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Etapa a 31-a a Diviziei A de fotbal

SE ANUNȚĂ UN PASIONANT 
FINAL „LA FOTOGRAFIE"

• Steaua, învingătoare asupra lui Dinamo • F. C. Argeș, punct
mare la Buzău! • F. C. Bihor încearcă „imposibilul44 la Hunedoara

Arbitrul Dinulescu 
indică reluarea fo
cului de la centru: 
este 1—9 pentru 
Steaua, prin golul 
înscrii de M. Râ- 
ducanu (care au 
se vede in ima

gine).
Foto : 

Drago* NEAGU

DINAMO, PENTRU A 19-a OARĂ 
CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI LA POLO

Echipa dlnamovlștilor la cel de al 19-lea titlu. In rtndul de sus, 
de la stingă la dreapta : antrenorul Iuliu Capșa, Șerban Popescu. 
Doru Clobănluc, Viorel Rus, Doru Splnu, Radu Mirea, Adrian 
Nastaslu ; rtndul de jos : Dinu Popescu, Llvlu Râducanu, George 
Gaiță. Eugen Ionescu și Adrian Munteanu. Lipsesc din imagine 
Mihai Tudor fi Kalman SzerzO. Foto : Ion MIHAICA

REZULTATE TEHNICE
„Poli" Timișoara — F.C. Baia Mate 1-1 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Olimpia 1-1 (0-0)
Gloria Buzău - F. C. Argeș 0-0
Steaua - Dinamo 2-1 (1-1)
Univ. Craiova — Corvinul 1-0 (0-0)
S. C. Bacău - U.T. Arad 1-0 (0-0)
Sportul studențesc — C.S. Tirgoviște 2-1 (1-D
Jiul Petroșani - Politehnica lași 1-1 (0-1)
F. C. Bihor - Chimia Rm. V. 3-1 (1-D

ETAPA VIITOARE (duminică 10 iunie)
U.T. Arad — Gloria Buzău (1-2)
F.C. Baia Mare — Sportul stud. (1-0)
Corvinul Hunedoara - F.C. Bihor (1-1)
Politehnica Iași — A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Dinamo - S.C. Bacău (0-1)
C.S. Tirgoviște - Jiul Petroșani (1-2)
Chimia Rm. Vilcea - „Poli* Timișoara (0-2)
F. C. Argeș - Steaua (2-1)
Olimpia Satu Mare — Univ. Craiova (1-D

CLASAMENTUL
1. F. C. Argeș 31 17 5 9 45-26 39
2. Steaua 31 17 4 10 53-29 38
3. Dinamo 31 15 8 8 43-23 38
4. Univ. Craiova 31 13 8 10 35-22 34
5. F. C. Baia Mare 31 15 4 12 34-33 34
6. C. S. Tirgoviște 31 14 5 12 36-32 33
7. Sportul stud. 31 13 7 11 38-37 33
8. S. C. Bacău 31 13 6 12 35-31 32
9. A.S.A. Tg. Mureș 31 12 6 13 45-53 30

10. „Poli* Timișoara 31 12 5 14 31-32 29
11. Jiul 31 12 5 14 37-47 29
12. Politehnica lași 31 10 8 13 32-37 28
13. Olimpia 31 12 4 15 35-48 28
14. U.T. Arad 31 10 7 14 37-40 27
15. Gloria Buzău 31 11 5 15 30-44 27
16. Chimia Rm. V. 31 11 5 15 33-48 27
17. Corvinul 31 11 4 16 39-47 26
18. F. C. Bihor 31 9 8 14 33-42 26

Citiți în paginile 2—3 relatări 
de la Jocurile de ieri

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele
fon). Ediția a 34-a a campiona
tului național de polo s-a în
cheiat tn bazinul acoperit din 
localitate cu victoria echipei 
Dinamo București (antrenor L 
Capșa) care realizează această 
performanță pentru a 19-a oară. 
Campionii României au domi
nat, putem spune cu autoritate, 
întrecerea și, pe lingă cuceri
rea titlului, au meritul de a fi 
promovat în Divizia A trei ti
neri cu certe perspective — 
Șerban Popescu, Doru Ciobă- 
niuc și Eugen Ionescu — pri
mii doi provenind din „pepinie
ra” proprie, unde au evoluat 
de la stadiul de începători pînă 
la locul I în campionatul țării 
sub îndrumarea harnicului an
trenor Capșa.

Pe locul secund, Voința CluJ- 
Napoca (antrenor A. Sarkadi) 
care, datorită unei prestații 
mult mai reușite decît în anii

trecuți, a realizat cea mai bună 
performanță a sa în campiona
tul național. Rapid (antrenor C, 
Rusu) s-a clasat doar pe locul 
3 (în ultimii 10 ani nu a ratat 
locurile 1—2), dar explicația 
constă tn procesul de întinerire 
a lotului j în aceste condiții fe
roviarii pot spera într-o grab
nică revenire Revelația ediției, 
Crișul Oradea (antrenor N. Ru- 
jinschi) a practicat cel mal 
spectaculos joc, a realizat sur
prize care au fost „sarea și pi
perul* întrecerii, dar insufi
cienta maturitate competițio- 
nală a majorității jucătorilor 
i-a redus șansele de a urca pa 
podium, așa cum promitea la 
un moment dat.

In reuniunea de azi (cea da 
ieri) Voința a tntîlnit pe Crișul

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. a d-a)

Sub egida marii competiții sportive naționale „Daclada"

0 REUȘITĂ DUMINICĂ 
SPORTIVĂ VlLCEANĂ

• Au fost stabiliți campionii concursurilor sportiva da vară ale 
școlilor militare de ofițeri activi • Aproape 4 000 de reprezen
tanți ai tineretului studios din Rm. Vilcea la demonstrația de 

închidere a anului sportiv școlar

„CURSA VICTORIEI" A DEBUTAT
CU 0 ETAPĂ SUFOCATĂ DE CANICULĂ

• Primul învingător — cehoslovacul L. Olejar
• Azi, caravana poposește la Predeal

CÎMPULUNG, 6 (prin tele
fon). Competiția ciclistă inter
națională „Cursa Victoriei* a 
debutat miercuri pe o caniculă 
sufocantă. Cei 58 de alergători 
din Cehoslovacia, Uniunea So
vietică și România porniți la 
amiază din Capitală au fost li
teralmente toropiți, incapabili 
să realizeze un spectacol spor
tiv de calitate. Dealtfel, a- 
ceastâ primă etapă, înscrisă pe 
ruta București — Tîrgoviște 
— Lerești (146 km) a început 
la km 65, cînd din 
grup inert 
ușurință, 
(Ț.S K.A.).

masivul 
s-au desprins cu 
Vasili Virvoreț 
Ludovic Olejar

ne întîm- 
Stoenești 
Cirje are

(Dukla), Constantin Cîrstea 
(Steaua), Costel Cîrje (Dina
mo). Nicolae Dragne (CIBO) ți 
Victor Bănescu (Steaua).

Cîrstea ți Dragne 
primiți cu indiferență 
ton doar după cîțiva 
tri, în timp ce ceilalți 
fără să se înțeleagă la . 
au ajun* să aibă la Tîrgoviș
te 30 de secunde, la bariera 
„lăsată* de la ieșirea din oraș 
40 de secunde, iar la km 96 
peste 2 minute avans 1 Cîrje, 
nemulțumit de companie, se es
chivează de la trenă, făcîndu- 
se că nu observă invitația 
sistentă a

au fost 
de plu- 
kilome- 
patru, 
trenă,

in- 
celorlalți. Deși nu 

se merge întins, în 
ritm alert, distan
ța dintre fugari și 
pluton se menține 
pentru că <.cesta 
din urmă este in
sensibil chiar și la 
apropierea finișu
lui. Prima cățăra- 
re a acestei curse 
montane 
pină la 
(km 135).

Aspect de la ple
carea cicliștilor 
din București in 
prima etapă a 
Cursei Victoriei".

Foto :
Ion MIHAICĂ 

o ușoară defecțiune pe care 
și-o repară singur, plătind însă 
tribut locul din cvartetul de 
avangardă. iar Bănescu nu 
poate urca în ritmul celorlaltL 
Primul trece Olejar, urmat de 
Virvoreț ți — la 50-60 de me
tri — de Bănescu. Cîrje a ră
mas în urmă la cîteva sute de 
metri. Se părea că la sprintul 
final se vor prezenta doar cei

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele republicane de caiac-canoe

VASILE DÎBA SAU ION BÎRLĂDEANU ?
• Cursa de caiac simplu 500 m, atracția întrecerilor finale 

azi la probele olimpicede
Ieri, pe lacul Snagov, au în

ceput .întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane de 
caiac-canoe pentru seniori. La 
startul acestei importante com
petiții sînt prezenți așii padelei 
și pagaei noastre, zeci de echi
paje din mai toate secțiile 
nautice din tară. Astfel, alături 
de multiplii campioni Vasile 
Diba, Ivan Patzaichin, Ion Bir- 
lădeanu. Lipăi Varabiev iși 
dispută intîietatea o adevărată 
pleiadă de tineri dornici de a- 
firmare — noi absolvenți ai cu
noscutei noastre școli de caiac- 
canoe. Pe lungile liste de con
curs — 120 de starturi în trei 
zile ■— se pot citi nume ale

După ce, cu o săptămînă In 
urmă, au luat startul la între
cerile sportive șl apllcatlv-mlll- 

" " Concursurilor
ale școlilor

tare din cadrul 
sportive de vară ______
militare de ofițeri activi, desfă
șurate sub egida „Daciadei*. du
minică Analiștii și-au desemnat 
campionii. Succes net, aproape 
pe toată linia, al reprezentanți
lor lotului „Clbinui*. cel mat o- 
mogen șl mal bine pregătit. De
parte de a constitui o surpriză, 
succesul sportivilor acestui lot, 
situați pe primul loc tn clasa
mentul general, se adaugă celor 
t Înregistrate anterior, ceea ce 
face să confirme sublinierea 
noastră.

Întrecerile, găzduite de stadio
nul .Zăvoi- din Rm. Vilcea, 
s-au bucurat de o organizare 
excelentă. Totodată, ele s-au 
impus prin clteva rezultate bune, 
noi recorduri atletice ale școli
lor militare de ofițeri. Ife-au 
realizat sportivii P. Stiubeanu la 
aruncarea grenadei (71.22 m), M. 
Olani la greutate (13,32 m). Gh. 
Maria la lungime (8,73 m), totl 

sportivilor apartinind puterni
celor secții nautice Dinamo, 
Steaua, dar și ale caiaciștilor 
Si canoiștilor din cea mai nouă 
secție din tară : Unirea Trico
lor Dăbuleni (Dolj).

Rezervată întrecerilor elimi
natorii. din serii și recalificări, 
prima zi a campionatelor repu
blicane de caiac-canoe pentru 
seniori nu s-a încheiat cu sur
prize. în cursa de caiac simplu 
500 m, Vasile Diba a cîștigat 
seria I cu timpul de 1:54,3, de- 
pășindu-și cu un avans copios 
adversarii. în seria secundă. 
Ion Birlădeanu a obținut, de 
asemenea, victoria cu 1:59.3, ca- 
lificindu-se astfel în semifinale. 

de la „Clbinui*. S. Laszlo Ia 
100 m (1:35,5) țl 1 500 m (3:55.2), 
da la „Mureșul". D. Varodi (Cl- 
blnul) a egalat recordul la 400 m 
(51.9). Ceilalți campioni ta pro
bele atletice au fost : 100 m — 
3. Bolba (Dunărea), 200 m — 
Grosu (Clbinui), Înălțime — AL 
Bus (Ctbtaul), 4xl00m șl 4x400 m 
Mureșul, o Impresie deosebită 
au lăsat șl sportivii D. Bricia 
(gimnastică) și V. Strătilă (trlat- 
lon militar), ambii de la „Cibi- 
nul", formațiile „Dunărea* (bas
chet ți handbal), voleibaliștii st 
concurențll ta probele de duel 
de foc șl patrulă militară apar- 
țlntad „Clblnulul*.

La festivitatea de premiera ■ 
ciștigătorllor a fost prezent to
varășul general ÎL Gheorghe Go- 
molu, adjunct al ministrului Ar 
părărll Naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior, care 
l-a felicita*, pe cel mal tarul

Tiberiu ST AMA

(Continuare In pag. 2-3)

Finala de azi a probei de caiac 
simplu 500 m este așteptată cu 
deosebit interes, ea trebuind să 
dea răspuns la întrebarea t 
Vasile Diba sau Ion Bîrlă- 
deanu ? Constant în buna lui 
evoluție, mereu tînărul Ivan 
Patzaichin și-a adjudecat cursa 
de canoe simplu 1 000 m 
(4:28.8). calificindu-se în semi
finale. întrecerea din seria, ur
mătoare a acestei probe a re
venit stelistulul Gheorghe 81- 
miocenco cu timpul de 4:27,4. 
Rezultat așteptat sl în pri
ma serie a cursei de ca-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII •
REZULTATELE ETAPEI A IV-a A DIVIZIEI A LA TENIS 

DE MASA

CAMPIONATE

în cea de-a patra etapă a cam
pionatului diviziei A la tenis de 
masă s-au înregistrat, în gene; 
ral, rezultate scontate. Excepții 
au făcut elevele antrenorului 
Ancuța, de la C.S.Ș. Rm. Vllcea, 
ta dublul meci cu Spartac Bucu
rești : au fost învinse în prima 
zi cu 5—1, pentru ca ta cea 
de-a doua să învingă cu... S—0! 
Este adevărat că ta ambele 
meciuri, ta multe partide s-au 
înregistrat scoruri strlnse, foarte 
multe seturi s-au prelungit 
peste 21 de puncte, dar mal de 
crezut este că, sosite In sală cu 
numai două ore înainte de pri
mul meci, vîleencele s-au resim
țit serios după un drum obosi
tor.

Cu o formație de juniori (Nl- 
corescu, Haldan, Bă doi țl Nef) 
Universitatea n Craiova a în
vins cu 3—1, 9—4 pe A.S.A.
București, Politehnica București 
nu a reușit să la nici măcar o 
partidă la Brașov, iar 
Odorheiul Secuiesc, după 
apropie la 8—S, cu C.S.Ș, 
va, juctad ta deplasare.

Intilnlrea dintre C.S. Arad I — 
Progresul Buc. a fost amtaată.

Iată rezultatele : feminin — 
C.S. Arad n — C.S.Ș. ---------
B—#, 5—0, Spartac Buc. 
Rm. Vllcea 5—1, 0—5,

Buzău — C.S.Ș. Slatina 1—5, 1—5, 
Gloria Buzău — Politehnica 
Buc. 1—5, 0—5, C.S.M. Iași — 
C.S.Ș. Viitorul Pitești 5—0, 5—1 ; 
masculin : Progresul Buc. — 
Univ. I Craiova 3—9, 3—9, C.S.M. 
Cluj-Napoca — Locomotiva 
Buc. 9—2, 9—2, Gloria Buzău — 
Comerțul Tg. Mureș 9—3, 9—4,
C.S.Ș. Craiova — C.S.Ș. Odor
heiul Secuiesc 3—9, 8—9, Unlv. n 
Craiova — A.S.A. Buc. 9—1, 9—4, 
Tractorul Brașov — Politehnica 
Buc. 9—0, 9—0.

Următoarea etapă 
pută în zilele de 9 
(Corespondenți : D.
G. Carol și C. Chiri ți)

CEI MAI TINERI 
CAMPIONI DE TENIS 

Al CAPITALEI

DRAGI PĂRINȚI,
NU VA MAI

1

c.s.ș.
3—0 se
Cralo-

Craiova
- C.S.Ș. 

Voința

„CUPA BILEA*
splendida căldare

s-a i
glaciară 

desfășurat
în

de la Btlea-Lac 
duminică cea de a H-a ediție a 
„Cupei Bilea" la schi alpin. 
Competiția, excelent organizată 
de asociația sportivă Jnalnte" 
din Sibiu, a atras la startul pro
bei de slalom special peste SO de 
schiori țl schioare din mal mul
te secții din tară, precum st 
efțiva sportivi din Ungaria.

S-a disputat o cursă de slalom 
special ta două manșe, cu cite 
40 de porți. întrecerea a fost ur-

se va dls- 
și 10 Iunie. 
Diaconescu,

Pe terenurile Centrului de per
fecționare „23 August" s-au în
cheiat întrecerile campionatului 
individual de tenis al municipiu
lui București, rezervat copiilor. 
Rezultatele finalelor. Băieți. 13—14 
ani : L Șesu (Dinamo) — D. Du
mitru (Politehnica) 6—5, 0—3 ; 
fete 13—14 ani : Vasfllca Ivan
(Steaua) — Florența Ionescu (Pio
nierul) 6—3, 6—4; băieți 11—12 ani: 
M. Năstase (T.C.B.) — N. Dumi
tra? (Dinamo) 6—2, 1—6, 6—3 ; 
fete 11—12 ani : Monica Radu 
(Dinamo) — Florentina Cocan 
(Progresul) 4—6, 6—5, 6—2. (Ma- 
rieta POPESCU, eoresp.).

PARTIDE ATRACTIVE IN TURNEUL FINAL 
AL JUNIORILOR LA RUGBY

CONSTANȚA, 0 (prin telefon), rețtl șl 
Ziua a doua a întrecerilor tur
neului final a! rugbyștllor Juniori 
a consemnat o nouă surpriză, e- 
ehlpa C.S.Ș. Locomotiva Oradea 
tatrectad cu 13—9 (10—6) pe 
C.S.Ș. Unirea lași. Un med foar
te disputat a fost acela dintre 
CJ3.Ș. Constanța șl C.S.Ș. Triumf 
București, ta care prima formație 
(favorită) a fost condusă de două 
ori, termintad, totuși, ta final 
învingătoare, cu 21—10 (4—6). O 
partidă spectaculoasă au o- 
ferit C.S.Ș. Locomotiva Bucu-

LA SCHI ALPIN
mărită de un mare număr de tu
riști aflațl fa zonă. Iată clștlgă- 
torii : fete n : Elia Nlcolescu 
(Șoimii Sibiu) : băieți n : B18rn 
Bauer (Șoimii Sibiu) : fete I : 
Blrgith Schuller (Șoimii Sibiu) ; 
băieți I : Cristian Thamae (Șoi
mii Sibiu) : Junioare : Rosei Sl- 
monls (Mătasea roșie Clsnădie) ; 
juniori : Horst Fritz (Mătasea ro
șie Clsnădie) : seniori : Dumitru 
Mica (LP.A. Sibiu).

L. CIUPUDEANU. eoresp.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

noe simplu 500 m. După o cursă 
frumoasă. Li pat Varabiev a 
trecut primul linia de sosire 
g:14,0), urmat fiind de Dobre 

enciu 2:15,0 și Petrică Cocora 
2:17,6, ambii de la Danubiu 
Tul cea.

Alte echipaje rfștigătoare ale 
întrecerilor din serif : K 1 (b — 
1000 m) ; I. Geantă (Dunărea 
Galați) 4:11,3, C. Ltvadaru (Di
namo) 4:10,5. A. Coman (C.S. 
Brăila) 4:05,8; K 2 (b — 1000 
m) : Macarencu — Țicu (Dina-

mo) 3:43,1; Larion — Kabanov 
(Steaua) 3:43,7, Popa — N. Si- 
miocenco (Dinamo) 
c t — îooo 
ghe șl Toma 
(Dinamo) 3:43,5] K 1 
m): Adriana — 
2:14,7. Amfița 
2:20,3, Maria 
2:14,2 ; K 2 (f 
ria Avram —
(Steaua) 2:01,7, Agafia Orlov — 
Nastasia Sadovnic (Steaua) 
1:58,5.

Azi. pe lacul Snagov, de la 
ora 9 finalele celor 11 probe 
olimpice.

8:43,5 ;
Gheor- 

Simionov 
(t — 500 

Tarasov (Steaua) 
Avram (Steaua) 
Nicolae (Steaua) 
— 500 m) : Ma- 
Dobrița Lupu

m :

0 REUȘITA DUMINICA
SPORTIVA VILCEANA!

(Urmare din pag. I)

pentru înaltul nivel de pregătire 
*1 pentru dirzenia dovedită în 
concurs, specifică militarilor ar
matei noastre.

★
final al concursuri- 
de vară ale școlilor 

______ ___ ofițeri activi a co
incis, în mod fericit, cu festivi
tatea de încheiere a anului spor
tiv școlar, eveniment găzduit de 
același stadion șl marcat prin- 
tr-o amplă demonstrație poli- 
fportivă susținută de aproape 
4 000 de preșcolari, pionieri șl e- 
tevl din toate unitățile de învă- 
țimînt ale municipiului Rm. 
Vllcea. Tribunele arhipline au 
punctat cu aplauze reprizele șoi
milor patriei, pionierilor, școli
lor generale și liceelor, eare au 
căutat să sublinieze pasiunea 
pentru exercițiul fizic, dorința de 
afirmare In sport a tineretului 
Studios, ambiția de a ajunge tot 
mal bus în performanță, pers
pectivă larg accesibilă astăzi ge
nerației tinere, datorită condiții
lor mereu mal bune create șl 
emulației determinate de marea 
competiție sportivă națională 
«Daciada*.

Prof. George Slmeanu, inspec
torul general școlar al județului 
VOcea. ținea să remarce rîvna 
0 hărnicia multor cadre didac
tice care șl-au adus aportul la 
reușita acțiunii (R. Vlșan. P. Da- 
rfe. Angela Burlacu, educatoa
rele din unitățile de preșcolari 
dîn zonele Nord, Ostrovenl. Doil
ea Sîmo). precum șl colectivele 
encanlzațlllor de pionieri șl ale 
B.T.C. din școlile generale 1, 2, 
4. 8 șl 9 șl din liceele „Nlcoîae 
MOcescu", „Vasile Boaită**, pe- 
dwgoglc, forestier, energetic, de 
«iwnfe, de mecanică șl de eoo^

Momentul 
tor sportive 
militare de

PERSPECTIVE 
ATRĂGĂTOARE 

LA PRONOSPORT

Cefe nouă meciuri dtn campio
natul de fotbal al Diviziei A șl 
patru dintre cele mal Interesante 
partide ale Diviziei B, cuprinse 
Sa programul concursului FVono- 
spoct de duminică 10 tunle, vor 
furniza, după toate probabilitățile, 
rezultate greu de anticipat. La 
fel de adevărat este insă țl faptul 
eă partlclpanțH oare vor Indica 
safe mal muSta nronoatUnM. —nn

C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na
poca. ciștlgată de echipa campioa
nă cu 38—0 (16—0). In ultimul
joc al zilei, Liceul Metalurgic 
Iași a dispus de Gr. Șc. M.M.R. 
Pașcani : 62—o (36—0).

A început și faza finală a 
competiției organizate pentru șco
lile din rețeaua Ministerului 
Transporturilor șl Telecomunica
țiilor. Primele rezultate : Lie. 4 
Timișoara — Gr. Șc. Auto Alud 
13—0, Gr. Șc. C.F. Constanța — 
Gr. Șc. C.F. Galați 3—0, Lie. con
strucții 
rești - 
16—14,
„NAVROM"

„Aurel Vlalcu" Bucu-
Gr Șc. C.F. Craiova 

.NAVROM" Brăila — 
Constanța 14—0.

Cornel POPA, eoresp.

AMESTECAȚI
Dragi părinți, dațl-ne voie 

să vă felicităm ori de cite 
ori, in complexitatea datori
ilor dv. fată de copii, optați 
pentru o educație multilate
rală, înțelegînd să asigurați 
generațiilor viitoare elemente 
bine dezvoltate din punct de 
vedere intelectual, moral și 
fizic. Urările noastre vi. b-s 
cuvin de fiecare dată cînd. 
dincolo de rigorile firești ale 
școlii, solicitați copilului dv. 
nu numai să învețe limbi 
străine sau să la lecții de 
plan, ci și să frecventeze sta
dioanele și arenele sportive. 
Intrucît ați procedat — în ma
joritatea cazurilor — astfel, 
nu mai este nevoie să sub
liniem însemnătatea socială a 
hotărîrii luate (sau pe care 
unii sînt pe cale de a o lua).

In schimb, cu părere de 
rău, trebuie să vă atragem, 
concomitent, atenția că pro
fesorii de educație fizică, an
trenorii, instructorii. ' * * 
elenii mediului sportiv 
cunosc prea bine 
pedagogice pentru a fi nece
sar ca dv. — după ce le-ati 
încredințat copilul — să vă 
mal amestecat! în chestiunile 
de strictă specialitate! Prea

tehn'i- 
î$i 

sarcinile

I
I
I
I
I
I
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I

Divizia A, etapa

ATACANTUL CONSTA!

R
ȚESC

Restantă în DiviziaJK 
C. SPORTUL STUDEN 

- ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 3-0

aspru, specific de cam-Meci ------
plouat, între două echipe de va
lori egale. R. C. Sportul studen
țesc a cîștlgat cu 3—0 (3—0), prin 
„drop^-ul reușit de P arase hiv es
eu, dar trebuie subliniat că Ști
ința Petroșani a jucat de aceas
tă dată mai aproape de valoarea 
sa. A arbitrat cu unele greșeai 
FI. Dudu.

Iată cum
zi, înaintea 
L STEAUA _ r
R. C. Grlvița Roșie 26 p, 3. Fa
rul 26 p (13 meciuri), 4. Dinamo 
25 p (11 meciuri), 5. Știința Petro
șani 25 p, 6. R. C. Sportul stu
dențesc 22 p, 7. Politehnica Iași 
21 p, 8. Rapid 13 p (11 jocuri). 
Steaua și Farul au cîte 1 punct 
scăzut pentru 3 jucători elimi
nați.

Partida Farul — Știința 
disputat în devans (33—3), 
restanțele Știința Petroșani 
Steaua șl Rapid — Dinamo 
loc la 13 iunie.

arată clasamentul la 
ultimelor 2 etape : 
28 p (11 meciuri), 2.

au

Secvență din întrecerea echipelor de volei_ale școlilor 
de ofiferi

militare 
activi in care reprezentanții „Cibinului" au fost din 

nou la înălțime 1
peratie. în
In care a _ .
tltă acțiunea (nici o săptămtnă, 
ta care a plouat zilnic clteva 
ore...), copiii, elevii si cadrele 
didactice au prezentat un spec
tacol de frumoasă ținută spor
tivă. avînd ca momente de refe
rință ansamblurile de gimnasti
că — ta care tinerii vilcenl con
tinuă o recunoscută tradiție —. 
demonstrațiile de lupte, judo etc.

„Pentru cel peste 10 ooo de elevi 
din municipiu, ca si pentru toți 
colegii lor din județ — remarca 
prof. Slmeanu — festivitatea de 
închidere a anului sportiv școlar 
nu poate însemna stagnarea ac
tivității, d, dimpotrivă, folosind 
din plin posibilitățile ee li se 
oferă ta apropiata vacanță de 
vară, o impulsionare puternică 
a acesteia**.

Un punct de vedere eu care, 
firește, statem de acord : vacan
ta de vară trebuie să fie si pen
tru elevii vilcenl un prilej de 
prezență zilnică la sport, după 
preferințe, in concursuri șl com
petiții eare să marcheze dorința 
tor de noi împliniri !

am 
partea

ciuda timpului scurt 
trebuit să fie pregă-

ades, în ultima vreme, 
primit sesizări din 
unor cadre sportive care se 
plîng de Imixtiunea neplăcu
tă. stînjenitoare, a unor pă
rinți (minați de o excesivă 
pornire spre rapidă afirmare) 
care încep prin a cere con
diții speciale de antrenament 
numai pentru copilul lor,
contrazic pe tehnicieni în
metodele de pregătire, con
testă notele date de arbitri, 
acuză federațiile de selecții 
nedrepte etc. Asemenea situ
ații — netipice pentru at
mosfera ce domnește în spor
tul nostru — se întîlnesc cu 
precădere în patinajul artis
tic, în tenis și în alte cîteva 
ramuri de mare suprafață și 
largă popularitate, în care 
tentația este — pentru părinți 
— mare: el ar vrea, după 
nici cîteva lecții de inițiere, 
ca progenitura lor să șl ajun
gă din urmă, dacă nu chiar 
să întreacă, șl pe Sonja 
Henie sau Peggy Fleming, și 
pe Jimmy Connors sau Chris 
Evert, uitînd că aceștia au 
urcat cu stăruință și multă, 
multă trudă treptele Ierarhiei 
sportive. Despre cazuri 
acest fel ne-au vorbit 
ne-au scris antrenorii Ștefan 
Demeny și Aurel Segărcea- 
nu. Plini de tact pedagogic 
șl de bunăvoință, ei ne-au 
arătat că unii părinți îșl 
pierd simțul obiectivitătii 
cînd e vorba de copiii lor, 
îșl pierd repede răbdarea și 
nu vînează (orbește) decît 
prima apariție în arena cam
pionatelor mondiale sau pri
ma ’ ’
țări. , ___
sale șl etapele normale 
pot

de
sau

deplasare peste mări si 
Dar progresul are legile 

nu 
Ia voia 
dorinței 
de ce-

fi sărite și tacă 
fattmplărll (sau a 
părintelui lovit subit 
citate

lată 
(mai 
fraza 
pilul 
optat 
felicitat pentru aceasta 
vă mai amestecați In treaba 
antrenorilor. Ei înșiși au in
teres să scoată, cit se poate 
de repede, o nouă Nadia 
Comănecl!

Victor BĂNCIULESCU

sportivă). 
de ce. dragi 

ales cel care-țl 
tipică: „nu că ar fi co
rn eu dar..."), dacă ati 
pentru sport — si v-am 

nu

părinți 
spun

FOTBAL PENTRU ELEVI
Clubul sportiv școlar de fotbal „Pajura 178" selecționează elevi 

din București și din toate județele, pentru clasele de gimna^in 
țl liceu. Elevii de liceu stat școlarizați la Liceul industrial „Du
mitru Petrescu* ta meseriile : mecanic — pentru clasa a IX-a 
ți electromecanic auto — pentru clasa a Xl-a.

înscrierile pentru clasele V—VIU ți clasa a IX-a se fac intre 
IC—13 iunie a.c.

Probele de aptitudini au loc in perioada »—31 Iunie.
Pentru clasa a Xl-a, înscrierile se fac to zilele de 1—3 hiHe, 

tar probele de aptitudini au toe ta perioada 3—4 iulie. Cel ad
miși vor susține concursul pentru treapta a u-a de bceu ta ziua 
de 3 iulie.

Actele necesare la Înscriere :
• pentru clasele V—Vili adeverință medicală eliberată de dis

pensarul teritorial, eare să cuprindă rezultatele probelor hepa
tice ți cardio-vasculare ;
• pentru clasele a IX-a țl a Xl-a :
— fișa tip de înscriere ;
— adeverință medicală pentru elevl-stndențl, tip 13.1.002 ;
— aviz epidemiologie — dovadă vaccinare — revacctaare M.S. 

R l— analizele hepatice ți cardio-vasculare.
Elevilor admiși H se asigură, contra cost, cazarea ți masa. 
Pe timpul școlarizării, devii pot beneficia de bursă.
Relații suplimentare — la eecretertat, str. DrtotAd ar. 2, sec

torul 8, telefon : «7.0335.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

X
1

X
1
1
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Cfi. Tirgovițte — Jiul 1
Chimia R. V. — Poll Tim. 1. X 
Olimpia — „U" Craiova L X 
CJS.M. Sv. — F.C.M. OL 1, X, I

1
X
1

St. roșu 
— Rapid
„U- CJ.-N.

HL Frog. Brăila —
13. T.C.M. Giurgiu
13. CJJl. Tlm. —

★
Astăzi este ULTIMA ZI pentru ------------- V. -----
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obișnuită Loto de mfine, I taale 
1979.

NUMERELE EXTRASE LA TRA- 
PRONOEXPRBS 
4 IUNIE 1373

GERKA 
DIN

Extragerea

Extragerea

l: 1» 12 40 I n T

a n-a : 43 14 37 33 1 n
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI: 

1J7S.115 lei din care «1.079 lei 
nsvnoT r * nATrr.naii 1

L-A ÎNVINS PE APĂRĂTORUL N
- ntors grav rănit din luptele de pe alte mele 

ți-a reluat jocul acasă, prilejuindu-ne o et
_ leșuri, marea dominantă aflindu-se după op 

bune. EXTRAORDINARA INIMA au iubitorii fotba 
în numai 90 de minute uită tot, iartă tot, se bucu 
pentru orice reușită in teren și sînt în stare să 
oară totul de la capăt. Cu speranțe, cu dragoste, < 
Asemenea iubitori ai fotbalului ar merita din pl 
ani așteptată a abnegației lor.

Citeva considerații despre intîlnirea „au somme 
place ziariștilor francezi sâ numească partidele c 
Nottingham, Ajax-Feyenoord, Real-Barcelona sau 
este din totdeauna și Steaua — Dinamo pentru 
In jurul orelor 15—17 pe Colea 13 Septembrie șl 
furnicar de oameni fârâ bilete de Intrare șl-< 
că acest derby ar fi umplut pinâ și o „Maracar 
in București un stadion cu 200 000 de locuri. > I 
trei goluri ale meciului. Acțiune și centrare ma 
Râducanu ; gafă de telecinematecâ la golul Iu 
(coautor - stelistul) ; execuție perfectă la goli 
Învins pe Ștefan. * Mare dribleur acest Radu- 
„scinteieri" care-ți tăiau respirațTa) pe care îl tot 
mea cînd era copil să ojungă odată și odată ur 
câ va ajunge... e Intre evoluțiile celor două echi 
Iul românesc s-a văzut limpede câ una este ant 
mare — atacant (Constantin) șl alta de un fost 
(Nunweiller). Ieri, „contrele" de joc ale lui Num 
de spiritul ofensiv dintotdeauna al „profesoj

Din țară ne oprim In primul rînd la „remizele" 
troșanl și Buzău. Ieșenii se întorc cu un mare ba 
Era șl păcat sâ vedem buna echipă o Iul Slmlona 
B la toamnă. Asta nu înseamnă că ^îltehnica a 
Jîle... Ce a fost Ic Buzău este omenește foarte g 
cînd meciul din punctul de vedere al unor trlbur 
de pasiune pentru fotbal, lată Insă că „olimpicul" 
putut trece de mal numeroșii „olimpici" argeșen 
vede. In ceasul al 13-lea, lecția pe care trebuiau

Stima noastră pentru fotbaliștii orâdenl : „garc 
predă I" $l dacă (totuși) nu moare—

I

P.S. Victoria juniority băcăuani înseamnă vlctc 
mal harnic centru de copii șl Juniori din fotba 
crescut pe meleaguri fără tradiție fotbalistică, 
Notați numele primului muncitor din „întreprindere 
nă i prof. Comei Costinescu, președintele clubulu 
extrem de modest cu o activitate exemplară in fui

„LANTERNA",
ORADEA, 6 (prin telefon).

Cu gîndul la „marea salvare" 
F. C. Bihor continuă să-si apere 
șansele, indiferent de adversar. 
In primul sfert de oră al parti
dei, gazdele, cu jocul lor mereu 
mai bun, combinatlv, viguros, trec 
de cîteva ori pe lingă deschiderea 
scorului. în minutul 6. Florescu 
nu prinde „capul decisiv", în 
mln. 13 — pasa înapoi a lui Zare 
nu găsește pe nimeni în careul 
mic. după numai un minut, 
Ghergheli, scăpat în careu, fu- 
tează în unghiul lung. Roșea e 
bătut, însă balonul se „scurge" 
afară, pe la rădăcina barei. De 
partea cealaltă, Chimia joacă 
aerisit șl construiește contraa
tacuri fulgerătoare. ca cei din 
mln. 26, cînd COCA I înscrie 
sec, Bigan acuzînd nejustificat 
poziția de ofsaid. Oaspeții cred 
într-un succes. Dar greșesc, re- 
trăgîndu-se în apărare. în min. 
45, o pasă bună a lui Naom este 
finalizată, cu capul, de FLORES
CU. La reluare, orădenil sînt tot 
timpul cu piciorul pe accelera
tor, mai ales că vîlcenil nu mal 
au dezinvoltura de la început 
șl cedează treptat. Pe acest fun
dal, Roșea este bombardat cu in
sistență (avînd însă și șansa ra
tărilor echipei adverse). Mure- 
șan, care a fost cel mai bun ju
cător de pe teren, relansează 
echipa spre victorie în min. 51 : 
fi „furăM mingea lui Cincă, pa
sează Iul Lupău, centrare in 
diagonală șl GEORGESCU în
scrie. Zece minute mai tîrziu, 
MUREȘAN are o acțiune perso
nală reușită șl majorează scorul. 
Mai urmează cîteva acțiuni pene
trante (min. 86 Georgescu trimi
te în transversală) $1 meciul se 
încheie nu înainte de a Be con
suma o acțiune de penalty 
Cmîn. 88, Naom) nesancțlonată de 
arbitru.

Stelian TRANDAFIRESCU

PÎN^
Stadion , 

motiv 8 000. 
GESCU (ml 
13-3). Corn

F.G BIHC 
Ghergheli i 
Georgescu

CHIMIA t 
mln. 77 Ră 
II 5, Coca I

A arbitra 
Al. Ghigea

Cartonașe
Trofeul Pe

Lupta ! 
la... umb 
miere. A 
reciproc 
turl (16 
dențesc, : 
în conjur 
tentice d 
jocul dls; 
două cai 
pînlnd eî 
travaliulu 
del lui I 
lui igur 
te Whitens 
ve a fos 
tre un f 
(Muntean 
vocată 1; 
Grigore). 
egale, ei 
nul pe 1

Cel ea- 
fost oasi 
că a efe 
privirea 
a pasat 
nat bup< 
fi „vlrfu 
în colțul

NEGRILĂ, CEL AAAI ACTI
UNIVERSITATEA CRAIOVA - CORVINUL

I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion Central ; teren foarte bun ; timp căi 
ximativ 12 000. A marcat : CIRȚU (mln. 52). Șu 
poartă : 11-1). Comere : 7—4.

UNIVERSITATEA : BoldicI 7 - Negrită 8, Ștefâ 
rima 7 - pcleanu 7 (min. 88 Ung urea nu), Belde 
8, Cămătaru 7, Grțu 7 (mln. 88 Bălăci).

CORVINUL : Bologan 8 - Nlcșa 7, Gălan 7, 
mltrlu IV 6, Kleln 6, Econo mu 4 (mln. 76 George 
Văetuș 6 (mln. 46 Dina 5).

A arbitrat: M. Moraru 8 ; la linie : Al. Avram 
șite (ambii din Ploiești) - șl Gh. Ispas (Constanța^

Cartonașe galbene : NEGRILA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (0—1).

CRAIOVA, 6 (prin telefon).
f—4 după primele 45 de mi

nute. deși Cămătaru (min. 9, 33 
fl 44), Geolgău (min. 17) șl Bel- 
deanu (min. 24) s-au aflat ta 
excelente poziții de gol. Dar pu
tea fi șl 0—1, chiar din primul 
minut, cînd Lucescu a șutat pla
sat șl l-a obligat pe BoldicI să 
plonjeze șl să devieze ta cor
ner. A fost o repriză dominată 
de Universitatea, acțiunile el 
ofensive fiind purtate îndeosebi 
pe flancul drept, prin Crișan 
ăl Negriiă. Acesta din urmă a 
fost, de fapt, omul ta plus, ju
cător lăsat liber să avanseze șl 
să centreze coechipierilor din 
prima linie. Corvinul s-a apă
rat supranumerlc, a rezistat eu 
tenacitate, dar ta atac realiză
rile celor două vîrfurl Izolate 
(Lucescu v •»*-
nlme.

Repriz; 
o mare 
deanu i 

pref: 
S3 : NC£ 
ea de n 
rit șl a 
care, ve 

at, cu c 
nedoren 
vinul a 
atac, da 
singură 
Lucescu, 
tasă sp; 
echipa 
mească 
S3), Că: 
Ctrțu ( 
față nu 
care șl 
puțin



5 lORDANESCU, LA TOATE CELE
—" STEAUA - DINAMO 2-1 (1-1)

TREI COLURI! Șl BARELE AU FOST... Argeșene
Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — apro

ximativ 35 000. Au marcat: M. RADUCANU (min. 8), IORDÂNESCU (mln. 
73), respectiv D. GEORGESCU (min. 38). Șuturi Ia poartă : 13-21 (pe poar
tă : 6—10). Cornere : 9—7.

STEAUA : lordache 9 — Anghefini 6, FI. Marin 7, Sameș 7, Gh. Ion 6 - 
Dumitru 6, Stoica 7, Iordânescu 8 — M. Râducanu 74-, Nâstase 6 (mln, 65 
Ad. Ionescu 7), Zamfir 6 (min. 77 Zahiu).

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 7, Dinu 7, Ghițâ 6, Lucuțâ 6 — 1. Marin 
6 (min. 82 I. Moldovan), Augustin 6, Custov 7 — Țâlnar 7, D. Georgescu 6, 
Vrînceanu 5 (min. 77 Dragnea).

A arbitrat : C. Dinulescu 8 ; la linie : I. Roșoga șl, cu greșeli în apre
cierea ofsaidurilor, C. Bărbulescu (toți din București).

Cartonașe galbene : GH. iON.
Trofeul Petschovschi : 6 (nota acordată unor așa-zlse „galerii", nu ze

cilor de mii de spectatori). La juniori : 0-0'.

Sub semnul unui enorm in
teres al iubitorilor de fotbal, 
care au umplut pină la refuz 
tribunele stadionului din Ghen- 
cea. Steaua și Dinamo au des
chis ieri seria celor trei mari 
derby-uri ale acestui pasionant 
final de campionat (ce opun 
între ele pe fruntașele cla
samentului). Fără a satisface pe 
deplin exigentele publicului 
(miza foarte mare si căldura 
influentînd negativ calitatea jo
cului, îndeosebi in primele 45 
de minute), confruntarea dintre 
cele două echipe bucureștene a 
lăsat, totuși, în ansamblu o im
presie favorabilă celor care 
urmărit-o. A fost, cum era 
anticipat, un meci de luptă, 
care ambele formații si-au 
părat cu dîrzenie sansele, lu
cind—ofensiv. fortînd victoria. 
In'^Stle din urmă, succesul a 
aparținut gazdei si putem afir- 
ma că în mod meritat, deși 
Dinamo a avut, la rindul ei. în 
repriza secundă, un foarte bun 
prilej (irosit însă de Dudu 
Georgescu) de a lua condu
cerea si. eventual, 
un alt deznodămînt

Steaua a evoluat 
nele momente chiar__________
în primele 20—25 și în ultimele 
25 de minute ale meciului, eînd 
a si înscris cele două goluri

care i-au adus victoria. Primul 
dintre ele l-a creat Iordânescu, 
printr-o splendidă acțiune per
sonală, și l-a marcat M. RA- 
DUCANU. din centrarea aces
tuia (min. 8). Cel de al doilea 
a fost înscris de 
NESCU (min. 73). dar 
l-a aplaudat deopotrivă 
intrat In teren Ad.

IORDA- 
publicul 
pe noul 
Ionescu,

care i-a dat la picior mingea 
„nouaruiui" stelist.

Paradoxal, Iordânescu a fost 
6i creatorul golului realizat de 
dinamoviști, in min. 38. atunci 
cind executind neatent o pasă 
în propria jumătate de teren, 
a trimis mingea înapoi, la în- 
timplare, dindu-i posibilitatea 
extrem de facilă lui DUDU 
GEORGESCU s-o intercepteze 
și apoi să 
gherit.

Mai 
cului, 
bil în . ________ __
au echilibrat jocul după resta
bilirea egalității, iar vreo 20 de 
minute după pauză au evoluat 
chiar mai bine in amu decît 
partenerii lor. au contraatacat 
destul de periculos, dar — în 
ciuda unei superiorități în ra
portul suturilor la poartă — nu 
au reușit să finalizeze.

Constantin FIRÂNESCU

marcheze nestin-

la începutul jo-timizi
tind s-au clătinat vizi- 

defensivă. dinamoviștii

DEMBROVSCHl EGALEAZĂ
au 
de 
în 
a-

de a da
Dartidei. 

bine. In u- 
foarte bine

TIMA PILPIIRE
MIA RM. VILCEA 3-1 (1-1)
un | timp călduros ț spectatori — aproxi-
1 (mln. 26), FLORESCU (mln. 45), GEOR- 
u 61). Șuturi la poartă : 22-8 (pe poartă:
, Bîgan 6, David 7, Kiss 7-f- - Naom 7, 
Mureșan 8-f- — Lupâu 6-f-, Floresca 7,

5, Bârbuț 6, Basno 6 (mln. 46 Stanca 6 ; 
srabageac 7, G. Stan 7, Iordan 7 — Coca

linie : L Puia (ambii din București) yi

oc 
•e- 
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nl- 
u-
u- 
re, 
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ă- 
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ă- 
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IN ULTIMELE SECUNDE
POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C
Stadion „1 Mai* ; teren bun; timp canicular; spectatori - aproximativ 14 000. 

A, marcat : MUREȘAN (mln. 50). DEMBROVSCHl (min. S0). Șuturi la poartă; 
20-6 (pe poartă : 12-4). Corner, : 12-3.

POLITEHNICA : Bathori I 7 - Vlțan 4 (min. 60 lațe 7), Pătonițan 8. 
Mohodințu 4, Floare? 4 - Doabranchl 7. Roțca 4 (min. 55 No du 6). Cotec 6
- Anghel 4, toga 6, Petrescu 5.

F.C. BAU MARE : Aricio I - Bon 7. Condrue 7. KoHev 7. Molnar 4
- 7. R. Parrrfil 4. Dvogoairesca t (fain. 54 Sepi 5 ; aia. 74 Bălan)
- Terheț 4, Ramai 4, Mureșan 7.

A arbitrat : V. Topan 7 ; ta Uni. • M. Salomir (ombiî din Chrj-Napocc) 
țl V. Ciocilteu (Craiova).

Cartonase galbena : IUGA. MOLNAR.
Trofeul PHsdsovschi : *. U Juniori ■ 0-1 (0-1).

BAIA MARE 1-1 (0-0)

spune orbește — neglijtad faza 
de apărare. Și, In min. 50, ei 
primesc goi : MUREȘAN este lan
sat ta adinei me pe pariez stingi, 
preia pe direcția porții și, **- 
interiorul careului, șutează 
sat pe lingă Bathori I- Din 
moment, timișorenii atacă 
trombă, dar fără luciditate . 
rlclu nu poate fi tavins chiar șl 
de Ia numai cfțfva metri, cum a 
fost cazul ta mln. 52 șl 53 (Co- 
tec), min. 75 (Iuga), mln. ts șl 
M (Petrescu). In sfirșit, ta slti- 
mele secunde ale jocului, la un 
corner executat de pe partea 
stingă, rutinatul DEMBROVSCHl 
trimite din apropiere ta plasă. 
Un gol de aur fără de care for
mația locală ar fi reluat calcule
le pentru rămlnerea ta Divizia A.

Gheorghe NERTHA

acest 
în 

fi A-

GLORIA BUZĂU - F.C. ARGEȘ 0-0
Stadion Gloria ț teren acceptabil ; timp foarte călduros ; spectatori - o. 

PfGLO^AV ȘUtfîHJa P°a,tâi ’-3). Ctanera" 10-2.
GLORIA : Cristian II 6 — Ivana 6, Nicolae 7, Simion 6, Vlad 6 - Ghiz

deanu 8. M. Toma 7 - Oprișan « (mln. 25 Dobre 7), Stan 7. Negoescu 6, 
Gh. Radu 5 (mm. 80 Petreanu 7).

F.C. ARGEȘ : Cristian t 8 - M. Zamfir 7. Cirstea 8. Stancu 8. Ivan 6 - 
Iatan 8 (min. 75 Turcu 8), Chivescu 8, lovănescu 8 (min. 68 Radu III 6) - 
Toma 7, Radu II 6, D. Nicolae 6.

A arbitrat : Gh. Retezan 9 ț la linie : S. Stăncescu st N. Georgescu 
(toți din București).

Cartonase galbene : IVANA, D. NICOLAE. IVAN, RADU III, CRISTIAN ll. 
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-1 (0-1).

6 zT *vana Nicolae 7, Simion 6, Vlad 6 - Ghiz-
- Oprișan 6 (mln. 25 Dobre 7), Stan 7. Negoescu 6,

BUZĂU, 6 (prin telefon).
Generosul public buzolan, 

care-1 considerăm cel mai 
drăgostit de campionatul 
fotbal la ora actuală, a trăit 
meci dramatic ta care 
sa n-a reușit cele două puncte 
necesare victoriei șl. poate, ale 
salvării. Gazdele, Invitate la a- 
tac șl de așezarea foarte defen
sivă a argeșenilor (care au ju
cat lără Dobrin, accidentat), au a- 
saltat timp de aproape 30 de minu
te poarta Iul Cristian I. Este drept, 
multe dintre acțiunile lor nu
aveau claritate elevii lui Ion
Ionescu arătindu-se puternic 
marcațl de miza intilniriL El au 
reușit Insă să ajungă In " 
situații la un pas de gol, 
intervențiile foarte exacte 
portarului piteștean șl ale funda
șilor săi centrali au rezolvat si
tuațiile (mln. 7 Toma ; min. 15 
Oprișan ; mln. 35 Stan ; același 
minut — Nlcolae ; Cinstea dega- 
jtad de pe linia porții). Oaspeții, 
eu Badu H șl D. Nlcolae „să
geți* specializate de contraatac, 
au avut două momente favora
bile (mln. U D. Nlcolae ; mln.

pe 
în
de 
un 

echipa

cîteva 
dar 
ale

43 Toma — ajuns singur cu por
tarul a tras peste).

în a doua parte, impulsiona
te de un Ghizdeanu foarte ac
tiv, gazdele domină și mai pu
ternic, apărătorii piteșteni ac- 
ționînd cu disperare spre a scăpa 
cu fața curată. Și „trioul de în
geri păzitori" de care vorbeam 
mal sus s-a văzut k.o. în mi
nutul 55 și 89, dar atunci au a- 
părut alți aliați ai lor — barele. 
Acestea s-au opus șuturilor lui 
Ghizdeanu și bombei lui Petrea- 
nu. Intr-un final în care tribu
nele au amuțit, resimțind mica 
tragedie a formației lor, pitește- 
nii au ieșit mult mai curajos la 
atac și au acționat periculos prin 
frații Radu și prin D. Nicolae. 
Așa s-a scris mica istorie a a- 
cestui scor alb de la “ 
atlt de decepționam pentru 
ria, dar atlt de promițător 
tru F. C. Argeș care se 
relansată în lupta per.tru 
mai cu seamă că duminică 
avea, pe stadionul din 
ca oaspete chiar pe 
rea titlului și una din 
lele sale rivale

Eftimie IONESCU

Buzău 
Glo- 
pen- 
vede 
titlu, 

va 
Trivale, 

dețlnătoa- 
principa-

SCEPTICISMUL NEÎNTEMEIAT AL TRIBUNEI
SPORT CLUB BACAU - U. T. ARAD 1-0 (0-0)

Stadica ,^3 August", teren bun, Bmp frumos, spectatori - aproximativ 
13 000. A Marcat : BOTEZ (sun. 85). Șuturi la poartă : 17-9 (pe poartă : 
10-5). Camere : 20-3.

SX. BACAU : Urscche 8 - Ponaite 8, Cotargtu 7, Lunca 6, I. Solomon 6 — 
Cărpuci 7, Vamanu 6, Soșu 6 — Verigeanu 6 (min. 48 Antohi 7), Botez 7, 
Miha 6 (min. 80 Chitara).

IL.TA. : Ducadam 8 - Gașpar 7, Kukla 7, Gal! 6, Giurgiu 7 - Leac 8. 
Brcșcvschi 6, Schepp 6 — Cura 6, Domide 7, Cwaș 6.

A arbitrat : G Ghiță 9 ; la linte : Gh. Racz șl R. Petrescu (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : PANAITE.
Trofeu! Petarfiovschi ; 10. La juniori : 5-0 (3-0).

BACĂU, 6 (prin telefon).
Miile de spectatori aflați____ ___ _____ in 

tribunele stadionului .,23 August* 
s-au bucurat cînd au primit ves
tea eâ fotbaliștii-juniori băcă-

TERENULUI", DECISIV
SPORTUL STUDENȚESC - OS. T1RG0VIȘTE 2-1 (1-1)

Stadion Autobuzul ; term «xcalent ; flap fniao, ; — «predai
Uv 2 000. Au marcat : MARINESCU (mln. 21). TANASESCU (afo. «S b 
CAZAN (mln. 45). Șuturi la poartă î 15-6 (p. poartă : 5-1). Coraw, : 12—1

SPORTUL STUDENȚESC : Mororu 7 — Stro. < (mln. 75 Ș<rr5<eâ fl. Cazon 
5, 8. Grlgore 6, Munteanu II 7 - Tânâsescu 7. O. loneicu &, RădoUa. 7
- Chlhala 8. lorgulescu 6, M. Sandu 6 (mln. M M. Marian f).

C.S. TIRGOVIȘTE : Coman 6 - Dumitrescu 7. Enache 6. En. 7, AUzandra <
- Kallo «. Furnică 7, Tătaru 6 (mln. 45 Miu 5) - FL Grlgore 7, Martnera 7. 
Pitaru 6 (mln. 65 Niculescu 6).

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 2 ; la linie : N. Raab (C. Turtii) ti 
E. Poka (Deva).

Cortonaje galbene : CHIHAIA. FL. GRIGORE.
^Troleu! Petschovschi : 8. La Juniori ; 3-1 (0-0).

GAZDELE POT FI MULȚUMITE...
JIUL PETROȘANI - POUTEHfilCA IAȘI 1-1 (0-1)

Stadion Fiul ; teren alunecos ; timp, la prina repriză a plouat : specta
tori - aproximativ 5 000 Aa «noreot : CERNESCU (ario. 23), IANCU (min. 
55). Șuturi la poartă : 21-12 (pa poarta : 10-6). Camere : 13-2.

JIUL : Cavei 8 — Adera 5. Gupitu 7, Bădir. 5, P. Grigore 5 — MuFțescu 6 
(mo. 17 Goran 6 ; mu 70 Botoș 5). Stoica 3, Staichițâ 8 - Bucuresc; 7. 
iancu 6. Ccssai 6.

POLITEHNICA ; Buc-j 8 - Roauiă 0 7. Anton 7. Mureșcn 7. MiSalcea 7 
- U ft, SteBKMOț 7. G ionescu 7 - Horocn 3, DănHâ 3 (afau 80
Nemțea-'u), Cemescu 5.

A arbitrat : N. Roinea 8 ; la KrJe : D. Munteaaa (aabZ ci» Birlod) 
a Jwța (București).

Cartonașe ga*» : DANHA.
Trofeul Petachavadu : 8. La jwuari : 3-1 (2-1).

uanl deveniseră campioni repu
blicani ți le-au aplaudat pe 
handbalistele de la Știința pre
miate pe stadion tot bentru 
tigarea titlului de campion 
publican. In schimb, ei nu 
prea avut motive de bucurie 
mărind startul fotbaliștilor

reului. Dar studenții nu acuză 
decît un minut șocul psihologic 
(în min. 22, Tătaru a ratat o 
mare ocazie), ei îl trimit pe 
TANASESCU, omul lor fără cor
set tactic, în careul Iui Coman, 
și, în min. 43, fostul fundaș ega
lează, ,,Iiftînd“ cu capul o min- 
ge înălțată de O. Ionescu. Schim
bările efectuate după reluare de 
antrenorul Proca nu măresc nici 
capacitatea de finalizare șl nici 
cea defensivă a echipei sale. în 
consecință, tîrgoviștenii nu mai k> n CU PEN

O REMIZA CHINUITA

PETROȘANI, 6 (prin telefon).
Meci de nivel tehnico-tactic me

diocru. In prima repriză a plo
uat șl terenul a devenit alune
cos. A fost o luptă aspră, de 
angaj ament fizic, pentru puncte. 
Gazdele au dominat, uneori au 
jucat ta terenul advers- perioa
de destul de lungi La peana 
tai Buca »-au vtaturat destule 
baloane, dar cele mal multe pe 
rus. convenabile pentru talia 
goal-keeper-uim ieșean. Mulțes- 
eu a făcut din nou entorsă păta. 
1T) 0 JocalnlcCcr le-a Hpcit
„mintea limpede* de care aveau 
nevoie Oaspeții au fost mai clari 
ta joc. An fost dominați. dar. 
m știe, lor le convine să fie 
dominau, pentru cl știu bine lec
ția contraatacului. Doar naivi
tatea lui Florean, Ccmescu, D4- 
nfiă șL mai tirziu, Nemțeanu l-au 
privat de goluri, cu acest egal 
gazdele trebuie să fie mulțu-

eon-

cîș-
re- 
au 

ur-
rxi^* i lina wcăx wua
mori în compania arădenilor. In 
prima repriză echipa cu media 
de vîrstă în jur de 22 de ani a 
jucat neconvingător, uneori prea 
Unt, fiind la un pas de a ceda 
inițiativa U.TJC-ei care juca de
zinvolt. arătindu-se periculoasă 
pe contraatac. (în min. U. de 
pildă. Coraș. după o centrare a 
lui Leac — foarte bun ieri — a 
trimis balonul cu capul în bară). 
O primă repriză de nivel mediu 
spre modest. în rare ocazii mai 
mart au avut arădenii. In repriza 
a doua U.TJU mai greoaie, a 
rwțat pasul, n-a mai insistat. în- 
cepîn.d să se apere cu disperare. 
Se părea, totuși, că rezultatul fi
nal va fi 6—•. mai ales datorită 
formei bune a lui Ducadam. 
eare prindea sau respingea totul 
(șuturile lui Cărpuci — min. 54 
Si 65. Antohl — 73. Soșu — 75). 
Dar. cind blazarea spectatorilor 
a început să se instaleze pe întreg 
stadionul, au venit cele 10 mi
nute de foc ale gazdelor. 10 mi
nute !n care s-a atacat furibund, 
s-a tras la poartă de 6—7 ori. 
foarte puternic. s-a expediat 
mingea de două ori în bară. In 
acest iureș final s-a înscris, fi
nalmente — era min. 85 — prin 
BOTEZ. De la circa 25 m el a 
șutat foarte puternic, sub bara 
transversală : 1—ă. Ducadam, pî
nă atunci excelent, a fost sur
prins , fiind învins copilărește. 
Victorie meritată a băcăuanilor, 
care au luptat sportiv. înfrîngînd 
scepticismul multora care spu
neau — fără temei — că U.T.A. 
wva primi" un punct la Bacău.

Modesto FERRARINJ I

A.S. ARMATA TG. MUREȘ - OUMPtA SATU MARE 1-1 (0-0)
Stadion „23 August", teren foarte bun, timp foarte călduros, spectatori - 

aproximativ 8 000. Au marcat : KAJSER (min. 51) și FANIQ (■!■ 61). 
Șuturi la poartă : 15-12 (pa poartă : 6-7). Camera : 4-1.

A.S.A. ; Vunvulea 7 - Korteși 6, Unchlaș 7, Ispir 8, Gali 7 - Bozeșan 6, 
Biro I 6, Boloni 6 — Varodi 5 (min. 46 Pîslaru 6), Fonici 7, Hajnal 7 (mln. 
63 Matefi 6).

OLIMPIA : Feher 7 — Pinter 6, Sinarandacha 7, Matei 7. Popa 7 —
Sa bou 7, Helvel 6, Kaiser 7 — Bathori l| 6, V. Mureșcn 6, Hațeganu 6.

A arbitrat : R. Stîncan 8 ; la Rnle i T. Utrcte (a«abil din Bocureștf) 
șl FI. Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene : BATHORI IL
Trofeul Petschovschi : 10. La Juniori : 3-0 (3-0).

VICTORIE MERITATA A ECHIPEI SPORT CLUB BACAU
IN FINALA

7-6 (0-0,
CAMPIONATULUI

1-1) cu Universitatea
DE JUNIORI
Cluj-Napoca

■

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon).
Meci greu pentru ambele e- 

chlpe aflate ta situația de a aler
ga după puncte in finalul aces
tei ediții de campionat. S-a ju
cat ta general deschis, dlrz, dar 
miza mare a tntîlniril s-a do
vedit un adversar greu de În
vins șl, din această cauză, spec
tacolul fotbalistic a avut, firește, 
de suferit. In prima repriză 
A.S.A. a controlat mal mult jo
cul, a avut chiar perioade Insis
tente de dominare, ta timp ce 
Olimpia a luptat pe plan tactic 
ca să mențină echilibrul ta te
ren. Șl a reușit. în prima parte 
a întrecerii, flecare dintre cele 
două combatante au avut cite 
două ocazii clare de a Înscrie : 
gazdele, ta mln. 20, prin Bozeșan 
șl In mln. 37, prin Biro I ; oas
peții, In mln. 23, prin Hațeganu 
șl mln. 41, prin V. Mureșan.
ta reluare, Olimpia se arată 

ceva mal decisă tn atac ci to>

surprinde adversara prin două 
acțiuni periculoase, care dau 
mari emoții ta tribune : ta min. 
44. un șut-centrare al Iul Popa 
este prins cu dificultate, după 
o bizară piruetă a lui Vunvu- 
lea pe linia porții. Iar ta min. 
43 Hațeganu este șl el pe punc
tul de a Înscrie. Două minate 
mal tirziu, tasă, oaspeții nu mal 
ratează, șutul lui KAISER po
posind ta colțul din dreapta al 
porții mureșenilor. A.S.A. aleargă 
acum după egalare. la ea acasă, 
dar ocaziile de gol continuă să 
le aibă jucătorii din Satu Mare. 
In ultimul sfert de oră gazdele 
se aruncă cu toată echipa ta a- 
tac, căutind măcar golul remizei, 
care să le oprească drumul 
spre... B. Și ele vor reuși acest 
lucru ta min. 81, cind PANICI 
a deviat cu capul, ta plasă, • 
centrare Înaltă a lui Gali.

Mihai IONESCU

au palpitat 
flnaiuL.. ti
de juniori, 
prin super- 
lul TURCU 

marcat ta această com-

35 000 de ipectatorl 
Ieri, pe „Steaua". în 
nalel cam p io natului
Era 1—0 pentru „U", 
bul gol (mln. 45) al 
(al 48-lea-----------
petiție I) al juniorii din Bacău 
dominau, * ——
așa cum 
timpului și pînă atunci. Dar min
gea nu ...voia să Intre în poarta 
clujenilor. Nici din lovitură de 
la 11 m, șutul lui Fîșic (min. 46) 
fiind deviat de talentatul Seche
reș I Șl minutele se scurgeau în 
favoarea clujenilor care se gru
pau mal bine în apărare, 
rile ................................
în ultima clipă, _  _ ______
clujeni. Și tot așa pînă în min. 
74 cînd același FÎȘIC, primind 
mingea pe traseul Vădana-Pant, 
s-a strecurat prin liniile defen
sive ale alb-negrilor și, cu un 
șut plasat, a egalat : 1—1. scor 
cu care s-au încheiat cele 80 de 
minute regulamentare. Au ur
mat loviturile de la 11 m. S. C. 
Raeău a înscris de sase ori

dominau cu insistență, 
făcuseră în majoritatea

_ _____ ___________  șutu- 
băcăuanilor fiind deviate, 

de apărătorii

(Bor cea, Ftșic, Pant, Albu, Mo
vilă, Anghel) si a ratat o dată 
(Viscreanu) ; WU- a marcat de 
daci ori (Tot, Turcu, Cim pea
na m. Morar, Feșnlc) și a ratat 
prin Sacalis și D. Pop. Deci vic
torie băcăuană în cel de-al 34-lea 
campionat de juniori : 7—6 (0—0. 
1—1).Sport Club și-a înscris pentru 
prima dată numele printre cîști- 
gătoarele acestei competiții, du
pă ce cu trei ani în urmă a 
fost finalistă. O victorie pe de
plin meritată, deși a fost obți
nută numai după executarea lo
viturilor de la 11 m. Elevii an
trenorilor Radu Nicolae și Dumi
tru Chiriță s-au dovedit mai teh
nici, au atacat mai mult, dar în 
același timp și-au demonstrat și 
ineficacitatea în fata porții, ra- 
tînd de cele mai multe ori din 
poziții ideale (ca de pildă fun
dașul Albu care, în min. 12. a 
ridicat mingea peste poarta goa
lă, iar în min. 89 a expediat ba
lonul milimetric pe lîngă stîlpul 
din dreapta lui Secheres. imitat

de Fîșic în min. 34, de Angheî 
în min. 40 si 44 și de Pant \ în 
min. 40), sau construind foarte 
lent acțiunile lor de atac. ,,U“, 
antrenată de fostul internațional 
Emil Petru, aplicînd o tactică 
mai mobilă și _avînd doi atacanti 
de valoare . ,1
nu ni) s-a dovedit destul de pe
netrantă în atac și foarte pre
cisă în apărare.

Tînărul arbitru bucureșfean Au
gustin Deleanu, ajutat la linie de 
Jean Grama și Dumitru Nicolae, 
a condus foarte bine.

SPORT CLUB : Andrei — Albu, 
Borcea. Breahnă, Viscreanu — 
Fîșic, Pant, Movilă — Anghel, 
D. Popescu. Mocanu (min. 70 
Vădana).

UNIVERSITATEA : Sechereș — 
Feșnic, Tot. Sacalis. Olosutean — 
Croicu, Marian — Fuldp (min. 
60 D. Pop), Cîmpeanu III, Turcu, 
Incze V (min. 50 Morar).

(Turcu și Cîmpea-

Mircea TUDORAN



Balcaniada de box pentru juniori

FLORIAN ȚÎRCOMNICU ȘI-A RECONFIRMAT VALOAREA
GABROVO, 6 (prin telefon). 

Miercuri după-amiază. pe sta
dionul Hristo Botev din loca
litate. s-au desfășurat finalele 
celei de-a V-a ediții a cam
pionatelor balcanice de ju
niori la box. în această ultimă 
reuniune au evoluat si trei 
sportivi români : Nicolae Cio- 
botaru (cocoș), Florian Țîrcom- 
nicu (pană) si Alexandru Cio- 
cîrlie (mijlocie mică).

N. Ciobotaru a început par
tida cu un atac reușit si si-a 
provocat adversarul. Tatar Pav
lov (Bulgaria), în continuare, 
la schimburi de lovituri. A- 
ceastă tactică. însă, nu s-a do
vedit potrivită, două crosee de 
dreapta recepționate la bărbie, 
aducîndu-1 în situația de a fi

numărat în repriza secundă, la 
primele schimburi de lovituri. 
Ciobotaru se rănește la arcadă 
Si este abandonat de medic.

Foarte bine a luptat tînărul 
si talentatul pugilist craiovean 
Florian Tîrcomnicu in partida 
cu iugoslavul Deian Marovici, 
un adversar de valoare apro
piată cu cea a reprezentan
tului nostru. Directele de stingă 
și 1—2-urile lui Tircomnicu 
și-au atins de fiecare dată ținta, 
mai cu seamă în primele două 
runduri. cînd pugilistul român 
s-a detașat în cîștigător. în ul
timele trei minute ale luptei, 
am asistat la o confruntare e- 
chilibrată. în care eforturile 
susținute ale Iul Marovici de 
a reface terenul pierdut au ră-

La Roland Garros
VILAS-ÎNVINS DE PECCI!

PARIS, 6 (Agerpres). — 
Miercuri la Paris. în sferturile 
de finală ale probei de dublu 
mixt din cadrul campionate
lor internaționale de tenis ale 
Franței, perechea Virginia Ra
ziei, Ion Tiriac (România) a în
vins cu 6—4, 1—6, 6—3 pe 
Francois e Durr (Franța) și Iile 
Năstase (România). în alt meci,

GIUSEPPE SARONNI, CÎȘTIGĂTOR

Marsikova, Lendl (Cehoslovacia) 
au întrecut cu 6—1, 6—3 pe 
Redondo (S.U.A.), Chanfreau 
(Franța).

în sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin, 
americanul Jimmy Connors a 
ciștigat cu 6—2, 2—6, 6—4, 6—2 
jocul cu Eddie Dibbs (S.U.AJ. 
în semifinale, Connors n va 
în ti Ini pe Pecci (Para
guay), care l-a eliminat cu 
6—0, 6—2, 7—5 pe argentinia
nul Vilas I

mas fără rezultat. Juriul i-a a- 
cordat boxerului român victoria 
la puncte si. în același timp. 
Tîrcomnicu a primit si o cupă 
pentru frumoasele sale cunoș
tințe tehnice.

Mijlociul mic Alexandru Cic- 
cîrlie a pierdut prin abandon 
în repriza secundă întîlnirea cu 
bulgarul Alexei Vasilev, după 
ce timp de 4 minute îsi de
pășise clar la puncte adver
sarul. El a recepționat o con
tră la bărbie si. incomplet re
făcut, a fost oprit de arbitrul 
din ring să continue lupta. Cam
pionii balcanici de juniori sînt 
următorii. în ordinea catego
riilor : L Mustafov (Bulg.), Al. 
Radev (Bulg.). T. Pavlov (Bulg.), 
Fl. Țircomnicu (Rom.). D. Va- 
silevici (lug.). R. Lomski (Bulg.), 
K. Traianov (Bulg.), Al. Vasi
lev (Bulg.), L Uzunov (Bulg.), 
M. Truțâ (Rom.) si P. Stol- 
menov (Bulg.).

Petre HENȚ

JOCURILE ASIATICE 
1982z LA DELHI

DELHI, S (Agerpres). în a- 
nul 1982 Jocurile sportive asia
tice se vor desfășura la Delhi 
M vor cuprinde întreceri la 19 
discipline sportive, printre care 
atletism, badminton, baschet, 
box, fotbal, tenis, gimnastică, 
tir, natație, lupte, ciclism, ya
chting și tenis de masă.

CALATORIA FLĂCĂRII OLIMPICE
PROLOG AL MARII ÎNTRECERI
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Unul din cele mal spectacu
loase momente ale Olimpiadei 
nu se înscrie pe foile de con
curs șl nu este consemnat în 
cifre de performanța. Șl to- 
tuțl rămîne viu in memoria 
celor ce urmăresc suprema 
întrecere sportivă. Este vorba 
de tradiționalul ceremonial al 
aprinderii focului olimpic ta 
ziua deschiderii Jocurilor, ca 
șl de transportarea Iul pe iti
nerarul ștafetei cu multe 
brațe ee o procedează.

Așa a fest la toate edițiile 
de plnă acum, lncepind cu 
cea de la Amsterdam, în anul

(ora Greciei), 
la soare cu

Al „TURULUI ITALItl"
ROMA 6, (Agerpres). — Turul 

ciclist al Italiei a luat sflrșlt 
miercuri odată cu disputarea eta
pei a 19-a: Cesano—Moderno—Mi
lano. Desfășurată con trac rono- 
metru individual, pe o distantă de 
45 km, etapa a fost ciștigat â de 
italianul Giuseppe Saronni, care 
a înregistrat timpul de 52:59. El 
a fost urmat în clasament de Ro
berto Vlsentinl (italia) 53:15 și de 
Franpesco Moser (Italia) 53 120. 
Confirmînd și în această ultimă 
etapă, calitățile sale de rutier 
complet (sprinter, cățărător șl ex
celent în cursele con trac ronome- 
tru), Italianul Giuseppe Saronni a 
ciștigat cea de-a 62-a ediție a 
„Turului italiei" care a măsurat 
în total 3 240 km, împărțițl în 
19 etape. Saronni este în virată 
de 22 ani și îșl înscrie în pal
maresul său primul succes de 
prestigiu. Locul doi în clasamen
tul final a revenit la 2:09 com
patriotului său Francesco Moser, 
unul din marii favoriți al cursei, 
iar locul trei a fost ocupat de 
suedezul Bemt Johansson, la 
5:19.

„CUPA PRIETENIA"
Echipa reprezentativă a tării, 

alcâtultl din Ernst Mulaer, Ale
xandra Enceanu, Ion P lunara ș< 
Eduard Laub si condusă de ma
estrul emerit al sportului Gheor- 
gbe Ionlțâ sl de antrenorul Tra
ian Moașa, a participat la tr«4 
etape ala .Cupei Prietenia* la 
motocros, desfășurate, in ordine, 
la Olsztyn (Polonia). Zllina (Ce
hoslovacia) si Lvov ('J.R.S.S.). 
La startul fiecărui concurs s-an 
aliniat cite opt echipe. Iată re
zultatele înregistrate de sportivii 
români : Olsztyn — 1. U R.SJ. 
II p... I. Romania S p ; Zilina — 
L U.R.S.S. li p. Echipa noastră 
nu s-a clasat, pentru ci E. Mlil- 
ner șl E. Laub au abandonat din 
cauza unor defecțiuni mecanice; 
Lvov — L Cehoslovacia 15 p... I. 
România 5 p. Clasamentul pe na
țiuni, după trei etape: 1. U.R.S.S. 
U o. 1 Cehoslovacia 31 p. 3. Un
garia 30 p, 4. R. D. Germană 
23 p. 5. Polonia 20 p, 8. Româ
nia iO p, 7 Bulgaria 5 p, I. Iu
goslavia 0 p.

LA MOTOCROS
Dintre cel patru motocicUstl. • 

comportare meritorie au avut B. 
Millner (clasat la Olsztyn pe lo
cul 17 din 35 de concurentb. 
Laab (ZI) si AL Eneeanu (38. 
In concursul de la Lvov, tînărul 
nostru campion B. Mulner a so
sit al S-lea. iar B. Laab si AL 
Eneeanu pe locurile 11 sL res
pectiv. 1*. la start prezeaiîndu-e* 
U de alergători. MotocroststM 
noștri ar fi ocupat, poate, o po
ziție mal bună în clasamentul 
general dacă el nu ar fi suferit 
defecțiuni mecanice în etapa 6. 
lA 711! na tocmai CÎZMl SC 
printre protagoniștii tatrecerOor.

Următoarea etapă a „Cupei 
.Prietenia va avea loc la 17 Iu
nie pe traseul de pe Valea Ră- 
eâdâului. de la marginea orașu
lui Brașov.

Moscova, capitala celei de-a 
XXlI-a Olimpiade" — afiț 
de B. Loghinov ți A. Mar

kelov

organizare a J.O. de 
Comitetul națtonM
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SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
„CURSA VICTORIEI"

(Urmare din pag. 1)

doi rutieri oaspeți. Dar cu un 
efort extraordinar, demn de 
lauda noastră, tînărul Bănescu 
revine, alăturîndu-se cuplului 
fruntaș cînd mai sînt doar S 
km pînă la finiș. Sprintul fi
nal este aidoma unei curse de 
viteză în trei pe velodrom. Ole-

DINAMO, 
CAMPIOANĂ LA POLO

(Urmare din pag. 1)

lntr-un meci în care clujenilor 
le era necesară victoria pentru 
a-și asigura locul doi. Orădenii 
le-au opus o rezistență dirză, 
dar numai în primele două re
prize, după care au cedat ini
țiativa. Scor final i Voința — 
.Crișul 9—6 (2—3, 1—1, 3—1,
3— 1). Au marcat : CI. Rusa 3, 
R. Rusu 2, Colceriu 2, Pop și 
Sebâk pentru Voința, respec
tiv Fejer 2, Coștrăș 2, Garofea- 
nu și Hegyesi. Arbitri R. Ti- 
moc și V. Medianu.

în ultimul meci al campiona
tului, tradiționalul derby Di
namo — Rapid, s-a jucat de 
parcă rezultatul ar fi decis ti
tlul, cu ambiția caracteristică 
disputelor dintre aceste forma
ții. Feroviarii au avut condu
cerea scorului în majoritatea 
timpului, în vreme ce dinamo- 
yiștii âu obținut avantaj la 1—0 
și la.. 8—7. Scor final : Dina
mo — Rapid 8—7 (1—2, 1—2,
4— 2, 2—1). Au marcat : Nasta- 
siu 3, Rus 2, Răducanu, Mirea 
și Gaiță pentru Dinamo, res
pectiv I. Slavei 3. Niță 2, 
Schervan 1, Olac. Arbitri R. 
Schilha șl R. Nichita.

CLASAMENT FINAL : 1. Di
namo 26 p, 2. Voința Cluj-Na- 
poca 20 p, 3. Rapid 17 p, 4. 
Crișul 9 p.

jar atacă la 100—120 m, rezis
tă cu brio presiunilor lui Vlr- 
voreț și cîștigă impresionînd 
caravana. LATA CLASAMEN
TUL : 1. L. Olejar (Dukla) a 
parcuri 146 km în 3 h 51:40 
(medie orară 38.340 km), 
2. V. Virvoreț (T.S.K.A.), X 
V. Bănescu (Steaua) — același 
timp, 4. C. Ctrje (Dinamo) 
3 h 53:00, 5. V. Kvetan (Du
kla) 3 h 53:15, A M Kuri (Du
kla), 7. A. Velernikov 
(Ț.S.K.A.). 9. L Vintilă (Steu- 
ua). 9. V. Hie (Dinamo), IA 
N. Savu (Dinamo) — același 
timp.

Firește cursa nu este jurată. 
Urmează etapele grele, cu că- 
țărări pe drum de munte, 
sprinturi finale pe Cioplea și 
un contratimp pe urcuș. Spe
răm că rutierii noștri vor fo
losi prilejul atitor .puncte* fa
vorabile și, poate chiar Joi 
(n.r. azi) etnd este programată 
etapa a n-a: Cîmpulung — 
Rîșnov — Pirîul Rece — Pre

deal — Cioplea (93 km).

SUCCESE ALE ATLEȚILOI

Partlcipind «a concurata de la 
Martbar, atletul roman Carol Ba-
dull a ctștgat proba da atu- 
earea «oliței ea rezultatul da 
30.72 m. lată șl alțl îsvtagtaori: 
înălțime — Fieto, (S-U-AJ L» 
m ; tripljsak — Sposojevlcl (70- 
goslavla) tija m ; IM m — DeM 
(S.U.A.) IM : 3 3M m ptat — 
Nyansbul (Tanzania) TSM: <M
m — Savfcl (lugoctavia) 1:0

Proba femintnâ de ml Hă <fi> 
cadrul ooacuraulul de M Ostrava 
a reverjt atletei românea Era 
Zorga cu rezultatul de C2.U m. 
Alte rezultate din concurata fe- 
tntnia : IM m — Koch (R-D.OJ 
11,5»; «Mm — WaKex (Belgia) 
M.M ; 15M m : Ledvtoova (Ceho- 
«tonac j < J1J.

DANA NUȚU REMIZEAZĂ 
CU NANA ALECSANDR1A

î» turneul feminin de șah da 
la Nori Sad, după rinei runde, 
eoodue Dana Nuțu (RotnâxM) șl 
Nana Alecsandrla (UJLSA.) eu 
dM 1 p șt • partidă Întrerupt*, 
ta runda a 5-a, ede două frun
tașe ala eladameotulul an reml- 
am M partidă directă dupl M 
de mutări.

M. ȘUBĂ PE LOCUL 2 
LA KECSKEMET

Dap4 trei runde. în turned 
UBcuha de șah de ia Kecske- 
net (Ltagarta) pe primul loc ie 
«Al maestrul ungur Rigo cu 
JS p. Marele maestru român Ml- 
hal ăubâ, care ta runda a treia 
« remlau eu bulgarul Popov, se 
*1U pe tocul doi. cu 2 p.

REINTRAREA 
FLORENȚEI MIHAI 

ta turul doi ai probei feral nine 
dta eedrtM turneului de tesda de 
1* Beckenham (Anglia), jucâtoa- 
tee românei Florența MUial a În
trec ut-o eu »—x i—ș, ș—« p«
Claudia Casabluca (Argentina). 
AHe rezultate : Gcxdagong — 
ralzbaak »—«, ș—4, »—7 ; Latham
— Qtecatra »—4, t—a ; Antonopo- 
!ta — Barker 5—4, 7—5, 5—2; Har- 
tord — Gonzales t—X 5—3 ; Tyler
— Whltemor» t—4, C—1 ; Sato — 
Parker 5—4, »—X

TURNEUL DE VOLEI
DE LA SOFIA

Bezuttate dta turneul masculin 
de voM pentru „Cupa orașUlnt 
Soita* : R-D. GermenA — Itomâ- 
ota (tineret) »—1 (U, —ta, ta, —11. 
4, Bulsarta — Iugoslavia 9—2; 

RJSJJi. Rusâ — cuba »-â.

LUIS MENOTTI: 1N FOTBAL,
GLASGOW, < (Agerpres). In

tr-un interviu acordat corespon
denților de presă antrenorul e- 
chipel xle fotbal a Argentinei, 
Lui» Meaottl, s-a declarat satis
făcut de rezultatele obținute in 
turneul european, arătînd că a- 
cest test i-a permis să constate 
o bună capacitate de joc a for
mației, precum șl posibilitățile de 
progres ale unor jucători tineri. 
Noi am făcut un plan de pregă
tire pe o perioadă de trei ani ta 
vederea campionatelor mondiale 
din 1983, a adăugat Menottt, șt 
probabil eă nu vom mai Între
prinde turnee lungi peste hotare, 
dac vom susține, desigur, unele 
partide de verificare la Buenos 
Aires. întrebat dacă victoria la 
camptonateie mondiale de anul

FORJA NU-I DE-AJUNS...
trecut a adus o schimbare ta 
fotbalul argentinian, Menottl a 
răspuns : „Evident a avut o In
fluență pozitivă. Acum s-au con
vins toți că și ta fotbalul modem 
dnd există tehnică talent șl In
teligentă prin pregătire se pot 
acumula rezistență și forță. Dar, 
numai forța fără inteligență na 
este suficientă. A apus definitiv 
epoca fotbalului ta căra doar sa 
alerga, șl se șuta balonul. In a- 
eelașl timp, jucătorii noștri an 
tnțeiee că nu este de ajuna ■* 
gtndeștl jocul, să temporizezi, ta 
fotbal se ivesc mereu probleme. 
Șl misiunea noastră a antrenori
lor, este să-i aducem perfecționă
rile cerute in momentul respectiv. 
Ctt privește formația noastră 
pentru campionatul mondial din

Spania, ea se va cristaliza pe 
parcursul timpului, ta nici un 
can nu vom aștepta întoarcerea 
celor transferați peste hotare, 
deși Kempes «au Ardiles vor a- 
vee orictad locul ta națională*.
• ta finala turneului de ju

niori de la Nisa : Dinamo Kiev 
— F.C. Liverpool 3—0 ; pentru to
cul 2 : A3. Cannes — Oavigal 
Ntaa »-«.
• Campionatul Turelei s-a ta- 

chelat cu victoria echipei Trab- 
zonspor (42 p în 30 de meciuri). 
Urmează ta clasament Gatata- 
aaray (a p) jl Fenerbahce (30 p).
• Miercuri la Sofia, în prezen

ța a M OM de spectatori, echipa 
Angliei a învins cu 3—0 0—0) se
lecționata Bulgariei, In med con- 
tînd pentru preliminariile CJE. 
(grupa I). Au Înscris : Kevin
Keegan (mln. 33), Dave Watson 
(mln. M) șt Peter Barnes (mln. 
W).
• IX Perink (in C.E. de tine

ret) : Anglia — Bulgaria 3—1 
(2—1).

nie 1930, ora 11 
cap tind focul de 
ajutorul unor oglinzi, pe al
tarul din fața templului lui 
Zeus, în localitatea Olimpia. 
Acolo, pe locul anticelor 
Jocuri Olimpice, va fi dat 
startul ștafetei ai cărei purtă
tori urmează să străbată un 
uriaș traseu de 4 800 km, 
schimbînd torțele la fiecare 
kilometru. Uriașa caravană 
va traversă teritoriile a patru 
țări : Grecia, Bulgaria, Româ
nia și U.R.S.S.

Prima etapă, pînă la granița 
bulgară, are ca principale 
puncte de itinerar localitățile 
Delfl (sediul vechilor Jocuri 
Apodlinice), Larissa, Veria șl 
Sere. Următoarele etape ale 
traseului, în Bulgaria și Româ
nia, vor fi stabilite de 
pectlvele ' .
naționale. Se prevede că fla
căra olimpică va traversa țara 
noastră timp de cinci zile, a- 
jungînd la granița cu U.R.S.S. 
pe data de 5 iulie. De aci, ea 
îșl continuă călătoria spre 
Moscova, unde va «• ‘ 
18 iulie, cu o zi înaintea 
chlderil. Pe stadionul central 
din Lujniki, ultima torță pur- 
tînd flacăra va intra cu clteva 
minute înainte de ora 15 (o-ra 
Moscovei), în ziua de 19 iulie 
1990. Pentru ca atunci cînd 

acele ceasornicului vor indica 
ora plină, focul olimpic să 
treacă în imensa cupă ce stră
juiește stadionul, de unde va 
sctnteLa cu lumină vie, mar- 
cînd clipa solemnă a deschi
derii Jocurilor Olimpice.

Dar călătoria flăcării olim
pice nu se va termina aci. 
Avioane o vor purta împărți
tă în alte patru noi torțe, spre 
Tallin, Kiev, Minsk și Lenin
grad, celelalte orașe gazdă ale 
Olimpiadei ’80. In fiecare din
tre acestea va avea loc un 
nou ceremonia] de inaugurare 
a întrecerilor, în care ’
adus din Klada îșl va 
roliA de „vedetă*.

Desigur, toate cele descrise 
sus vor putea fi văzute 

au numai de spectatorii aflațl 
pe traseul uriașei caravane, ci 
șl de cei ee se vor găsi tai 
fața micilor ecrane ale televi
ziunii. în coloana de mașini 
ce va însoți pe purtătorii tor
ței olimpice se vor afla și ca
rele de reportaj T.V., care 
vor asigura transmisia directă 
(sau înregistrată) a acestui 
tradițional prolog al Jocurilor. 
(Rd. V.).

res-
comitete olimpice

I
I

ajunge ‘ 
laintoa des-af^ nul

focul 
juca

...SPRINTERUL
DE DUPĂ GRATII

sportului s-a simțit xgt>* 
duHâ cînd a venit vestea oâ cel 
maâ rezistent dintre aJergâftorii 
dk» lume, bietul maraton ist etho
plan Bikila Abebe, dubkj oam- 
pion olfrnpic, ajunsese Imobilixit 
lnfer-un oârucior de ki valid. Nu 
mcM puțin zguduita se va simți 
oceeașf lume atflrnd oâ celebrul 
sprinter american de culoare 
Bob Hayes va sba cinci ani 
dupâ gratH I

Cel mai tineri poate na fl-l 
mai amintesc. La Jocurile Olim
pice de la Tokio, Robert Hayes 
egata' recordul mondial ol pro
ba): W.O • pe i00 m, ck nu 

fugiseră pînă la 15 octom
brie 1964 deat atțî trei oameni. 
Visul sâu de a recJiza 9.9 pe 
100 m rw i-a împlinit. Curînd, 
luat de valurile vieții» o pâcib- 
stt pista atletică și a trecut e 
vreme în rîndurile jucătorilor 
profesioniști de fotbal american, 
opărind culorile echipei ,,DaWas 
Cowboys”. Pentru ca la 30 de 
ani Bob Hayes sâ fie arestat 
de poliția din Texas, fiind sur
prins în flagrant delict de tro
fic OM oooaină.

C greu sâ juded viața urnit 
om. t ceva mai simplu de-
lîmltez! cadrul. Comentatorul rw* 
vlstol „Olympîsches Feuer" din 
Fraakfurt pe Main spune. In oa
șul toi Hayes: ,,Intr-o vreme In 
oare vîrsta sportivilor de mare 
performanță este aceea la oare, 
ta aho domenii ale vieții, abia 
încep sâ se dezvolte cunoștințele 
șl succesul, căderea din OHnvp 
devine cu atît mal dureroasă 
efiad atlețil se trezesc singuri |U 
rămki neformați pentru vreo me
serie corespunzătoare". lată o 
apreciere Lucidă, potrivită pentru 
acea lume în care sportivH sînt 
idoli cîtâ vreme faima lor poate 
fi convertită și se pierd repede 
toi uitare G.mai ales dnd sînt 
negri" — scrie revista citată) 
după aceea, cînd dispare orice 
interes față de soarta „vedetei 
de Ieri".

E fntr-edevor dureros să aftl 
oâ un mare sportiv înfundă puș
căria. Dar vina, cu siguranță, 
na • numai a lui...

I

I
II

11 10 05 ; secția coresp. 11 51 09 ; Interurban 437 ; telex 10 350 romsp. Tiparul I. P. „Informația" 
telex îl 224, București, stx. 13 Decembrie nr. 3. K. 1, 2, 3, 4. 10363


