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GIMNASTELE
ROMÂNCE

MEREU
IN FRUNTEA 
IERARHIILOR

Intr-un clasament al celor 
mai bune gimnaste din Eu
ropa după prima jumătate 
a sezonului internațional, 
locul întîi este ocupat de 
Nadia Comăneci (România) 
cu 214 puncte, urmată de 
Emilia Eberle (România) 
165, Stela Zaharova (U.R.S.S.) 
104, Natalia Șapoșnikova 
(U.R.S.S.) 90, Elena Muhina 
(U.R.S.S.) si Steffi Krăker 
(R.D.G.).

• Concursul internațional fe
minin de gimnastică, desfășu
rat la Antibes, a fost dominat 
de sportivele românce Anca 
Chiș și Rodica Dunca. situa
te pe primele două Incuri in 
clasament Ia individual com
pus. După cum transmite co
respondentul agenției „France 
Presse“, micuța Anca Chiș a 
demonstrat o înaltă măiestrie 
Ia toate cele patru aparate, ob- 
ținînd primul loc cu 38,10 p, 
Rodica Dunca, clasată pe locul 
doi. a realizat 37.50 p. Locul 
trei a fost ocupat de Katalin 
Ujszigheti (Ungaria) cu 37,35 p.

• în concursul special pe 
aparate Anca Chis a obținut 
victoria la sol cu 19,50 p, ur
mată de Leslie Russo (S.U.A.) 
19,20, Suzy Kalian*  (S.U.A.) 
19,15 p, Rodica Dunca (Româ
nia) 18,85 p, Katalin Ujszigeti 
(Ungaria) 18,80 p. Anca Chiț 
s-a clasat pe locul doi la bir- 
nă și la paralele, aparate la 
care a cîștigat Zhu Zheng din 
R. P. Chineză. La sărituri, lo
cul întîi a revenit concurentei 
Rensch (R.D.G.).

® Concursul feminin de gim
nastică pentru „Cupa orașului 
Geneva" care a reunit sporti
ve din 10 țări a prilejuit afir
marea gimnastelor românce, 
câștigătoare a 4 medalii de aur 
prin Teodora Ungureanu, Irina 
Murvai si Anca Grigoraș. cla
sate pe locurile 1 la paralele, 
sol și. respectiv, birnă. precum 
și la echipe.
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Etapa a 32-a a Diviziei A de fotbal

ÎNVINGĂTOARE, F.C. ARGEȘ Șl DINAMO 
CONTINUĂ LUPTA PENTRU TITLU

• F. C. Argeș a cîștigat derbyul etapei, eliminînd-o 
pe Steaua din drumul spre titlu • Obținînd o senza
țională victorie la Arad, Gloria Buzău coboară pe U.T.A.
• F. C. Bihor a depus ieri armele • Duminică la lași, 
un meci important (Politehnica - Dinamo) în lupta

pentru ciștigarea campionatului

REZULTATE TEHNICE
U.T. Arad - Gloria Buzău 0-1 (0-0)
F.C Baia Mare - Sportul studențesc 2-1 (0-0)
Corvi nul Hunedoara - F.C Bihor 3-1 (2-1)
Politehnica lași — A.S A. Tg. Mureș 2-0 (1-0)
Dinamo - S.C. Bacău 4-0 (2-0)
C.S. Tirgoviște — Jiul Petroșani 2-0 (1-0)
Chimia Rm. Vil cea - „Poli" Timișoara 1-0 (1-0)
F.C Argeș
Olimpia Satu Mare

— Steaua 1-0 (0-0)
- Univ. Craiova 2-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (17 iunie)
Sportul studențesc - F.C Bihor <T-0)
F.C Argeș - Olimpia Satu Mare (0-1)
Politehnica lași — Dinamo (»-3)
Gloria Buzău — Jiul Petroșani (0-2)
„Poli" Timișoara — AS.A Tg. Mureș (1-3)
Steaua — F.C Baia Mare (0-1)
C.S. Tirgoviște — Univ. Craiova (O-O)
Chimia Rm. Vîlcea - U.T. Aad (0—3)
S.C Bacău — Corvinul Huredoarc 

GOLGETERII
(0-2)

ii goluri: Radu D (F.C. Ar- 12 GOLURI: Mar. ieșeni iIC. s.
geș) — 4 din 11 m. Tîrgoriște). M. Radu

15 GOLURI: C. Stan (Gloria — 1 din 11 ca.
Buzău) — 2 din 11 m.

canu țS " a **■•

13 GOLURI: Fanlci (A.S.A. Tț 11 GOLURI: D Gi a TH-
Mureș), Dembrovschi 
mișoara) — 3 din 11

(„Poli“ Ti- namo). Iordâr.escu (
m. din 11 m.

Stea :» — 3

CLASAMENTUL

Augustin a trecut in dribling de cițiva adversari ți a 
șutat pe Ungă Ursache. înscriind cel de al treilea gol 
ai echipei sale. Fazi din meciul Dinamo — Sport 
Club Bacău Foto : N. DRAGOȘ

1. F.C ARGEȘ 32 18 5 9 46-25 41
2. Dinamo 32 16 8 8 47-23 40
X Steaua 32 17 4 11 53-30 33
A F.C Baia Mare 32 16 4 12 36-34 36
5. C.S. Tirgoviște 32 15 5 12 33-32 35«. Univ. Craiova 32 13 8 11 35—24 34
7. Sportul stud 32 13 7 12 33
8. S.C Bacău 32 13 6 13 35-35 32
9. Politehnica lași 32 11 8 13 34-37

10. A.SA. Tg. Mureș 32 12 6 14 45-55 30
11. Olimpia 32 13 4 15 37-48 30
12. „Poli" T.mișoora 32 12 5 15 31-33 2»
IX Jiul 32 12 5 15 37-49 29
14. Gloria Buzău 32 12 5 15 31-44 B
15. Chimia Rm. V. 32 12 5 15 34—43 29
16. Corvinul 32 12 4 16 42-43 28
17. U.T. Arad 32 10 7 15 37-41 27
18. F.C Bihor 32 9 8 15 34-45 ii

In pajini'e 2—3 ret ,r co*"rî la
jocurile cetei d« a 32-a r a Dtvirivi A

In campionatul
ds rugby

STEAUA (65-3 cu Sportul studențesc), 
DIN VICTORIE ÎN VICTORIE!

R.C Grivița Roșie, învingătoare la lăți I

Penultimul pas al diviziona
relor A de rugby în campiona
tul 1978/79 a coincis cu o foarte 
frumoasă și categorică victorie 
a rugbyștilor de la Steaua (in 
fața lui R.C. Sportul studen
țesc), acum virtualmente tn po
sesia titlului, și cu un nou 
fiasco constănțean, de data a- 
ceasta in fața XV-lui dinamo- 
viștilor bucureșteni.

STEAUA — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 65—3 (25—3).
Studenții, zburdalnici, au des
chis scorul, prin șuterul lor 
Al. Rădulescu, în min. 5, din 
l.p., și 0—3 ! Vom asista — 
contrar părerilor — la un meci 
echilibrat ? De unde ! A fost un 
simplu foc de paie, pentru că 
după numai 2 minute Alexandru 
aduce echipele Ia egalitate, prin 
același procedeu. Apoi, încet 
dar sigur. Steaua ia jocul pe 
cont propriu, deoarece studenții 
— practic fără apărare — sint 
fâcuți „șah-mat“ de combina
țiile rapide și neprevăzute ale 
rugbyștilor militari, sîmbătă din 
nou în mare vervă de joc. Și 
încercările curg una după alta, 
balonul circulind intr-un singur 
sens. Steliștii — simțlndu-se 
puternici pe înaintare și fără 
opozanți pe măsură — dau dru
mul baloanelor și prilejuiesc li
niei de treisferturi o evoluție

scinteietoare. îi remarcăm cu 
deosebire pe Laurențiu Codoi (de 
data asta fundaș), care se anun
ță ca un jucător de excepție, 
pe mijlocașii Snciu. foarte si
gur șl Alexandru, penetrant, și 
pe năbădăiosul Zafiescu, auto
rul a trei eseuri ! în afara Iui 
au mal punctat : Fui cu 2 în
cerc. ; Codoi 2 încerc. + 2 tr. ;

Alexandra încerc. - l.p. - 3 J 
tr. ; Murariu încerc. — tr. ;
Munleanu încerc. ; Durbar în
cerc. + tr. : Aehim 2 tr. în tot 
acest timp Sportul a avut doar 
trei sdîpiri. în min. 35 Al.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in ocp.

Fostul campion la aruncarea greutății. Marin Iordan, intră in 
forță ți t>« inscrle penultima încercate a bucureștenilor (Dinamo 
— Farul 32—7) Foto : V. BAGEAC

Plutonul, la sprintul final 
din Capitală

Foto : Dragoș NEAGU

DEȘI DOMINATĂ CLAR 
DE CICLIȘTII NOȘTRI, 

„CURSA VICTORIEI*  
A REVENIT OASPEȚILOR
• învingător - S. Fedorenko (Ț.S.KA.) • M. Romașcanu - cel mal 
bun cățărător • In ultimele două zile, trei etape extrem de grele

A 31-a ediție a .Cursei Vic
toriei*,  întrecere internațională 
organizată de clubul Steaua si 
AS Loto-Pron osport. s-a in- 
cheiat duminică la amiază, in 
Capitală. A fost cea mai difi
cilă competiție din cite s-au 
organ; rai in ultimii ani in tara 
noastră, o cursă cu accentuat 
caracter de munte, cu etape 
lungi ai grele, desfășurate pe 
o vreme caniculară. Victoria fi- 
nală a revenit ciclistului sovietic 
Stanislav Fedorenke (T.S.K.A.) 
— alergător cu mare experiență 
r.ternatională. cu frumoase ca

lități — in ciuda faptului că. 
in imensa ei majoritate, disputa 
a fost dominată de rutierii 
noștri. Clasat pe locul II. Teo
dor Vasîle (Dinamo) a dat din 
nou. un excelent exemplu nu 
numai al capacității sale de 
luotâ si a! valorii intrinsece.

d si al unui spirit combativ 
de care, din păcate, cicliștii 
tineri nu se dovedesc capabili, 
Cistigător al etapei a V-a. Ion 
Cojocam (Steaua) ocupă un me
rituos loc III. în fine. Mircea 
Romașcanu (Dinamo) se înscria 
si el printre performeri, cuce
rind titlul de cel mai bun că
țărător al .Cursei Victoriei*.

Cursa a continuat sîmbătă cu 
două etape. Dimineață, alergă
torii au avut de parcurs — în 
cadrul etapei a IV-a — un con
tratimp individual de 7 km. pa 
panta abruptă a drumului din
spre Rișnov spre Pirîul Rece. 
Ciclistul sovietic Stanislav Fe
dorenko si-a cucerit aid ga-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

„DACiADtr*.  ia Aiciandria,

SPORTUL A PULSAT ÎN TREI MARI 
ACÎIIINI SPORTIVE DE MASĂ

— disciplină grea ți pretențioasă, nu a lipsii din programul 
activităților sportive de la Alexandria

Pe parcursul a două zile — 
sîmbătă si duminică — in A- 
'exandria ..Daciada*  a pulsat 
din plin, a ind în program trei 
mar; acțiuni sportive care au 
suscitat interesul major al lo- 
euitorîlor orașului de pe Ve
dea : „Festivalul sportului
muncitoresc de masă*  (ediția a 
III-a) dotat cu „Cupa Teleor
manul*.  „Festivalul pionieresc 
al sporturilor de vară*  și „Cu
pe V.N.C.A.P.*.

Aproape 1500 de elevi din co
munele ți orașele teleormăne- 
r.e au luat startul sîmbătă în 
întreceri la handbal, baschet, 
fotbal. înot, tenis de clmp. tir 
ț.a. Curțile școlilor, stadionul 
arașuiui și poligonul de tir au 
cunoscut o afluență deosebită, 
unele competiții sfîrșindu-se 
seara tîrziu, altele abia dumi
nică spre prinz. La fotbal au 
cîștigat elevii din comuna 
Buzescu. la baschet au dominat 
cei din Alexandria, la oină 
Școala generală din Crîngu, iar 
Ia înot elevii din Toporu și 
Frăsinet .„

„Cupa U.N.C.A.P.*  — a doua 
mare competiție județeană — a 
fost cîștigată de reprezentativa 
comunei Vîrtoapele, dar spor

tivii din Scrioștea, Uda Clo- 
cociov, Drăgănești Vlașca și 
Putinei au ocupat locuri frun
tașe in clasamentul pe probe.

Duminică au avut loc fina
lele „Festivalului muncitoresc 
de masă*  la fotbal, volei, po
pice. tenis de masă și șah. La 
baza sportivă Rulmentul II, cu 
terenuri simple, făcute prin 
muncă patriotică, s-au aliniat 
ciștigătoarele fazelor pe asocia
ții și orașe : sportivii de la 
Combinatul chimic Tr. Măgu
rele, „Țesătoria Teleorman*  
din Roșiori de Vede, Schela de 
extracție Videle, întreprinderea 
de panglici Zimnicee, întreprin
derea de panouri și tablouri 
electrice (I.P.T.E.) și întreprin
derea de aparate și accesorii 
(I.A.A.), din Alexandria. Apoi, 
aici au început meciurile la 
fotbal și volei (hors concour» 
s-au făcut demonstrații la box 
și handbal), în timp ce la Casa 
de cultură a sindicatelor — 
se disputau întreceri de tenis 
de masă și șah, iar In pădurea 
Vedea — la popice.

Sever NORĂN

(Continuare în pag. 2-3)



A XXX-a ediție a campionatelor școlare de atletism |
- - - - - - - - - - - - - - - - - j

UN CONCURS REUȘIT, CU MULTE REZULTATE PROMIJATOARE ,
PITEȘTI, 10 (prin telefon). A 

XXX-a ediție a campionatelor re
publicane școlare de atletism, 
desfășurată pe stadionul „1 Mai“ 
de la Trivale, s-a bucurat de un 
remarcabil succes. Cu acest pri
lej au fost realizate numeroase 
rezultate de o bună valoare, în
tre care și cîteva recorduri re
publicane. Juniori cat. I : 100 m
— loan Sandu 10,3 — egalat, 110 
mg — Aurelian Tarbă 14,3 — e- 
galat, junioare cat. I : 100 m — 
Lucia Negovan 11,4,. 200 m - 
Ana Marcu 23,9, 400 m — Marcu 
53,6 ; juniori cat. II : triplu — 
Marian Nenciu 14,99 m, 400 mg — 
Ion Bulac 53,2 ; Junioare cat. II : 
200 m — Nicoleta Lla 24,1, 400 m
— Lia 54,4. De asemenea, au fost 
corectate recordurile republicane 
țcolare la 15 din cele 31 de probe 
ale concursului !

Rezultate tehnice : BAIEJI :
100 m : I. Sandu (Iș) 10,3, A. 
Stoica (Buc.) 10,5, T. Egy (St. 
M.) 10,6 ; 200 m : Sandu 21,5,
Stoica 22,2 C. Hăpăianu (Buc.)

DACIADEISUB EGIDA „
(Urmare din pag. 1)

Disputele au fost aprige, 
chiar dacă nivelul jocurilor 
n-a fost prea ridicat.

— Important este că s-a fă
cut sport, că „Festivalul" a mo
bilizat sute și sute de munci* 
tori, ne-a spus tovarășul Iu
lian Stancu, secretar al 
C.J.E.F.S. Teleorman. La star
tul întrecerii au luat parte 147 
de asociații, aproape 19.000 de 
oameni ai muncii, dintre care 
peste 2500 fete.

Priveam întrecerile. încura
jări, aplauze, animația caracte
ristică terenurilor de sport. In 
parcul Vedea, o mulțime de ' 
nedescris urmărea întrecerile 
la popice. Peste tot, cuvtntul 
de ordine era „SPORT". „Cu
pa Teleormanul" a fost cîștiga- 
tă de I.P.T.E.

— Pot spune, fără nici o exa
gerare, că Alexandria n-a cu
noscut niciodată o asemenea 
efervescență sportivă, ne-a de
clarat tovarășul Petre Ba
dea, președintele CJ.E.F.S. Te
leorman. în aceste două zile 
s-a realizat o splendidă propa
gandă pentru sport în general 
și pentru sportul de masă în 
special. Cu forțele pe care am 
demonstrat că le avem, putem 
spune că la noi „Daciada" se 
află pe drumul realizărilor 
fructuoase.

... Era trecut de amiază cînd 
s-au încheiat întrecerile. Ma
sele de elevi participante la 
„Festivalul pionieresc" si oa
menii muncii din întreprinderi 
care luaseră parte la „Festiva
lul muncitoresc" se îndreptau

CAMPIONATUL D£ RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Atanasiu sparge grămada Stelei, 
Rădulescu preia ștafeta, face o 
cursă de 50 m, der acțiunea nu 
e continuată... ; min. 37, stu
denții sînt in atac prin Nico- 
Jescu, dar din nefericire (pentru 
ei) pasa sa e interceptată de... 
Zafiescu, care le „dă“ o neaș
teptată încercare și min. 46, cînd 
aripa Gheorghiu este scăpată 
In... eseu, dar Fuicu, mult mai 
rapid, o prinde la 15 metri de 
but ! învingătorii au aliniat 
XV-lea : Codoi — Roșu. Ena- 
che, Zafiescu I, Fuicu — Ale
xandru, Suciu — Murariu, M. 
Ionescu, Achim (Durbac) — Pin
tea, Postolachi — Cornelia, 
Munteanu, Cioarec. A condus 
bine M. Gavrici.

DINAMO — FARUL 32—7 
(9—3). Asistînd la a doua în- 
fringere severă a echipei cam
pioane în Capitală, in interval 
de numai o săptămînă, ne pu
nem, firesc, întrebarea : ce se 
lntîmplă cu Farul ? Desigur, 
XV-le Litoralului, care astăzi 
pleacă în turneu în Italia (în 
ce condiții, se vede !) a fost 
scăpat din mînă. Cum altfel 
ne-am putea explica faptul că o 
echipă cu atîtea pretenții se 
prezintă la București cu doar 
15 jucători ! — fără rezerve (al 
16-lea fiind antrenorul secund, 
Gh. Dragomirescu, singurul care 
a însoțit echipa). Unde au dis
părut toți ceilalți jucători ti
tulari. însoțitori, oficiali sau 
suporteri ? Sau la Farul a în
ceput să se aplice principiul „la 
plăcinte înainte ..“ In atari con
diții, să ne mai mire că, în 
afară de cîțiva inimoși, în 
frunte cu maestrul emerit al 
•portului Dragomirescu, Holban, 
FI. Constantin, Motrescu, Bur- 
ghelea, care „trag", restul abia 
țin pasul cu jocul 7 (De unde 
gi rezultatele atît de dureroase 
pentru o triplă campioană). Jo
cul de ieri dimineața l-a do
minat Dinamo, Farid căxitînd

22,2 ; 400 m : M. Dragu (Cv.) 
48,6, A. Glăvan (Cv.) 48,9, D.
Preoțescu (Buc.) 49,8 ; 800 m : A. 
Glăvan 1:51,2, M. Prundeanu (Iș.) 
1:51,2, D. Nistor (B. Mare) 1:51,2;
1 500 m: D. Nistor 3:49,6, P. Tă
tar (B. Mare) 3:51,5, M. Prun dea- 
nu 3:52,0 ; 5 000 m : D. Sapoval 
(Tulcea) 14:25,5, C. Arlciu (PI.) 
14:28,4, I. Marcu (Blaj) 14:43,0 ; 
110 mg: A. Tarbă (C-lung) 14.3, 
E. Mathe (Buzău) 14,5, C. Galic 
(Iș.) 14,6 ; 400 mg : Tarbă 52,9,
I. Bulac (Buc.) 53,2, L Negoiță 
(Deva) 54,3 ; 2 000 m obst. ; L 
Păduraru (Iș) 5:45,1, I. Turosu 
(Tulcea) 5:48,8, N. Moisei (Sibiu) 
5:54,2 ; 10 km marș : L Ureche 
(Reșița) 45:47,1, A. Hirschpek (Re
șița) 46:25,0, V. Stubeianu (Suc.) 
46:39,5 ; lungime : P. Stanciu 
(C-lung) 7,18 m, V. Căpraru 
(Buc.) 7,06 m, C. Brătucu (Buc.) 
7,00 m ; tripld : M. Ene (C-lung) 
15,87 m, P. Stanciu 15,22 m, D. 
Zaharia (C-lung) 15.21 m; înălți
me : E. Popescu (Buc.) 2,10 m, 
I. Buligă (Drobeta Tr. Sev.) 2,10

", IA ALEXANDRIA
spre case, cu chipurile lumi
noase, pe care era întipărită 
mulțumirea că au făcut sport, 
chiar dacă doar unii dintre ei 
obținuseră trofee. Fără îndoia
lă insă că fiecare era animat 
de hotărîrea ca, încă de a 
doua zi, în întrecerile din aso
ciații, să pornească din nou ur
cușul spre rezultate meritorii, 
în alte cupe și alte competiții 
ale „Daciadei" teleormănene.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
consecutiv) CAMPIOANĂ

CONSTANTA, 10 (prin telefon). 
In ziua decisivă a întrecerii spe
ranțelor balonului oval românesc 
s-a jucat un rugby curat în cele 
trei partide. Numai o mînă de 
huligani a ținut să Întunece at
mosfera, năpustlndu-se pur șl 
simplu, In timpul finalei, asupra 
unei galerii (civilizate) din Bucu
rești.

Primul meci al dimineții, pen
tru locurile 5—6 (cel pentru po
zițiile 7—8 nemaldisputîndu-se. 
Unirea Iași fiind eliminată din 
competiție), a Însemnat o neaș
teptat de echilibrată dispută, In 
care s-au marcat numai eseuri 
(6). Liceul metalurgic Iași a clș- 
tlgat, fără dubii, cu 16—8 (4—4), 
dar, și învinsa, Locomotiva Ora
dea — cea mal tînără echipă a 
turneului — a ieșit din teren cu 
fruntea sus. Arbitraj ireproșabil: 
șt. Kădulescu. Finala mică (3—4) 
a fost dominată de marea șl plă
cuta surpriză a întrecerii. Viito
rul Ctuj-Napoca, care șl-a apro
priat victoria cu 11—3 (3—3), gra- 

doar să limiteze proporțiile sco
rului. în min. 27 Chiricencu 
culcă prima încercare (pe care 
Nica o transformă). După ce 
Rovența mai înscrie un eseu 
(neacordat însă), Nica obține 
alte 3 puncte din l.p. (min. 37), 
Holban reduce scorul tot din 
l.p. și min. 40 : 9—3. La re
luare (min. 45), Marin trece 
printre mulți adversari: încerc. 
(Nica tr.) și 15—3. Este rindul 
lui Aldca să puncteze : min. 57, 
eseu (transformă Constantin) : 
21—3. Nica (l.p., min. 58), Ior
dan (încerc, min. 71), FI. Ionescu 
(încerc, min. 75) ridică la 32 
punctele dinamoviștilor, în timp 
ce pentru oaspeți punctează tot 
Holbau (încerc, min. 66, după 
un frumos schimb de pase cu 
Burghelea). Scor final : 32—7. 
Arbitraj bun : D. Grigorescu.

POLITEHNICA IAȘI — R.C, 
GRI VIȚA ROȘIE 6—15 (3—3). 
Studenții au atacat în perma
nență, dar bucureștenii s-au 
apărat bine și au marcat pe 
contraatac. Au înscris : Popa 
și Florescu (ambii din l.p.) 
pentru gazde, respectiv Marin 
și Scarlat (cite o încerc.), Po- 
dărescu (l.p. + 2 tr.). A arbi
trat Al. Lemneanu. (D. ON- 
CIUL, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
RAPID BUCUREȘTI 22—6 
(13-3).

în turneul pentru locurile 
9—16 :

C.S.M. SIBIU — POLITEH
NICA CLUJ-NAPOCA 16—6 
(4-0).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — T.C. MIDIA-NAVODARI 
17—16 (17—10).

MINERUL G.H. — RULMEN
TUL BÎRLAD 10—9 (3—3).

C.F.R. BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BAIA MARE 6—4 (6—0).

(Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri : 
L Boțocan, C. Crețe. D. Bolo- 
han, C. Gruia).

m, L. Mattel (Iș.) »,#7 m ; pră- . 
jinA : K. Stănescu (Buc.) MO m, I 
S. Năescu (PL) 4,00 m, A. Avra- | 
mescu (Buc.) 3,60 m ; greutate :
S. Tlrichiță (Buc.) 16,65 m, V. .
Savu (Buc.) 16,01 m, L Ballnt I 
(Arad) 14,65 m ; disc : M. Bâră | 
(Cv.) 47,98 m, St. Korpoș (Me
diaș) 45.74 m, L Ballnt (Buc.) -
44.68 m ; suliță : N. Roată (Brii- I 
la) 68,60 m, C. Chlrlac (Roman) | 
60,94 m, H. Dumrtraș CSuv.) 59,80 
m; ciocan : M. Crăciun (Buc.) . 
57,72 m, Ad. Meheș (Oradea) I
56.68 m, I. Toth (Arad) 54,60 m; |
FETE : 100 m: Ot. Șomănescu
(Buc.) 11.3, L. Negovan (Buc.) .
11.4, M. Ghlțulescu (Cv.) 11,7 ; I
200 m : A. Marcu (Cv.) 23,9, |
Șomănescu 24,0, N. Ida (Cv.) 24,1;
400 m : A. Marcu 53,6, N. Lla .
54.4, S. Pop (B. Mare) 55,7; I
800 m: Cr. Cojocaru (Cv.) 1:06,3, I 
M. Ghile (Zalău) 1:66,1, M. Jun
ghiata (C-lung) i :06,9 ; 1 600 m : . 
E. Nicola (Arad) 4:25,4, M. Ghile I 
4:27,3. I. Demeter (Oradea) 4:27,7; | 
100 mg : El. Aflorii (Deva) 13,8, 
M. vlăsceanu (C-lung) 13,9, D. . 
Perde (Cj-Nap.) 14,5 ; 400 mg : I
T. Deliu (Cv.) 60,3, R. Asavel (A- |
rad) 61,0. C. Gîscă (C-lung) 61,5; 
lungime : El. Afloril 6,19 m, M. • 
Dcu (Deva) 5,98 m, G. Coteț I 
(Focș.) 5,97 ; Înălțime : EL Ma- | 
rinescu (Buc.) 1,75 m, M. Matei 
(Buc.) 1,70 m, Gr. Ivașcu (Buc.) . 
1.70 m ; greutate : T. Mihalcea I 
(C-lung) 14,92 m, D. Șumălan (Re- | 
șița) 13,45 m, V. Ghiță (Cv.) 13,08 
m ; disc : M. Badea (C-lung) . 
53.47 m, T. Mihalcea «,14 m, D. I 
Șumălan 48,76 m ; suliță : D. Ma- I 
xim (Reșița) 52,70 m, Cr. Dobrl- 
nolu (C-lung) 49,10 m, M. Anton I 
(C-lung) 46,20 m. I

Romeo V1LARA |

(pentru a treia oară ' 
DE JUNIORI LA RUGBY •
țle uaor individualități remarca- I 
bile ca Șugar (autorul tuturor I 
punctelor: două Încerc. + o Lp.), 
Mârguiean, Ilca. Adversara — s 
C.S.S. Triumf București — s-a I 
apărat moirjit. A condus bine I 
Gh. Hușiiu.

Campioana țării este, pe mal 1 
departe. Locomotiva București, I 
la al treilea titlu consecutiv (t), 
XV-ie pregătit de Constantin Va- 
sile onorindu-șl astfel reputația. | 
Disouta sa cu C.S.Ș. 2 Constanța [ 
(antrenor Traian Doiciu) a argu
mentat convingător că e vorba. . 
In adevăr, de primele formații I 
din rugbyul nostru Juvenil. Gră
mada gazdelor s-a aruncat fără 
menajamente In Întrecere, C.S.Ș. 8 
2 conducted la pauză cu 1—0 { 
(min. 16 Vărzaru „urcă" lmpe- • 
tuos, Necula continuă bine faza . 
șl oferă o pasă de eseu iul Sub- | 
țirică; rate. 40 Florea face o | 
cursă splendidă pe Jumătate de 
teren si din faza Imediat urmă- g 
toare „lese" o Lp. transformată ? 
de Bujor). La reluare, Locomo- | 
tiva tsl Impune, treptat, punctul 
de ved“-e: Bezușcu (min. 47 l.p.) ■ 
I. Miloaie (încerc, pe ruta Bezuș- | 
cu — T. Miloaie, min. 52), Can- I 
tonieru (eseu transformat de Be- 
zuceu min. 67) șl același Bezuș- s 
cu (drop. rain. 78) semnînd vlc- 1 
toria unei Idei mal limpezi de I 
Joc. Scor final: 16—7. A condus 
fără greșeală Paul Soare.

Geo RAETCHI «
Pe terenul C.F.R. Constanța J 

s-a încheiat sîmbătă competiția I 
pentru școlile din rețeaua M.T.Tc. ■ 
în finală s-au întîlnlt Liceul de 
construcții „Aurel Vlaîcu* Bucu- I 
rești șl Liceul industrial nr. 4 I 
Timișoara, prima fdrmație cîștl- 1 
gînd cu 23—3. Echipa de rugby a 
Gr. Șc. C.F. Palas Constanța I 
(antrenor Lia Drăgan!) a ocupat I 
locul ni. învingînd Cir. Șc. Na- | 
vrom Brăila cu 17—11. Pentru 
locurile 5—C: Gr. Șc. CJ. Galați a 
— Gr. Șc. Auto Alud ÎS—13; | 
locurile 7—8: Gr. Șe. Navrom |
Constanța — Gr. Șc. CJ. Cra
iova 14—8. (C. POPA-coresp.). ■

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 IUNIE 1S73

I. F.C. Argeș — Steaua 1
n. U.T. Arad — Gloria 3

m. F.C. Baia Mare — Sp. st. 1
IV. Corvinul — F.C. Bihor 1
V. Poli. Iași — A.S.A. Tg. M. 1

VI. Dlnamo — S.C. Bacău 1
VII. C.S. Tlrgovlște — Jiul 1 

VIH. Chim. Rm.V. — Poll. Tim. 1
IX. Olimpia — Univ. Craiova 1
X. CSM suceava — FCM Gl. 1

XI. Prog. Brăila — St. roșu 1
XII. F.C.M. Giurgiu — Rapid x 

xm. CFR Tim. — „U« CJ.-Nap. 2 
FOND TOTAL DE CtȘTTGURT: 

647.005 LEI.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PBO- 
NOEXPRES DIN 10 IUNIE 1379

EXTRAGEREA I: 19 4> » 17
31 26; EXTRAGEREA A H-A: 33 
24 44 18 29 41; EXTRAGEREA A 
ni-A: 2 10 41 34 14 25; EXTRA
GEREA A IV-A: «0 » 1 S « 15; 
EXTRAGEREA A V-A: M n 26 
28 43; EXTRAGEREA A VI-A: 15 
41 4 16 3; EXTRAGEREA A
VH-A: 7 40 10 « 45; EXTRAGE
REA a vm-A: n n n » «.

FOND TOTAL DE CÎȘTKJURI: 
L025.534 let

I
1
I
I
I
I
I
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I
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Divizia 
etapa a

A,

A fost ziua Gloriei
Cea de a 32-a zi a campionatului se prezenta 

cu două teoretice „capete de afiș", la Pitești și 
la Hunedoara, în zona titlului și, respectiv, în zona 
retrogradării. Celor patru echipe angrenate în 
aceste două întâlniri H ae aplica perfect formula 
„un campionat intr-o etapă". Macazul rezulta
tului partidei de la Pitești urma să indice pen
tru F.C. Argeș sau pentru Steaua calea spre 
titlu, după cum cel de la Hunedoara urma să 
arate uneia dintre protagoniste calea spre Di
vizia B. Se știe ce a ieșit : Steaua va mai purta 
doar două etape titlul de campioană, prea greu 
pentru umerii el anul acesta, in timp ce arge
șenii își continuă cursa pentru cîștigarea cam
pionatului. Deschizlnd scorul la Hunedoara, F.C. 
Bihor a trăit doar 3 minute visul „sublim și 
nebun" de a răcnlne în „A.“ printr-o lovitură 
de teatru în ceasul al 12-lea. Deși se confundă 
uneori cu teatrul, fotbalul a respins în cele din 
urmă această soluție prea dramatică, jucătorii 
orădeni gndindu-se duminică seara la Divizia 
B, in timp ce adversarii lor mai speră să ră- 
mină în prima divizie.

Contrar tuturor așteptărilor, „iepurele a sărit

la Arad", partida de pe rr 
lizind, după golul lui Ghi 
turor iubitorilor de fotbal 
bucurăm pentru extraordii 
zău. care plînge de mulți 
torii ale echipei sale și 
minunată răsplată pentru t 
sufletist. Ne bucurăm penti 
Nicolae, pentru exemplul 
pentru „originalul" (și de i 
nescu, ne bucurăm pentru 
dar ca inimă mare, care 
învingă „destinul" prezis i 
ria !

Deși problema retrograd 
a fi încheiată, „ecuația" i 
cea care ni se pare mai p 
• ecuație ca doaă „cunos 
și Dinamo — și o „necu 
Iași (care va tntîlni dun 
namo).

Să Învingă cei mai buni, 
legitimă a iubitorilor fotb:

MERITE ȘI PENTRU ÎN
CORVINUL HUNEDOARA - F.C. BIHOR 3-1 (2-1)

Stadion Corvinul: teren alunecos; timp ploios; spectatori — aproximativ 
8 000. Au marcat: GHERGHEU (min. 35), DUMITRIU IV (min. 38 din pe
nalty), NICȘA (m!ru 43) fi AGUD (min. 70). Șuturi la poarta: 15-14 (pe 
poartâ: 8—7). Comoro: 11—10-

CORVINUL: Bologan 4 — Nicșa 8, Gâlan 6, Merlă 6, Bogdan 7 — 
Dumitrlu IV 9, Klein 9, Petou 7 - Lucescu 7 (min. 37 Bucur 7), Agud 7 
(min. 80 Economu), V&etuș 7.

F.C. BIHOR: Albu 4 - Zare 7, Bigan 8 (min. 51 Horvath 6), David 6, 
Kiss 6 — Na o na 8, Mureșan 6, Ghergheli 9 — Lupâu 6 (min. 70 Fildan 6), 
Florescu 7, Georgescu 7.

A arbitrat: C. Bârbulescu 9; la linie: S. Stâncescu (ambii din Bucu
rești) |l Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene: FLORESCU, DUMITRIU IV, MERLĂ, GEORGESCU. 
Trofeul Petschovschi: 8. La Juniori: 3—0 (1-0).• —— .. ........ . —

HUNEDOARA, 10 (prin telefon)
Derbyul codanelor a oferit o 

dispută pe cit de dinamică șl de 
aprigă, pe atlt de ecMHIbnată (do
vadă fiind și cifrele din caseta 
tehnică), ambele echipe, deopo
trivă de interesate în obținerea 
victoriei, apărîndu-țl eu egală 
ardoare șansele.

Spre surprinderea ?1, desigur, 
dezamăgirea publicului local, e- 
chipa care a început mal bine 
meciul a fost cea oaspete. Oră- 
der.ii s-au dovedit mal deciși în 
joc, au stăptiit (mal ales prin 
marele travaliu al Iul Ghergheli) 
mijlocul terenului țd au mani
festat mal mult aplomb în ofen
sivă, punind în vădită dtflcultate 
apărarea gazdelor. Th consecință, 
după clteve bune create
La poarta hunedorenfler, râmase 
totuși fără efect pe tabela de 
marcaj, datorită îndeosebi fru
moase’intervenții ale hri Bo
logan la șuturile tal K5ss (min. 
4), Ghergheli (min. 10) fl la pă
trunderea Iul Florescu (căruia. în 
m’n. 18. l-a scos euralos mingea 
din pictor în afara earesilul), 
oaspeții reușesc să deschidă sco
rul în min. 35, cînd, la tm șut 
de departe al Iul Naom, același 
Rologan greșește grav n ere tin în d 
batonul, pe ckre GHERGHELI. ce 
urmărise atent faza, n împinge în 
plasă.

Nu trec însă deefi trei minute 
șl hunedorenh, care avuseseră și 
el în min. >1 o mare ocazie de 
gol (Bigan «ooțlnd de pe bnia

A FOST CEA MAI FRUMOASĂ...
DINAMO - SPORT CLUB BACĂU 4-0 (2-0)

Stadion Dinamo; teren bun: timp foarte călduros; spectatori — aproxi
mativ: 7 000. Au marcat: D. GEORGESCU (min. 8), DRAGNEA (min. 25

81), AUGUSTIN (mtn. 40). Șuturi ia poartâ: 20—5 (p« poartâ: 12—3). 
Corner.: 11^3.

DÎNAMO: Anuț.1 i — Cheron 6, Dinu 7, Sotmăreanu 6. Ion Marin 6
— Dragnea 8, Augustin 6 (sân. 70 Vrinceanu 6), Custov 6 — Țâlnar 7, 
Dudu Georgescu 5. H. Dumitru 6 (min. 76 L Moldovan).

SFOgT CLUB: Ursoche 4 — L Solomon 6, Cctargtu 5, Lunca 5. Elisel 6
— C Solomon 5, Vamanu 5 (min. <1. Fîțîc 5), Soșu 6 — Chitara 4, Botez 4, 
Antohl 4 (min. 71 Verlgeanu 5).

A arbitrat: O. Strâng 7; la Hnle: V. Iccob (ambii din Oradea) V V. 
Ciocîlteu (Craiova).

Trofeul Petschovschi: 9. La Juniori: 0-1 (0-0).
•....... H

Jucătorii celei mal tinere echi
pe a campionatului nostru. Sport 
Club Bacău, au Jucat... tn a- 
ceastă partidă ca niște. .. babe 
in vacanță. La rindul lor, 
dinamoviștii, urmărind, firesc, 
nu numai victoria, el fi ro
tunjirea golaverajului, cu gtndul 
la bătălia finală, au tăcut efor
turi vizibile pentru a salva spec
tacolul. Șl au reușit In parte 
acest lucru, datorită, in primul 
rind, celor patru goluri simetric 
realizate, cite două de fiecare 
repriză. Scorul a fost deschis in 
min. 8, cînd la • semnalizare de 
ia tușă a Iul V. Cloe&lteu, pen
tru un ofsaid dlnamovlct, „cen
tralul- O. Streng a văzut altce
va ,1 a acordat • lovitură liberă 
pentru gazde In apropierea su
prafeței de pedeapsa. A executat 
D. GEORGESCU sl balonul, de
viat din zidul băcăuan, a-a oprit 
tn colțul din stingă al porții lui 
Ursache. In min. «. DRAGNEA 
a finalizat, eu • lovitură precisă 
de cap, o frumoasă acțiune de 
atac colectivă. Șl a venit pauza 
care a oferit publicului o splen
didă demonstrație eu elini (de 
Ziua Miliție!), aceasta stlrnlnd 
meritate ropote de aplauze. In 
cea de a doua parte a Jocului. 
Dinamo a continuat să atace si 
a mal înscris de tocă două ori : 
ta min. 60, prin AUGUSTIN, 
dintr-o acțiune personală, in care 
a depășit citeva galoane bă
căuane* ,1, ta mta. M, prin 
DRAGNEA, Ieri, deosebit de ac
tiv ți de inspirat, mal eu seaznă 
ta fazele de ftnaHzare. 

Dacă această întOntra »-ar fi în
cheiat cu un Bcor-fluvîu nu ar 
fi putut surprinde pe xtfd unul

propriei porți mingea șutată de 
Klein), egalează prin DUMITRIU, 
din penalty, în urma unui 
fault comis In careu de fundașul 
central David asupra lui Petcu. 
Repriza, în care oaspeții ne-au 
lăsat în ansamblu o impresie 
ceva mai bună decît gazdele, se 
va încheia totuși în favoarea

acestora 
cînd In ri 
Klein, pr] 
tehnică, c 
tit pe por

După a 
cldentarea 
stUpul ad 
KPii 'se I 
atacă md 
măresc d 
urma uni 
dlviduale 
și autorul 
traatacă 
două bul 
cînd mini
este resd 
rul BoloJ 
Fiâdan și 
careul ad

In con 
a huned 
echilibrat] 
vinsă s-a

S-A TRAS DOAR IA POART
CHIMIA RM. ViLCEA - POLITEHNICA TIN

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp călduros; 
12 000. A marcat: COCA I (min. 27). Șuturi la 
7—0). Cernere: 10—1.

CHIMIA: Roșea 7 — Lepădata 7, Bârbuț 7, | 
Stan 8, Iordan 7, Ca ra bag ©ac 8 — Teleșpan 8,| 
(min. 80 Coca II). I

POLITEHNICA: Bathorl I 7 — Floare? 7, Vîșanl 
- Șerbânoiu 6, Dembrovschi 5, Lața 5 (min. 61 Cd 
Nucă 5 (min. 45 Petrescu 6). |

A arbitrat: N. Petriceanu 8; la nnle: E. Svi 
fi M. Fsdiuc (Suceava). |

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

O
RM. VÎLCEA, 10 (prin telefon)

Deși am aflat de la echipa 
oaspete, înainte de meci, că stu
denții timișoreni au venit wsă-și 
vin dă scump pielea-, forma
ția din Rm. Vîlcea a dominat 
cu autoritate partida de la un 
cap la altul, timișorenii fiind o- 
bligați să se apere, nereușind 
însâ să contraatace periculos a- 

tunci cin 
fel că, p 
mal sprJ 
ce-i dre 
tendință
a combid 
nu trebd 
minim eJ 
dominard 
caseta | 
a venit 1

din cel prezențl ta tribune. Dar 
Dlnamo a ratat multe ocazii bu
ne de gol, iar la un moment 
dat, cînd șl-a văzut victoria asi
gurată la o diferență confortabi
lă, n-a mal insistat în fazele de 
poartă.

Mihai IONESCU
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ÎN COPOU, L
LAȘI, 10 (prin telefon)

Beneficiind de o curiozitate a 
naturii — in partea de jos a ora
șului a plouat torențial, în timp 
ce în Copou nu a căzut nici o 
picătură — meciul Poli — A.S.A. 
a dispus de condiții excelente de 
întrecere pe gazon bun și vre
me răcoroasă. A vrut mai mult 
victoria Politehnica Iași care, 
de cum a început meciul, a ata
cat dezlănțuit, construind atac 
după atac, grație și clarviziunii 
și verve! de jo,c a lui Simionaș, 
în continuare vioara întîi a 
echipei. De cealaltă parte, A.S.A. 
părea preocupată mai mult de... 
un 0—0, motiv pentru care se 
apără fără nici o intenție de a- 
tac. Mal mult, ea se preocupa 
de. .. pierderea timpului prin di
verse manevre, motiv pentru care 
Vunvulea a șl fost sancționat 
de arbitru. în prima repriză 
A.S.A. a tras doar de două ori 
la poartă, prin Boloni. Politeh
nica a atacat mai mult în aceas
tă parte a jocului, a tras de mal 
multe ori la poartă, însă tot atît 
de mult în afara el. Golul a ve
nit în min. 43. La o centrare, Si-
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Șuturi la
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- Romild 
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CORNER DOBRIN, VOLEU (decisiv)
F.C. ARGEȘ - STEAUA 1-0 (0-0)

călduros; spectatori — aprozi- 
55). Șuturi Ia poartă: 17-10

Stadion „1 Mai"; teren excelent; timp 
mativ 25 000. A marcat: M. ZAMFIR (min 
(pe poarta: 10—5). Cornere: 8-8.

F’C*  ARGEȘ: Cristian I 7 — M. Zamfir 8, Grstea 7, Stan cu 7, Ivan 
- Toma 7, Chivescu 6, lovânescu 6 - D. Nicolae 6, Radu II 6 (min. 
Turcu 6), Dobrin 9.

STEAUA: lordache 7 — Anghelini 6, Someș 7, FI. Marin 6 (min. 
Zahiu 6), Nițu 6 — Dumitru 7, lordânescu 7, Stoica 7 - M. Râducanu 
Nâstase 6, G Zamfir 6 (min. 61 A. lonescu 6).

A arbitrat: N. Rai nea 8; la linie: D. Munteanu (ambii din Bîrlad) 
V. Topan (Cluj-Napoca) - cu unele inexactități.

Cartonașe galbene: STOICA.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2-2 (2-1).

• ■■■ i ■

PITEȘTI, 10 (prin telefon)
Zecile de mii de spectatori care 

au luat cu asalt stadionul din 
Trivale au asistat la o înttnlre 
în care combatantele i-eu ară
tat adeseori prea mult strangu
late de ...
tatulul. 
men tele ________ ____
tură și Imaginație au ___
foarte rar, ca și fazele la poar
tă. în repriza întll, mal mult 
de 20 de minute bucureștenil au 
acționat mai sigur, grupați, au 
stăpînit centrul terenului, domi- 
nlnd linia mediană argeșeană — 
greoaie, lipsită de combativitate 
Dar, deși dețineau controlul par
tidei, jucătorii de La Steaua n-au 
reușit să amenințe pe măsură 
poarta lui Cristian L cel mai pe
riculos... atacant bucureștean do- 
vedindu-se Same? (min. 23, care 
a trimis pe Ungă poartă o minge 
excelent servită de M. Răduca- 
nu). A fost cel mal bun moment

emoție, de frica rezul
ta aceste oondițll. mo- 
construlte cu dezinvoi- 

apărut

7
71

61
8.

fi

de atac ai oaspeților. în ultimele 
15 minute, piteștenii parcă a-au 
mal dezmorțit și realizează, avîn- 
du-1 de regulă la „pupitrul de 
comandă" pe Dobrin, atacuri mal 
riguroase, solicidndu-l pe Iorda- 
ehe (minutele 31 și 44).

„Actul al doilea" va fi mai 
Interesant, concurentele par mal 
descătușate de miză și, după un 
atari de repriză mai rapid ți med 
decis. gazdele îjl creează două 
situații de gol (minutul «7 — lor- 
dache blochează excelent „capul" 
lud Dobrin; minutul 54, cursă D. 
Nicolae. oprită prin oorr.er de 
FI. Marin). Din tovttura de colț 
acordată de fundașul eentral 
bucureștaan se va înscrie singu
rul gol al meciului: Dobrte exe
cută lovitura de colț cu • mare 
precizie, punindu-I parcă ta bo
canc balonul Iul M. ZAMFIR șl 
acesta reia din voleo, taaerlind 
tmparabU: 1—4 pentru F.C. Argeș.

IM. ZAMFIR
rini la sfîrșitul IntUniril partida 
ne apărea cu F.C. Argeș în rol 
de... oaspete ?i cu Steaua in acela 
de gazdă. Piteștenii, obsedați de 
menținerea minimului avantaj de 
pe tabelă, joacă la ofsaid, iși 
creează singuri greutăți, dar Stea
ua nu știe să contracareze ma
niera de joc argeșeană, trimlțind 
mingi înalte care ii găseau de 
regulă „afară din joc" pe coechi
pierii aHați In avanposturi. Din 
întreagă această perioadă sînt de 
remarcat fazele rim mln. 70, ctnd 
Radu II, servit de Dobrin, este 
stopat de Stoica la 6 m de poar
ta lui lordache șl șutul din min. 
75, c!nd M. Răducanu a șutat din 
unghi, trimlțind pe lingă buturile 
apărate de Cristian L F.C. Argeș 
obține astfel două puncte foar
te «mari pentru cucerirea tuiului, 
după un med extrem de erfrtM- 
brat. care mergea spre ® egal, 
fără cornerul de mare preci
zie al lut Dobrin șl voleui fără 
drept de apei al Iul M. Zamfir.

Eftimie IONESCU

„MINUNEA" ■ DE LA ARAD
U.T. ARAD - GLORIA BUZĂU 0-1 (0-0)

Stadion U.T. A; teren bon; timp călduros: spectatori — aproximativ 
9 000. A marcat: GHIZDEANU (min. 59). Șuturi la poartă: 19-13 (pe poartă:
11—6). Cornere: 4-1.

U.T.A.: Ducadam 8 — Gașpar 5, Gali 6. Kukla 6, Giurgiu 6 — Leac 6*  
Schepp 5, Broșovschi 5 - Cura 4, Domide 5 (min. 39 Vaczi 4), Coraș X 

GLORIA: Cristian II 9 — Vlad ‘ • - • -
Negoescu 8, Ghizdeanu 8, Toma 6 (min. 
79 Tulpan), Ston 6, Radu 7.

A arbitrat: C. Dinulescu 9; Ic
București).

Cartonașe galbene: GIURGIU, CURA. 
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2-0

• ■ ■■■
ARAD, 10 (prin telefon]

Pe veșnicul itadion de »AM 
al Aradului s-a consumat astăzi 
o partidă care va rămîne, de
sigur. In memoria spectatorilor. 
Textilistii au pierdut o partidă 
decisivă, probabil. în lupta pen
tru evitarea retrogradării, o 
partidă dramatică, cu un învin
gător merituos, care »-a impus 
prin tinerețe si Încredere. în 
fata unui adversar obosit, par-

GAZDELE S-AU DESPRINS IN FINAL

6, Simîon 7, Nicolae 8, Neculce 7 — 
. 46 Dobre 6) — Petreonu 5 (min.

linie: M. Buzea și V. Tec iu (toți din

(0-0).

ă ac
uș es o 
nedo-

joc,- 
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i to 
ta- 

fost 
con- 

eează 
. 60, 
■gheli 
x>rta- 
cînd 

din
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o. 
i
i

--.VICTORIE CU EMOȚII, PINA LA URMA.

itată 
rtldă 
l ln- 
1.:u

F.C. BAIA MARE - SPORTUL STUDENȚESC 2-1 (0—0)
Stadion „23 August"; teren ban; timp frumos; spectatori — aproximativ 

9 000. Au marcat: DRAGOMIRESCU (mln. 60), KOLLER (min. 70), respectiv 
RADULESCU (mln. 79). Șuturi ta poarta: 26-7 (pe poartă: 11—1). Cornere: 
11-3.

F.C. BAIA MARE: Aridu 7 - Bon 7. Condruc 6, Sabdu 
R. Pamfil 7, Bâlan 7 (min. 80 Deac), Terheș 8 — Sepi 6 
gomlrescu 7), Roznal 8, Mureșan 7.

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru 8 - Stroe 6, Cazon 7. 
Munteanu 7 (mln. 74 Manea 6) — Râdulescu 8, O. tonescs 
— M. Marian 6, lorgulescu 8, Câțol 6 (mln. 74 Șerbânlcâ 6).

A arbitrat I. Igna 6 ; la linie: D. Ologeanu (ambii
C. Teodorescu (Buzău).

Cartonașe galbene: R. PAMFIL
Trofeul Petschovschi: 9. La jantori: 2—1 (2—0).

6. Kofler 6 - 
(mln. 60 Dro

din Arod) și

7a tiv

>a 6
i 5,

>5ti)

BAIA MARE, 10 (prin telefon)
O oră Întreagă, Sportul studen

țesc a dejucat toate planurile 
bălmărenilor de a forța poarta 
Iul Moraru. Studenții au jucat gru
pat in apărare, cu marcaj atent 
ți dublaj prompt, despovărind 
doar pe Rădulescu șl lorgulescu 
de sarcinile strict defensive. Ra
rele contraatacuri ale acestora 
n-au avut Insă forța să se ter
mine șl cu șut pe '
impresiontnd. doar 
dată de tehnicitatea 
celor doi fotbaliști 
In timpul acesta, F.
re Iși făcea obișnuitul joc de 
pase și de presing. Mal puțin in
ventivă ca altă dată șl cu slă
biciuni În centrul liniei fundași
lor, ezitantă la finalizare (Boz- 
nai a ratat o foarte bună ocazie 
In min. 54) echipa gazdă n-a dat 
speranțe mari „tribunelor» ptnă 
tn mln. 60, care a coincis cu in
troducerea lui DRAGOMIRESCU 
tn teren. Abia Intrat tn Joc, a- 
cesta a șl deschis scorul, tmpin-

După pânză, jocul a abundat 
m pase fără adresă, faulturi d 
obstrucții. Cu lancu tn Buia de 
atac. Jiul a forțat egalarea. dar 
n-au fort de... acord eu ea Co
ma.-.. Ene. Enache, Alexandru, Pi
tar.: și Sava. cel mai dirzi și 
mal ambițioși jucători al gazde- 

paradoxal, pe fondul 
oaspeților, s-au des- 

gazdele:
tor. ȘL 
ofensivei
prins în cîștlgătoare „______
Sava a pătruns decisiv în careul 
Jiului și a fost faultat de Busu, 
iar ALEXANDRU a transformat 
Impecabil penalty-ul (min. 86).

Laurențiu DUMITRESCU

de 
nai 
-au

poartă, ele 
prin estetica 

deosebită a 
bucur eșteni. 

C. Bala Ma

Ion CUPEN

au Învins cei care au luptat mai mult
OLIMPIA SATU MARE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-0
Stadion Olimpia; teren bun; tteip foarte călduros; spectatori 

mativ 9 000, Au marcat: SMARANDACHE (mln. 63 — din 11 m), .____ -
^mln. 78). Șuturi la poarta: 15-6 (po poarta: 6-4). Comoro: 6-L

OLIMPIA: Feher 7 — Pinter 7, Smarandache 7, Matei 7. Popa 8 — 
Sa bou 6 (mln. 70 Both I 6), Kaiser 7, Bathori II 7 — Hațegano 5 (iota. 
85 Bolba). Mureșan 6. Heke! 6.

UNIVERSITATEA: Boldtoi 7 - Ungur ea nu 7. Tilîhoi 7. Bu.-^esai L Perima 
7 — Țlcleanu 6, Beldeanu 6. Donose 5 “ ‘
Câmâtaru 5, Cîrțu 5 (mln. 73 Marca 5).

A arbitrat: Gh. Retezan 7; ta Bnle
reștl) și Al. Ghigea (Bacâu).

Cartonașe galbene: SABOU, POPA,
BĂLĂCI.

Trofeul Petschovschi: 9. La Juniori: 0—0.

(min. 73 Batad 5)

BOLDIC. DO NO SE.

(0-0)

— aproad- 
MURE^AN

Crișoa i.

BUMBESCU,

DIVIZIA
SERIA I

SF.

că. de lunga sa „penitentă*  din 
ultimii ani in lupta pentru 
menținerea in A. Echipa lui 
Puiu lonescu a aruncat în luptă 
totul, fiind realmente o cu totul 
altă formație decît aceea pe 
care am cunoscut-o pe terenul 
din Cringul Buzăului. Ea a 
jucat cu hotărire timp de 90 de 
minute, reușind „minunea*  de 
a lăsa impresia că este o echi
pă mai tehnică decît U.T.A.

Prima repriză a fost domi
nată de arădeni, care au ratat 
deschiderea scorului într-o si
tuație simplă (min. 15). cînd 
Broșovschi. obsedat parcă de 
ineficacitatea sa din ultimele 
șapte luni, care i-a refuzat me
reu golul 100. a tras în portar, 
de la numai 10 m. Peste numai 
10 minute, el se află într-o si-1 
tuatie similară, dar bomba lui 
Jmparabilă*  este deviată de 
capul lui Nicolae. în tot acest 
timp, buzoienii au practicat un 
inteligent contraatac de uzură, 
reușind să forțeze echilibrul.

După pauză, jocul se decide 
In min. 59, cînd GHIZDEANU, 
servit de Negoescu, înscrie j 
plasat. Din acest moment jocul i 
se deplasează în careul oaspe
ților. iar ocaziile cresc în pro
porție geometrică de la un mi- 
nut la altul. Arădenii nu reu
șesc să înscrie nici măcar de Ia 
2 m. cînd „capul*  lui Kukla îl ‘ 
prilejuiește lui Cristian n o in- < 
terventie cu totul ieșită din co- • 
mun. Din acest moment, ratea-1 
ză Coras de la un metru. Si- Î 
mi on scoate de pe linia portiî.J 
Kukla nu reușește de două ori i 
să introducă mingea In gol,' ] 
Cura este iarăși singur si doar j 
fluierul arbitrului Dinulescu în-j 
trerupe această serie în carej i 
paradoxal, la poarta cealaltă,' i 
pe un contraatac. Ducadam 
evită un incredibil 0—2.

loan CHIRILA ||

iETAPA A 32-a
SERIA A Ha SERIA A IH-a

GLORIA BISTRIȚA — IND. 
—" TURZII 1—0 (1—0). !

a fost realizat de
SIRMEI C.
Unicul gol ___________ _
Georgescu (mln. 20 din 11 m).

CHIMICA ___ _________
SIGHET «-o (3-0). Autorii golu
rilor: Vig (min. 11), Stoica (min.’ 
18), Marton (min. 30) șl Șchiopa 
(min. M).

TlRNAVENI CJLL.

CHI-

train. B2).
- AUTO-

DBO- 
O-W- 
» d

C.F^. CLUJ-NAPOCA — MINE
RUL ANINA 2—0 (2—0) Au în
scris : Berindei (min. 23) și T&- 
gean (min. 25).

VICTORIA CALAN — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 3—6 (1—0). Au 
marcat: Toma (min. 22), Muia 
(min. 50) și Tătîrcă (min. 70).

C.F.R. TIMIȘOARA — 
CLUJ-NAPOCA 1—2 (1—0).
Înscris: Bocănici (min. 44), 
pectiv Cimpeanu n (mto. 
Băduți (min. 84).

n-

« ................... ... re -

SATU MARE, 10 (prin telefon)
Căldura avea să-și pună am- 

prenta asupra jocului. Dar a- 
ceasta nu scuză întru totul eaB- 
tatea partidei, care a lăsat mult 
de dorit în privința execuțiilor 
tehnice, a glndirii tactice, a 
spectacolului proprlu-zis. Apoi, 
au fost prea mulți nervi, prea

>£ CHIPURI
ARMATA TG. MUREȘ 2-0 (1-0)
bun; timp Închis, răcoros; spectatori — 

4IHALCEA (min. 43), DANILA (mln. 70j.
8-4). Cornere: 8—3.

ilâ III 6, Anton 6, Mureșan 7, h£ibalcea_8 
eseu 7 — D. lonescu 7 ' ‘
Nemțea nu).
6, Unchlaș 5, Ispir 6, 
nin. 80 Bozeșan). Biro

(mln. 65 Dânllâ 7),

GaB 6 — Varodl 5, 
I 6, Fanici 5 (mln.

linie: Oh. Racz șl C. Braun (toți din

dori: 0-0.

cînd Romilă n trimite excelent 
o pasă lui DANILA, care, de la 
16 m, expediază puternic mingea 
In plasă : 2—0. Dacă mai adău
găm faptul că Florean a trimis 
balonul în bară în mln. 86, a- 
vem o imagine clară a superiori
tății jucătorilor lui Antohi, care 
s-au „bătut" cu înverșunare pen
tru a... rămîne în Divizia A, o- 
ferind un meci destul de viu, care 
a luminat chipurile suporte
rilor.

Modesto FERRARIN1

multe obstrucții, trageri de timp 
d proteste, toate soldate cu cele 
șase cartonașe galbene. Gaz
dele au obținut victoria, meritat, 
pentru că au luptat mai mult, au 
alergat mal mult, au avut 
rloritate teritorială, uneori 
minind de parcă n-ar ti 
cu Universitatea Craiova, 
avut ocazii de a Înscrie, Mureșan . . - . -
14), tot 
Boldicl 
pauză, 
mingea _ ___ _ ____
transversală (min. 4ă), "iar Bat- 
hori n (min. 61) a trimis pe 
Ungă poartă, tn mln. n, local
nicii au deschis scorul : in timp 
ee arbitrul discuta eu Jucătorii 
la tm fault comis de Cămătaru, 
gazdele au pus mingea tn Joc 
din „drop" și SmaranAneha. .rv. 
rajat tn careu, a foat prins _ln 
clește*  de doi adversari ; arbi
trul a acordat lovituri de pedeap
să, pe care tot SMARANDACHE 
a transformat-o. A fost 11 m. 
dar repunerea balonului s-a fă
cut neregulamentar. Olimpia Iși 
mărește avantajul in mln 
elnd MUREȘAN, după o suită de 
șuturi, Înscrie cu a lovitură pu
ternică. Universitatea a fost fi
gurantă In atac tn prima repri
ză, elnd a avut o singură șansă 
de a Înscrie, dar Feher a apărat 
șutul lui Donose (min. 44), ea șl 
după pauză elnd, in mln S5. 
Smarandache a deviat tn corner 
șutul periculos al lui Cămătaru. 
Spre final, cralovenli s-au... tre
zit, au echilibrat jocul, dar 
atac nu au fost periculoși.

a șutat în bară ( 
el a fost deposedat

la 18 m. apoi. < 
Smarandache a tt
cu capul— pe

•upe- 
do- 

jucat

în

Constantin ALEXE

32
32

32
32
32
32

32 12 5 15 35-48 29
32 13 1 17 45-49 38
32 13 2 17 44-53 28

32 U 2 17 32-61 28
27
23
D

n m 
» n 
s M
32 tt
32 M
32 15
32 n
32 14
31 12
31 13
31 12
32

32

n

13
13
13
•
3

19
21
19
D

MUREȘUL DEVA — UJM. 
MIȘOARA 3—0 (6—0). Autorii go
lurilor: Enescu (min. 48), SchmuU 
(mto. 50) și Gherga (mia. 88 din 
U m).

MINERUL CAVNIC — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 1- 
marcat:

RAȘTIE 
Teiescu
Lazăr (mân. 20) pentru Dacia.

AURUL BRAD — METALUR
GISTUL CUGIR 1—0 (1-0). Au
torul golului: Stoica (min. 35)»

Relatări de La L Toma, L Du- 
ean, L Lespuc, A. Gunther, C. 
Crețu, I. Simion, Z. Debrețeni, D. 
(Hăvan și Al. Jurcă.

32
32
32
32
32
32
32
32 15 2 15 36-45 32

14 4 14 47-64 32 
14 3 15 47-39 31
12 7 13 40-45 31
13 S 14 39-52 31 
13 4 15 35-43 30 
13 4 15 30-46 30 
13 3 16 38-44 29
12 5 15 42-55 29
13 3 16 28-63 29 
11 2 19 47-49 24

(1—0). A 
Duiban (min. 12).
REȘIȚA — DACIA O- 
î—i (1—1). Au înscris: 

(mln. 42) pentru F.CJd^

2. Steagul roșu 
X C-S.M Suceava
4. F.C. Constanța 
L VHt. Vaslui
6. Delta Tuteea
7. F.C. Brâila
X I.CJ.M. Brațov 
9. Progresul Br.

18. Mitra men ia Fâg. 
11. Minerul G. H.
ÎL Tractorul Br. 
tX Oftul Sf. Oh.
14. Portul Constanța 
ÎL Muscelul C-lung
16. Victoria Tecuci
17. Beton-Cea hlâui 
ÎL Const/, lași

ETAPA VIITOARE (duminici 
iunie): Steagul roșu Brașov
Viitorul Vaslui (1—1), FXL Con
stanța — Delta Tu Ic ea (8—1), 
C.S.M. Suceava — Relon-Ceahlăul 
P. Neamț (0—0), Muscelul câmpu
lung — I.CJ.M. Bnașov (0—2), 
F.C. Brăila — Portul Constanța 
(6—3), F.C.M. Galați — Oltul Sf. 
Gheorghe (1—0), Minerul Gura 
Humorului — Progresul Brăila 
(2—2), Victoria Tecuci — Nîtra- 
monia Făgăra? (2—5), Tractorul 
Brașov — Constructorul Iași 
0—2).

1. ,IT CJuj-Nop.
2. Gloria Bistrița
X F.CM. Reșița 
A QF.R. Cj.-Ncp. 
X *.......................
6.
7.
8.
9. 

18. 
ti. 
IX 
IX
14.
15.
16.
17.
18.

ETAPA VIITOARE (duminică 17 
iunie): Minerul Anina — Dacia 
Orăștie (O—2), CJJR. CSuj-Napoca 
— Minerul Cavnic (0—2), F.C.M. 
Reșița — Chimica Tîrnăveni (0—1), 
lacL sîrmei C. Turzii — CJJL 
Timișoara (0—3), Minerul Moldo
va Nouă — Înfrățirea Oradea 
89-3), U.M. Timișoara — Victo
ria Călan (O-2), CIL. Sighet — 
Metalurgistul Cugir (1—2), AanH 
Brad — „U“ Cluj-Napoca (1—3), 
daria Bistrița — Mureșul Deva 
CL-Î).

Minerul Anine 
Aurul Brad 
Chimica Tîrn. 
Minerul M. N. 
Minerul Comic 
Ind. sirmei C.T. 
U.M. Timișoara 
Metalurg. Cugir. 
Mureșul Deva 
Dacia Orăștie 
înfrățirea Or. 
C.I.L. Sighet 
Victoria Călan 
C.F.R. Tim.

20 4
17 4
13 8
15 4
16 1
15 3
15 2 15 49-53 32

8 70-21 44
11 64-34 38
11 54-35 34
13 45-40 34
15 55-46 33
14 50-42 33

32
32
32
32
32
32
32
32
32
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SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI
REZULTATE REMARCABILE ALE 

ATLEȚILOR
O Pe Stadionul olimpic_ din

Helsinki s-a desfășurat un con
curs internațional de atletism, la 
care au participat sportivi și 
sportive din 14 țâri, printre care 
și România. Spectatorii au aplau
dat două victorii românești, ob
ținute de ileana Silai, învingă
toare la 800 m plat, cu timpul de 
1:58.2 (nou record al 
lui), șl Horia 
locul I la 400 
de 43,13.
• In cadrul 

national

stadionu-
Toboc, plasat pe 

m plat, cu timpul

concursului Inter
național atletic desfășurat la 
Bratislava, proba de 3 000 m ob
stacole a fost cîștigată de cam
pionul român Vasile Bichea, cu 
timpul de 8:30,54. El a fost urmat 
de cel de-al doilea concurent ro
mân, Dan Betini, cu 8:31,2. Pro
ba feminină de aruncarea greu
tății a revenit cehoslovacei Fl- 
bingerova, cu 21,08 m. Pe locul 
trei s-a clasat M. Log ăia 
(România) cu 18,45 m. In proba 

de sărituri în înălțime, america
nul Benjamin Fields a 
primul loc. cu 2,27 m. 
mânui lumii Vladimir 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe locul doi. 
cu 2,24 m.

ocupat 
Record- 

Iașcenko

INTÎLNIRI DE VOLH
a Selecționatele de volei ale 

României și-au continuat turneul 
ta R.P. Chineză evoluînd în com
pania echipelor orașului ȘanhaL 
Victoriile au fost împărțite : la 
masculin au ciștigat voleibaliștii 
români cu 3—2, iar la feminin au 
terminat învingătoare gazdele cu 
3—2.
• Meciurile din ultimele două 

zile din cadrul turneului mascu
lin de void de la Sofia s-au sol
dat cu următoarele rezultate: 
Cuba — Polonia 3—1, R.S.F.S 
Husă — Ungaria 3—1, Iugoslavia 
— Franța 3—0, Bulgaria — Româ
nia (tineret) 3—0; Bulgaria — 
R.S.F.S. Rusă 3—2, Cuba — Iu
goslavia 3—2, Polonia — România 
tineret 3—0, Ungaria — Franța 
3—2. Pe primul loc s-a clasat 
Bulgaria, urmată de R.S.F.S.R., 
Cuba, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia tineret. Ungaria, Franța, R.D. 
Germană.

FRUMOASE SUCCESE ALE 
BOXERILOR

• Vineri seara, la Schwerin, i 
•vut loc Întilnlrea internațională 
dintre reprezentativele de box 
(juniori) ale României șl R.D. 
Germane, partidă anunțată ca 
deosebit de dlfldlâ pentru tinerii 
noștri pugillști. Cu toate aceste», 
făcînd dovada unor calități re
marcabile și a unei bune pregă
tiri, juniorii români au realizat 
o victorie prețioasă, depășind 
echipa gazdă cu scorul de I—5.

Ce! șase pugillști români care 
au obținut succese sînt: Ion Ma
tei (semlmuscă), Constantin Bă- 
luță (muscă), Emil Ghlurcă (co-
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coș), Mihai Niculescu (ușoară), 
Petre Bornescu (mijlocie) și 
Cornel Bălan (grea). I. Matei b.p. 
Kiimmel, C. Băluță b.p. Frings, 
E. Ghiurcă b.p. Kaushning, M. 
Niculescu b.ab. 1 Benssmann, P. 
Bornescu b.k.o. 1 Konow, C. Bă
lan b.ab. 1 Schumacher. Cele
lalte rezultate: Kruger b.p. I. 
Stan, Sachse b.p. N. Iordache, 
Rubel b.p. Mezei, Friesse b.ab. 1 ------............... v.I. Catană, L. Philipp b.p. 
Bota.

Succesul tinerilor puglliștl 
mâni, obtlnut ta deplasare, 
fața unei formații puternice 
mal de mult constituită (cu _ 
țin timp în urmă, echipa R.D. 
Germane ■ învins formația si
milară a Cubei cu 8—3), demon
strează că ta boxul românesc 
există mulți tineri talentațl, ca
pabili de performanțe Internatio
nale.

ro- 
In 
Șl 

pu-

• Partlciplnd la turneul de box 
de la Helsinki, organizat cu pri
lejul aniversării a SO de ani da 
ia Înaintarea organizației spor
tive muncitorești finlandeze 

s-au 
trei 

pe 
co- 
ta-

muncitorești
„T.U.L.“, pugillșttt români 
comportat excelent, obținlnd 
victorii finale șl locul lnttl 
echipe. In finala categoriei 
coș. Dumitru Volnescu l-a 
trecut prin k.o. tehnic pe Nieml- 
korpl Peka (T.U.L.) La categoria 
semlușoară, Paul Căpriceanu a 
terminat victorios la puncte, cu

INTERNATIONALE»
o decizie de 5—0, în fața lui Ti
bor Dezamits (Ungaria), iar în 
limitele categoriei grea, Dumitru 
Micu l-a învins, în finală. la 
puncte, pe Risto Grenroos (T.U.L.). 
La 
din

turneu au luat parte boxeri 
7 țări.

TURNEE DE ȘAH
După desfășurarea a 6 run- 
ln turneul internațional mas- 

Kecskemet
• 

de, 
culm de șah de la 
(Ungaria) pe primul loc tn cla
sament se află Nocclras (Cuba) 
cu 4 p șl o partidă Întreruptă, 
urmat de Mihai Șubă (România) 
cu 4 p șl Vaganlan (U.R.S.S.) eu
3.5 p șl o partidă întreruptă. în 
runda a Ș-a, Șubă a remizat cu 
Orszo (Ungaria).
• In runda a 7-a a turneului 

International masculin de la 
Cioka (Iugoslavia). Neblosa nijln 
(România) a remizat eu bulgarul 
Velikov. în clasament conduce 
acum Iugoslavul Meslng, cu 5,5

urmat de Bjelajae (Iugosla
via), cu 5 p, șt Velikov (Bulga
ria) tot eu 5 p. Nebioșa nijln 
are acum 4 p.
• In turneul feminin de la 

Novl Sad, după 7 runde conduce 
Nana Aleksandrla (U.R.S.S.) cu
5.5 p. Maestre româncă Dana 
Nu tu, care tn runda a 7-a a clș- 
tlgat la Iugoslava Vellcl. se află 
pe locul 1, eu 5 P-

p.

în finalele de la Roland Garros
B

BJORN BORG Șl CHRIS EVERT 
AU CiȘTIGAT TITLURILE LA SIMPLU
PARIS, 10 (Agerpres). — Du

minică, pe terenurile arenei 
pariziene „Roland Garros" au 
luat sfirșit campionatele inter
naționale de tenis ale Franței, 
în finala probei de simplu mas
culin. marele favorit suedezul 
Bjorn Borg l-a învins cu 6—3, 
6—1, 6—7, 6—4 pe Victor Pecd 
(Paraguay), revelația acestei e- 
diții. Este pentru a patra oară 
eind Bjorn Borg. în virstâ de 23 
ani. cucerește victoria in această 
prestigioasă competiție. La ria
dul său Pecd. marele perfor
mer al campionatelor, s-a dove
dit in mare progres, obținlnd 
o serie de victorii senzaționale 
în fata argentineanului Vilas și 
a americanului Connors.

în finala probei feminine de 
dublu, perechea Stove (Olanda). 
Turnbull (Australia) a învins cu 
3—6. 7—5. 6—4 pe Durr (Fran
ța) și Wade (Anglia).

Finalele disputate simbătâ 
s-au terminat cu următoarei»

rezultate : simplu femei : Chris 
Evert — Wendy Turnbull 6—2, 
6—6 ; dublu mixt : Wendy 
Turnbull, Bob Hewitt — Virgi
nia R—rid. Ion Tiriac 6—3. 2—4. 
6—1 ; dublu bărbați: Gene d 
Sandy Mayer — Ross Case, 
Phil Dent 6—4. 5—4, 5—4.

„Cupa Davis" 
TENISMANII 

VEST-GERMANi 
SOSESC ASTAZI

Astăzi după-amiază sosește 
București echipa de tenia

în turneul de polo de la Cluj-Napoca,

LA EGALITATE
EUROPEI (6-6)

CURSA VICTORIEI
(Urmare din pag. 1)

Ioanele de lider, clasîndu-se pe 
primul loc. în imediata sa a- 
propiere s-au aflat Mircea Ro- 
mascanu. Ion Cojocaru. Teodor 
Vasile si Constantin Căruțașu. 
După-amiază. cei 48 de rutieri 
rămași în cursă au parcurs eta
pa a V-a, Predeal — Pîrîul Re
ce — Rîsnov — Șercaia — Rîs- 
nov — Pîrîul Rece — Predeal
— Cioplea. 140 km. Ei au avut 
de întîmpinat si ploaia, la în
ceputul si la sfîrsitul etapei, si 
canicula (o zăpușeală protejată 
de plapuma norilor), si urcu
șurile care. în această cursă, au 
fost parcă fără de sfîrsit. Cea 
mai frumoasă parte a fost cea 
de la începutul etapei. După 
urcușul de la Pîrîul Rece, la 
coborîrea spre Rîsnov au rămas 
în frunte 10 cicliști, dintre care 
doar doi — Fedorenko si Kuri
— de peste hotare. Dinamovis- 
tii (cu gîndul de a-1 detașa pe 
Teodor Vasile de lider, fie că 
acesta din urmă ar fi cedat în 
luptă, fie că ar fi spart) au dus 
o trenă de-a dreptul infernală, 
în prima oră de rulaj media: 
53 km ! Diferența dintre pri
mele două grupuri oscilează in
tre 45 sec. si 1 minut, cursa de 
urmărire între fruntași si plu
tonul urmăritor, condus în for
ță de cicliștii sovietici si ceho
slovaci. devenind pasionantă. 
Dar oamenii lui Nicolae Voicu 
au realmente neșansă. Sparge 
mai întîi Teodor Vasile si aș
teptarea îi apropie pe urmări
tori. apoi si Nicolae Savu 
(fiind „piston" de nădejde, este 
si el așteptat), moment în care 
grupul al doilea face joncțiu
nea cu plutonul de avangardă. 
Alte acțiuni ofensive (promo
tor Mircea Romascanu) sînt si 
ele sortite eșecului. Rămîne ca 
totul să se lămurească pe Cio
plea. Cu un finis impresionant. 
Ion Cojocaru soseste primul, a- 
cumulînd zestrea necesară pen
tru a păși pe treapta a treia 
a podiumului în clasamentul 
general.

Ultima sansă a fost cea din 
etapa de duminică, a Vî-a.

“ LA CICLISM
Predeal — Sinaia — Pietrosita
— Pucioasa — Tirgoviște — 
București. 160 km. Dânuț Bon
ei u — în cuplu cu Vasiii Vir- 
voret — se detașează la Sinaia 
si lămurește disputa cățărători
lor în favoarea lui Romascanu 
(in vîrf. la Păduchiosul, ordi
nea este : Virvoret. Bonciu. 
Fedorenko). Spre Pucioasa li se 
alătură Marian Mocanu. dar 
noul sosit are numai intenția 
de a profita de munca celorlalți 
doi. astfel că acțiunea eșuează. 
Evadările se succed (pe una o 
dirijează Ion Ionel), ultima din
tre ele — realizată la km 105
— reușind. Nicolae Savu. Cos- 
tică Bonciu si Vladimir Korob
kov se desprind, disputîndu-si 
la București sprintul final. Ac
țiunea îi aduce lui Savu bene
ficiul de a intra între primii 
10. iar lui Korobkov sansa de 
a ciștigat ultima etapă.

Clasamente :
Etapa a V-a. contratimp 7 

km : 1. S. Fedorenko (T.S.K.A.) 
14:57 ; 2. M. Romascanu (Dina
mo) 15:19 : 3. L Cojocaru
(Steaua) 15:23; 4. T. Vasile
(Dinamo) 15:35 ; 5. C. Cărutasu 
(Met Plop.) 15:38 ; 6. V. Bolo
gov (Ț.S.K.AJ 15:43.

Etapa a V-a, 140 km : 1. Ion 
Cojocaru (Steaua) 3 h 38:46; 1 
V. Kvetan (Dukla) la 6 g ; 3. 
N. Savu (Dinamo) la 14 s ; 4. 
S. Fedorenko (Ț.S.K.A.) la 6 s ;
5. T. Drăgan (Olimpia) la 6 s ;
6. T. Vasile (Dinamo) la 6 s.

Etapa a VI-a, 160 km : 1. V. 
Korobkov (Ț.S.K.A.) 3 h 47:00; 2. 
C. Bonciu (Steaua) ; 3. N. Savu 
(Dinamo) — același timp ; 4. V. 
Kvetan (Dukla) la 1:03 ; 5. M. 
Kuri (Dukla) ; 6. C. Popa (Met 
Plop.) — același timp.

Clasament general final : 1. S. 
Fedorenko (Ț.S.K.A.) 18 h 52:461
2. T. Vasile (Dinamo) la 38 s ;
3. I. Cojocaru (Steaua) la 2:44;
4. M. Romascanu (Dinamo) la
2:51 ; 5. Iu Olejar (Dukla) la 
2:54 ; 6. C. Cărutasu (Met.
Plop.) la 3:37. în clasamentul 
cățărătorilor : 1. M. Romascanu 
32 p ; 2. A. Vedernikov 27 p ; 
3. I. Cojocaru 16 p.

■ 
R. F. Germania, cane va ius
tine meciul de ..Cupa Davis" 
cu reprezentanții României, la 
sfârșitul săptâmlnii (15. 16 ți 
17 iunie). F3c deplasarea : Pe
ter Elter, Jurgen Fassbender, 
Ulrich Marten și Reinhart 
Probst Conducerea formației 
oaspe este asigurată de Karl- 
Heinz Philippi, membra al fe
derației vest-germane de spe
cialitate.

★
Sase tenismanl români vor 

participa, tn perioada 15—11 
iunie, la un turneu interna
țional, la Casablanca, organizat 
de Federația de tenis din 
Maroc: Andrei Dîrzu. Eduard 
Pană, Marian Mirza. Jean Bîr- 
cn. Luminița Sălăjan și Nadia 
Becherescu.

CLUJ-NAPOCA, 10 (prin te
lefon). Cei care au urmărit, în 
aceste zile, întrecerile turneului 
internațional de polo—juniori 
mai sînt, încă, sub impresia 
meciului România — Olanda, 
una dintre cele mai frumoase 
partide pe care le-am văzut în 
acest sezon. Cu elanul lor ti
neresc, preocupați numai de a 
ajunge cit mai repede cu min
gea la poarta adversă, jucăto
rii celor două echipe au oferit 
un adevărat recital sportiv, care 
ne-a demonstrat încă o dată 
cit de frumos este acest joc, 
eind poloiștii nu sînt preocupați 
decît să înoate mai repede de
cât adversarii lor și să șutexe 
cit mai precis.

Confirmîndu-și valoarea, echi
pa României a înregistrat • 
spectaculoasă victorie, cu 11—7, 
la capătul unei partide care 
ne-a relevat si un mare talent 
al poloulul românesc : Vlad Ha
giu (numai 16 ani), autorul de
zinvolt a patru goluri. Este 
foarte adevărat insă că, de 
această dată, și coechipierii săi 
mai virstnid. Florin Dezmirean, 
Dan Cristian, Doni Ciobăniuc, 
Francise Szabo, s-au depășit, 
pur și simplu, demonstrînd evi
dentele perspective ale naționa
lei noastre de juniori. Aceasta, 
ca și în meciul de sîmbătă di
mineață, cu formația Cehoslova
ciei (8—3), a atacat într-un ritm 
alert, a combinat frumos, reu
șind astfel să ajungă înaintea 
meciului decisiv pentru locul I 
(cu selecționata U.R.S.S„ de 
asemenea neînvinsă) cu maxi
mum de 
parte și .
Bogdan Crețu, care a fost la 
înălțime in partidele respective.

în același timp, campionii 
Europei, poloiștii sovietici, și-au 
continuat victoriile : 13—4 cu 
România B, 11—3 cu Cehoslo
vacia șl 11—8 cu Polonia, la 
capătul unor meciuri in care 
superioritatea fizică și tehnică, 
viteza de deplasare in bazin eu 
fost hotăritoare.

Meciul România—U.R.S.S. a 
oferit un joc excelent, tn care, 
spre satisfacția noastră, forma
ția română a avut permanent 
inițiativa. Tinărul clujean Flo
ria Dezmireaa, de departe cel 
mai buc om ai finalei, a șutat 
năprasnic de cite ori a avut 
ocazie, iar coechipierii săi, ta 
special Dan Cristian, Francise 
Szabo, Vlad Hagiu și Floria 
Ardeleana, s-au depășit, pur 
si simplu, impunîndu-se tn 
fața unor parteneri de între
cere mult mal masivi și mai 
experimentați. Selecționata 
României a condu» cu 4—2, 
5—3 și 5—4 și ar fi meritat 
victoria, dar insuficienta expe
riență a sportivilor noștri a 
permis campioanei Europei să 
egaleze în ultimele secunde ale 
meciului și să obțină victoria 
tn turneu, datorită unui gol
averaj superior.

Adrion VASIUU

puncte. O remarcă a- 
pentru tânărul portar

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Cu prilejul unul 

concurs international desfășurat 
duminică la Karl Marx-Stadt, e- 
chlpa feminină a R.D. Germane 
a stabilit in proba de ștafetă 
4 x 100 m un nou record mon
dial cu timpul de 42,09. Vechiul 
record era de 42,27 șl aparținea 
tot unei echipe a RD. Germa
ne. Echipa care a stabilit noul 
record a fost alcătuită din Ma
rita Koch, Romy Schneider. In
grid Auerswald $1 Goehr-Oelsner. 
• La SocL 
Valeri 
proba

fondistul sovietic 
Abramov a terminat 

.___  de 5 000 m plat ta
13:15,6 (nou record al U.R.S.S.), 
timp care constituie cea mal bu
na performantă mondială a se
zonului. Serghel Litvinov a ciș
tigat proba de aruncarea cioca
nului, cu 77,62 m. • La Minsk, 
sprinterul Nikolai Sidorov a ter
minat Învingător ta două probe: 
100 m — 10,2 șl 200 m — 20,8.

BASCHET • Rezultate din pri
ma zl a campionatului european 
măscuita ce se desfășoară tn di
ferite orașe din Italia: Spania 
— Bulgaria 85—81; Italia — Gre
cia 81—52; U.R.S.S. — Olanda 
94—82; Israel — Polonia 86—78; 
Iugoslavia — Franța 80—65; Ce
hoslovacia — Belgia 90—69. • In 
turneul Internațional masculin de 
la Camaguey (Cuba)', reprezen
tativa Cubei a Întrecut cu scorul 
de 94—69 (49—27) o selecționată

tatr-un alt joc, echl- 
a dispus cu 89—81 
formația Panama.
• A 2-a etapă a Tu-

U.R.S.S.

a U.R.S.S. 
pa S.U.A. 
(48—44) de

CICLISM _ 
rulul Luxemburgului (Graven- 
macher — Esch sur Alzette, 191 
km) a fost cîștigată de francezul 
Berlin. In 5 h 33:14,89. în clasa
mentul general conduce france
zul Hinault, urmat la numai 2 
sec de olandezul Oosterbosch. • 
Cea de-a 11-a etapă a Turului 
Angliei pentru amatori (Darling-

ton — South Shields, 152 km) a 
revenit sovieticului Iuri Zaharov, 
cronometrat cu 4 h 05:30. Lider 
se menține Kașinln (U.R.S.S.), 
urmat la peste 4 mln. de polone
zul Pozak. • Al 21-lea Tur al 
Austriei rezervat amatorilor va 
Începe astăzi cu desfășurarea 
etapei Linz — Obertrum (IM 
km). La startul cursei vor fl 
prezențl cicliști din Austria. R.F. 
Germania. Cehoslovacia. Franța, 
Olanda. Polonia. U.R.S.S. șl Ita
lia. • Proba de viteză din cadrul 
Marelui Premiu al Varșoviei, pe 
velodrom, a revenit sprinterului 
Lutz Hossllch din R. D. Germa
nă, învingător In final* 
eu Raasch șl Rescher.

RUGBY • Campionatul 
gariel a f06t ciștigat anul 
de echipa Lokomotiv Sofia, care 
a întrecut cu 16—10 ta '
meci formația Mlnior 
clasată pe locul doL

ȘAH • In turneul de 
după 5 runde conduce Quinteros 
(Argentina) cu 4‘/i puncte (1), 
urmat de Larsen (Danemarca), 
Tlmman (Olanda) șl Rlbll (Un
garia) — toți cu cite 4'A puncte. 
• între 11 șl 22 iunie localitatea 
olandeză Waddlnxveen va găzdui 
un turneu international de șah, 
la cațe șl-au anunțat participa
rea campionul mondial Anatoli 
Karpov șl marii maeștri' Vlasti- 
mll Hori, Liubomlr Kovalek și 
Genra Sosonko.

TENIS • în finala probei 
simplu femei din cadrul ' * 
lui de la Beckenham, 
Goolagong (Australia) a 
eu 6—3, 6—2 pe Pamela 
(S.U.A.). In semifinale:
— Harford 6—3, 6—4; Goolagong
— Vermaak 6—1, 6—2. Rezultatele 
semifinalelor masculine: Fleming
— James 7—5, 6—I; Tanner — 
Soares 5—7, 6—1. 6—1.

de 3.

Bul- 
acesta

ultimul 
Pernlk,

la Bled.

de 
turneu- 
Evonne 

învins-o 
Shriver 
Shriver

ROMANIA — CEHOSLOVACIA
3— 3 (3—1, 2—1, 2—0, 1—1). Arbitri: 
Ivkovid (Iugoslavia) — Patlakaa 
(Grecia). Au marcat: Cristian î, 
Dezmirean 2, Ciobăniuc, Sele- 
gean, Ghizdăreanu, respectiv Vi- 
dumanskl 2, Salona; OLANDA
— POLONIA 11—7 (3—0. 2—2.
4— 1, 2—4). Arbitri: Maryai (Un
garia) — Jones (Anglia). Princi
pali realizatori: Van Noort 4, 
respectiv Michalsky 5; U.R.S.S.
— ROMANIA B 13—4 (4—0, 2—2,
3—2, 4—0). Arbitri: Prelowskl
(Cehoslovacia) — Mithat (Tur
cia). Au marcat: Markod 4, 
Rosleakov 2, Semenov L Prono- 
r.a 1, Naumov, Smirnov, Ahvie- 
tlanl, respectiv Bea L Sterp», 
Tritean; U.R.S.S. — CEHO
SLOVACIA 11—1 (3—0. 3—1, 3—1. 
2—1). Arbitri: Patlakas — Joneat 
ROMANIA B — POLONIA 7—7 
(0—3, 3—3, 2—2, 2—0). Arbitrii 
Silov (U.R.S.S.) — Ivkovid. A» 
marcat: Jlanu 2, Malec» i. Șer- 
ban, Tătaru, Moleeanu, respectiv 
Michalski 3, Goletlowskl 3, Go- 
Cola; ROMANIA — OLANDA 
11—7 (3—2, 4—1, 2—0, 2—3). Arbi
tri: Maryai — Mithat. Au mar
cat: Hagiu 4, Ciobăniuc 3. Dev 
mirean. Ardeleana, Selegean. 
Sterpu, respectiv Heiden 3, Van 
Noort, Vreeburg, Hermsen șl 
Lagrand; U.R.S.S. — POLONIA
11— 1 (2—1. 4—0, 3—1, 3—3). Arbi
tri: Patlakas — Ivkovid. Prin
cipali realizatori: Smirnov 3, 
Ahvletlanl 3, respectiv GoleblosL» 
4; OLANDA — CEHOSLOVACIA 
8—6 (1—0, 3—1, 1—3. 3—2). Arbitrii 
Jones — Mithat; ROMANIA A — 
ROMANIA B 15—1 (3—1. 3—2, 1—1. 
1—2); OLANDA — ROMANIA B
12— 1 (3—0, 3—2, 5—1, 2—3), CEHO
SLOVACIA — POLONIA 6—1 
(1—0, »—1. 1—1, 4—3). ROMANIA
— U.R.S.S. 6—4 (2—1, 2—1, 1—2,
1—2). Arbitri : Maryai — Patla
kas. Au marcat: Dezmirean 4. 
Ardeleana, Clobănlue, respectiv 
Smirnov 3, Naumov, Beredtaka 
șl Rosleakov.

Clasament final: L U.R.S.3. »> 
(49—23), 2. România I p (49—26), 
3. Olanda I p, 4. Cehoslovacia 
i p, 5. România B 2 p. I. Po
loni* 1 p.

I

Fotbal
I meridiane

JUBILEUL FEDERAPE1 
SUEDEZE

Anul acesta se Împlinesc 75 da 
ani de la Înființarea Federație» 
suedeze de specialitate. Fotbalul 
suedez dețin» un valoros palm*- 
rea internațional ta care se În
scriu titlul olimpie, ciștigat la 
1946 la Londra, eind tripletă d» 
atac era alcătuită din celebrii 
Grea — Nordhal — Lledholm; lo
cul doi la campionatul mondial 
ta 1956, la Stockholm, ctad a de
putat finala cu Brazilia, și loctd 
3, la 195», la Rio de Janeiro.

Federația suedeză cuprinde circa 
2 3M cluburi, cele mal cunoscut» 
fiind TJ. Malmoe șl IJ.K, Nor- 
koeptag. prima de 11 ori cam
pioană. a doua de 11 ori.

CAMPIONATE, CUPE
ALGERIA — Anul acesta, ti

tlul de campioană a Algeriei 
a fost ciștigat de echipa M.P. 
Alger, eu 61 puncte, urmată 1* 
clasament de J.Z. Tizi Ouzu — 
SI p 0 M.P. Oran - SI p.

AUSTRIA — După desfășurare» 
a 34 de etape, ta campionatul 
Austriei conduce echipa Austria 
Vlena, eu S3 puncte, urmată d» 
Wiener Sport Club — 37 p șl Ra
pid 34 p. In etapa ■ 34-a, Aus
tria Viena ■ terminat la egali
tate cu Austria Salzburg: 2—L

PORTUGALIA — Finala „Cu
pei Portugaliei- se va desfășura 
Intre echipele Boavlsta Porto șl 
Sporting din Lisabona. In med 
retur, Boavlsta a învins ta se
mifinale eu 2—1 pe Academlco 
Coimbra.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• In campionatul european d» 

fotbal (grupa ■ 4-a) la Reykja
vik, echipa Elveției a Învins cu 
2—1 (0—0) selecționata Islandei, 
prin punctele marcate de Har
berts ți Herman. Pentru gazde a 
Înscris Gudlaugsson.
• La Haugesund (Norvegia), ta 

med pentru Campionatul euro
pean rezervat echipelor de tine
ret, selecționatele 
Scoției au ' 
2-2 (1-1).
• La 21

„Morumbl- 
disputa î______
amicală dintre selecționata Bra
ziliei șl cunoscuta formație olan
deză Ajax Amsterdam. In acest 
sezon, selecționata braziliană a 
mal susținut două jocuri: 6—0
cu echipa Uruguayulul șl 5—1 
cu cea a Paraguayului.
• După cum transmite agenția 

France Presse, selecționatele Ar
gentinei șl Olandei vor susțin» 
două meciuri demonstrative, ta 
luna august, ta Japonia. Parti
dele, reeditări ale finalei cam
pionatului mondial de anul tre
cut, se vor disputa la 8 august, 
la Osaka, șl la 13 august. la 
Tokio

f

Norvegiei st
terminat la egalitate:

iunie, pe stadionul 
. din Sao Paulo, se va 
întilnlrea Internaționali
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