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Tinăra noastră gimnasta continuă ascensiunea

EMILIA EBERLE PE LOCUL DOI 
ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA TOKIO

EMILIA EBERLE

• Emilia ar fi putut cîțtiga trofeul dacă nu 
ar fi fost frustrată de arbitraj • Nadia 
Comăneci, deși a obținut la sol nota 10, pri
ma notă maximă acordată de arbitre vreunei 
gimnaste după J.O. de la Montreal, a pier
dut cursa pentru titlu din cauza ratării exer
cițiului la paralele • Azi, finalele pe aparate
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TOKIO, 3 (prin telefon). Timp 
de două zile — sîmbătă și du
minică — în sala gimnaziului 
național „Yoyogi* din capitate 
niponă, in fața unei asistențe 
cifrată la 10 000 de spectatori 
la fiecare reuniune, s-a desfă
șurat concursul pentru clasa
mentul individual compus. Ia 
feminin și masculin, din cadrul 
celei de a 4-a ediții a „Cupei 
Mondiale* la gimnastică. în
trecere care reunește pe cel

mai autentici per
formeri ai acestei 
discipline din în
treaga lume. In 
concursul feminin 
țara noastră a fost 
reprezentată de 
Nadia Comăneci și 
Emilia Eberle, iar 
la masculin de Dan 
Grec». Accidenta
tă la un antrena
ment premergător 
concursului, Meli- 
ta Buha nu a pu
tut lua startul.

Favorită a com
petiției, tripla 
campioană olimpi
că și 
Nadia
nu a reușit să-și 
adjudece prețiosul 
trofeu, deși a ob
ținut a*- mari la 
trei din •. tie patru 
aparate, printre 
care nota 19 la 
sol. primul 10 a- 
cordat de arbitre 
de Ia Olimpiada 

Montreal pină in 
Dacă Nadia Comăneci 
ratat exercițiul la pa-

europeană 
Comăneci

de la 
prezent, 
nu ar fl _ ___ _
ralele, ea ar fi ciștigac cu ușu
rință „Cupa Mondială*. Dar. 
nota 9,30 de la acest aparat a 
scăzut considerabil punctajul ei 
final, deșt pe bngă 10 de la 
sol, ea a fost notată la sărituri 
cu 9,90. iar la btmă cu 9.80.

In acesta condiții, speranței: 
noastre pentru tltln s-au îndrep
tat către Emilia Eberle, gim-

nastă care marchează cu fie
care nouă apariție internaționa

lă un crescendo spectaculos. In
tr-adevăr, ea a obținut un va
loros loc doi, la egalitate cu so
vietica Nell Kim. dar după pă
rerea multor tehnicieni pre
zenți aici. Emilia Eberle ar fi 
meritat să ciștițe concursul. 
Insă, iu condițiile arbitrajelor 
care au creat multe nemulțu
miri (la ..masa verde* pre
ședintele Federației internațio
nale de gimnastică. Iuri 
a determinat mărirea cu 
cime a notei la sărituri 
tigătoarei concursului. 
Zaharova, de la 9.50 la 
gimnasta noastră a fost nevoită 
să ocupe locul secund. Sîmbătă, 
in prima zi a concursului indivi
dual compus. Emilia Eberle a 
fost notată cu 9.70 la sărituri 
șl cu 9,80 la paralele, deși — 
după părerea generală a tehni
cienilor — la acest din urmă 
aparat gimnasta noastră a pre
zentat cel mai greu și cel mai 
spectaculos exercițiu din con
curs și ar fi mental. in conse
cință, o notare mai bună, cel 
puțin eu 5 sutimi. Duminică, 
ea a continv-U să se situeze In 
prim-planul disputei sportive 
pentru primul loc, obiinind 9,80 
la Urnă, iar apoi 9.85 la sol. 
etaUnd, to disputa cu valoroa-

Titov, 
o ze- 
a ciș-
SteU
9.90),

(Continuare in pag a 4-a)

Campionatele naționale de lupte libere

In ultimele două zile, surprize
și destule semne de întrebare
IAȘI, 3 (prin telefon). Stm- 

bătă și duminică. In Sala 
sporturilor din localitate. au 
continuat întrecerile campio
natelor individuale de lupte li
bere. Față de ziua inaugurală, 
cînd concursul a avut o valoa
re modestă, concretizată în 
multe decizii de tuș și descali
ficări, reuniunile următoare au 
reliefat o oarecare creștere ca
litativă, oferindu-ne cîteva par
tide mai echilibrate și -dispu
tate cu multă dîrzgnie. Cu toate 
acestea, impresia generală a 
rămas aceea că valoarea ac
tualelor campionate 
dicat decit în cazuri 
ție la nivelul dorit, 
pra acestor aspecte 
reveni. Pină atunci, _____ ,
semnări de la partidele semi
finale și finale.

în absența (nemotivată) a 
rapidistului bucureștean A. 
Kențea, lupta pentru primul 
loc la cea mai mică catego
rie (48 kg) s-a dat între Virgil 
Vișan (Steaua) și reșițeanul 
Gheorghe Rașovan. Mai rapid 
și mai bine pregătit fizic, Vi
șan a avut cîștig de cauză.

Destule surprize s-au înre
gistrat în întrecerea sportivi
lor de Ia 52 kg. Doi compo
nent! ai lotului național, bra
șovenii D. Ignat și Gh. Bîrcu, 
n-au reușit să se califice In 
turneul final 1 în schimb, a sur
prins printr-o exemplară pregă
tire și o deosebită longevitate 
(36 de ani I) actualul campion 
al categoriei, timișoreanul Pe-

nu s-a ri
de excep- 
Dar, asu- 
vom mai 

cîteva In-

tre Cearnău (antrenat de Du
mitra Dana). S-au mai remar
cat tinerii Gh. Roșea (Dună
rea Galați) și Gh. Radu (C. S. 
Tîrgoviște).

Aurel Neaga (57 kg) a lup
tat accidentat pină in turul 4, 
etnd. In meciul cu A. Văsui 
(Steagul roșu Brașov), n-a mai 
rezistat, fiind silit la abandon 
de către medic. în aceste con
diții, Petre Brîndușan (C.F.R. 
Timișoara) a devenit campion 
fără prea mari dificultăți.

La S3 kg. Gigei Anghcl 
(Steaua) și-a depășit clar toți 
adversarii, încheind învingător 
concursul tocă de sîmbătă sea
ra. în disputa pentru locul se
cund, C. Moldovan (Dinamo 
Brașov) l-a Învins pe Gh. Mi- 
tran.

Lajos Șan dor (68 kg) a ciș- 
tigat prin descalificare întfl- 
nlrea decisivă cu Octavian Dusa 
(Steaua).

O altă surpriză a campio
natelor s-a înregistrat la cate
goria 74 kg. După ce. în turtii 
5, E. Cristian și M. Pircălabu 
au Încheiat partida cu o de
cizie de dublă descalificare. In 
lupta pentru titlu a rămas, eu 
șanse apreciabile, Dumitru 
Buda (Vulcan București). El 
l-a învins prin tuș pe E. Cris
tian și, deși a pierdut la punc
te tn fața lui M. Pircălabu, a 
cucerit titlul de campion, în-

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)

In ciuda vintului puternic

ClTEVA PERFORMANTE
9

DE CERTĂ VALOARE LA JUBILEUL 
„INTERNAȚIONALELOR" DE ATLETISM
• La 1500 m, Silai—și Puică cele mai bune performere 
din lume • Bindar peste 73 m la ciocan • Theresa San* 
derson a aruncat sulița peste 64 m • 7 noi recorduri 

ale competiției
Ediția a XXV-a — jubiliară — 

a tradiționalei competiții de 
atletism Campionatele interna
ționala ala României a reunit 
pe Stadionul Republicii atleți și 
atlete din 19 țări (Algeria. An
glia. Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia. R. P. Chineză, Cuba. 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Grecia, Italia. Iugo
slavia. Polonia, Spania. Suedia, 
Turcia, Ungaria si România). 
Vintul puternic, care a suflat 
continuu din „față*, a stinjenit 
evident eforturile concurenți- 
lar. Și așa insă au fost Înre
gistrate cîteva rezultate de 
mare valoare internațională. 
Sini de consemnat, de asemenea, 
cele 7 noi recorduri a’.e com- 

la 
fost 
na- 

la 
n-a 

consemnat

petiție'_ 2 la bărbați și 5 
femei. Cu acest prilej a 
realizat un singur record 
țional de Nioolae Binda- 
arunearea ciocanului, dar 
lipsit mult si fi 
incă și altele !...

Sîmbătă n-a mai plouat ca la 
fiecare dintre concursurile atle
tice din acest sezon. In schimb, 
a bătut viatul și incă £._ __
puternic, ceea ce a 
nat un obstacol extrem de greu 
de trecut. în timpul 2 2
masculine la 400 m; de exem
plu, viatul a suflat, nici mai 
mult, nld mai puțin decit cu 
10 m/s, ceea ce. lesne de înțe
les, a răpit multe, foarte multe 
sutimi de secundă fiecărei per
formanțe. La finala feminină 
a cursei de 1500 m, este drept, 
intensitatea vintului a fost ceva 
mai mică de 10 m. dar efectele 
parcă mai mari, împiedeeînd-o, 
pur și simplu, pe Ileana Sil ai 
să realizeze un record republi
can de care a fost atît de a- 
proape (doar 2 zecimi) și pe 
care-1 merita cu prisosință.

Dacă n-ar fi fost vintul aces
ta buclucaș, recordul țării noas
tre ar fi fost, de sîmbătă, poa
te chiar cu o secundă mai bun 
dedt cel realizat de Natalia 
Mărășescu (3:59.8), anul trecut, 
la campionatele europene de la 
Praga. Scriind despre această 
alergătoare de excepție care 
este Ileana Silai, elevă a antre
norului Silviu Dumitrescu, tre
buie să subliniem neapărat șl

fbarte 
insem-

finalei

Maricica Puică și Ileana Silai, 
autoare a două excelente per
formanțe in cursa de 1500 m.

comportarea excelentă a Marl- 
cicăi Puică, cea care, de fapt, 
a dat tonul în această cursă, în 
care a fost întrecută abia în fi
nal. Atît Silai cu 4:00,0, cit șl 
Puică cu 4:03,3 au înregistrat 
recorduri personale care, la a- 
ceastă oră, reprezintă prima șl 
a doua performanță a bilanțu
lui mondial 1979.

In afara acestora, și alți par- 
ticipanți la campionatele inter
naționale merită aprecieri fru
moase pentru strădaniile și 
pentru realizările lor : Sue Re
eve și Doina Anton la lungime, 
Maria Samungi la 400 m, A- 
driana Stancu la 400 mg, Adri
an Proteasa la înălțime. Argen
tina Menis și Florența Țacu la 
disc, Carol Corbu și „locote- 
nenții* săi Ghioroaie — Be- 
drosian la triplu, Toboc și fra-

Romeo VILARA
Fotografii de Dragoș NEAGU

(Continuare in pag a 4-a)

Cempionii repub.’ica-J desemnați in ultimele două zile (de la stin
gă) : C. Niculae. L. Lazâr, M. Frăției, V. Roșu fi M. Toma.

Foto : Ion MIHAICÂ

Finalele de judo ale seniorilor

MIHALACHE TOMA- MARELE PERFORMER
întrecerile finalelor campio

natelor republicane de judo ale 
seniorilor au continuat, simbă- 
tă și duminică, in sala Dinamo 
din Capitală. In aceste zile am 
avut prilejul să consemnăm o 
performanță neobișnuită. Se- 
mimljlociul Mihalache Toma 
(Dinamo București) urcat la 
cat mijlocie, cucerise vineri — 
cum am scris in cronica noas
tră — titlul de campion la a- 
ceastă categorie, obținind un 
prim succes mai puțin scontat 
Dar, iată că — spre surprin
derea tuturor — M. Toma s-a 
înscris și la ,.open“ urmlnd 
să-și Încerce șansele în compa
nia unor adversari mai grei 
decit el cu 20—30 kg ! „De astă 
dată Tomiță va fi o «victimă» 
sigură*, spuneau unii dintre cei 
prezenți in sală. Sportivul dl- 
namovist părea pe lingă un 
I. Codrea sau M. Cioc — pen
tru a enumera doar doi din-

tre adversarii intilniți — sor
tit inevitabil eșecului. Totuși, 
in ciuda aparențelor, am fost 
determinați să consemnăm cum 
unul după altul C. Anghcl (O- 
limpia Buc.), D. Rădescu 
(„Poli* Iași), D. Mihai (A.S.A. 
Tg. Mureș), L Codrea (Dinamo 
Buc.), M. Cioc (Dinamo Bv.)
și, în finală, C. Gotcă (Dina-

s-au aplecat In
Așadar, M. To-
urcase 
onoare 
pentru

mo Bv.). 
fața lui Toma. 
ma, cel care 
podiumului de 
de la Bruxelles 
medalia de bronz la 
mimijlocle. cucerește, de a- 
ceastă dată, și titlul de cam
pion absolut al României ! 
Sincere felicitări lui M. Toma 
și antrenorului său Sabin Lu
cea. Iată și clasamentul final

treptele 
la C.E. 
a primi 
cat. se-

Costin CHIRIAC

DINAMO BUCUREȘTI 
A CUCERIT 

„CUPA ROMÂNIEI** 
LA OINĂ

MANGALIA, 3 (prin telefon). 
Pentru prima dată in ultimii 
4—5 ani, finala „Cupei Româ
niei* la oină s-a disputat pe 
o vreme admirabilă. Însorită, 
fără nici un 'strop de ploaie, 
astfel că terenurile de joc s-au 
prezentat In cele mai bune 
condiții. Sportivii celor 8 e- 
chipe finaliste au reușit să e- 
volueze la un nivel destul de 
ridicat, astfel că cele trei zile 
de oină găzduite de stadionul 
„23 August* din cel mal sudic 
oraș al litoralului Mării Negre 
au însemnat o adevărată săr
bătoare a sportului nostru na
tional.

Dinamo București și C. P. 
București au jucat bine in toate 
meciurile susținute, furnizînd, 
mai ales în confruntările di
recte, meciuri spectaculoase. în 
turneul final, dinamoviștii au 
fost excelenți, tinerețea echipei 
și bagajul ridicat de cunoștințe 
tehnice al fiecărui jucător cân
tărind greu în disputele pen
tru clștigarea primului loc. Di
namoviștii au învins pe toată 
linia. Iar In meciul decisiv au 
depășit pe tipografi la o di
ferență de un punct, după ce 
își adjudecaseră victoria cu 
22—15 In cel din tur. Trebuie 
să notăm că jucătorii Dacău, 
Burcică. Anton si alți olnlștl 
de la C.P.B. au ratat exaspe
rant In ultima Intîlnire, la 
„prinderea mingii*, cînd din 7 
jucători adverși nu au lovit

Ion GAVRILESCU

(Continuata in pag. 2-3) (Continuare în pag. 2-3) ,
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Pregătirile sportivilor olimpici - cel mai important subiect de actualitate

PERSEVERENTA Șl DIRZENIA, ALIATI 
DE NĂDEJDE ÎN LUPTA PENTRU VICTORIE
Medalia de bronz cucerită în 1974 de echi

pa noastră reprezentativă la campionatele 
mondiale de la Moscova a rămas, timp de 
mulți ani, oarecum singulară în vitrina cu 
trofee a pentatloniștilor români, dacă trecem, 
desigur, peste succesele repurtate în tradițio
nalele campionate internaționale ale țării 
noastre.

Iată însă că, de curind, două importante e- 
venimente ale pentatlonului modem interna
țional au adus din nou în prim-plan sportul 
românesc : la Paris, în aprilie, iar la Roma, 
zilele trecute, Dumitru Spîrlea, multiplu cam
pion al țării, a repurtat două remarcabile vic
torii, cîștigînd campionatele internaționale ale 
Franței și, respectiv, ale Italiei, impunîn- 
du-se de fiecare dată în fața unor valori au
tentice, campioni mondiali și olimpici, stele 
de primă mărime ale pentatlonului modern 
Internațional.

O recentă discuție cu antrenorul-coordona- 
tor al lotului nostru reprezentativ, Gheorghe 
Tomiuc, ne-a oferit și „secretul* acestor va
loroase performanțe ale pentatlonului modem 
românesc, care se bucură, firesc, de un larg 
ecou internațional. Cred că „bronzul- de 
acum cinci ani — ne spune antrenorul — 
• deformat într-o măsură viziunea sportivilor 
noștri față de muncă, față de marile dificul-

tați cu care se obțin azi succesele. A fost de 
ajuns să pierdem, cum se spune, o mutare, 
pentru ca alți concurenți să treacă înaintea 
noastră, să ne depășească. Atunci cind ne-am 
dat seama de greșeală, ne-am așezat însă se
rios pe muncă, am elaborat planuri riguroase 
de pregătire pe fiecare probă, cu deosebire 
pentru acelea in care răminerea in urmă era 
mai pronunțată.

Tar Dumitru Spîrlea a lost primul care a în
țeles că numai cu talentul nu se pot realiza 
marile victorii. Dorind să-și valorifice la un 
nivel cit mai ridicat realele calități cu care 
este înzestrat, incepînd din toamna trecută el 
și-a mobilizai Întreaga capacitate volitivă, a 
dat dovadă de o mare putere de muncă, de 
receptivitate in discuțiile cu antrenorii, de 
mal multă dăruire la antrenamente și lată eă 
această atitudine nouă a campionului nostru 
a dai roadele firești. Este o lecție de viață 
exemplară pe care Dumitru Spîrlea și-a ofe
rit-o sieși și din care atit el cit și alți spor
tivi au foarte multe de Învățat.

O dată In plus — dacă mai era nevoie — 
s-a făcut dovada eă NUMAI PRIN MUNCĂ, 
PRIN CONȘTIINCIOZITATE ȘI DĂRUIRE ta 
pregătire se deschid porțile spre marile re
zultate, spre marea consacrare.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din naa 1)

tr-o categorie dominată de mai 
multi ani de 
■■-amintiți.

Foarte bine 
multă ambiție 
•ori. Ieșeanul . _
CB kg) și-a asigurat primul loc 
mcă de sîmbătă, în lupta pen
tru locul secund, T. Seregely 
3-a depășit pe Gh. Fodore.

La 90 kg, Ion Ivanov 
(Steaua), în revenire de for
mă, s-a impus din nou în 
țața principalilor săi adversari. 
C. Copil (Dinamo Brașov) și 
L Dumitru (Steaua). S-a re
marcat și tînărul A. Panaite 
CC. S. Tîrgoviște).

Un alt tinăr care 
trumoase calități 
Broșteanu (100 kg), 
pentru titlu fiind Insă domi
nate de Vasile Pușzațu, mai 
vechi component al lotului na
tional.

Cu o surpriză s-au încheiat 
și disputele de la categoria 
prea : fostul campion mondial 
L. Șlmon nu s-a putut califica 
Jta finala de trei, iar primul 
toc a fost ocupat de Enache 
ranaite (Steaua) și el un spor
tiv trecut de vîrsta marilor 
performanțe.

PRIMII TREI CLASAȚI LA 
CELE ZECE CATEGORII : 48 kg :

cei doi sportivi

pregătit și cu 
la aceste între- 
Vasile Țigănaș

a dovedit 
este Gh. 

întrecerile

de la categoria

STEAUA

L Vlxgil Vișan (Steaua), X Gh. 
Rașovan (C.S.M. Reșița), 3. 
FehCr (CS Satu Mare) ; K kg : 
L Petre Cearnău (U.M. Timi
șoara), 2. L Arapu (Steaua), 3. 
C. Mândflâ (Jiul Petrtia) ; 57 kg: 
L Petre Brindușaa (C.F.R. Timi
șoara), X A. șuteu (Steaua), 3. 
~ Cloacă (Progresul Brăila) ;

kg : 1. Gigei Angliei (Steaua), 
C. Moldovan (Dinamo Brașov), 
Gh. Mitran (Progresul Buc.) ;

O.

v. 
«2 
i.
3. Wil. JXLLLrtUl (X-1AJ glosar Uil ,
68 kg : 1. Lajos Șandor (Lemna
rul Odorhel), 2. O. Dușa (Steaua), 
3. I. B-ordeianu (Nicolina Iași) ; 
74 kg : 1. Dumitru Buta (Vulcan 
București), 2. M. Pîrcâiabu (Stea- 

Cristian (Dinamo Bra- 
kg : 1. Vasile Țigănaș 

2. T. Seregely 
3. Gh. Fodore (Dinamo
90 kg : 1. Ion Ivanov
2. C. Copil (Dinamo

ua), 3. E. 
șov) ; 82
(Nicotină lași), 
(Steaua), * 
Brașov) ;
(Steaua),
Brașov), 3. I. Dumitru (Steaua) ; 
100 kg : 1. Vasile Pușcașu (Stea
ua), 2. I. Marton (C.S.M. Cluj- 
Napoca), 3. C. Șandru (Dtaamo 
Brașov) ; 4-100 kg : 1. Enache 
panalte (Steaua), X A. lanko (Di
namo Brașov), 3. P. Prlsăcaru 
(Rapid București).

CLASAMENT PE JUDEȚE 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI : 
Municipiul ‘
Brașov 46 
Iași 10 p, 
Cluj 7 p.

CLASAMENT PE CLUBURI 
ASOCTAȚn : 1. Steaua 65 p, 
Dinamo Brașov S4 p, 3. Steagul 
roșu Brașov II p, 4. Nicolina 
Iași 10 p, 5. A.S. Vulcan Bucu
rești 18 p, 6. C.F.B. Timișoara 

P.

3. C.

București 88 p, 
p, 3. Timiș 12 p, 
5. Harghita 7 pi.

și 
1.
1.
4.
I.

1. ȘI1.

LOT
GEREA

gțyzîn.
PHONOS

1. Lo- 
Arad), 
Topli- 
3. P. 

Roman

piteș-

L

nnr

care 
judo- 
Bv0, 

și, in

DIN NOU ÎN MARE F

SPRE TITLUL DE CAMPIOANA LA
Etapa cu numărul U ta tur

neele finale ale campionatului 
primei divizii la rugby a pro
gramat meciuri de mare interes :

STEAUA — FABVL M—4 
(13—6) 1 Aceasta este Steaua : o 
■uperechlpă, care a făcut Ieri 
dimineață un meci excepțional I 
Bar ne-a fost dat să vedem ase
menea tehnică șl tactică desă- 
rirșlte, pe fondul unei exempla
re dăruiri.

S-au înfruntat actuala campi
oană eu cea (mal mult ea si
gur) viitoare. Dar, cu toate e-- ■ ■ - • (ca au

,ținut" cam o jumătate de oră),
_1 L un colectiv
anlc, cu tm Joc entuzlasnumt, ca
re — îndrăznim să afirmăm — 
ar fi surclasat orice altă echipă 
de la noi șl multe altele de o- 
rlunde. Chiar dacă la Tarul ar 
fi fost prezenfi șl Bucos sau 
Zanusevici, Mușat sau Băciotu ! 
O grămadă fără fisurii, un „mij
loc* autentic șt o Hnie de trel- 
■ferturi agilă, percutantă. Este, 
fără doar șl poate, cea mal ma
re, cea mai clară victorie din 
vremea din urmă a formației 
tal Petre Cosmănescu șl Adrian 
■ateeseu, victorie eu care Stea
ua șterge — cel puțin ta parte
— amintirea accidentului (acesta

forturile eonstănțenilor
ta teren • existat

IN ÎNTRECEREA
A FLORETIȘTILOR

Doar citeva rezultate neaș
teptate au mai pigmetat terna 
desfășurare a etapei a doua a 
Diviziei naționale A la floretă 
masculin. Și în primul rind tre
buie consemnată victoria echi
pei C. S. Satu Mare asupra 
multiplei campioane Steaua 
(8—8, 64—59 t.d.), care a co
incis cu aniversarea zilei de 
naștere a căpitanului echipei 
sătmărene, dr. I. Szentkiraly, 
la 36 de ani exemplu de spor
tivitate și dăruire pentru scri
mă, o victorie așteptată, timp 
de 19 ani în prima divizie !

Se aștepta ca echipa stu
denților bucureșteni I.E.F.S., 
profitind de acest eșec, să se 
desprindă de echipa militară 
cu care se afla Ia egalitate 
după prima etapă. Dar forma
ția universitară n-a putut va
lorifica perioada de criză pe 
care o traversează principala sa 
adversară (din echipa căreia 
doar Tiu s-a remarcat). în ge
neral vorbind, etapa secundă a 
Diviziei A a atins un nivel mi
nim în întrecerea floretiștilor.

Polarizînd interesul sălii Flo- 
reasca — doar prin prisma cla
samentului... — intîlnirea eare 
a încheiat cele două reuniuni

de

Ieri, pe baza sportivă F. R. B. din Capitală:

„DUPĂ EFORTURILE MUNCII, BUCURIA SPORTULUI ESTE 
CA 0 DIPLOMĂ DE ONOARE. ÎȚI DĂ, PARCĂ, ARIPI ti

■ ■ ■
După reprizele de ploi de 

sttnbătă noapte, repezi, călduțe, 
•ducătoare de belșug in cim- 
puri, cerul era, ieri dimineață, 
ea o apă limpede, un imens 
eoviltir albastru peste Capitală, 
tar vîntul se agăța în frunzi
șul plopilor ce închid, cu șirul 
tor, baza sportivă a Filaturii 
Române de Bumbac. Trei oa
meni veniseră, aid. din zori : 
prof. Elena Toma, secretara a- 
•odației (admirabilă pasiunea 
•ceste! fete pentru viata spor
tivă a fabricii). Romulus 
ven, prim-vicepreședinte

Pa- 
____ _______ ______ al 

CLE.FJS. sector 3, și Martin De- 
Ieri,■eter, gospodarul bazei. . 

ea și in atitea alte duminici, a 
fost zi de sport la F.R.B. și cel 
trei oameni au zorit ceasuri 
ta șir ca harnicele filatoare să 
găsească terenurile în .ținută* 
sărbătorească. Și la ora 8,30 di
fuzoarele stafiei de amplificare 
lansau In văzduh acordurile 
primelor marșuri sportive...

Ce Înseamnă o zi de sport 
ta F.R.B. 7 Căutam răspuns ia 
această întrebare ta vreme ee 
tetele făceau Încălzirea pentru 
meciurile de handbal, pentru 
«ros. pentru reprizele de gim
nastică...

.Pentru noi, duminica spor
tivă este, după • săptămtnă de 
muncă — șl fata cu ochii ea 
albastrul de Voronet căuta o 
comparație cft mal sugestivă — 
ea o Diplomă de moare care 
HI dă aripi pentru zborul mat 
departe-.*. Fata vorbea ta nu
mele «degvțor ef din secția 
Ring, earn • taeonjurau și o 
aprobau, ea afund rfnd a fost 
propusă ea secretară U.T.C. pe 
secție. Fhta se numește Ioana 
▼oineag șl a venit la F.R.B. 
din ținuturile Vrancei. Axirvia 
Moldovan a venit la această

întreprindere din Babadag, su
rorile Stela și Ioana Ghelase 
din lenea. Elena Tufiș din Re- 
dea-Caracal, Ioana Blejan din 
Vîlcea. Pentru toate, colege de 
muncă, de cămin, de sport, ca 
șt pentru celelalte fete si oa
meni ai muncii de la FJi.B„ 
prezenti aid. ziua era intr-ade
văr ca o Diplomă de onoare 
care dă aripi. „Așa este In pro
ducție, 
spunea 
ședința

...La 
FJLB. 
tarea eu reprezentativa LU.T„ 
pentru flecare punct ei au cîș- 
ttgat cu 10—7. La cros, Uliana 
Peagu s-a instalat ta frunte 
de la start si a ajuns prima 
la sosire. In poligonul de tir 
eu aer comprimat, un inimos 
profesor. Gh. Popescu, după ee 
• condus întrecerile ta care 
Ioana Blejan s-a dovedit cea 
mal bună. îl învăța pe copiii 
filatoarelor eă tragă cu 
Si Alex. Dumitrescu de 
gen. nr. 4S era mlndru 
donase ceva puncte*.

După un turneu fulger 
bal. Intre reprezentativele șco- 
Htor din eartierul-oraș Pante- 
Ihnon. s-a desfășurat o tatîl- 
•tre a veteranilor, si numeroșii 
spectatori H aplaudau ea pe 
niște adevărate vedete. Scorul 7 
Nu are prea mare importantă. 
Era soare, era frumos, oame
nii făceau mișcare, ee simțeau 
bine si acesta este lucrul cel 
mai important După întrecerile 
sportive, organizatorii, eu spri
jinul Comitetului sindicatului 
(am remarcat prezenta foarte 
activă a tovarășei Georgeta Iri- 
■rie, vicepreședintă) șl • or
ganizației U.T.C., au oferit dte- 
tigătorilor, pe Ungă trofee, ea

si tuturor participantilor o sur
priză : un frumos program ar
tistic. Sărbătoarea sportivă 
desfășurată ieri la F.IUB., în 
cadrul „Dacladei*, merită — 
cum spunea filatoarea Ioana 
Voineag — o Diplomă de o- 
noare.

Viorel TONCEANU

simbătă și duminică. Steaua 
LE.FJS., s-a desfășurat in 

favoarea echipei militare eare 
a fost egalată prima dată, la 
scorul de 6—6. Se părea chiar 
că finalul va aparține studen
ților, intrudt la 7—7, ta ulti
mele două asalturi urmau 
să se lntilneașcă Georgescu 
(Steaua), care nu Înregistrase 
nici o victorie, cu Alexiu, pre
cum și Logan (LE.F.S.) cu Pe
trus. Alexiu, Insă, „campion* 
doar la teoria asalturilor a ca
potat cu 0—5 și doar o victorie 
a lui Logan ar mal fi putut 
redresa situația. Ceea ce nu 
s-a lntîmplat (3—5). și astfel 
echipa Steaua continuă să se 
mențină pe primul loc In cla
samentul general.

Cele cinci meciuri Încheiate 
eu scorul de 8—8 si decise la 
tusaverai dovedesc, ce-1 drept, 
un echilibru marcat intre com
petitoare. _____
menținut la un nivel scăzut. 
Cele mal bune rezultate Indi
viduale le-au obținut Mihal Tiu 
(Steaua) — 19 
de asalturi 
rezultat !) si 
(LE.F.S.) — 14 .
tatîlriirii decisive cu Steaua, el 
fiind înlocuit pentru că a In
vocat un accident

Iată rezultatele etapei a doua 
din Divizia A șl clasamentul 
general : 1. Steaua — 18 p. 107 
asalturi cîștigate (9—7 LE.F.S.. 
14—2 Poli last 10—6 Progresul 
și cu Crișul Oradea). 2. I.E.F.S. 
16 p, 90 a.c. (9—7 O. S. Satu 
Mare, 8—8, 65—56 td. PolL
10—6 Progresul, U—5 CrisuD, 
3. Progresul București 10 p 
(8—8, 56—55 td. CAS.M. șl
59—53 t-d. Crișul. 9—7 Poli 
Iași), 4. C. 8. Satu Mare 8 p 
(8—8, 64—59 td. Steaua), 8.
Politehnica Iași 8 p (10—6 Cri
șul, 8—8, 58—57 td. C.S.S.M.). 
6. Crișul Oradea 3 D (10—6 
CJSJS.M.).

în Divizia B. Hder este 
A.S.U. Tg. Mureș (14 p).

Paul SLAVESCU

e cuvîntul !) din fața Grivlțel 
Boșii.

Lidera s-a arătat ta zi deose
bită tacă din start. Nu se stin
seseră bine ecourile fluierului 
inaugural al arbitrului Șt. Cră- 
elunescu șl BRAGA reușea pri
mul eseu. Pentru ca In mln. 12, 
Ia o „tușă Pintea* — Indubitabil, 
prlnzătorul nostru numărul 1 — 
șl după un maul perfect ALE
XANDRU să „ghicească" drop-ul: 
7—0. Dar Farul nu cedează, tacă. 
Motrescu atacă, urmează tușă, 
apoi grămadă, Nache pătrunde, 
• oprit pentru moment, o nouă 
„Intrare" Olteanu, PODARU — 
susținut de grămadă — culcînd 
balonul Intre bare. Transformă 
HOLBAN șl, In min. 27. e 7—6 I 
Doar pentru 2 minute : Codol — 
a cărui titularizare ta echipa na
țională e, acum, numai o ches
tiune de... zile — lucrează o fa
ză In mod Ireproșabil, dar Braga 
primește o pasă nesigură ; In 
faza imediat următoare Insă. 
MARIN IONESCU nu mal poate 
fi oprit — eseu transformat de 
DURBAC : 13—6, rezultatul pri
mei reprize.

După pauză, autentic recita! 
Steaua. Eseurile „curg" : Codoi 
bate bine cu piciorul, punctează 
BRAGA (mln. 43) ; din nou Co
dol „face" o fază pe care o fi
nalizează ireproșabil 
(mln. 52) ; fundașul ________
reușește șl un drop (mln. 54) ; 
Mura ri u smulge aplauze. Înscrie 
MUNTEANU și transformă A- 
LEXANDRU (mln. 59) ; același 
MURARIU va concretiza, de a- 
ceastă dată CODOI transformtad 
(mln. SI) ; șl tot el va fi la o- 
rlglnea următorului eseu, la a 
fază bine continuată de Enache 
Sl FUICU (mln. 6S1 : iarăși (i) 
Codoi „face" șl DURBAC mar
chează. primul transformlnd 
(min. 73) ; Suciu pasează lut 
FUICU, care nu mal poate fi o- 
prit de-a lungul a 40 de metri 
(mln. 75) ; în fine. o minge 
transmisă (20 de metri !) de A- 
lexandru Iul ENACHE, care În
cheie sarabanda eseurilor — 
transformă ACHIM (mln. 78).

STEAUA : Durbac — Fulcu, 
Enache, Codoi, Braga (mln. 81 
Boșu) — Alexandru, Șueta— Mu- 
rariu, M. Ionescu, Achim — Pos- 
tolachl (mln. 61 Dima). Pintea — 
Cornelîu, Munteanu. Cloarec j 
FARUL : Motrescu I — Borghe- 
Iea, N. Dinu. Motrescu II, I.*va- 
daru ” ■’ — —
daru, 
(tata, 
lan cu 
(mln.

POUT 
MO 6—4 
care gazd 
fără 3 
Popa (doL Constan 
dus M. 
eoresp.).

știința 
C. GBIVI 
Meci de 
studenții
Au marca 
Nedelcu ( 
formare), 
L p.). A 
NEAGOE.

acesta fiind Insă

victorii din 20 
(un excelent
Petru Kuki 

▼, la mijlocul

DURBAC 
militarilor

SPORT 
RAPID 
o Istorie 
impunîndu 
rin du-și 
la pauză 
în care, p 
tații Foda 
nu, joacă 
Recunoscu 
la teren 
•pedale. 
Divizia A 
mare și 
Bele acei 
(în sped 
eesta din 
al P 
de P 
tat 
încercări), 

de la 
eu), Leș 
n&ru ( 
tiv Nlță 
Sițlu) șț 
Arbitru

In turn 
— Mir. 
(1S—0), 
alea
Unlversita 
mentul B 
Năvodari 
Mare 1
denți : L 
ȘT. MAR

așa simțim și aici* — 
și Maria Lefter, pre- 
Comitetului de femei, 
handbal, fetele de la 

au luptat in confrun-

pușca, 
la Sc. 
eă _a-

ta fot-

— Holbau, Olteanu — Po-
Fl. Constantin, Nacha 

30 PHoțch!) — Bosșaru, Ma-
— loniță, Grigore. Cele» 

41 Slmlon).
Geo RAEȚCHI

De azi, la Cluj-N

ULTIMUL ACI IN TURNEUL FI
De astăzi șl ptoă luni, oampSo- 

naftua de poio (seria 1) Iși con
sumă ua.ttai.ua aut ta piscina aco
perită din Ctlurj-Nlapaaa. După cum 
am mad. anunțai, Dinamo Bucu
rești șl-a asigurat un avantaj net 
șl ca atare un nou tiftu de cam
pioană. Și Crișul Oradea pane că 
nu mai poate eviita looul IV ; nu
mai în. căzui cînri arădenii ac 
ctșniga toaite cele trei partide, tei 
Rapid București le-ar pderete, e- 
cftilpa antrenată de N. Bujinscbl 
ar mai putea ajunge pe podium, - 
Așadar, ultima parte a turneu- 
Sot final mal poate, practic, de- 
oSde asupra ocupantelor tocurt- 
tar dai ști trei, Voința pornind ta 
această cursă cu un punct avans 
față de Rapid.

todffiferenrt Insă de aauațla *- 
mtotită mai sus este de aștep
tat ca toate cele 4 echipe să-și 
apere ta conttauare șansele cu

în

țtonale. 
tea m 
Crișul jtl 
L Dtaaimo 
L Vortvța 
A Răpiri 
4. Crișul

FINALELE CAMPIONATELOR DE JUDO
(Urmare din pao. I)

ta eat open : 1. Mihalache
Toma (Dinamo București), 
campion național, 2. C. Goieă 
(Dinamo Bv.), 3. J. Pal (Con
structorul Miercurea Ciuc) și 
M. Cioc (Dinamo Bv.).

La cat superușoară. ta ab
sența cunoscutului judoka A. 
Szabo (Dinamo Buc.), acciden
tat »-a dat o luptă acerbă 
pentru mult rîvnitul titlu de 
campion. La început prima 
șansă o avea L Domnar (Dina
mo Buc.), prezent ta lotul care 
a concurat la recentele cam
pionate europene. După meciu
rile din cadrul grupelor, el a 
șl confirmat așteptările, ocu- 
plnd primul loc. In continuare, 
însă, L Domnar a fost Învins 
fără drept de apel de focșă- 
neanul M. Zamfir și • ieșit 
din cursa pentru un loc frun
taș. La rtadu-t M. Zamfir a 
pierdut ta sferturile de finală 
ta fața necunoscutului N. Dră- 
gălău (Dtaamo Bv.). eel eare 
•vea să-și dispute tatiietatea, 
ta finală, cu V. Roșu (Dinamo 
Bv.), un sportiv foarte talen
tat ambițios șl deosebit de 
combativ. în cele din urmă, V.

Roșu a obținut o binemeritată 
victorie prin yusei-gachi (supe
rioritate tehnică). Clasamentul : 
L Viorel Roșu (Dtaamo Bv.), 
campion național, L N. Drăgă- 
i&u (Dinamo Bvj, 3. M. Zam
fir (Voința Focșani) șl A. Ve- 
Ucu (A.S.A. Tg. Mureș).

Cu mare nerăbdare au fost 
așteptate confruntările la cat. 
semiușoară, în cadrul căreia 
urma si evolueze șl proaspătul 
medaliat cu bronz la C.E.. N. 
Vlad (Nitramonia Făgăraș). 
Ptaă ta sferturi, N. Vlad a 
ieșit victorios detașat El a fost 
Insă stopat ta drumul spre se
mifinale de bătăiosul dinamo- 
vlst bucureștean M. Nuțu. Ast
fel, un alt sportiv de la Dina
mo București, C. Niculae, cam
pionul de anul trecut al semi- 
ușorilor, a scăpat de principa
lul său rival, impunindu-se 
fără dificultate in partida fi
nală cu colegul său de club M. 
Nuțu. Clasamentul : 1., Con
stantin Niculae (Dinamo Buc.), 
campion național, 2. M. Nuțu 
(Dinamo Buc.), 3. N. Vlad (Ni
tramonia Făgăraș) șl L Năsta- 
Ră (Dinamo Buc.).

Luptînd mult mal bine decît 
la C.E., arădeanul L. Lazăr a

mers cu pași siguri spre cea 
mal Înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere, întrecindu-și 
toți adversarii, printre 
s-au numărat cunoscuții 
ka M. Notopol (Dinamo 
C. Roman (Dinamo Buc.) 
finală, 8. Topliceanu (Dinamo 
Bv.). Astfel, L. Lazăr a reușit 
și el să-și păstreze titlul de 
campion. Clasamentul : 
ghin Lazăr (Rapid 
campion național, 2. S. 
eeanu (Dinamo Bv,), 
Moțiu (LE.F.S.) și C. 
(Dinamo Buc.).

La cat. semlmijlocie, . 
teanul M. Frățică, beneficiind 
de șansa de a nu-1 avea prin
tre adversari pe M. Toma, a 
reeditat succesul de anul tre
cut, îmbrăctad ta final un nou 
tricou de campion republican. 
Dealtfel, ta nici unul din cele 
6 meciuri pe care le-a susți
nut, M. Frățică n-a avut mari 
emoții, nici chiar In finala cu 
FL Ciuciu (A.S.A. Tg. Mureș). 
Clasamentul : 
eă (C.S.M. 
național, 2. 1 
Tg. Mureș), I 
mo Bv.) și 
Tg. Mureș).

: 1. Mircea Frăți- 
Pitești), campion 
FL Ciuciu (A.S.A. 
3. V. Dușa (Dina- 
L Mathe (A.S.A.

nid unul 
Murat 
victorii : 
18—15 gi 
Frasin 
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BKAILA, 3 (prin telefon). A- 
proximativ 17 000 de spectatori 
au fost prezenți duminică dimi
neață pe stadionul Municipal din 
localitate, atrași mai cu seamă 
de perspectiva meciului restanță 
din optimile Cupei României, 
Sportul studențesc — F.C. Ar
geș. Dar, mai bine de o Jumă
tate de oră ta teren a fost un 
adevărat „studiu", devenit pe 
alocuri chiar destul de plicti
cos. Abia ta min. 35 spectatorii 
se încălzesc, cînd Stancu — 
servit de Dobrin — centrează 
pentru Radu II, piteșteanul șu- 
tează spre gol, însă Moraru — 
care avea să fie unul din cei 
mai buni jucători de pe teren 
— salvează prin șpagat.

Repriza secundă aduce ta te
ren două echipe care se .difi- 
caseră cam ce trebuie să facă 
și, astfel, meciul capătă dina
mism. fazele de „suspans" a- 
bundă ta ambele careuri. A 
fost, Insă, un meci al celor doi 
portari și al marilor ratări. Ia
tă, telegrafic, fazele cele mai 
palpitante : min. 47 — Ivan tri
mite ta diagonală la Radu II. 
Si al acestuia din unghi și 

oraru se evidențiază din 
nou î min. 53 — Chihaia șut 
violent de la 16 m ți Cristian 
acordă corner | min, 34 lorgu- 
lescu scăpat singur este stopat 
oportun de același Cristian | 
min. 66 — Radu H ti deschide 
pe Radu III. lovitură de cap 
ți Moraru are un reflex senza
țional ; min. 67 M. Sandu 
din Întoarcere spre gol
mingea tatflnește pieptul lui 
Ivan. Meciul ia o turnură dra
matică ta prelungiri, ctad am
bele formații trec din nou pe 
lingă deschiderea •corului, eele 
două situații ale M A. RMu-

I

1.
1.

te 
ui

lescu (min. 117 si 126) fiind cit 
roata carului de mari (rețineți, 
ratări cu poarta goală !) ,

După 120 de minute de joc 
epuizant, pe un soare torid, se 
apelează la loviturile de la " 
m. care dau cîștig de cauză e- 
chipei Sportul studențesc cu 
scorul de 4—3. Iată cum s-au 
executat acestea : Chihaia — 
Cristian apără | Radu II, 1—0 | 
Octavian Ionescu, 1—1 ț Zam
fir 2—1 | A. Rădulescu 2—2 | 
Iatan, 3—2 ț Tănăsescu, 3—3 | 
Toma, trimite fa transversală | 
Grigore, 4—3 | ți ... Dobrin, ca
re avea să trimită destul de 
slab, răpește șansa lui F.C. Ar
geș de a mai spera ta califi
care, după o nouă serie de 5 
lovituri de pedeapsă. Arbitrul 
O. Anderco — căruia îi repro
șăm doar tatirzierea cu care a 
recepționat poziția de ofsaid la 
golul marcat și apoi anulat al 
lui Radu II din min. 51 — a 
condus formațiile : Sportul stu
dențesc — MORARU — Stroe. 
Cazan (min. 46 O. Ionescu), 
GRIGORE. MUNTEAN C — Tă
năsescu. Cățoi, RADULESCU — 
CHIHAIA Iorgulescu, M. San
du (min. 69 M. MARIAN) | F.C. 
Argeș — CRISTIAN — Zamfir, 
STANCU, Cfrstea, Ivan — TO
MA. Chlvescu. Iovănescu (min. 
30 Iatan) — Radu III (min. 100 
Ttarcu), RADU n, Dobrin. Prin 
această calificare. Sportul stu
dențesc va tatflni ta sferturile 
de fîna'ă ale Cupei României 
(13 iunie) pe Gloria Buzău. 
Reamintim și celelalte partide: 
„U“ Craiova — Steagul roșu 
Brașov, F.CM. Galați — Dlna- 
bm București, Politehnica Ti
mișoara — Steaua.

Station TRANDAF1RESCU

ROMANIA - FRANȚA Quniori II) 1-5 (1-1) 
ÎN PARTIDA

Deși a condus cu 1—0 dta 
mln. S, prin golul marcat de 
Curtean din lovitură liberă de 
la aproximativ 30 m. eelecțio- 
naita de Juniori antrenată de 
Mihai Nicolae fi Itogen Mlaefin 
a părăsit terenul învinsă, la tm 
■cor categoric : 1—5 (1—1). Ti
nerii noștri Jucători au fost de
pășiți la toate capitolele și doar 
intervențiile de ultim moment 
ale portarului Glrjoabă au fă
cut ca scorul să nu fie șl mai 
mare. Dealtfel, doar apărătorul 
buturilor echipei fi fundașul 
Curtean au fost jucătorii cere 
au corespuns tn această partidă. 
De partea cealaltă, speranțele 
fotbalului francei și-au dorit 
cu ardoare revanșa după tet- 
fxîhgerea suferită tei prima par
tidă, disputată vineri kt Medgi
dia, au jucat cu o mere ambi
ție și dăruire, au Jucat fotbal 
ta accepțiunea modernă a cu
rtatului. Deciși și figuri ta a- 
părare, laborioșl ta mijlocul te
renului, rapizi șl inventivi ta 
atac, jucătorii francezi au con-

11

REVANȘA I
■tiuit o sultă de faze ■pectaeu- 
loase, rinei dintre ele tetohein- 
do-ae ea goluri. B au egalat 
ta min. 32, prin Peres, tot £n 
kzvitură Mberi ; pentru ea ta 
repriza «ecmdă — după efteva 
mari ratări, intre care au fost 
șt două bare — să inacrie pa
tru goluri, unul mai frumos ea 
aîtuL Autorii lor au foat Gaa- 
dei (win 52). Sacsxxs (win 
Blxne (min. 54) ți Sonor (min. 
«).

Arbitrul D. Nicolae (Bucu
rești) a condus bine următoa
rele formații : ROMANIA :
Gta-joabă — Gberasim, Popa, 
Bol di ș. Curtean — Co j ocara 
pnta. 70 Btolca), Balta t. Radu 
jmin. 41 Klaus) — Vasile (min. 
41 lancu), Bertov, Verteș (min. 
G Udrică). FRANȚA : Ceoca- 
retfi (min. W Beaufreton) — 
Bertucd, Poullaln, Der Zaka- 
tiac Lncaz (min. 54 Londe) — 
Blanc, Bravo (mta 76 Fehpe), 
Geodei — Bassus (min. 64 So
nor), Ferrari. Perez. ___

Lour en țiu DUMITRESCU

I F. C. BAIA AAARE - SELECȚIONATA 
CUBEI 1 (1-0)
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t- 
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I
I
I
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BAIA MAKE. 3 (prin telefon). 
Pe stadionul „23 August*, circa 
5 000 de spectatori au asistat 
duminică după-amiază la par
tida amicală 
A F.C. Baia 
nata Cubei, 
localnicii au 
tea timpului , _
rul prin Mureșan (min.
După pauză, jocul s-a echili
brat, oaspeții obțin chiar ega- 
larea prin Masso (min. 49) care 
Înscrie dintr-un unghi aproape 
imposibil. Golul victoriei a fost 
realizat de același Mureșan

(min. 59). Miercuri, formația 
cubaneză va juca la Cluj-Na
poca cu Universitatea. (V. Să- 
săranu — cccesp).

dintre divizionara 
Mare și selecțio- 
în prima repriză 
dominat majorită
ți au deschis aco- 

■ ' 16).

FOTBAL PENTRU

ELEVI

)RT INFORMEAZĂ
L-
13
1-

IV. Poiana — Șodmii Satou 
V. Chim. Brazi — Metalul Buc.

VI. Ruilmenittul — Petroikil

n
3
1
1

1
1
1

VIL Viat. Tecuci — CSM Sucea™ 1
1
1
1
1
1
2

VIII. Tractorul — F.C. Constanța 
. IX. Viitorul Vaslui — I.CJ.M.

X. M. sârmei — Aurul Brad 
XI. Dada — CJ.R. Cj.-Nap.

XH. Viict. Călan — F.C.M. Reșița 
X®. Metalurgistul — Gloria B-ța

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI t 
500.4S4 LEI.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
ELECTRO AP ARATAJ (str
Hambarului ar. L sector 3) 
organizează aol selecții pen
tru secția de fotbal dintre 
elevii născuțl tn anii 1964—1«5. 
Cel admiși tn grupele de fot
bal vor fi școlarizați ta cadrul 
liceului cu același nume, cla
sa eu profil electrotehnic.

Testarea eandldațEor — oare 
vor trebui să depună tn prea
labil actele necesare Înscrierii 
(fișă tip de înscriere, adeverință 
medicală pentru elev-student 
tip 18.1.002, analize hepatice 
și cardiovasculare, electrocar
diograma și copie a certifica
tului de naștere) — va avea 
toc ta perioada ta—26 iunie 
1979 pe baza sportivă a clu
bului.

Elevii din provincie vor 
primi gratuit cazare și masă.

Relații se pot primi la se
cretariatul liceului, la tele-
fonul 27.33.35.

PORTUL Constanța 3 (1)
NITRAMONIA Făgăraș 0 (0)

Au în&artiis : Leu (min_ 21), Ba- 
glu (min. Sl) șl Biliboacă (min. 
89).
DELTA Tulcea 5 (3)
CONSTRUCTORUL loși 0 (0)
Autorii golurilor: Iamandl (min.

12, 23, 79), Toma CmJn. ÎS) și Ro
tam (m±n. 77).
TRACTORUL Brașov 2 (2)
F.G Constanța 0 (0)

Ara marcat : Sacaci (mia. 5 <fin 
11 m) șl Boriceanu (min. îl).
F.GM. Galați 4 (2)
RELON CEAHLĂUL P. N. 0 (0)

Autorii golurilor : Olteana (mâi.
S, 65), Burcea (min. M) și Orac 
«min. 58).
VICTORIA Tecuci 4 (3)
GS.M. Suceava 1 (0)

Ara Înscris : C. Rusu (min. 15, 
43, 89), Stoica (mx-- ta), respec
tiv Radu (min. SC).
SERIA Afla ------

• OLTUL Sf. Gheorghe 2(1)
PROGRESUL Brăila 0 (0)

Ara marcat : Simion (mtn. 8S) 
șl Mltitelu (mtn. «7, autogol).
VIITORUL Vaslui 2 (1)
LCI.M. Brașov 0 (0)

A înscris : Cioacă (mtei. 15 șl
M).
STEAGUL ROȘU Brașov 5 (1)
MUSCELUL Cîmpulung 0 (0)

Autorii goduri&or : MîliăileBcu 
(min. 12), Papuc (min. 46), Popes
cu (min. 57), Gherghe (mteL 86), 
Pescaru (mân. 77).
F.G Brăila 1 (1)
MINERUL Gura Humorului 0 (0)

Unicul, gol a lom neatftzac
Traian finto. 24).

Relatări de la C. Popa, P. 
Cosnșa, C. Gruia, I. Siriopol, V. 
Doruș. Gh. Briotă, M. Florea, V. 
Secăreanu șl N. Cos tin.

■TAPA VUTOARB (ilmutalrg ÎS 
toata) : Reton-Ceahlăul p. Neamț 
— Portul Constanța (»—S). Mtw- 
edul câmpulung — Victoria Tetrad

(»—1), I.CJJ6. Brașov — Delta 
Tuleea (1—1), C.S..M Suceava — 
FtoJi. Galați fi—2), Constructorul 
tați — Viitorul vaslui (1—1), Ml- 
■erul Gura Humorului — Tracto- 
r«S Brașov (0—3), F.C. Constanța 
— I.C. Brăila (1—2), Progresul 
Brăila — Steagul roșu Brașov 
(•—J), Nltramonia Făgăraș — 
Oltul Sf. Gheorghe • (1—1). (
1. FXJ4. Goloți >1 22 3 8M7 <7
L Steagul roșu 31 20 4 7 Mi 46
Z. GS.M. Suceava 31 n S 9 5M8 39
4. FX. Constanța 31 îs 2 14 46-32 32
B. F.C BrâUa 31 ts 2 14 41-37 32
4. Viitorul Vaslui 31 M 4 13 34-40 32
L Delta Tiricea 31 15 1 13 44-37 31
8. LCJ.M. Brașov 31 12 5 14 42-44 29
8. Tractorul Brasov 31 13 3 13 41-47 29

M. Oltul Sf. Oh. 31 12 5 14 33-45 29
71. Portul Constanta 31 13 2 18 45-46 28
ta. Victoria Tecuci 31 13 2 18 51-57 28
tX Progresul Brâila 31 11 4 14 32-43 28
14. Nltramonia Făg. 31 11 8 14 34-45 28
U. Mineral O.H. >1 12 4 15 27-45 88
M. Muscelul Ciung 31 12 2 17 40-52 M
O. telo»CeaMfial 31 11 3 17 23-41 28
14. Constr. lași >1 8 7 M 2548 a

Prin această lovitură de cap, Șoarece înscrie golul victoriei echi
pa tale ia meciul de ieri. Foto : Dragoș NEAGU

lovituri de pedeapsă, acordat* 
ta urma unul henț tn careu co
mis de CălArașlu. După pauză. 
Metalul se dezlănțuie pur sl sim
plu șl, eu toată replica destul de 
viguroasă a gazdelor, reușește 
s* tascrie de patru ori la rlnd : 
ta min. «7, prin LUNGU, care 
a reluat, cu capul, tn plasă cen
trarea lui Nlca ; in min. 49, prin 
GIUGIUMICA. autorul unui șst 
frumos la vlnclu ; tn mln. K 
prin DUMITRESCU, care a fiaatl- 
sat de aproape o acțiune Mae 
taerat* de Șumulanschi șl Nlca ; 
ta min. 82, prin ȘT, POPA. <fis 
acțiune personală.

Arbitrul M. Fediuc (Suceava) 
a condus foarte bine următoare
le formații : CHIMIA : Negol — 
Dragomlr, Borcan, Bratosln (eB- 
mtaat tn min. «6. pentru un fa
ult violent). Gușe — stere. Dinu. 
Dobre — Geta (mln. S8 Tudor). 
BtrStescu (mln. 4S Ghlțescu). Bănuți. METALUL : Clupltu — 
CUărașln. Marinescu, Bebe, Ge
ne — Dumitrescu, Ion fim 
(mtn. Șl Lungu). Giugiumlcă — 
Nlca, Șumulanschi, Șt. Popa.

Mîhaî IONESCU

____LAie- 
puriWihM • 

țrsra Jocul —

■ta al

CHIMIA Brazi 1 (1)

RULMENTUL Alexandria 1 (1) 
PETROLUL Ploiești • |0)

Unicul gol a fost realizat de 
▼oidl* (min. 11).
DfNAMO SLATINA 0
F.CM. Giurgiu 0
POIANA Cimpina 4 (3)
ȘOIMII Sibiu • m

Au marcat : Ltvin (min. 10 șl 
ta). Preda (min. ÎS) ■ Șerban 
(mln. T5 din 11 m).
CHIMIA Tr. Măgurele 1 (8$ 
PROGRESUL VULCAN Buc. 0 (0| 

A Înscris : Andrei (min. 76).
CXM. Drobeta Tr. Sev. 3 (31 
S-N. Oltenița 1 (1)

Au înscris : Coates (min is și 
ta). Vlătănescu (min. tr>. res
pectiv Puchla (min. t).
GAZ METAN Metliaș 1 (1) 
HECTROPUTERE Craiova 8 (0) 

Autorul golului : Tiglaru
Relatări de la A Bizon. -D. Ml- 

teall. C. Vtrjoghle. D. Gruia, M. 
Tarii șl P. Manafu.

4 P)
0 (0)

aprigă

tori de Dcvizla 
ten Pacasctav. M.
SERIA A
CI.L Sighet 5 (1)
MINERUL Anina 1 (0)

Autorii golurilor : Bocșa n (min. 
S). Ivașcu (min. S6). Ciohaa I 
(min. 57), Roman (min. 74). Jigău 
(min. 85), respectiv Mihnț (mtn.
*1).
METALURGISTUL Cugir 1 (0) 
GLORIA Bistrița 3 (1)

Au marcat : fimpea (min. 70 
din U m), respectiv Stănilă (min. 
29 șl 64), Butuza (min. 75).
IND. SIRMEI G Turzii 3 (1) 
AURUL Brad 1 (1)

Au Înscris : Vesa (min. 22, min. 
70 din 11 m, min. 09), respectiv 
Ghlță (min. 29).
DACIA Orăștie 4 (2)
C.F.R. Cluj-Napoca 3 (2)

Au marcat : Silaghi (min. 5, 
82), Stoicev (min. 35), Nenu (mân. 
80), respectiv Țegean (min. 35, 
89), Radu (min. t^O).
MINERUL Moldova Nouă 1 (1) 
MUREȘUL Deva . 0 (0)

A înscris : Urziceanu (min. 25).

METALUL București S (1)
PLOIESTL 8 (prin trie-f»»). 

C&cva rut* de spectated au tout 
prezent: pe stadionul dla tocafi- 
tate șl aceștia mal mufe eu rto- 
dol la medul dtn Ciulești. A- 
eeasta ed puțin la început. Trep
tat tnsi Jocul deschis al ambe
lor echipe — chiar șl lipsit de vir
tuți tehnice, dar generos, tai 
schimb, șl eu multe goluri — a 
devenit interesant, ■ mal populat 
ceva tribunele sL la rfirșlt, lu
mea ■ plecat tntr-un fel mulțu
mită. Chiar dacă învingători au 
fost oaspeții. Pe deplin meritat 
însă, gratie unul joc mal com
plet. mal realist, mai eficace tn 
ansamblu. Scorul a fost deschis 
tn min. ta, de GiugiumicA. 
care s trimis puternic de la a- 
prexlmatlv » m. la colț, dlntr-o 
lovituri Uber*. Plolestenll, foarte 
activi tn prima repriză in atac, 
au egalat. In min. 40, prin B RA
TOS ÎN, care a transformat o

■TAPA VIITOARE (duminică ÎS 
tamte) : F.CM. Giurgiu — Rapid 
București (1—0), Electro put ere 
CXutova — Rulmentul Alexandria 
te—S), Metalul Plopenl — Auto
buzul București (1—1), Petrolul 
Ptotejti — Dinamo Slatina (0—2), 
8JC. Oltenița — Poiana CSmplna 
(0—1), Metalul București — Chi
mia Tr. Măgurele (0—1), Viitorul 
■corntoești — Chimia Brazi (1—î), 
Progresul Vulcan București — 
Gaz metan Mediaș (0—1). Șoimii 
■■du — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin (1—2).
1. Vin. Scomkefti 31 18 3 10 4BJ0 38
1. Metalul Buc. 31 15 7 9 44-29 J7
3. MataluJ Mopar»! 31 16 4 11 44-30 M
4. Rulmentul Alex. 31 14 8 9 31-25 M
1. Bapid Buc. 31 îl 12 • 49-31 M
8. FeiroluJ PI. 31 15 3 13 45-29 3S
7. Autobuzul Buc. 31 14 5 12 45-31 33
8. Gaz metan 31 12 8 11 31-34 32
9. F.CA4. Giurgiu 31 12 8 11 26-39 M

ta. Poiana Cimp. 31 14 3 14 50-43 91
ii. Dinamo Sl. 31 13 5 13 51-48 31
n. Progr. Vulcan 31 13 4 14 35-38 30
13, Șoimii Sibiu 31 11 7 13 34-37 29
14. C.S.M. Dr. T.S. 31 13 3 15 38-44 29
n. Chimia Tr. M. 31 12 5 14 29-45 29
16. Electro. Cv. 31 12 3 16 33-49 »
17. Ș.N. Oltenița 31 8 9 16 22-47 21
18. Chimia Brazi 31 7 5 19 29-57 19

U.M. Timișoara 5 (2)
MINERUL Cavnic 0 (0)
Autorii golurilor : Crtagașu

(min. 1, î), Crapciu (min. CI),
Giuchici (min. 65, 86).
VICTORIA Călan 3 (1)
F.GM. Reșița 0 (0)

Au înscris : Mavrușca (min ș)
șl Toma (mia. 50 șl min. U din
11 m).
„U“ Cluj-Napoca 7 (3)
CHIMICA Tîrnăveni 1 (1)

Au marca! : Mânu (min. 17),
Clmpeanu II (min. 21, 41), L. 
Mihai (min. 63, 84), Florescu (min. 
69), Vaslliu (min. 71, autogol), 
respectiv Deac (min. 8).
ÎNFRĂȚIREA Oradea 3 (0)
C.F.R. Timișoara 1 (0)

Autorii golurilor : Schwartzman 
(min. 61), Colnic (min. K șl 85), 
respectiv Stoișin (min. 74).

Relatări de la S. Pralea, M. 
Vtlceanu, P. Țonea, B. Crețu, P. 
Șumandan, C. Crețu, A. Gilnther, 
L Lespuc șl P. Lorincz.

ETAPA VHTOARE (duminică 1» 
iunie) : Minerul Cavnic — înfră

țirea Oradea (1—2), F.C.M. Reșița
— Dacia Orăștie (0—1), Gloria 
Bistrița — Ind. slrmel C. Turzii 
(5—2), Aurul Brad — Metalurgistul 
Cugir (0—0), chimica Tîrnăveni — 
CJi. Blghet (0—2), Victoria Călan
— Minerul Moldova Nouă (0—3), 
CJ.R. Timișoara — „U“ Cluj- 
Napoca (0—1), Mureșul Deva — 
U.M. Timișoara (0—0), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Minerul Anina 
(6-6).
1. MU“ Cj.-Nap. 31 19 4 8 68-20 42
2. Gloria Bistrița 31 16 4 11 63-34 36
3. F.GM. Reșița 31 13 7 11 53-34 33
4. Minerul Anina 31 16 1 14 55-44 33
5. C.F.R. Cj.-Nap. 31 14 4 13 43-40 32
6. Minerul M.N. 31 15 2 14 36-42 32
7. Ind. sirmeî C.T. 31 14 3 14 47-38 31
8. Aurul Brad 31 14 3 14 49-42 31
9. U.M. Timiș. 31 12 7 12 40-42 31

10. Metalurg. Cugir 31 13 5 13 39-51 31
11. Chimica Tîm. 31 14 2 15 45-53 30
12. Minerul Cavnic 31 13 4 14 46-64 30
13. infrâțirea Or. 31 13 3 15 38-43 29
M. C.IX. Sighet 31 12 5 14 42-51 29
15. Dacia Orâștie 31 13 3 15 29-45 29
16. Mureșul Deva 31 12 4 15 32-43 28
17. Victoria Câtan 31 12 3 16 25-63 27
18. C.F.R. Timiș. 31 11 2 ÎS 46-47 24
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(Urmare din pag. I)

ții Nagy la 400 m, Floroiu și 
Andreica la 10 000 m. Păcat de 
vînt, căci altfel am fi asistat 
la un concurs intr-adevăr
mare...

Rezultata de slmbătă : BĂR
BAȚI : 100 m : Claudiu sușelescu 
(Dinamo) 11,07, V. Duimditrescu 
(Farul) 11,26, FI. Bălțat (Steaua) 
11,27, G. Tudor (C.A.U.) 11.26, ?• 
Szekernyes (C.A.S.U. Cj-Nap.) 
11,32, K. Shraitos (Grecia) 
400 m : II—— 
S. Nagy (C.A.U.) 48,16, St. 
(Staauia) 48,18, F. Mesa 
49,51, S. isac (Steaua) 
1506 m: Gheorghe Ghipu 
Iul) 3:46,5, N. Onescu ---------
Cratova) 3:48,0, T. Binișor .(Dl- 
namo) 3:43.4, FI. Șandru (Steaua) 
3:43,7, I. Dumitrache (Olimpia) 
3:49,3, S Zahairopoulos (Grecia) 
3:49,5 ; 10.000 m : iile Floroiu (Fa
rul) 28:32,2. C. Andreica (Rapid) 
38:42,2, F. Cerrada (SpantaȘ 
28:47,4, A. Nlcuaescu (C.AJS.U. T5- -____ - -  — (RaipM) 

Ă.’ Bauer (Ungaria) 
110 mg : Pal Paltty 

---------- Cj.-Nap.) 14,71, V. 
Teașcă (Farul) 14,32, N. Petec 
(C-A.S.U. Timiș) 15,40, Stei. Fto- 
ro4u (Steaua) 15,44, M. Gltiță JRo- 
Vtae Cv) 15,83, M. Bogdan (C.S.U. 
Bv) 16,04 ; triplu : Carol Cocba 
(Steaua) 16,40 m, Ad. Gteoroaăe- 
Panait (Steaua) 16.32 m, B. Bo- 
drosian (Dlnamo) 16,32 m, M. Mfc- 
haffl. (Steaua) 16,08 m. zhou Jlan- 
Guo (R.P. Chineză) 16,07 m, B. 
Bakostl (Ungaria) 16,06 m ; Înălți
me : Adrian Proteasa (Steaua) 
3.30 m — record aă oompetsțtai, 
Z. Mart-.lte (Steaua) 2,10 m, O. Bei- 
faa (Algeria) 2,10 m, A. Oșlo- 
beariu (C.A.U.) 2,16 m, V. La-
zaretac (C.S.M. Cv) 2.05 m, AL 
Pappl (C.S.U. Bv.) 2,05 m ; pră
jină : Nichifor Ligor (Steaua) 
4.M m, C. Lihu (C.S.M. Cv.) 4.M 
m. Or. ivain (Dlnamo) 4,60 m, M. 
Votau (Steaua) 4,60 m. A. «azky -- --- -
Dtoamcă 
late :
(Steaua) . 
(Cuba) 17,10 m, 
fCfi.S.A. Buc.) 16.74 m, V. Savu 
CMetalul) 16,38 m, P. Neagu (Trac
torul Bv.) 15,95 m, C.
6CiA.S.U. Cj.-Nap.) 15,89 
liță: Jerry HelmstrBm 
78,64 m, G. Peristen&s 
25,08 m, C. Raduly-zorgO

_____  ---------- 11,41 ; 
Horia Toboc (Farul) 47,66, 

---- - Nagy 
(Cuba) 

50,11 ;
(Meta- 
(C.SJd.

mir).) 28:56,0, M. Haitoș 
20:14,3, -----------
29:25,0 ; 
(C.A.S.U.

(Algeria) 
(Steaua) 
Gheorghe 

17,56 m,

4.5* m, Ad. 
4,49 m ; greu- 

Crăciuneec*
H Calvarto

TricMță
V. S«V«

s.

Csăkâny 
m ; sa- 
(Suedia) 
(Grectab) 

_______ _____ _ (CA.S.U. 
CJ.-Nap.) 74,34 m, V. Bonțtae*n 
(Steaiula) 72,44 m. Ding Pen-Un 
(R.P. Chineză) 71,44 m. C. Grigo- 
tnș (C.A.U.) 69,52 m ; FEMEI : MO 
m : Otilia Șomănescu (Steaua) 
14,14, G. lonescu (C.A.U.) 13,14, 8. 
Kesnpin (R.F.G.)_ 12,27,
raita (Farul) 12,43, G. 
(C.a Tgv.) 12,52. L. 
ȘSteaua) 12.55 ; 4<x» m 
Samimgl (Farul) 52.86 
al competiției, E. Decker (R.F.G.) 
54,04, N. Lungu-Lazairduc CU. 
Oradea') 54.36, El. Tărfț* (C^. 
Romain) 54,43, L. Diiarconduc 54,00, 
t. Korodi (Steaua) 54,66 ; 1 500 m: 
Ileana Silal (Metalul 4 :M,0 — re
cord al competiției, M. Puică 
(OMmpSa) 4:03,3, R. Ceavdarora 
fBtulgaria) 4:14,2, D. Gluth (R.D.G.) 
43S,1, A. Kuhse (R.D.G.) 4d«,7. 
D. Beșilu (A.s.u. Suceava) 
4:U,I ; 400 mg : Adriana Stanca 
(Farul) 58,23 — record al oompe- 
Mtleâ, D. Bădescu (Rapid) 00,41,
G. Băneau (C.S.M. Cv.) 60,55, AA 
Moldovan (C.S.M. Cj.-Nap.) 63,M, 
Hs Ai-Pta CR.P. Chineză) 64.42. 
R. Macluș (Progresul) 04.45 î 
lungime: Susan Reeve (Angli*) 
M» m. D. Anton (C.S.M. Pitești) 
•JB m, G. Ianescu (C.A.U.) 6,35 
•U, L. Gnșeva (Bulgaria) 6,32 m.'
H. Vlad (CA.M. B. Mare) 6,26 m, 
A. Wedgt (R.F G.) 6.18 m ; disc: 
Argentina Menis (Dinamo) 61,3* 
«a, FL Tăcu (Farul)' 60,54 m, 8. 
nange» «R.D.G.) 59,42 m, Xle Jlan- 
Baa (R.P. Chineză) 56,14 m, M. 
Kcnesca (C.S.M. Cv) 55,M na, L 
Manecke (R.F.G.) 55,08 m.

►

N. Chârl-
Tutunaru 
Negovom

Mania 
— record

TRAGEREA
LA SORȚI

PENTRU C. E
DE VOLEI

Ln Vaduz (Liechtenstein) a 
avut loc tragerea la sorti pen
tru campionatele europene de 
volei. Iată grupele pentru se
niori (Franța) C.E. masculin t 
Nantes — U.R.S.3„ Ungaria.
Iugoslavia. Grecia; St. Gentin 
— Polonia. Ungaria, Italia, 
Belgia; Toulouse — ROMÂ
NIA, Franța, Cehoslovacia, 
n p G ; C.E. feminin : — Or
leans — U.R.S.S., Polonia,
ROMÂNIA, R.F.G. ; Cannes — 

Cehoslovacia, Bulgaria, 
Evreux — Ungaria, 
Iugoslavia. Olanda; 
juniori (Portugalia) : 

— U.R.S.S.. Polonia, 
, Franța ; Porto —• 

Iugoslavia, O-

R.D.G., 
Belgia ;
Franța,
C.B. de
Barreiro
Bulgaria,
Cehoslovacia.
landa. Italia : Viana do Castello
— R.D.G., Portugalia, Spania, 
ROMANIA.

/n meciuri amicale de popice

ROMANIA-IUGOSLAVIA 4-0

record (2,23 m)Adrian Proteasa a fost foarte aproape de un nou 
la înălțime

..-/■■■--
- : ' ■: - .

m, S- stiglld 
m, M. Crăciun

(Dlnamo) 67,5» 
(Iugoslavia) 65.11 
(Viitorul) 57,90 m ; FEMEI : 200 mi 
Elke Decker (RFG) 24,38, O. 
Șomănescu 14.63, A. Marcu (Uc. 
N. Băle eseu Cv.) 24,73, Ad. Stanca 
34,30, N. Chlricuță 34,8S, L. Ne- 
govan 25,38 ; 800 m : neaua Sllal 
1:58.7 — record al competiției, F. 
LOVta (CSU Gl.) 2:00,4, N. Ște- 
reva (Bulgaria) 2 D2.0. A. M. Van 
Nuffeă (Belgia) 1:06.», R. Ceav- 
darova (Bulgaria) 1:94,1. D. Beșilu 
2:05,1 ; 3000 m : 1. Mariclca Puică 
------  ~ Ludwctchowska (Poio-

M. Radu ~ ----
E. Tar (Rapid

Mustață
Macovel (CAU) 
Silvia Kempta

care 
național 

Dintre 
impresie 
Theresa

Cu adevărat demne de res
pect strădaniile celor mai 
mulți dintre participant de a 
real Im, in pofida condițiilor 
potrivnice, rezultate pe măsura 
pregătirilor efectuate, a valorii 
lor. Duminică, in ziua a doua a 
competiției. Ileana Sila! s-a de
tașat, ca și în ajun, inscrimdu-și 
in palmares un nou titlu de 
campioană internațională, de 
data aceasta la 800 m, cu un 
rezultat excelent. La fel, cite 
două titluri au mai obținut: 
Claudia Sușelescu, Horia T*- 
boe, Gheorghe Ghipu și Iile 
Floroiu.

Performerul zilei a fost, in
discutabil, tînărut aruncător de 
ciocan Nicolae Binder 
și-a întrecut recordul 
cu mai bine de 2 m ! 
oaspeți o foarte bună 
a lăsat englezoaica 
Sanderson I* suliță.
Rezultate de duminică : BĂR

BAT! : 306 m : Claadtu Sușelescu 
31.73, G. Tsouvaras (Grecia) 
FI. Bălțat 22,32, P. Szekernya 
33,30, Ad. Darvaș 22,44, B. Bed6 
(Dlnamo) 22.61 ; 8M m : Gheorghe 
Ghips l«l,t, S. Memtigls (Gre
cia) 1:50,9, Ad. Mikloș (Dlnamo) 
1:51,1, N. Onescu 1:51,4, F. Mesa 
(Cuba) 1:52,8, Em. Ad&moale 
(Știința Bc.) 132,3 ; 5000 m : rHe 
Floroiu ,13:48,2, Gh. Zaharta 
(Prahova PI.) 14:1»,X N. Duml- 
ttașcu (Steaua) 14:15,7. A. Bauer 
(Ungaria) 14:34,», 8. Zaharopouloș 
(Grecia) 14:2»,», S. Nakos (Greets) 
14:38,2 ; 29 km marș : Constantin 
Stan (Steaua) 1.29:12,6, Șt. lonlță 
(ASU Sue.) 1.29:13,5, L. Pescara 
(CSM Pitești) 1.31:47,8, C. Stalcu 
(PTT) 1. 31:47.8, N. Maxim (Olim
pia) 1.32:28,6, Rola (Polonia) 
1.33:45,2 ; 406 mg : 1. Horia Toboc 
53,16, Gh. Avram (Farul) 52,34, T. 
Batista (Cuba) 53,M, D. Meltate 
(ASU Suc.) 53,1», I. Korodl (Stea
ua) 53,5!, J. Takacs (Ungarie) 
53,7» ; 3006 m obst. : Paul Copu 
(Știința C-ța) 3:30,5, V. Blche* 
(CASU Timiș.) 8:30,8. D. Bettrd 
(CSM Cv.) 8:31,1, N. Votau (Me
talul) 6 37,8, Gh. Neamțu (Praho
va PI.) 8:39,4, J. Rolblsckl (Po
lonia) 8:12,5 ; lungime : Gregore 
Cybufakl (Polonia) ~ ~~ 
ZMiie (Franța) 
dache (Rapid) 
nov (Bulgaria) 
reșca (Rapid) 
(Dlnamo) 7.42 
Nagy (Steaua) 
Cruz (Cuba) 60,30 m, L Zamft- 
racbe (Dlnamo) 59,4» m, j. Mor- 
rtason (Cuba) 55,48 na, N. Pop 
(ASU Oradea) 47,88 m, D. Grasa 
(Dlnamo) 46,00 ; ciocan : Nicolae 
Btadar (Dlnamo) 73,64 m — re
cord național șl al competiției, 
M. Schubert (RFG) 72,38 m, P. 
Lengyel <CAU) 67,64 m, T. Stan

tM.t, B. 
nla) l :1S,3.
J J5.9, _ ‘
l:3SA Ad.
9talA G. _______ _____ . . .
IM mg : Silvia Kempta (RFG) 
14,36, L. Gușeva (Bulgaria) 14.2», 
A. Welgt (RFG) 14,37, R. Relc- 
bardt (RFG) 14,57, M. Brandis 
(RDG) 14,57, Zhou Mel-Yon* 
(R.P. Chineză) 14,S3 ; înălțime : 
Cornelia Popa (Dlnamo) l.M m, 
N. VasOe (Dlnamo) 1,91 m, V. 
Ioan (Rapid) 1,81 m, U. Meyfarth 
(RFG) 1,7» m, R. Schadt (CASU 
Timiș.) 1,75 m, M. Preda (ASU 
Or.) 1,75 ; greutate : Mlhaela
Loghin (CAU) 18,44 m, S3. Anghel 
(ASU Pite?») 16,19 m, I. Boroș 
(Dlnamo) 1«,M m. Fl. Tăcu 1S,M 
m, 3. Herman (Steaua) 15,50 m, 
P. Mustață (Metalul) 14,M ; sufita: 
Teresa Sanderson (Anglia) 94.83 
m — record al competiției, B. 
ZdrgB-Raduly (CASU Cj.-Nap.) 
83.M m, E. Helmschmldt (RFG) 
97,14 m. D. Maxim (CSȘ Reșița) 
M,33 m, I. Pecee (Dlnamo) 54,7» 
m, C, Gârbea (Știința C-țe 53.96 m.

(U. Cv.) 
Oradea) 

(Dlnamo)

I.

J.
D.

7,01 m, Q.
m, D. Ior- 

m, K. Valka-
m,

m. T.
disc :

7,«
7,54
T,«

7,47
m ;
63,52 m, J.

m. Lăză- 
Vasfie 

Ioalf
Santa

popice 
si se- 

Capi- 
o du- 
puter-

Reprezentativele de 
ale României (seniori 
nioare) au susținut. In 
tală, pe arena Voința, 
blă întîlnire amicală cu 
nicele selecționate ale Iugosla
viei. Atît la feminin, dt si la 

a revenit 
in ambele 
toate cele 
femei — 

- Iugoslavia 2 508— 
(in prima partidă).

masculin, victoria 
sportivilor români, 
zile de concurs. In 
patru jocuri : la 
România
2 421 pd .... _____ ________ „
2 445—2 443 p d (In partida a 
doua), la bărbați : România — 
Iugoslavia 5 352—5 288 p d si 
5 232—5191 pd.

Partidele au fost de un bun 
nivel tehnic, cu rezultate va
loroase. dintre care se deta
șează cele ale lui Iosif Tismă- 
nar, in ambele jocuri : 939 si 
911, Ana Petrescu 440—419, E- 
lena Andreescu *425—410. Dintre 
oaspeți, foarte bine au jucat 
Steflca Kristof 434—404, Ljuba

Tkalcici 408—435, Z. Boljat 89S 
și N. Dragas 887—903. Jocurile 
au fost echilibrate, mai ale* 
la femei, in ziua a doua spor
tivele noastre cîstigînd la nu
mai două puncte diferență. La 
bărbați, ambele formații au e- 
voluat cu o precizie ulmltoara. 
în spedal slmbătă, bilele fiind 
lansate spre țintă fără greșeală 
(fiecare echipă a ratat doar dta 
4 lovituri !). E si firesc, deoa
rece ambele reprezentative sini 
de valoare mondială : România 
— actuala campioană a lumii, 
iar Iugoslavia — medaliată la 
numeroase ediții ale C.M. La 
un moment dat, pe 
joc se aflau trei asi 
sport: L Tlsmănar 
campion mondial, N.
M. Sterjal, 
lumii.

Arbitru principal : Bâla Ftt- 
15p (Ungaria). ii

Toma RĂBȘAN

pistele du 
al acestui 
— dublu 
Dragas «I 

foști campioni al

TURNEUL DE TENIS DE LA ROLAAID GARROS
Virginia Ruzici In sferturi de ftnalâ

PARIS. (Agerpres). în turul 
*1 treilea al probei de simplu 
femei. Virgini* Ruzici * între
cut-o cu 6—1, 7—5 pe Iva Bu- 
darova (Cehoslovacia), in timp 
ce tînăra Lucia Romanov, care 
■ avut o evoluție aplaudați 
la aceste campionate, a pier
dut cu 4—6, 2—6 in fata ex
perimentatei Renata Tomanova 
(Cehoslovacia)- In cadrul pro
bei de dublu masculin, pere
chea Ion Tiriac — Ilie Năstase 
a învins cu 8—6, 6—1 pe Gau- 
vain — Toulon (Franța). Alte 
rezultate in proba de simplu 
masculin : Borg — Ray Moor* 
6—3, 6—1, 6—0, Teltocher — 
Panatta 3—6, 3—6, 8—2, 6—4, 
8—3, Gerulaitis — 3. Mayer
8—1, 6—1, &—2, Fibak — Bedel 
3—7, 7—6, 7—5, 6—2, G. Mayer 
— Gottfried 1—8, 6—7. 7—8.
6— 3, 6—2, Pecei — Barazzuttl
7— 5, 8—3, 7—6, Vilas — Cau- 
jolle 6—3, 6—1, 6—3.

Principala favorită a probei

de simplu feminin, Chris Evert, 
■ dstigat In trei seturi (4—< 
6—X 6—3) la Ivanna Madrugn 
(Argentina).

Un meci disputat au purtat, 
in turul 2. tinerii noștri juoăten 
Florin Segărccanu și Andrei 
Dirzu, învinși greu de puterni
cul cuplu american Ashe — 
Stockton cu 7—6, 7—6. De ase
menea, făctnd pereche cu ita
lianca Nasuelli, Mariana Simio- 
neaen a pierdut ia primul tur 
In fața cuplului american Re
dondo — Bostrom cu 2—6, 3—&

ȘASE BOXERI ROMÂNI 
LA BALCANIADA DE JUNIORI 

DIN BULGARIA

TINERELE NOASTRE CANOTOARE 
S-AU DISTINS LA REGATA GRUNAU

BERLIN, 3 (prin telefon). In 
cadrul Festivalului național al 
tineretului din R. Germană, 
printre alte manifestiălri cultu
ral-sportive a avut loc și Re
gata GrSnau, la care au parti
cipat echipaje de tineret din 
Bulgaria. Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, Polonia, Româ
nia, U.R.S.S. sl Ungaria. Un 
frumos succes a obținut echi
pajul nostru feminin de 44-1 
rame (Elena Bondar. Ana Dia
tă, Georgeta Andrei, Cafallna 
Codelca și Elena Dobrițoiu) care 
s-a clasat pe primul loc cu 
timpul de 3:28,78. fiind urmat 
de ambarcațiile R. D, Germane 
(3:30) șl U.R.S.S. (3:34). La 4+1 
vîrsie, atlt în prima regată, di 
șl In oea de a doua, reprezen
tantele țării noastre s-au da-

sat pe locul 3. iar In proba de 
dublu fără cirmaci, Bodies Gră
dinara șl Marla Tânase au ocu
pat, de asemenea, locul 3, după 
echipajele R.D.G. și U.R.S.S. In 
concursul masculin, o merituoa
să comportare au avut sporti
vii români (Al. Vaslle, I. Pană, 
P. Iosub ș! C. Postoiu), in pro
ba de 4 fără clrmad, ocupînd 
locul 2 după formația R.D.G. și 
înaintea echipajului Uniunii So
vietice.

Cei mai buni boxeri juniort 
din Balcani se vor întflni, in
tre 5 și 3 iunie, in orașul bul
gar Gabrovo, gazda celei da 
a 5-a ediții a Balcaniadei 
„mici*. La întreceri vor par
ticipa și 6 sportivi români, 
care s-au pregătit sub condu
cerea antrenorilor Eugen Fd- 
rdsz, Gheorghe Tomescu șl 
Nicolae Negrea: Nicolae Cin* 
botaru (cocoș), Florian Țîrcon»- 
nicu (pană). Florin Popa (so- 
mimijlocie), Alexandru Cio» 
cîrlie (mijlocie mică), Ma
rian Tută (semigrea) si Valet 
Mărginean (grea). Tinerii bo
xeri români au plecat duminici 
seara spre Gabrovo, unde spo
ri să obțină rezultate cit mai 
bune. Ei stnt însoțiți de an
trenorul federal Mihal Bădescu, 
antrenorul Eugen Fflresz șl ar
bitrul Radu Iorgulescu.

FOTBAL MERIDIANE

„CUPA MONDIALA" LA GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

sele gimnaste sovietice Neii 
Kim șl Stela Zaharova, înalta 
el clasă internațională. în acest 
fel, tînăra noastră gimnastă do 
ÎS ani confirmă prestigioasele 
succese de la precedentele cam
pionate mondiale de senioare șl 
de la recentele campionate eu
ropene, medalia de argint cu
cerită la „Cupa Mondială*, 1* 
prima ei evoluție în această 
întrecere, răsplătind pe merit 
constantele strădanii și pregă
tirea riguroasă pe care ea « 
face la fiecare antrenament.

In concursul masculin. Dan 
Green a evoluat bine lă inele, 
avînd a doua notă din compe
tiție la această probă — 9,60 
—, la egalitate cu Donath (Un
garia) șl Kajiama (Japonia).

Rezultate tehnice : feminin — 
Stela Zaharova (U.R.S.S.) 39,30, 
EMILIA EBERLE (România) și 
Neli Kim (U.R.S.S.) 39,15, Na
dia Comăneci (România) 39.00, 
Steffi Kraeker (R.D.G.) 38,95, 
Kathy Johnson (S.U.A.) 38,65, 
Zsuzsa Kalmar (Ungaria) 38,50, 
Eva Mareckova (Cehoslovacia) 
38,50, Eva Ovari (Ungaria) 38,40 
Vera Cerna (Cehoslovacia), 
38,40; masculin : Aleksandr Di-

tiatin (U.R.S.S.) 57,65, Shigeru 
Kasamatsu (Japonia) 57,55, Sto- 
ian Delcev (Bulgaria) 
Kurt Thomas (S.U.A.) 
Eizo • Kenmotsu (Japonia) 
Ferenc Donath (Ungaria)

Luni, de la ora 18,15 sint pro
gramate finalele pe aparate.

57,50,
57,40, 
57,35, 
57,30.

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Rezultate din 

prima zi a „Cupei campionilor 
europeni* (m) ee se desfășoară 
la Lisabona : 116 m.g. — Holton 
(Anglia) 13.7 ; zoo m — Mennea 
(Italia) 20,1 : 800 m — Wulbeck 
(R.F.G.) 1:48,1 • Campionatele 
universitare ale S.U.A. (la Cham- 
paing—Illinois) : săritura ta lun
gime — Larry My ricks 8,11 m, 
Lamonte King 8,05 ; 100 m — Je
rome Deal 10,19 ; ciocan — Scott 
Neilson 72,31. In același concurs, R. 
Nehemlah (S U.A.) a parcurs 110 
m.g. în 12,91. Performanța nu va pu
tea fi omologată ca nou record al 
lumii, deoarece vlntul a bătut cu 
3,45 m/sec In Ioc de 2,00 m/sec cât 
prevede regulamentul. • Con
cursul Internațional de la Tokio: 
trlplusalt — Zou Zhenxlan (R.P. 
Chineză) 17,02 m ; suliță — Shen 
Maomao (R.P. Chineză) 86,50 m ; 
prăjină — Takanezawa (Japonia) 
5,25 m ; 5000 m — Klta (Japonia)

ptuct .TMTisr A mu ,F. ci 1 Mal
ta — To®a GaiMer 0—0 (0—1), ta 
grupa a VH-a. in clasament con
duce Tara Galilor cu C p dta 4 
meciuri, urmata de RJ.G. 4 p 
<J3 m), Turda 3 p (3 m) șl Mal
ta 1 n (4 m).

TURNEUL U.E.F.A. s-a 3n- 
chedat la Vlena cu victoria Iugo
slaviei : 1—0 (0—0) du Bulgaria, 
în firuaflA.

MECIURI INTERNATIONALS 
• Ia continuarea turneului in 
Europe, reprezentativa Argenti
nei a învins, la Glasgow, seLec- 
țtanata Scoției, ou 3—1 (1—0). Au 
marcat : Luque (3) șl Maradona, 
reșpedâv Graham • Dnzo Bear- 
zot, antrenoruâ .^qundrel azzu- 
rra* a fost num» selecționerii 
unăc ta reprezentativei mondiale 
care va Intllrd la 25 iunie, la

Buenos Aires, echipa Argentinei,' 
campioană a lumii. Din liot fese 
pante, printre anțtl : Marler
(R.F.G.) HeUstrSai (Suedia) — 
portari, Tanlnho (Brazilia), Krct 
(Olanda), Kafltz (R.F.G.), Pezzep 
(Austria), Călăririi (Italia) — «un
dași, Zâoo (Brazilia), Neesken* 
(Olanda), Bomhctf (R.F.G.), AsenM 
(Spamâa), Platină (Finanța) — mij
locași, Rossl (Italia), Bettega (Ha
lta), ToroczHc (Ungaria) • I.a 11 
iunie, la Belgrad, se va desfă
șura meciul dintre formația Iugo
slaviei șl o sdecțlonaita europea
nă. încasările vor fi vărsate 1* 
fondul de ajutorare a sinistrate
lor recentului cutremur din r®- 
giiumea Muntenegru. In selecțio
nata europeană vor evolua, prin
tre alții, Sepp Matter, Brclunea 
Blohta, Cruyff. Roesă, Platină.

• TELEX • TELEX O TELEX • TELEX 0
13:55,3 a La Leipzig, Marita Koch 
(R J0.G.), nou record mondial la 
300 m plat : 32,03.

CICLISM * „Trofeul grimperi- 
lor* disputat la Chanteloup Ies 
Vlgnes (Franța) pe distanța de 140 
km a revenit olandezului Joop 
Zoetemelk ta 3h3B:45. Pe locul 
secund — Vlllemlane (Franța) la 
2:08, ta timp ce unul dintre 4a- 
vorlțl, francezul B. Hinault, a o- 
cupat locul 10. la 5:27 * După 
șase etape ta Turul Angliei con
duce Kașlnln (U.R.S.S.) urmat de 
coechipierul său Zaharov, la 20 
sec. Pe echipe, primul loc este 
ocupat de U.R.S.S. Etapa a șa
sea, Încheiată la Leicester, a re
venit polonezului Mlchalek (140 
km ta 3h 19:03) a Roberto Cerutl 
(Italia) a clștlgat etapa a l»-a a 
Turului Italiei (Treviso—Pleve dl 
Cadore, 196 km) ta 5h 36:19. "
Saronnl, compatriotul său, sos»

G.

al doilea, la 1:12, se menține li
der in clasamentul general 
Turul Olandei (amatori) a revr 
rutierului olandez Jos 
tink, urmat la 2:27 de 
rul său Ad. Wljnands.

ȘAH • Imita
(U.R.S.S.), cu S1/, p, continuă să 
conducă după 11 runde ta tur
neul de la Plotrkow TrtbunafisM 
(Polonia), urmată de compatrioa
tele sale Nona Gaprindașvlll și 
Tatiana Zatulovskaia — cite 8 p. 
Maestra româncă Llgla Jlcman, 
care ta runda a 11-a a tnvlns-o 
pe poloneza A. Brustman, totali
zează S‘/1 p.

VOLEI • Selecționata mascu
lină a U.R.S.S, va Întreprinde in
tre 4 șl 17 iunie un turneu ta 
S.U.A. Printre alții, din lot tare 
parte Savin (2,00 m), Kondra
(1,85 m), Zaițev (2,01 m), Krivov 
(1,91 m), Ermilov (2,01 m).
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