. în cursul zilei de vineri, fot- ! 
baliștii de la F.C. Argeș, cu totii 
apți de joc. au făcut un antrena
ment diferențiat, in funcție de 
participarea lor în meciul sus
ținut de echipa olimpică.

Sportul studențesc s-a deplasat 
din timp la locul de desfășurare 
a partidei. Dealtfel, joi a dispu
tat un meci amical cu diviziona
ra B F.C. Brăila, terminat la 
egalitate: 1—1. Din formație au 
lipsit Chihaia (plecat cu echipa 
națională în R.D. Germană). Tă- 
năsescu și M. Sandu (indisponi
bili). Se scontează însă pe pre
zența lor în „11 “-le care va evo
lua duminică.

Reamintim că echipa învingă
toare în partida de la Brăila va 
aborda, conform tragerii la sorti, 
sferturile de finală ale ..Cupei14 
în compania Gloriei Buzău.

MECIURI AMICALE
PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA DE MllNE A DIVIZIEI B

SERIA I: Viitorul Vaslui — 
I.C.I.M. Brașov: V. Ciocan (Bis
trița), Delta Tulcea — Construc
torul Iași: E. Svitlec (București), 
Portul Constanța — Nitramonia 
Făgăraș: D. Rădulescu (Bucu
rești), F.C. BrăEa — Minerul Gu
ra Humorului: V. Teciu (Bucu
rești), Steagul roșu Brașov — 
Muscelul Cîmpulung: M. Moraru 
(Ploiești), Oltul Sf. Gheorghe — 
Progresul Brăila: C. Blaj (Bucu
rești), Victoria Tecuci — C.S.M. 
Suceava: V. Navrovschi (Bucu
rești), F.CM. Galați — Relon- 
Ceahlăul P. Neamț : N. Raab
(Cîmpia Turzli), Tractorul Brașov
— F.C. Constanța: V. Ivanovici 
(București).

SERIA A Il-a: C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Ș.N. Oltenița: N. 
Capră (Simeria), Poiana Cimpina
— Șoimii Sibiu: L. Grădinaru 
(Reșița), Dinamo Slatina — F.C.M. 
Giurgiu: G Avram (P. Neamț), 
Chimia Tr. Măgurele — Progre
sul Vulcan București: V. Pala- 
descu (Galați), Autobuzul Bucu

rești — Viitorul Scorni cești: C. 
Teo dores cu (Buzău), Rulmentul 
Alexandria — Petrolul Ploiești: 
N. Rainea (Bîrlad), Rapid Bucu
rești — Metalul Plopeni: I. Igna 
(Arad), Chimia Brazi — Metalul 
București: M. Fediuc (Suceava), 
Gaz metan Mediaș — Electropu- 
tere Craiova: I. Malciu (Tulcea).

SERIA A Ili-a: ind. sîrmei C. 
Turzii — Aurul Brad: D. Dima 
(Rm. Vîlcea), C.I.L. Sighet — 
Minerul Anina: T. Balanovici 
(Iași), Minerul Moldova Nouă — 
Mureșul Deva: I. Zaharia (Dro
beta Tr. Severin), înfrățirea 
Oradea — C.F.R. Timișoa
ra: C. Bărbulescu (Bucu
rești), U.M Timișoara — Minerul 
Cavnic: M. Ivăncescu (Brașov), 
„U“ Cluj-Napoca — Chimica Tîr- 
năveni: R. Șerban (Craiova), Da
cia Orăștie — C.F.R. Cluj-Napoca: 
I. Lăcătiș (Arad), Victoria Călan
— F.C.M Reșița: M. Stoica (Sf. 
(Gheorghe), Metalurgistul Cugir
— Gloria Bistrița : I. Urdea (Buc.)

CARP AȚI SINAIA — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—3 (0—1). Au mar
cat Stăncioiu, respectiv Vrîncea- 
nu, D. Florian și I. Marin. Peste 
3 000 de spectatori au urmărit 
un meci plăcut. în care lidera 
Diviziei A a aliniat formația: 
Anuței — Cheraii (min. 46 Chivu), 
Sătmăreanu II, Ghiță, Lucuță 
(min. 46 Bădilaș) — I. Marin, 
Dragnea, I. Moldovan — D. Flo
rian, Țevi, Vrînceanu. (L. FELD- 
MAN-coresp.).

F.C. BRÂILA — SPORTUL 
STUDENȚESC 1—1 (0—0). Au în
scris Telegraf, respectiv Ene. 
Sportul studențesc a prezentat 
formația: Lazăr — Stroe, Cazan, 
Grigore, Munteanu II — Bogatu, 
O. Ionescu, Cățoi — M. Marian. 
Iorgulescu, Predoi. Au mai fost 
folosiți Moraru, Ciugarin și Ene. 
(N. COSTIN-coresp.).

ELECTRONICA OBOR — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
3—4 (1—2). Au marcat Cernica
(2), Tofan, respectiv Marica, G. 
Sandu, Iordache și Libra. (N. 
ȘTEFAN-coresp.).



TURNEUL DE LA ROLAND GARROS TURNEE FEMININE

dupA prima SĂPTAMÎNĂ
TARIS, 1 (Agerpres). Pe te

renurile de la Roland Garros au 
continuat Campionatele interna
ționale de tenis ale Franței. In 
cadrul probei de simplu femi
nin. tinăra jucătoare româncă 
Lucia Romanov a învins-o cu 
6—1, 6—4 pe Kathy May Teacher.

Virginia Rirtici urmează să 
joace in turul al treilea, cu ceho
slovaca Iva Budarova, care a 
eliminat-o pe americanca Sharon 
Walsh, cu 6—4, 6—2. într-o par
tidă anterioară, Mariana Simio- 
nescu a fost învinsă de ceho
slovaca Hana Mandlikova, la 
scorul de 4—6, 4—6. Alte, rezul
tate, în turul doi ; Chris Evert
— Laura Dupont 6—3, 6—3 ; 
Ivana Madruga — Mima Jauso- 
vec 6—4, 6—4 ; Jeanne Duval — 
Sylvia Hanika 6—1.6—3; Dianne 
FromholtZ — Emilse Raponi 
6—2. 6—1 ; Hana Strachonova — 
Rosemary Casals 6—1. 6—4 ; Re
gina Marsikova — Pam Tee- 
guarden 6—4, 4—6. 6—0.

în proba masculină de sim
plu s-au înregistrat rezultatele 
(turul II) : Connors — Krishnan 
6—1. 6—1. 6—4 ; Tim Gullikson
— Borowiak 6—3. 6—1, 7—6, 
6—7. 6—2 ; Solomon — Portes 
6—4. 6—2, 6—3 ; Moretton — 
Clerc 6—4, 6—2. 6—3 : Higueras
— Cahill 4-6, 7—6, 7—5, 7—5 ; 
Amaya — Hutka 6—3. 7—5, 3—6,

7—5 ; Bedel — J. Lloyd 6—2, 
6—1, 6—4 ; Gerulaitis — Rowe 
6—4, 6—1, 6—2 ; Fibak — Maher 
6—2, 6—0, 6—1 ; Case — James 
6—1, 6—3, 7—6.

în primul tur al probei de 
dublu masculin, perechea Dîr- 
zu, Segărceanu (România) a 
eliminat cu 6—1, 7—5 pe Bru
net. Chanfreau (Franța). Alte 
rezultate înregistrate în proba 
de simplu masculin : Orantes — 
Taroczy 7—6, 6—4, 6—2 | Cau- 
jolle — Teacher 7—6, I—6. 6—2, 
6—4 ; Lendl — Ashe 5—7. 7—6, 
6—2,6—3 (mare surpriză); 
fried — Warwick 6—2,
6— 4 ! Vilas — Vasselin _ .
7— 5. 6—3. Feminin : Marsiko- 
va — Forood 6—3. 6—2 : Toma
nova — Wade 6—2, 4—6, 6—2.

Gott-
6-0,
6—4,

DE ȘAH
• După zece runde, în tur

neul international feminin de la 
Piotrkow (Polonia) conduce șa- 
hista sovietică Lidia Semenova 
cu 8 p. urmată de compatrioa
tele sale Nona Gaprindașvili șl 
Tatiana Zatulovskaia Ci'/i p fie
care). Maestra româncă Ligia 
Jicman, care în runda a zecea 
a remizat cu poloneza Grazyna 
Szmacinska, totalizează 4*/i p.

• La Moscova începe un tur
neu feminin, cu participarea a 
trei mari maestre și 13 maes
tre internaționale si naționale 
din șapte țări. România va fi 
reprezentată de Rodica Reichcr. 
Printre celelalte participante se 
numără : Irina Levitina, Maia 
Ranniku. 
(U.R.S.S.). 
(Bulgaria) etc.

Nana 
Tatiana

Ioseliani
Lemaciko

PE PISTELE
internațional atletic a 

plin. La Tbilisi, triplul 
olimpic Viktor Sar.eev 

a ciștigat proba de 
cu 17,00 m, ta timp ce

Sezonul 
intrat în 
campion 
(U.R.S.S.) 
triplusalt .. 
la Varșovia Wl. Kozakiewicz (Po
lonia) a ciștigat săritura cu pră
jina (5,45 m), iar coechipierul
său Gr. Cybulski săritura în lun
gime (7,80 m). De remarcat și 
rezultatul Irenel Szewinska la 200 
m — 23,t.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

De-a lungul celor 24 ediții de 
pînă acum au fost prezenți la 
„internaționale" atleți si atlete 
din 44 de țări de pe toate con
tinentele : AFRICA : Algeria (la 
o ediție). Egipt (2), Kenya (1), 
Nigeria (1), Senegal (1), Tunisia 
(1) ; AMERICA : Ciule (1), Cu
ba (9), Jamaica (1), Mexic (1), 
S.U.A. (3), Venezuela (1): ASIA: 
R.P. Chineză (2), Iran (4), Israel
(I) , Japonia (2) Mongolia (1)1 
OCEANIA : Australia (2) ; EU
ROPA : Albania (4). Austria
(II) , Belgia (11), Marea Brita- 
nie (5), Bulgaria (17). Ceho
slovacia (15), Danemarca (5). 
Elveția (9), Finlanda (12). Fran
ța (12), R.D. Germană (21). R.F.

Germania (8), Grecia (10). Is
landa (5), Italia (9). Iugoslavia 
(12), Luxemburg (4). Norvegia 
(10), Olanda (10). Polonia (19), 
Spania (1). Suedia (7). Turcia 
(8), Ungaria (24), U.R.S.S. (13) 
și. bineînțeles. România (24).

★
întrecerile ediției a XXV-a 

reunesc la startul diferitelor 
probe numeroși atleți de valoa
re din mai multe țări de pe 
patru continente si un lot ma
siv de sportivi români, .inter
naționalele* deslășurindu-se in 
paralel cu concursul de primă
vară al seniorilor. Avem con
vingerea că in disputa lor vor 
fi realizate performante inalte. 
cele care, de fapt, dau culoare 
fiecărei competiții atletice.

RECORDURILE COMPETIȚIEI

BĂRBAȚI

r.
F r

DE ATLETISM
In același timp, la Tokio, în 

prima zl a concursului Internațio
nal la care participă 300 de spor
tivi din 21 de țări ale Asiei, ja
ponezul Masa y a Sh’ntaku a ter
minat învingător ta cursa de 3 000 
obstacole (8:10.8), Iar colegul său 
de echipă Shlgenobu Mirofushl a 
aruncat ciocanul la 66,72 m. Atle
tul indian Hakam Singh s-a cla
sat pe locul I la 20 km marș — 
lh 35:39,6.

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR

a SIMBATA, de la ara 15: 
prăjină. 110 rrg. înălțime B, 
suliță B. 100 m B șl F. lun
gime F, 400 e 0 F, 
rr-g F. g-evtcte 
1500 m B sl F.
10 000 m (festivitatea de des
chidere la ora 15,30).

a DUMINICA, do la ora 
14: înălțime F. ciocan (la 
Ssadronol timoratului), disc B, 
g-eutaee F. SOO m B șl F, 
.'-*--5 -ne 8, SOC mg B. 200 m 
BUF, sul^ă F. 100 mg F, 
3000 ■ F. 5000 m. 3000 m ob- 
stocolo; la ora 9. curac de 
20 kw marș pe circuitul din 
str. Maior Coravu.

Berii ș.* studenții ou acce
sul grati'-t.

400 
B. disc F. 

tripl Utah.

CAMPIONATELE EUROPENE Di HALTERE

Medaliații categoriei semimijlocle, ta stilul aruncat, pe podium J 
1. L Mitkov, 2. N. Kolev (ambii J3ulgaria), 3. D. 
(România). Foto : Petko

Cioroslan
ARSENOV-„Naroden Sport“-Sofia

100 m 10,1
200 m 20,6
400 m 46,4
800 m 1:46,6
15000 m 3:41,2
5000 m 13:28,0
10000 m 28:06,6
20 km marș 1.28:06,2
3000 m obst. 8:24,8

.110 mg 13,6
4X400 m 3:07,1
Lungime 7,98
Triplu 16,69
înălțime 2,18
Prăjină 5,20

5,20
Greutate 19,20
Disc 63,58
Ciocan 70,62
Suliță 85,72

(Cube) 
(Rom.)

1970 
1976

Pablo Monte» 
Toma Petrescu 
Alberto Juontcrena (Cuba) 1970 
Robert Ouko (Kenya) 
Gheorghe Ghipu (Rom.) 
Ilie Florolu (Rom.) 
Hie Florofa (Rom.) 
Constantin Stan (Rom.) 
Gheorghe Cefan (Rom.) 
Gunther Nickel (R.F.G.) 
Cuba 
Henk Visser (Olanda) 
Carol Corbu (Rom.) 
Richard Spencer (Cuba) 
Hristos Papanikolau (Gr.) 
Dinu Piftakj (Rom.) 
Dieter ProlKus (R.D.G.) 
Josef Silhany (Ceh.) 
Jiri Ch am rod (Ceh.) 
Klaus Wolfermann (R.F.G.)

1969
1977
1978
1976
1977
1976 
1972 
1972 
1956 
1972
1977
1972 
1976
1970 
1976
1978 
1970

FEME

100 ■ 11,5 Hannetcre Roepfce (ROG) 1963
11J Trudy Ruth (Oicndo) •9T!
114 Ie. țo Pavtscie (hjgoeAar'4) 1972
114 Petro Vogt (R.D.G.) •972
114 Voronko Anghol (Roa ) 1976

200 ■ 23,0 Valeria Șsefonescu (Roes.) '972
400 m 53.0 Mc ’ one Sumon (Ro«e.) •976
800 m 2.00.6 Note! o MJ'ăsescu (Ro*w ) 1978
1500 m 4:04,3 Natal a Mă'âșescu (Ro«.) •978
3000 m 8:46,2 Moricca Puică (Rom.) 1978
100 mg 12.9 Valeric Ștefănescu (Rom.) 1971
400 mg 60.4 Dona Bădescu (Rom.) ,977
Lungime 6,71 O. P. Gh’o<oo’e (Rom.) 1978
înălțime 1.90 Mano M’ccnova (Ceh.) 1976
Greutate 21.02 Helena Rb-nge-ova (Ceh ) 1976
Disc 67.96 Argentina Men.s (Rom.) 1976
Suliță 59,92 Eva Jonko (Austria) 1976

După cum am mai subliniat, 
Campionatele europene de hal
tere de la Vama s-au bucurat 
de un remarcabil succes, rezul
tatele realizate fiind, in cea 
mai mare parte a lor, de va
loare ridicată. Pe bună drepta
te, ziaristul vest-german Karl- 
Heinz Ihde remarca : „Se sim
te că se apropie Jocurile Olim
pice ! Și, pentru noi, europenii, 
campionatele continentului au 
constituit o primă importantă 
verificare". Următoarele „exa
mene" sint prilejuite de Cam
pionatele Mondiale din noiem
brie, de la Salonic, și, mai a- 
poi (în mai 1980), de o 
ediție a „europenelor", la 
grad.

Recenta ediție a C.E. a 
să se întrevadă că lupta 
tru medaliile olimpice și . 
tru primele șase locuri în cla
samentele pe categorii va fi 
osebit de indirjită. La ora 
tuală, halterofilii europeni 
nună ierarhia mondială, pe 
ta celor mai buni 10 performeri 
găsindu-și loc doar cițiva spor
tivi de pe alte continente (cu
banezi, japonezi).

Prin prisma performanțelor ac
tuale, este de prevăzut că la 
J.O. lupta pentru primele locuri 
se va da intre halterofilii so
vietici. bulgari, unguri, polo
nezi și cubanezi. Sperăm ca în 
această confruntare să se în
scrie cu șanse și cițiva sportivi 
români.

La C.E. de la Varna, după 
cum spuneam, s-a reliefat 
creșterea performanțelor si lăr
girea concurenței la podium. 
Dar și o serie de surprize au 
făcut ca. întrecerile să devină 
mai interesante. în primul rînd 
se cuvine menționat succesul 
echipei Bulgariei, care a ocu
pat primul loc pe națiuni prin 
cucerirea a 4 titluri, la fel ca 
și sportivii sovietici (celelalte 
două au revenit sportivilor din 
R. D. Germană și, respectiv,

nouă 
Bel-

lăsat 
pen- 
pen-

de- 
ac- 
do- 
lis-

TELEX
AUTO o „Raliul Acropole- s-a 

încheiat la Atena cu succesul 
suedezului Waldegaard („Ford 
Escort-), urmat de finlandezul 
Salonen și suedezul Kallstrom
— ambii pe mașini ,.Datsun-. 
Numai 20 de mașini din cele 153 
care au luat startul au terminat 
întrecerea pe traseul lung de 
2 974 km. Printre cei care au 
abandonat se află francezul Dar- 
niche • și suedezul Andersson.

BASCHET • La Moscova. In 
;,Cupa intercontinentală- (mas
culin) : U.R.S.S. — Porto Rico 
144—84 (69—361.

CICLISM • Turul Italiei a con
tinuat vineri cu desfășurarea e- 
tapel a 15-a pe ruta: Verona— 
Treviso (121 km). Primul a tre
cut linia de sosire italianul Giu
seppe Artinelli, cronometrait în 
2h 50:54. In clasamentul general 
se menține lider italianul Saronni 
care are un avans ’ 
pra norvegianului

FOTBAL • In 
turneului olimpic. __ ____  ___
vegia — Irlanda 2—1 (0—0) • In 
finala „Cupei Greciei-, la 9 iu
nie. se vor întîlnl A.E.K. Atena 
și Olympiakos Pireu. • In ul
timele meciuri din preliminariile 
turneului care are loc ta Japo
nia: Tottenham — Fiorentina
1— lî Japonia — Indonezia 4—0; 
Dundee United — Japonia (B)
2— 0; San Lorenzo (Argentina)
— Blrmania 5—1. Pentru semi
finale s-au calificat Tottenham, 
Fiorentina. Dundee United șl 
San Lorenzo.

ȘAH • Desfășurat în patru 
tururi la Banja Vrucica (Iu
goslavia). meciul dintre selecțio
natele mixte ale Iugoslaviei și 
U.R.S.S. s-a încheiat cu 25—15 
în favoarea șahiștilor sovietici. • 
Turneul de la Sofia a revenit lui 
Hesse (R.D.G.), care a totalizat 
••A p.

de 18 sec. asu- 
Knudsen.

preliminariile 
la Oslo: Nor-

A 9 
■I 6

PE SCHIURI LA POL
Cel șapte sportivi so

vietici, care au între
prins încercarea de a 
ajunge la Polul Nord 
pe schiuri, au anunțat 
printr-o radiogramă că 
au atins punctul nor
dic de intersecție a tu
turor meridianelor pâ- 
mlntulul. Expediția, 
condusă de Dmitri 
șparo, candidat in ști
ințe fizico-matematice. 
docent al Institutului 
oțelului șl aliajelor din 
Moscova, maestru al 
sportului, a pornit de 
la țărmurile lnsuiei 
Henriette la îs marile 
1979 șl a parcurs, in 
condițiile grele din 
Arctica, un traseu de 
1500 km. Toți membrii 
expediției sint sănătoși, 
el rămlnînd ta ziua de 
1 iunie la Polul Nord 
pentru emisiuni de ra
dio destinate radioama
torilor. Expediția te
merarilor schiori se 
reîntoarce în patrie la 
bordul unui avion, care 
va ateriza Ia Pol,

„AMAZOANELE" 
CELOR 5 PROBE

Competiția internațio
nală feminină de pen
tatlon modern desfășu
rată ta localitatea vest- 
germană Warendorf s-a 
încheiat cu victoria

sporiivei engleze Wen
dy Norman, 
calizat 4840 
clasamentul 
echipe, pe 
s-a situat _____
14117 puncte. urmată 
de R. F. Germania — 
13 0J8 ouncte. -

SPORT 
Șl SOCIOLOGIE

Patru noi volume •- 
părute, recent, ta edi
tura de stinte econo
mice sl juridice din 
Budapesta, ta cadrul 
unei nai colecții dedi
cată studiilor sociologi
ce. Unul dintre ele es
te Intitulat ..Sccioloeia 
sportului" și cuprinde 
un vast material tpă- 
rit ne S59 pagini, tra- 
ttad despre rolul acti
vităților sportive în 
ansamblul vieții sociale.
BASCHET PE MARELE 

ECRAN
La festivalul filmului 

de la Cannes a fost 
prezentată producția a- 
mericană „Profesorul 
joacă șl câștigă*, in
spirată din lumea bas
chetului. Roiul princi
pal (al unei antrenoa- 
re) este interpretat de 
o fostă jucătoare de 
tenis, Kathy Lee Cros
by, cu zece ani ta ur
mă cotată printre cele

care a 
puncte, 
eenera 
primul 

Anglia
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R. F. Germania). O remarcă 
specială pentru bulgarul Ianko 
Rusev, care, la cei 20 de ani ai 
săi, a realizat trei recorduri 
mondiale la categoria ușoară 1 
Lupta cu principalul său adver
sar (un sportiv și mai tînăr — 
19 ani), Jurgen Kunz (R.D.G.),' 
a fost extrem de pasionantă la 
„smuls". Rusev a ridicat 145 
kg, stabilind un nou record al 
lumii. Apoi, la a 4-a încercare, 
Kunz a ridicat bara de 145,5 
kg, pentru ca în final Rusev 
să reușească 146 kg 1 La aceas
tă categorie, performantele au 
crescut considerabil față de a- 
nul trecut. Primii trei clasați 
au depășit 312,5 kg, In timp ce 
cu un an în urmă, la C.E. de 
la Havirov, reprezentantul tării 
noastre, Ion Buia, cîștiga, cu 
305 kg, locul secund I O foarte 
pasionantă dispută s-a încins și 
la categoria semimijlocle, la 
care a ciștigat bulgarul Iordan 
Mitkov cu 345 kg, față de 342.5 
kg cît realizase campionul eu
ropean de anul trecut, Vardan 
Militosian (U.R.S.S.). Cu 327,5 
kg, acesta a coborît acum toc
mai pe locul 6, fiind învins 
ți de recordmanul țării noastre, 
Dragomir Cioroslan 1 Tot în 
șirul surprizelor se încadrează 
și ieșirea din concurs a marelui 
favorit I u r i k Vardanian 
(U.R.S.S.), care a ratat cele 
trei încercări la „smuls", cam
pion la categoria mijlocie de
venind bulgarul Blagoi Blagoev 
cu 380 kg (record mondial). Ex
cepțional s-a comportat David 
Rigert (U.R.S.S.), la categoria 
grea-ușoară, care a ciștigat de
tașat întrecerea, cu trei recor
duri ale lumii ! Pe 
tate se afirmă că 
la ora actuală cel 
halterofil al lumii
cui său record mondial la to
tal : 402,5 kg, pe care, dacă-1 
va corecta cineva în următorii 
ani, acela nu va putea fi altul 
decit— Rigert I La categoria 
super-grea, cele mai mari sur
prize le-au furnizat Gerd Bonk 
și Jurgen Heuser (ambii din 
R.D.G.), clasați pe primele 
două locuri. în lipsa lui Vasili 
Alekseev, sovieticii Sultan Rah- 
manov și Vasili Okorokoy, con
siderați favoriți, au ratat de 
trei ori (primul la „aruncat", 
al doilea la „smuls"), nefigu- 
rînd în clasamentul general !

în fine, specialiștii consideră 
că succesul sportivilor bulgari 
se datorește faptului că antre
norii lor au știut să-și aducă 
la momentul potrivit elevii în 
forma maximă, în timp ce re
prezentanții U.R.S.S. și Unga
riei au atins acest vîrf de for
mă în urmă cu 2—3 luni. la 
„Turneul Prietenia" și. respec
tiv, „Cupa Dunării". Și n-au 
reușit să se mențină la acel 
nivel pînă la C.E.

fon OCHSENFELD

bună drep- 
Rigert este 

mai valoros 
cu fantastl-

O „evadare" cu șanse de reușită...
(,.Kicker- — Stuttgart)

mai bune 
dki S.U.A. 
timpul 
Kathy Lee 
disputat o 
tenis, avind ca parte
ner pe Manuel Santa
na, de cealaltă parte 
a fileului aflindu-se 
Nicola Pletrangeli. ta 
cuplu cu prințul “ ' 
nler de Monaco.

ALBION-UL ÎMPLI
NEȘTE 100 DE ANI 
Cunoscuta echipă en

gleză de fotbal West 
Bromwich Albion îm
plinești 100 de ani de 
existență, întemeierea 
sa datini din anul 1379. 
cînd ur< grup de mun
citori de la fabrica 
..Siitcrs* din Blrmln-

tenis mane 
Dealtfel, în 
festivalului, 
Crosby a 
partidă de

Rai-

gham a luat inițiativa 
formării acestui club. 
..Albion* a ciștigat pen
tru prima oară Cupa 
Angliei în anul 1888, 
performanță repetată de 
patru ori pînă astăzi. 
In 1892. 1931, 1954 sl
1968. Dintre jucătorii 
săi care s-au distins în 
soccerul britanic, croni
cile amintesc. In pri
mul rînd, pe centrul 
înaintaș W.G. Richard
son, în felul său șl un 
recordman, autor a 4 
goluri marcate în de
curs de 5 minute. Alțl 
gcigetert au fost Bo
nny AUen, ulterior 
antrenor la acest club, 
și Jeff Astle, came a ju
cat pînă în urmă cu 
cițlva a<ni.

REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
A CUBEI EVOLUEAZĂ 

LA BAIA MARE
HAVANA, 1 (Agerpres). — Du

pă cum s-a mal anunțat, repre
zentativa de fotbal a Cubei va 
Întreprinde In această lună un 
turneu In Europa, urmind să 
Susțină trei jocuri în România si 
alte trei partide in Ungaria sl 
Cehoslovacia.

In primul meci, fotbaliștii cu
banezi vor tntilni duminică, 1 
iunie, formația F.C. Bala Mare.

Antrenorul Santiago Ortiz a 
anunțat că din lotul pentru acest 
turneu fac parte următorii ju
cători: Relnoso, Madera, Calixto 
(portari); Ovea, Loredo. Frome- 
ta, Dreke, Sanchez, Metre, Lopez 
(fundași); Roldan, Regino, Ma- 
sso, Morales, Lara (mijlocași) 5 
Pereira, Nunez, Fenton, AzcuJ 
și Maya (atacanțl).
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