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„Cupa Davisu: România —R. F. Germania 4-1

PERFORMANTE ATLETICE
DE

Ileana Silai
(3:58,6 la 1500 m).

Fița Lovin
(1:57,4 la 800 m și
4:05,41a 1500 m)

MARE VALOARE

TENISMANII NOȘTRI S-AU CALIFICAT 
PENTRU SEMIFINALELE EUROPENE

<9 Ilie Năstase, victorios in trei partide •
a lui D. Hărădău • Peste o lună

Revenire spectaculoasă 
meciul cu Suedia

Publicul bucureștean fi, prin 
intermediul televiziunii, o ma
re masă de iubitori ai sportului 
din întreaga țară s-au bucurat 

-r^»de trei admirabile zile de te
nis, care au condus echipa 
României — după victoria cu 
4—1 asupra formației R.F. Ger
mania — in semifinalele gru
pei B a zonei europene 
„Cupa

ur-

din
Davis". Dar, mai ales.

am avut privilegiul de a 
mări in joc un strălucit minui- 
tor al rachetei, o vedetă mon
dială nedezmințită a tenisului, 
pe Die Năstase, înconjurat de 
partenerii de echipă Dumitru 
Hărădău și Traian Mareu (fără 
a uita tinăra rezervă Florin 
Segărceanu) care — chiar cu 
mijloace uneori limitate — au 
făcut eforturi pentru a fi la

meci echilibrat, 
privirile (si spe-

înălțimea unui 
Și-acum, toate 
ranțele) ațintite spre semifinala 
cu echipa Suediei, la 13—15 iu
lie. la București, pe aceeași os
pitalieră arenă Progresul.
I. NĂSTASE, T. MARCU -
J. FASSBENDER, U. MARTEN

6-2, 7-5, 7-5

Ilie Năstase — Traian Mareu, un cuplu cu prestație reuțitâ 
Foto : Drago? NEAGU

Un punct mare cit roata caru
lui. iată miza acestei partide de 
dublu. Câne trecea primul pra
gul egalității consemnate după 
prima zi se putea considera 
virtual cîșrigător al întreg li in- 
tilniri. A fost echipa noastră 
cea care a luat prețioasa op
țiune. Am respirat ușurați după 
ultima minge a jocului de sim- 
bătă. care limpezea or zmtui 
unei lupte mai grele decit păru
se la începerea ci.

Victor BĂNCIULESCU 
Radu VOIA

(Continuare in pag. a 1-a)

și Maricica Puică 
(1:57,8 la 800 m)

Continuăm, iată, 
să fim nemulțu
miți cu vremea... 
De data aceasta, 
deși a fost concurs 
atletic, n-a mai 
plouat ! In schimb, 
a fost cumplit de 
cald in găoacea de 
beton răscopt a 
stadionului din 
Dealul Spirii, ceea 
ce tot n-a fost 
bine pentru atleți. 
Și, ca și cum n-ar 
fi fost suficientă 
această tempera
tură ridicată (mai 
mult de 31 de grade). cite va
dintre momentele întreceri
lor din cadrul etapei a Il-a a 
„Cupei României" ne-au pus 
pe jăratec !_.

A fost, mai intii, simbătă. 
cursa feminină de 1500 m. La 
startul uneia dintre seriile gru
pei A. era prezentă și repre
zentanta clubului Metalul, Ilea
na Silai. Adversarele — nici 
una mai pe măsura valorii ei. 
De aceea, chiar după pocnetul 
pistolului. Ileana Silai s-a pos
tat in fruntea micului pluton 
și s-a distanțat apoi văzînd cu 
ochii. Primul tur de stadion 
l-a parcurs in 62,0 s, al doilea 
in 65,0 s (2:07,0 la 800 m). al 
treilea tot in 65,0 s (2:40,0 la

ILEANA SILAI
1200 m). Antrenorul dinamovist 
Alexandru Stoenescu, lingă 
noi, cronometrează și el aler
garea. „Merge ca un ceasornic. 
Dacă mai ține tot așa, scoate 
record !" ne spune Stoenescu. 
Ileana Silai „ține" și parcurge 
ultimii 300 m in 46.6 s (primii 
300 m i-a avut in 46 5 !). Alți 
antrenori, ca și Al. Stoenescu, 
au cronometrat și ei din tribu
nă și, deși neoficial, timpul 
fiecăruia determină aplauzele 
puținilor spectatori, încuncș- 
tințați de noua performanță a 
acestei valoroase alergătoare.

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2—3)

Divizia A de fotbal — etapa a 33-a

TITLUL SE DECIDE ÎN ULTIMELE 90 DE MINUTE
STEAUA-PENTRU A 11-a OARĂ 

CAMPIOANĂ LA RUGBY

• Dinamo — F. C. Argeș, cel mai atractiv derby al anului competițional ® U.T.A. 
mai are de partea ei doar... șanse teoretice ©_ Promovatele Chimia Rm. Vilcea și 
Gloria Buzău au rămas în Divizia A • Jiul

Cu acest titlu de campioană 
națională la rugby, cucerit în 
ediția cu numărul 62 a princi
palei întreceri interne. Steaua 
reușește o performanță de pal
mares ce o face egala Griviței 
Roșii : de 11 ori laureată. In- 

r' tr-o emoționantă festivitate, au 
fost ieri oferite rugbyștilor mi
litari trofeele campionatului.

Este, fără doar și poate, un 
remarcabil succes, obținut de 
echipa (antrenată de Petre Cos- 
mănescu și Adrian Mateescu) 
cu lotul cel mai valo
ros. în fapt, este vorba despre 
momentul de vîrf al unei for
mații care joacă de ani buni 
cam în aceeași clasică alcătui
re, singur Laurențiu Codoi 
prinzînd dezinvolt peste noapte 
— cum se spune — „trenul" 
acestei echipe. Ieri, în ultima 
secvență a anului competițio- 
nal. Steaua a făcut spectacol 
în partida cu Rapid, presărată 
cu multe momente de rugby 
autentic și cu 16 eseuri, dintre 
care 14 sînt la activul milita
rilor (Fuicu șl Zafiescu cite 3, 
Enache 2, Pintea. Munteanu,

Achim, Murariu, M. Iooescu, 
Codoi), mereu mai tînăra gar
niturii feroviară realizînd și ea 
două, prin Moț și Vlad. Scorul 
de 74—21 (32—9) a fost com
pletat prin transformările lui 
Alexandru (8) și Codoi, res
pectiv prin excelentele lovituri 
de picior ale lui Șișiu (3 lovi
turi de pedeapsă și 2 transfor
mări). Arbitraj corect : Dinu 
Spirea.

Spectacolul de gală din 
„Ghencea" a avut frumoase 
momente de uvertură : după 
un meci între două echipe de 
copii ale clubului Steaua, și-au 
luat rămas bun de la sportul 
de performanță internaționalii 
Radu Ionescu și Mircea Braga 
(în aceste zile, la a doua licen
ță !), sărbătoriți cum se cuvine 
de conducerea clubului militar, 
de colegi.

Geo RAEȚCHI
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — DI

NAMO 10—9 (4—3). Un meci
tipic de sfîrșit de campionat.

(Continuare in pag. 2—3)

Ion Balaș — 3 medalii de 
bronz, două recorduri naționa
le (cat. muscă) la C.E. de hal

tere juniori

Fază din meciul Sportul studențesc — F.C. Bihor : 
Iorgulescu ciftigă duelul aerian cu fundașul central 
oradea n Zare (in alb). David este gata să intervină 

Foto : Ion MIHAICA

— Corvinul, un dialog indirect, de la mica 
distantă, pentru menținerea în „A"

REZULTATE TEHNICE
Sportul studențesc - F.C. Bihor 
F.C Argeș 
Politehnica lași 
Gloria Buzău
„Poli" Timișoara 
Steaua
C.S. Tirgoviște 
Chimia Rm. Vilcea
S.C. Bacău

— Olimpia
— Dinamo
- Jiul Petroșani
— A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Baia Mare
- Univ. Craiova
- U.T. Arad
- Corvinul

3- 1
4- 0
1-1
2-0
3- 1
4- 1
0-1
3-2
1-0

(0-1) 
(1-0) 
(1-D 
(0-0) 
(3-0) 
(3-1) 
(0-0) 
(1-1) 
(1-0)

C. M. fi C. E. de haltere — juniori

CLASAMENTUL
1. F. G ARGEȘ 33 19 5 9 50-26 43
2. Dinamo 33 16 9 8 48-24 41
3. Steaua 33 18 4 11 57-31 40
4. Univ. Craiova 33 14 8 11 36-24 36
5. F. C. Baia Mare 33 16 4 13 37-38 36
6. C. S. Tirgoviște 33 15 5 13 38-33 35
7. Sportul studențesc 33 14 7 12 42-40 35
8. S. C. Bacău 33 14 6 13 36-35 34
9. „Poli" Timișoara 33 13 5 15 34-34 31

10. Politehnica lași 33 11 9 13 35-38 31
11. Gloria Buzău 33 13 5 15 33-44 31
12. Chimia Rm. Vilcea 33 13 5 15 37-50 31
13. A.S.A. Tg. Mureș 33 12 6 15 46-58 30
14. Olimpia 33 13 4 16 37-52 30
15. Jiul 33 12 5 16 37-51 29
16. Corvinul 33 12 4 17 42-49 28
17. U. T. Arad 33 10 7 16 39-44 27
18. F. G Bihor 33 9 8 16 35-48 26

iunie)ULTIMA ETAPA (duminică 24

ION BALAȘ - 3 MEDALII DE BRONZ IA „EUROPENE"
DEBREȚIN, 17 (prin telefon). In loca

litate au Început campionatele mondiale 
și europene de haltere rezervate juniori
lor, la care participă peste 200 de tineri 
sportivi din 40 de țări.

In prima zi de întreceri, la startul ca
tegoriei muscă s-au aliniat 22 de halte
rofili, printre care și doi reprezentanți 
ai țării noastre. Dintre ei, o comportare 
remarcabilă a avut Ion Balaș, care a cu
ceri^ 3 medalii de bronz Ia „europene", 
iar in clasamentul mondial, la total, a 
ocupat locul 5. Ion Balaș a îmbunătățit, 
cu acest prilej, două recorduri naționale: 
97,5 kg (v.r. 95 kg) la „smuls" și 217,5 
kg (v.r. 215 kg) la total, egalînd pe cel 
de la „aruncat" (120 kg). Meritoriu s-a 
comportat și Vasile Cocioran , clasat al 
4-lea la total, cu 215 kg., în ierarhia eu
ropeană și pe locul 7 în cea mondială. 
Pentru rezultatele lor bune și locurile

ocupate în clasamente, ambii 
români merită felicitări.

sportivi

(Polonia)
227.5 kg:

Clasamente. C.M.: 1. J. Sarantowski
227.5; 2, Wu Su-de (R.P. Chineză) ____
3. J. Gutowski (Polonia) 220 kg; 4. M. Kotakka 
(Japonia) 220 kg; 5. I. Bâlaș (România) 217,5 
kg; 6. Shi Kin-yan (R.P. Chineză) 215 kg; 7. 
V. Cocioran (România). Smuls: 1. Wu Su-de 
107,5 kg; 2. Gutowski 100 kg; 3. Kotakka 100 
kg;... 5. Balaș 97,5 kg... 7. Cocioran 95 kg. Arun
cat: 1. Sarandaliev 130 kg; 2. Shi Kin-yan 122,5 
kg; 3. Gutowski 120 kg; 4. Balaș 120 
Cocioran 120 kg,

C.E.: 
towski 
cioran 
kg; 6. 
towski 
laș 97,5 kg... 
Sarandaliev 130 kg; _______ __ ...
I. Balaș 120 kg: 4. V. Cocioran 120 kg.

Campionatele continua.

kg... 7.

1.
220
215 
M.

100

J. Sarandaliev 227,5 kg; 2. 
kg; 3. I. Bălaș 217,5 kg; 4. . .
kg; 5. P. Gluckman (Ungaria) 207,5 
Altin (Turcia) 190 kg. Smuls: 1. Gu- 
kg; 2. Sarandaliev 97,5 kg; 3. I. Bă- 

5. Cocioran 95 kg. Aruncat;
; 2. Gutowski 120 kg;

J. Gu- 
v. Co-

1.
3.

(0-2) 
(1-4) 
(0-1) 
(0-1) 
(2-4) 
(1-4) 
(1-3) 
(0-5) 
(0-1)

F.G Baia Mare - C.S. Tirgoviște 
Jiul Petroșani - Steaua 
F.G Bihor — Gloria Buzău
Dinamo — F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș - S.C. Bacău 
U.T. Arad 
Corvinul 
Olimpia 
Univ. Craiova

I 
I

- Politehnica lași
- „Poli" Timișoara
- Sportul studențesc
- Chimia Rm. Vilcea

Floretistele românce— locul 1 In
după o 

echipai

„Turneul
victoriețărilor socialiste", 

categorică (9-2) asupra
campioană olimpică și mondială

(Amănunte în pagina a 4-a)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE | DOBR
VOiNJA TG. MUREȘ (F) Șl AURUL BAIA MARE (M), 

CAMPIOANE NAȚIONALE LA POPICE
Desfășurat pentru a șasea oară 

pe mouema arenă din stațiunea 
Neptun, turneul final al cam- 
pionaiului Diviziei A la popice, 
jnche.at sîmbătă seara, s-a ridi
cat la un nivel tehnic și spec
tacular superior tuturor edițiilor 
anterioare. Fiind de forțe sensi
bil egale, majoritatea celor șase 
echipe feminine și tot 
masculine au furnizat 
echilibrate, soldate cu 
valoroase, iar surprizele 
liut lanț.

In ultima reuniune a 
țărilor feminine,  ,
după eșecul suferit în ajun, au 
ținut (și au reușit) să rămînă 
revelația actualului sezon, între- 
rupînd șirul succeselor realizate 
de experimentata formație Vo
ința Tg. Mureș, pe care a în- 
Vins-o cu 2367—2336 p d. în acest 
meci, mureșencele — surprinse 
de riposta tinerelor lor adver
sare — nu și-au regăsit ritmul 
normal și terminînd în *' ’ *
egalitate de puncte cu 
rele bucureștence au 
tricourile de campioane 
datorită unui „bețaveraj* 
bun. Avînd același număr 
victorii, Voința Tg. Mureș și Ra
pid București merită felicitări 
în egală măsură. în schimb, una 
dintre principalele favorite, La- 
romet București, fosta deținătoa
re a titlului și cîștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni-, 
a evoluat sub așteptări șl nu
mai grație victoriei obținută 
lîmbătă în dauna modestei e- 
chipe Electromureș Tg. Mureș 
cu 2400—2388 a urcat de pe locul 
pase pe patru.

Și în întrecerile masculine 
apele s-au... limpezit tot în ul
tima zi de concurs, cind Aurul 
Baia Mare, cel mai constant 
sextet, a intilnit formația Gloria 
București, care pînă atunci dă
duse peste cap toate... calculele 
hîrtiei. A fost un joc mult gus
tat de public. Scor final : 5296— 
5248 pentru Aurul Baia Mare, 
care, neînvinsă în acest turneu, 
cucerește pentru a treia oară 
consecutiv titlul de campioană 
a țării. Bravo băimăreni !

Cum s-au comportat celelalte 
echipe î Cu excepția popicarilor 
din Tg. Mureș și a celor din Bucu
rești, care s-au apropiat de va
loarea campionilor, celelalte for
mații nu au putut rezista aces
tui adevărat maraton de popice.

Ultimele rezultate : (f) Hidro
mecanica Brașov — Laromet 
București 2353—2257, Voința Ga
lați — Hidromecanica Brașov 
2350—2461 ; (m) Gloria București 
— Electromureș Tg. Mureș 5350— 
5324, Voința București — Aurul 
Baia Mare 5260—5328, Electromu-

reș Tg. Mureș — Constructorul 
Galati 5469—5108, Progresul Ora
dea — Voința Buc. 5218—5252.

atitea 
partide 

rezultate 
s-au ți-

confrun- 
rapidistele.

fe- 
Mureș 
Szabo, 
Bonta, 

Chețan ; 
Margit 

Margareta
2. Ra-
3. Hi-
4. La-

CLASAMENTELE FINALE : 
minin — 1. Voința Tg. 
(Elisa beta Albert, Ana 
Iltliko Szasz, Elisabeta 
Maria Luca, Minodora 
rezerve : Maria Antal, 
Simion. Antrenoare 
Szeinany) 6 p (7213 p d.), 
pld București 6 p (7045), 
dromecanica Brașov 5 p, 
romet București 3 p, 5. Electro
mureș Tg. Mureș 2 p (7184), 6.
Voința Galați 2 p (7109) ; mas
culin — 1. Aurul Baia Mare (AL 
Naszodi, S. Boaru, E. Gergely, 
Gh, Scboltez, I. Biciușcă și Gh.

Vuță, antren or-jucător ; rezerve : 
Al. Ardeleanu, V. Tarre și M. 
Sinculici) 7 p, 2. Electromureș

‘ . 3. Gloria Bucu-
4. Voința București

p, 5. Constructorul Galați
p (15676), 6. Progresul Oradea 
p (15630).

Tr. ANDRONACHE

7 P,
Tg. Mureș 6 p, 
rești 5 p, * 
3
2
2

5.

• Azi și miine, cele mai bune 
echipe de juniori, fete și băieți, 
se vor întrece, tot la Neptun, 
în finala campionatului republi
can pe echip^. La întreceri par
ticipă formațiile : Voința Oradea, 
Voința Galați, Electromureș Tg. 
Mureș, Rapid București, Voința 
Tg. Mureș, Voința București — 
la fete. Rafinorul Ploiești, C.F.R. 
Constanța, Electromureș Tg. 
Mureș, Constructorul Galați, Me
talul Hunedoara și Progresul 
Oradea — la băieți.

„CUPA ROMÂNIEI- LA ATLETISM
(Urmare din pag. I)

final la 
ferovia- 

îmbrăcat 
numai 

mai 
de

Cîteva clipe mai tîrziu, pe ta
bela de afișaj a fost notat re
zultatul de 3:58,2 (înregistrat 
manual), dar cronometru] elec
tric a arătat 3:58,57. Recordul 
național al Nataliei Mărășescu, 
3:59,77. înregistrat anul trecut, 
la 3 septembrie, la „europene
le" de la Praga, a fost între
cut net.

Cu 3:58,6, Ileana Silai devine 
prima alergătoare din lume din 
acest an și a doua din istoria 
probei.

Trec cîteva minute și la 1500 
m se dă startul intr-o nouă 
serie, de data aceasta, din gru
pa B. De la început, in frunte 
se instalează gâlățeanca Fița 
Lovin, care, ca și Silai, domină 
autoritar întrecerea și ciștigă 
detașat. Timpul realizat, 4:05,4, 
reprezintă cel mai bun rezultat 
al ei și unul dintre cele
bune din lume. Anterior, Fita 
avea ca „record" 4:08,4 !

Este foarte probabil eă 
Silai și Lovin s-ar fi aflat îm
preună in aceeași cursă, recor
dul mondial 
zankina 
1976) ar 
tat...

mai

dacă

al Tatianei Ka- 
(3:56,0, de la 28 iunie 
fi fost serios amenin-

ță, campioană națională, a con
dus aproape 500 m, după care 
a trecut in frunte Fița Lovin. 
Aceasta s-a detașat, pentru ca 
apoi să reziste unui spectacu
los și dirz atac final al Mari- 
cicăi Puică, o alergătoare mai 
puțin obișnuită pe această dis
tanță. La încheierea cursei,
forfotă in tribună. Se anunță
rezultatele : Lovin 1:57,4, Puică 
1:57,8. Performanțe de mare
valoare : a doua și a treia in
bilanțul mondial al acestui an ! 
Recordul țării aparține Ileanei 
Silai, de la 28 august 1977, și 
este de 1:57.39. Din păcate, a- 
ceastă cursă din grupa B, ca 
și toate celelalte curse ale a- 
cestui eșalon, n-au fost crono
metrate acum și electric. Ori
cum, rezultatele sint excepțio
nale.

Aceste cifre, la 800 m și mai 
ales la 1500 m, ne fac să aștep
tăm cu cel mai mare interes 
campionatele naționale de se
niori, de peste 3 săptămîni. 
1500 m cu Silai, Puică, Lovin 
și Mărășescu promite să fie o 
cursă de excepție, cum nu 
văd 
zon

P.

se 
se

GALĂ DE SELECȚIE 
LA BOX

Mîine, la ora 18, pe terenulMîine, la ora 18, pe terenul de 
handbal din parcul sportiv Di
namo, va avea loc o interesantă 
gală de box, în care vor evolua 
mulți dintre cei mai valoroși 

țugiliști ai țării, aspiranți la un 
loc în echipa care va reprezen
ta țara noastră la Balcaniada 
din 4 iulie.

A
A doua zi, duminică, la 800 

m, in seria sa, fără să forțeze 
deloc. Ileana Silai a înregistrat 
un timp remarcabil : 2:01,32
(manual 2:01,0), ca și cel al 
colegei sale de club, Tudorița 
Nedelea, o foarte plăcută sur
priză : 2:02,47 (în ajun, la 1500 
m, 4:10,11 !). Ambele performan
te ale Tudoriței (născută 1954) 
constituie valoroase 
personale, superioare 
celor vechi (2:05,5 și

A urmat, exact ca 
jun, cursa din cadrul grupei 
B, care într-una din serii s-a 
bucurat însă de o participare 
bună. Romașcanca Elena Tărî-

recorduri. 
cu mult 

4:18,94). 
și în a-

multe în lume, intr-un 
de concursuri...

S. Alte rezultate (și 
fost destule bune !) de la 
ceasta etapă a „Cupei Româ
niei*4, în numărul următor al 
ziarului nostru.

au 
a-

1500 M — BILANȚ MONDIAL 
(SUB 4:00,0)

3:56,0 Tatiana Kazankina 
(U.R.S.S.) Podolsk 28.6.1976 ; 
3:58,57 Ileana Silai (România) 
București 16.6.1979 ; 3:59,01
Giana Romanova (U.R.S.S.) 
Praga 3.9.1978 ; 3:59,77 Nata
lia Mărășescu (România) Pra
ga 3.9.1978 ; 3:59,8 Raissa Ka- 
tiukova (U.R.S.S.) Podolsk 
28.6.1976 ; 3.59,9 Ulrike Klape- 
zinski (R.D.G.) Potsdam 
14.7.1976.

STEAUA - CAMPIOANĂ LA RUGBY

Turneul internațional de lupte 
greco-romane (juniori)

5 SPORTIVI ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI

Sîmbătă seara. în sala de atle
tism de Ia complexul sportiv ,,23 
August**, au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional de lupte 
rreco-romane rezemat juniorilor, 
Ja care au fost prezenți reprezen
tanți ai Bulgariei, R.D. Germane, 
poloniei, Ungariei și României. 
Așa cum am mai anunțat, fede
rația noastră de specialitate a în
scris în concurs cîte 3—4 luptă
tori la fiecare categorie de greu
tate.

întrecerile au fost interesante. 
Viu disputate, antrenorii celor 5 
formații urmărind ’ comportarea 
fclevilor lor în scopul alcătuirii 
celor mai bune echipe pentru par
ticiparea la C.M. din acest an.

Chiar dacă nu toți reprezentanții 
noștri au dat satisfacție (unii 
tfîntre ei au evoluat chiar sub aș
teptări), cinei dintre luptătorii ro- 
giâni au cîștigat concursul în 
tompania componenților unor se
lecționate dintr-o serie de țâri în 
(6are această disciplină sportivă 
®re o frumoasă tradiție. Marian 
Ștefan (40 kg), Gheorghe Mine a 
<74 kg), Ghcorghiță Glonț (82 kg), 
llie Matei (90 kg) și Ion Lungoci 
(100 kg) s-au clasat pe primul Ioc, 
Govcdind calități care dau 
speranțe antrenorilor noștri, 
fată primii trei clasați : 48
kg : 1. Marian Ștefan, 2.
I. Atanasov (Bulgaria), 3. D. 
Kowalczyk (Polonia) ; 52 kg : 1.
Nikolai Vidonov (Bulgaria), 2. Gh. 
Moroșan, 3. FI. Diaconescu; 57 kg: 
1. Frank Dretchsel (R.D.G.), 2. K. 
Iliev (Bulgaria), 3. D. Staudt 
(România) ; 62 kg : 1. Krzystof 
Pieta (Polonia), 2. S. Mihailov 
(Bulgaria), 3. Gh. Păduraru ; 68
kg: 1. Peter Thatner (R.D.G.), 2 
M. Luță, 3. G. Markov (Bulgaria); 
74 kg : 1. Gheorghe Minea, 2. A. 
Szabo (România), 3. R. Schultz 
(R.D.G.) ; 82 kg : 1. Gheorghiță 
Glonț, 2. A. Mălină (Polonia), 3. G. 
Potoreț ; 90 kg : 1. Ilie Matei, 2. 
D. Krumov (Bulgaria), 3. M. Crîș- 
inaru ; 100 kg : 1. Ion Lungoci, 2. 
w. K. Joszeczyk (Polonia), 3. L 
Stignei ; 4-100 kg : 1. Laszlo Toth 
(Ungaria), 2. R. Jedrzejewski (Po
lonia), 3. I. Hanu. (M. Tr.)

(Urmare din pag. 1)
jucat fără vigoarea obișnuită 
și dăruirea specifică celor două 
echipe. Dinamo, care — ori
cum — avea asigurat locul 2, 
a jucat moale, părînd insufi
cient interesată în a-și apăra 
șansa. Așa se explică că înain
tarea a procurat prea puține 
baloane unei linii de treisfer- 
turi a cărei superioritate era 
incontestabilă. Iată principala 
explicație a faptului că Grivița 
Roșie a dominat această parti
dă in majoritatea timpului și 
cu ajutorul... adversarei. Au 
marcat Marin (eseu, min. 15, 
la un dribling inițiat de Voicu 
și continuat de Bărgăunaș), 
Simion (drop, min. 60) și Po- 
dârăscu (l.p. min. 70, acesta fi
ind autorul marii ratări din 
min. 38), respectiv Constantin 
(l.p. min. 2) și Iordan (încer
care, transformată de Constan
tin, min. 79). A arbitrat Ștefan 
Crăciunescu.

Dimitrie CALLIMACHI

După meci a avut loc festi
vitatea premierii echipelor cla
sate pe locurile doi (Dinamo) 
și trei (R.C. Grivița Roșie). 
Totodată, C.M.B.E.F.S. a pre
miat cele mai merituoase for
mații de copii din Capitală.

Celelalte rezultate : R. C. 
Sportul studențesc — Politehni
ca Iași 15—12 (9—6) și, în meci 
disputat anticipat. Farul — Ști
ința Petroșani 33—3 (în tur

neul 1—8); Politehnica CIuj-Na- 
poea — Minerul Gura Humoru
lui 7—6 (4—0), Rulmentul Bîr- 
lad — C.F.R. Brașov 27—4 
(4—4), T.C. Midia Năvodari — 
C.S.M. Sibiu 7—16 (0—6), Ști
ința CEMIN Baia Mare — U- 
niversitatea Timișoara 15—12 
(7—6), în turneul 9—16. Cores
pondenți : O. Lazăr, E. Solo
mon, C. Popa, V. Săsăranu.

Echipele Minerul și Midia au 
retrogradat din Divizia A, iar 
formațiile Politehnica și C.F.R. 
urmează să susțină un turneu 
de baraj cu cîștigătoarele tur
neului de promovare al frunta
șelor diviziei secunde (Vulcan 
București și Constructorul Con
stanța), în zilele de 21, 24 și 
27 iunie. Primele două clasate 
în acest turneu vor completa

jucători suspendați.

seria unică, de 14 echipe, a
noii formule divizionare A.

Iată clasamentul final al
campionatului
1. STEAUA 14 11 0 3 442-124 35*
2. Dinamo 14 9 0 5 273-127 32
3. Grivița Roșie 14 8 2 4 141-117 32
4. Șt. Petroșani 14 8 1 5 169-209 31
5. Farul 14 6 2 6 183-166 27*
t. Sp. stud. 14 6 0 8 128-245 26
7. Poli, lași 14 4 1 9 157-228 23
8. Rapid 14 1 0 13 123-400 16
9. Univ. Timiș. 14 9 1 4 166- 83 33

10. CSM Sibiu 14 9 0 5 211-103 32
11. Șt. Baia M. 14 7 1 « 145- 78 29
12. Rulm. Birlod 14 7 1 6 152- 95 29
13. Polit. Cj.-N. 14 6 1 7 90- 95 27
14. CFR Brașov 14 5 2 7 72-218 26
15. Min. G.H. 14 4 3 7 72-182 25
16. Midia Nâv. 14 4 1 9 78-132 23

•) S-a scăzut un punct pentru trei

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 17 IUNIE
I. Poli. Iași — Dinamo x

II. Steaua — F.C. Baia Mare 1
IU. Sp. stud. — F.C. Bihor 1
IV. F.C Argeș — Olimpia 1
V. Gloria Buzău — Jiul 1

VI. Poli. Tim. — ASA Tg. M. 1 
VII. CS T-viște — Univ. Cv. 1 

VIII. Chimia Rm.V. — U.T.A. 1
IX. S.C. Bacău — Corvinul 1
X. Rulmentul — Viitorul 1 

Xi. CSM Drobeta — Petrolul 1
XII. Aurul — „U“ Cluj-Napoca 1
XIII. Gl. B-ța — Mureșul Deva 1

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI:
673.160 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 17 IUNIE 

1973
Extragerea I: 40 27 59 2; ex

tragerea a II-a: 15 51 24 11; 
extragerea a ni-a: 13 34 55 30.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI:
489.899 lei.
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Divizia A — etapa a 33-a

0 MARE FINALĂ DE CAMPIONAT
Penultima etapă a Diviziei A ne-a pregătit o mare finală de 

campionat pentru duminica viitoare : Dinamo — F.C. Argeș, 
finală demnă de un stadion ca „23 August-, de 80 000 de locuri, 
care se va juca, insă, pe terenul Dinamo datorită priorității de 
gazdă a echipei bucureștene.

S intern cu toții supărați pe fotbaliști pentru eșecurile interna
ționale, dar marea dragoste pentru fotbal a sutelor de mii de 
iubitori ai acestui sport in țara noastră rămine totuși neștir
bită, situație încurajatoare pentru noi eforturi, la toate nivelele 
fotbalului, care sint așteptate după îr.chri—“ — ului r—' 
țional fotbalistic 1978,79.

Ieri, Dinamo a condus eu 1—0 la Iași, dar n-a putut ctștiga. 
S-a mulțumit cu acest 1—1 care o menține in lu-f- ---------
titlu, cu condiția să ciștige meciul de la București — _
Argeș. De regulă, avantajul terenului propriu iși spune cuvin- 
tul in campionatul nostru, totuși, in împrejurarea de acum, 
cind și cu un rezultat de egalitate F.C. Argeș poate ciștiga 
campionatul, avantajul de gazdă este redus intr-o bună mă
sură. Deci, finală cu puternice emoții de ambele părți, in per
spectivă un meci de mare angajament și spectacol.

Dacă In ceea ce privește titlul penultima etapă a campiona
tului a produs acest derby final, evitarea retrogradării rămine, 
cel puțin teoretic, sub semnul întrebării. Eforturile orădenilor 
n-au reușit, echipa fiind retrogradată, celelalte două echipe pu
ternic periclitate fiind, așa cum arată clasamentul, U.T„4. și 
Corvinul. Visul arădenilor de a învinge la Rm. Vilcea nu s-a 
realizat, deși U.T.A. a luptat mult. Acum ar trebui să viseze 
la o eventuală victorie sau un egal al Politehnicii Timișoara 
la Hunedoara și la o înfrângere a Jiului pe teren propriu de 
către Steaua (și, firește, la cele două puncte de acasă cu Poli
tehnica lași), pentru ca toate cele trei situații să-i favorizeze 
o șansă aproape imposibilă. Drama echipei arădene, de care 
se leagă amintirile mai multor generații de iubitori ai fotbalu
lui din țara noastră, reamintește adevărul crud al abandonării 
de multi ani a creșterii de jucători în mod organizat și efi
cient în centrele de mare tradiție fotbalistică din țară. Aceasta 
este dealtfel problema întregului nostru fotbal, cu consecințe 
atît de neplăcute la nivel internațional.

In schimb, Corvinul se poate salva, in cazul cmd învinge pe 
Politehnica Timișoara. Steaua cucerește un punct la Petro
șani, ori una din echipele Sportul studențesc sau S.C. Bacău 
tnving la Satu Mare sau la Tg. Mureș. Aurel NEAGU

încheierea anului competi-

lupta pentru 
cu F.C.

Stadion 
15 000. Au r 
turi la poart

F.C. ARGE 
Cîrstea 6, I 
cu 6 - D. b

OLIMPIA: 
ka 5), V. N 
Helvei 6, Hc

A arbitrai 
N. Raab (d 
saidurilor.

Cartonașe 
2-0 (1-0).
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BĂTRÎNA DOAMNĂ", GATA DE PLECARE...
CHIMIA RM. VILCEA - U.T.A. 3-2 (1-1)

Stadion Chimia; teren bun; timp foarte ,câyuro?,;rfJ’,ÎS*ol?ri.n ~ “prSȚ’’ 
motiv 12 000. Au marcat: COCA I (min. 4) C. NICOLAE
11 m). LEPADATU (min. 70), respectiv LEAC (min. 11). BROȘOVSCHI
(min. «0, din 11 m). Șuturi la poartă: 22-10 (pe poarta: 11-6). Comete:
'3CHIMIA: Roșea 7 - Lepădatu 8, Barbut 6. Basno t. Cîncă 7 - G. Stan 
7, Iordan 8, Carabageac 8 - Telețpan 6, Coca I 6, C. Nicolae 8 (mm. 87 
^°U°Ta ". Jîvan 5 - Bitea t, Kulrla 7. Gali 6. Giurgiu 5 - Leac 7, Schepp 6, 
Broșovschi 6 - Tisa 5 (min. 77 Gașpar). Voczl 7. Coraș 7. «/„..„ii

A arbitrat: N. Hainea (Birlod) 9; la lime: C. Sandulescu (Vaslui) 
^"Cartoncșe^'galbene: GALL. Trofeul Petschovschi: t. Lo juniori: 3-0 (2-0)-

•
RM. VILCEA, 17 (prin telefon) 

„Bătrîna doamnă" e pe punc
tul de a părăsi marea scenă a 
fotbalului nostru, după 34 de 
ani neîntreruptl, după șase cam
pionate și două „Cupe" ctștigate. 
Dar, in acest meci atît de im
portant ea s-a bătut pînă la ul
tima picătură de energie. La fel 
de exemplar. însă, au luptat și 
jucătorii vîlceni, pregătiți de 
Marcel Pigulea.

A fost o mare Încleștare în 
timpul celor 90 de minute ; un 
meci jucat pe... viată și pe moar
te, la o foarte mare tensiune, 
un meci presărat, totuși, cu 
multe faze de poartă, deoarece 
rămînea în A echipa care în
scria mai multe goluri, cealaltă 
redueîndu-și șansele la minimum. 
Pînă la urmă a învins Chimia, 
formația care în returul campio
natului nu a pierdut nici un

punct pe teren propriu. Vîlcenii 
au deschis scorul in min. 4 prin 
COCA I (din pasa lui G. Stan). 
U.T.A. a egalat în min. 11 prin 
LEAC (din centrarea lui Vaczi) 
și... 1—1 la pauză. In min. 57, 
Chimia a marcat din nou prin 
C. NICOLAE (care a transfor
mat un penalty acordat la un 
fault al lui Schepp asupra lui 
Iordan), dar replica arădenilor a 
venit din nou foarte repede, 
BROȘOVSCHI egalind In min. W 
(a transformat un penalty, ia un 
fault al lui Basno asupra lui 
Schepp). In sfirșit. In min. 70 
s-a înscris golul victoriei, fun
dașul LEPADATU sanctionînd 
prompt o dublă ezitare Giurgiu 
— jîvan. Victorie meritată a 
vilcenllor, argumentele principa
le fiind cifrele din caseta teh
nică.

Laurențîu DUMITRESCU

Stadion 
mativ 11 C 
IORDĂNES 
Șuturi la

STEAUA
Marin 6, 
M. Râduct

F.C. BA
Bălan 5 j 
81 Sepi),

A arbitf 
O. Strengl

Trofeul 1
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AGUD RATEAZĂ, 
PANAITE NU!

BACĂU, 17 (prin telefon).
Meci „pe muchie de cuțit", în 

care victoria finală a revenit 
echipei locale, dar nu mult a 
lipsit ca oaspeții să obțină acel 
punct salvator. A fost un meci 
în care s-a jucat foarte crispat, 
Corvinul a dat o replică ceva 
mai bună doar în primele 45 de 
minute, cind două Imense situa
ții de gol au fost nepermis de 
ușor irosite de Agud. Ne referim 
la situațiile din minutul 2 șl, 
mai ales, din minutul 11 (scăpat 
singur de la centrul terenului, în 
loc să trimită spre poartă, ata
cantul central a încercat să-l dri
bleze pe portarul Ursache și 
astfel și-a micșorat unghiul, ie
șind cu balonul în aut de 
poartă).

După acest început în care nu 
se auzea nici musca In tribune,

CAPRICIOASA „POLI"...
TIMIȘOARA, 17 (prin telefon).

Echipa studenților timișoreni a 
dovedit din nou (ce-i drept, la 
momentul oportun...) că are o 
capacitate ofensivă reală, care 
s-ar fi putut exprima și în 
jocurile din deplasare, ceea ce 
i-ar fi adus, desigur, o poziție 
mult mai bună în clasament și 
mai aproape de valoarea sa.

Meciul a fost, în pofida, sco
rului, echilibrat, pentru că elevii 
Iui Bone au evoluat deschis, 
neobstrucționist. In prima repri
ză, gazdele au condus ostilită
țile, în cea secundă rolurile 
s-au inversat, „Poli* declarîn- 
du-se mulțumită de scor, spre 
dezamăgirea spectatorilor.

Iată cum s-au înscris golurile. 
In min. 7, o fază prelungită de 
atac în careul lui Vunvulea se 
încheie prin centrarea lui Dem- 
brovschi pînă la marginea ca-

--------------------------------------------------------------

S. C. BACAU - CORVINUL HUNED
Stadion ,.23 August**; teren foarte bun; tlj 

aproximativ 8 000. A marcat: PANAITE (min. 1 
(pe poartă: 6-4). Comere: 5—1.

S.C. BACAU: Ursache 8 — Pa noi te 8. Ca târg iul 
Cârpuci 7, Vamanu 6, Șoșu 6 (min. 83 C. Sold 
(min. 76 Mihu), Antohi 6. I

CORVINUL: Bologan 8 — Bucur 7, Angelescu 
Petcu 6 (min. 66 Gabor 6), Klein 7, Econ o mu âl 
6 (min. 85 Dino). I

A arbitrat: Gh. Retezan 8; la linie: I. Popi 
I. Chilibar (Pitești). I

Cartonașe galbene: PETCU, CHITARU, BOGDAll 
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2-2 (2-0). I

• —■■■ I I ■
echipa locală obține o lovitură 
liberă de la 20 m, pe care o 
execută puternic, pe jos, Botez. 
Bologan respinge pînă la Va
manu, acesta reia puternic de la 
8 m ; portarul are însă un re
flex reușit, dar mingea ajunge 
la PANAITE, aflat pe fază, ne
marcat, care înscrie sec din a- 
propiere. Văzîndu-se conduși, 
hunedorenii aleargă după ega- 
lare și, în minutul 21, la centra
rea lui Klein, Văetuș a ratat o 
imensă ocazie de Ia numai 6 m. 
Fazele de poartă sînt destul de 
rare, jocul este lent, de uzură 
și abia în minutul 31 Chitaru

finalize 
său gri 

La r< 
cărora 
totul, 
nu ma 
loc pq 
laltă 
(min. I

Spre] 
zvîcneil 
div. M 
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șui G3 
sească I

POUTEHNICA TIMIȘOARA - A.S.A. T
Stadion „1 Moi**; teren bun; timp caprici 

10 000. Au marcat: ANGHEL (min. 7), COTEC I 
39), respectiv HAJNAL (min. 71). Șuturi la pod 
Comere: 4—3.

POLITEHNICA: Bothori I 8 - Vișan 6, Păltinj 
— Dembrovschi 8, Șerbănoiu 7 (min. 76 Lațd 
ghel 7, Nucă 6. I

A.S.A.: Vunvulea 6 — Karda 6, Unchiaș .6, I 
Biro I 7, Bozeșan 7 - Pislaru 6 (min. 79 bl

A arbitrat: C. Ghițâ 9; la linie: Gh. Racz I 
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 0-2 (0-2).I

reului mic, acolo unde ANGHEL, 
liber, înscrie din apropiere : 
1—0. In min. 15, aceiași Dem
brovschi îl deschide excelent de 
la 16 m pe COTEC, care șutea- 
ză, „dintr-o bucată**, fără spe
ranță pentru Vunvulea : 2—0.
„Gelos** pe atacanți, PALTINI- 
ȘAN urcă în atac și, în min. 
39, cu un șut puternic de la 20 na 
(mingea ricoșînd dintr-un adver
sar) îl Iasă pe portarul advers 
țintuit pe linia buturilor. în re
priza secundă, A.S.A. Tg. Mureș

reducr 
NAL, 
pei s; 
bun s 
(min.

Au 
de pd 
favors 
nant I 
tru pi 
victori 
Timid
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âetuș

ATOR Șl FINALIZATOR
- OLIMPIA SATU MARE 4-0 (1-0)

aproximativ
72). Șu-

bun; timp călduros; spectatori
II (min. 26 și 57), DOBRIN (min. 70 și 
artă: 11-1). Cornere: 11-2.
7 — M. Zamfir 7, Stancu 6 (min. 76

6, Chivescu 6 (min. 62 Moiceanu 6).
II 7, Dobrin 9. 

nter 6, Smarandache 6, Marcu 6 (min. 
bou 6 (min. 61 Pataki 6), Kaiser 5, Bathori II 5 —
I 6.
4; la linie: C. Vlase (ambii din Craiova) și 
îndoi tușierii cu mari greșeli în aprecierea of-

Turcu), 
lovănes-

65 Șteț-

KA. KAISER. Trofeul Petschovschi: 8. La juniori:

efon).
puternic, 

precise 
fisuri 

dar a 
iul apă- 

bloca- 
onînd și 
I (min. 
ru Nico- 
nță o 
cime ș? 
rătorilor 
din in- 
ă Fe- 
valabil, 
trul V. 
gnorînd 
rind. cu 

metri. 
Eroare 

e tușie- 
consul- 
fazej.

poziție
45, 

țctremis,

în careu, de portarul Feher, dar 
arbitrul nu acordă penalty.

La puțin timp de la reluare, 
în min. 56, a fost rîndul lui 
Doru Nicolae să risipească, de 
pe punctul de la 11 metri. o 
pasă-gol, semnată de Dobrin. 
Un minut mai tîrziu, intră in 
scenă și celălalt tușier, c. Vlase, 
care nu sancționează poziția de 
ofsaid la RADU II, autorul go
lului neregulamentar. Și această 
a doua repriză, în care vîntul s-a 
liniștit, aparține gazdelor, care 
mai ratează o serie de si
tuații favorabile Cea mai mare 
— Moiceanu, reluare în min. 63 
cu capul de la trei metri peste 
„transversală1*. In min. 70, DO
BRIN își asumă și el rolul 
finalizator și înscrie, plasat, 
la circa 12 m, la capătul 
combinații șah-mat Doru Nlco- 
lae — Radu II — Dobrin. 
lași DOBRIN majorează 
în min. 72, reluînd de la numai 
un metru, în plasă, mingea ex
pediată în bară de Moiceanu.

dfl 
de 

unei

Ace- 
s corul,

Gheorghe NICOLAESCU

GRIJA DE A NU GREȘI
POLITEHNICA IAȘI - DINAMO 1-1 (1-1)

• ••

Stadion „23 August*1; teren foarte bun; timp călduros; spectatori — aproxi
mativ 25 000. Au marcat: AUGUSTIN (min. 29), SIMIONAȘ (min. 38). Șu
turi la poartă: 9-13 (pe poartă: 4-5). Cornere: 3-3.

POLITEHNICA: Bucu 6 — Romilă III 7, Anton 6, Mureșan 7. Miholcea 6 — 
Romilă II 7, C. Ionescu 6, Simioncș 7 — Florean 6 (min; 73 D. Ionescu 6), 
Cernescu 7, Costea 6.

DINAMO: Anuței 6 - 
Augustin 6, Drognea 6, 
Georgescu 6, FI. Dumitru 

A orbitrat: M. Moraru 
C. Sziloghi (Boia Mare).

Trofeul Petschovschi: 9.
O

IAȘI, 17 (prin telefon).
Amindouă echipele ar fi vrut, 

firesc, să cîștige această întil- 
nire, pentru a evita emoții in 
plus în ultimele 90 de minute 
ale campionatului. Dar teama 
de o eventuală înfrîngere, care 
să le anuleze șansele în lupta 
Pentru titlu (Dinamo) sau pen
tru supraviețuire în A (Politeh
nica), a fost mai mare 
dorința victoriei. Această 
Plică prudența exagerată, 
nifestată de ambele părți, 
de a greși rit mai Puțin, 
ales în apărare. Cele două com
batante și-au grupat principa
lele forțe in zona centrală a 
terenului, acolo unde s-a con
sumat dealtfel și cea mai mare 
parte a acțiunilor de j’oc și, în 
aceste condiții, fazele de poar
tă au fost destul de rare. Sco
rul l-au deschis oaspeții, mai 
activi in prima repriză, in min. 
29, cind AUGUSTIN a șutat de 
la aproximativ 25 m, balonul a

poarta: 4-5). Cornere: 3-3.

Cheran 7, Dinu 7, Sătmăreanu II 7, I. Marin 6 — 
Custov 7 — Țălnar 1 (min. 89 I. Moldovan), D. 
6 (min. 88 Vrînceanu).
9; la linie: V. Gligorescu (ambii din Ploiești) și

La juniori: 4-1 (3-0).

decit 
ex- 

ma- 
grija 
mai

„șters" in traiectoria sa 
Anton și s-a dus în plasă 
lingă Bucu, ușor dezechilibrat. 
In min 38, a egalat SIMIONAȘ, 
care a șutat frumos din afara 
careului la „vinclu", lăsîndu-1 
pe Anuței simplu spectator.

După pauză, este rîndul gaz
delor să joace ceva mai bine. 
Ele au, pe parcursul a cinci 
minute, trei situații bune de a 
înscrie, ratate însă de Cemescu 
(min. 46), Romilă II (min. 48) 
și din nou Cemescu (min. 50), 
acesta din urmă reușind, totuși, 
să introducă mingea în plasă 
în min. 58. golul nefiind însă 
acordat, corect, pentru o poziție 
de ofsaid a atacantului ieșean, 
în continuare, ritmul partidei 
scade, echipele se angajează 
intr-un fel de ,.sah-etern“ care 
va duce inevitabil la remiză. 
Cite un punct extrem de pre
țios deci pentru-fiecare echipă!

pe 
pe

Mihai IONESCU

NGUL A iNVINS...
F.C. BAIA MARE 4-1 (3-1)

rte bun; timp canicular; spectatori 
UMITRU (min. 9), M. RĂDUCANU

AMF1R (min. 78), respectiv ROZNAI 
artă: 9—5). Cornere: 7-13.
helini 6, Same, 7 (min. 79 1. Gheorghe),

(min. 65 Aelenei 6). lordănescu 7, Dumitru
Zamfir 8.

— Borz 6, Condruc 6, Koller 6, Molnar 6 — 
Sabău 7, Mureșan 6 — Drogomirescu 6 (min.

(min. 
(min.

aproxi-
31).
13).

FI.
8 -

niori: 3-2 (1-0).

spec- 
deta- 

au 
ăimă- 

n pri- 
au și 

care 
ă go- 

dife-
Iei de 
ul a 

care
1 ca-
ntrare
Zam- 
inute, 

fază 
ires- 

vi-
șutul, 

reia 
ocazii 

și 
), M.
tîngul 
min- 
a lui

cum
;i și 
de-

PASA MAI GREU

Ariciu. Nu trec nici două minu
te și IORDANESCU inscrie din- 
tr-un șut puternic, in urma unei 
canonade. După acest al treilea, 
gol, jocul se desface*, steliștii

înmulțindu-și ocaziile prin inter
mediul driblingurilor, care se 
dovedesc mult mai eficace decît 
rețeaua de pase a lui Condruc.

După pauză, oaspeții mane
vrează frumos un timp. Terheș 
ratează de lingă bară (min. 59), 
Sabău intră singur spre poartă 
(min. 75), dar cel care marchea
ză este C. ZAMFIR, care șutea- 
ză (min. 78) de pe dreapta, ' 
centrare a lui Răducanu de 
stingă. Această ultimă fază 
tetizează întregul meci, in 
Constantin și Mateianu au 
lizat îndelung deschideri și 
riante, la o masă de șah 
care spontanii M. Răducanu .__
Zamfir, conduși de Dumitru, au 
pus pe tablă erorile unul sistem 
defensiv care joacă cu ușile des
chise, chiar dacă vîntul suflă In 
raiale.

Ia o 
pe... 
sin
cere 
ana- 
va- 

tn 
și C:

loan CHIRILĂ

Deși au ciștigat la diferență 
de două goluri, studenții n-au 
amt deloc un meci ușor în fața 
unei formații bihorene care (de
și. practic, retrogradată) și-a 
apărat șansa cu o admirabilă 
demnitate și dirzenie. reușind 
chiar să conducă pină in minu
tul 57 al partidei ! Meritele oas
peților sînt cu atit mai mari, 
cu cit ei au jucat cu o linie de 
fundași improvizată, trei titulari 
ai acestui compartiment (Naghi, 
Bigan si Kiss) fiind ieri indis
ponibili. Dealtfel, lipsa de ex
periență a tinerilor apărători 
oaspeți a apărut pregnant in 
primele 30 de minute, cind Ră
dulescu (min. 7). Tănăsescu 
(min. 19) și O. Ionescu (min.

SI FARA COMAN,* *

TÎRGOVIȘTE, 17 
fon).

Abandonată (încă
ri) de portarul Coman, deci fă
ră atuul ei atit de prețios altă
dată. C.S. Tîrgoviște a jucat 
crispat, grupîndu-se în propriul 
teren într-o expectativă ampli
ficată de știutele calități ale 
oaspeților de a organiza con
traatacuri productive. Randa
mentul gazdelor, in compania 
unui partener superior valoric, 
ar fi putut fi fortificat prin- 
tr-un angajament moral auten
tic, dar și pe acest plan tîrgo- 
viștenii ni s-au părut deficitari.

(prin tele-

de miercu-

SERIA I
BRAȘOV

IAȘI
Autorii golurilor :

Șl FARA ELAN
Chiar și valorile lor recunoscu
te (FI. Grigore, Tătaru, Kallo), 
„invidioase*4 parcă pe Coman, 
care stătea la televizor, au evo
luat apatic, conectate la medio
critatea generală a echipei.

în aceste condiții, studenților 
craioveni nu le-a fost greu să 
pună mina pe frinele jocului 
și să domine uneori autoritar. 
Un spectator neavizat, obser- 
vînd dezinvoltura craiovenilor, 
frecvența lor superioară la fi
nalizare, ocaziile de gol (Bălăci 
— min. 35; Cămătaru — min. 
35 și 47), ar fi putut bănui les
ne că oaspeții (de obicei în-

DIVIZIA

O SCHIMBARE INSPIRATĂ.
GLORIA BUZĂU -

Stadion Gloria; teren satisfăcător;
tori — aproximativ 20 000. Au marcat:

JIUL 2-0 (0—0)
timp “» căldura sufocantă; specta- 

. V Z-"’.-------- ,— ...e-.ww STAN (min. 54, din 11 m), TOMA
Rtnofl'. ,P°îr,â: J’r5, (pe poartă: 8-2). Cornere: 8-2.

Nicolae 8, Simion 7, Necufce 7 
Petreanu 6, Stan 6, Gh. Radu

GLORIA: Cristian II 7 — Vlad 7, 
Ghizdeanu 6, Negoescu 7, Toma 8 - 
(min. 53 Dobre 8).

JIUL: Cavai 7 — E__ C, 7,
Pocșan 7, Stoica 5 (min. 47 Boloș 5) — Bucurescu 5. lancu 5, Solăion 

A arbitrat: C.Bărbulescu 8; la linie: C. Voicu (ambii din București) 
Al. Ghigea .(Bacău). ’ '

Cartonașe galbene: SIMION, NICOLAE. Trofeul Petschoxschi: 9 La iu- 
niori: 1-0 (0-0). *

• ———■
BUZĂU, 17 (prin telefon).

Echipa din. Buzău nu a avut 
una din zilele ei bune (mai 
ales atacul), îndeosebi în pri
ma repriză. A marcat-o vizi
bil importanța jocului. Victo- 

însă. este pe deplin me- 
Gloria a luptat cu ar- 

a controlat jocul 
timpul, a dominat

Rusu 6, Bădin 7, Ciupi tu 7, P. Grigore 6 — Stoichițâfmin A~7 D______ . r- i — r- - . „ . ’

vizi-
ria, îi 
ritată. 
doare, 
mai tot 
autoritar lungi perioade. Jiul 
a țintit prea mult remiza, s-a 
apărat supranumeric, a res
pins balon după balon („tare 
și cu forță"... la întîmplare...) 
și a tras de timp (arbitrul a 
arătat două minute de prelun
gire încă din min. 20 !). Abia 
după primirea celui de al 
doilea gol a îndrăznit Jiul să 
iasă mai curajos în atac, dar 
înaintașii săi au făcut figura
ție (5 șuturi Ia poartă și nu
mai două situații favorabile : 
Sălăjan în min. 27 și Stoichițâ 
în min. 35. ultimul trimițînd 
balonul pe bară).

Gloria. însă, a avut destule 
ocazii, unele putînd fi trans-

5

8,
5.
»<

formate în gol. ca de pildă 
cele ale lui Toma (min. 23). 
Ghizdeanu (min. 30 și 81), Do- 
bre (min. 63 și 72. ultima dată 
— bară de la 30 m). Negoescu 
(min. 83, cind singur, la 10 m, 
a trimis pe lingă poartă). An
trenorul 1. Ionescu a avut o 
mare inspirație cind l-a trimis 
în teren pe Dobre. cel ce avea 
să întoarcă soarta meciului 
prin contribuția sa la înscrie
rea celor două goluri. In min. 
54 el l-a angajat excelent în ca
reu pe Negoescu, dar acesta a 
fost faultat de Pocșan și.
rește, lovitură de la 11 m, 
transformată imparabil 
STAN ; în min. 65, același Do
bre trimite o centrare de pe 
stingă și TOMA. venit în vi
teză. reia cu capul atit de pu
ternic, îneît mingea a intrat 
în plasă cu Cavai cu tot ! Și 
Gloria încheie meciul. în ura- 
lele „tribunelor11, cu un tur de 
onoare, semn al rămînerii în 
Divizia A.

Constantin ALEXE

DECIT ARATA SCORUL!

fî-

de

SPORTUL STUDENȚESC - F. C. BIHOR 3-1 (0-1)
Stadion Republicii; teren bun; timp foarte călduros; spectatori 

ximetiv 300. Au marcat: CHIHAIA (min. 57), M. 
GULESCU (min. 89). respectiv GHERGHELI (min. 
22—11 (pe poarta: 9—5). Cornere: 8—2.

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru 7 - Stroe 6
Cazan 6, B. Grigore 7, Munteanu II 6 (min. 80
O. Ionescu 7, Cățoi 6 - Chihaia 7, lorgulescu 6,

F.C. BIHOR: Albu 6 — Horvath 6, Zare 7, David 7, Pato 6 — Naom 6, 
Mureșan 6 (min. 73 Fildan 6), Georgescu 6 — Lupău 6, Florescu 7, Gher- 
gheli 6 (min. 49 Pușcaș 7).

A arbitrat: T. Balanovici 9; la linie: I. Ciolan (ambii din lași) și F!« 
Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene: CĂȚOI. Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 6-1 (4-1}.'
• ■■■■■ ■ ■ ■■■■ ■■ ■■■ I ■— ■ —

. ___  __ apfe-
SANDU (min. 71). IOR- 

33). Șuturi fa poartă:

(min. 63 M. Sandu 7),' 
Manea) - Tănăsescu 7, 
A. Rădulescu 7.

28) au avut bune ocazii de gol. 
Finalul primei reprize cunoaște 
însă un frumos reviriment 
horean. punctat de golul 
GHERGHELI (min. 33) — 
puternic cu stîngul, după

C. S. TÎRGOVIȘTE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-1 (0-0)

bî- 
lui 
șut 
un

„un-doi“
în min. 42 Lupău 
jorarea scorului 
bară !).

Cea mai mare 
denilor este insă

cu Florcscu, pentru ca 
să rateze. ma- 
(cap pe lingă

ocazie a 
cea din

Stadion Municipal; teren bun; timp călduros (canicula); spectatori - 
aproximativ 16 000. A marcat: CÂMÂTARU (min. 48). Șuturi la poartă: 

9—13 (pe poartă: 2-4). Cornere: 4-3.
C.S. TÎRGOVIȘTE: Bărbulescu 6 — Dumitrescu 6, Ene 6. Enache 6, Pi- 

taru 6 — Tătaru 6 (min. 46 Greaca 6), Furnică 6, Kallo 6 - FI. Grigore 6, 
Sava 6 (min. 55 Ștefânescu 6), Marinescu 6.

UNIVERSITATEA: Boldici 7 - Negrilâ 6. Tilihoi 7, Ștefânescu 8, Purima 
8 — Țicleanu 7, Beldeanu 7, Ungureonu 8 — Crișan 7, Câmâtaru 7, Bălăci 7 
(min. 76 Marcu).

A arbitrat: C. Teodorescu 9; la linie: G. Ene (ambii din Buzău) și 
I. Igna (Arad).

Cartonașe galbene: PITARU. Trofeul Petschovschi: 10. La juniori: 0-5 (0-2).
• ■ ■ I ■ ■ ■

ghesuiți în corzi pe gazonul din 
Tîrgoviște) sînt de fapt gazdele 
acestui meci. Desigur că golul 
Iui CÂMÂTARU (cu capul, din 
interiorul careului, din min. 48) 
și victoria formației sale sînt 
o consecință firească a raportu-

lui de forțe din teren. Feno
men înțeles perfect de genero
sul public local, care a aplau
dat în mod sportiv echipa vizi
tatoare pentru prestația ei ma
tură, spectaculoasă.

Ion CUPEN

ora- 
_____ ____ min. 
49 : Georgescu scapă singur, dar 
trage afaVă ! Din acest moment, 
studenții preiau inițiativa ți 
n-o vor mai ceda. Bihorenii nu 
mai pot face față jocului de pase 
variat al bucurestenilor si, în 
min. 57, CHIHAIA inscrie din 
apropierea porții. în min. 65 
ratează O. Ionescu. iar in min. 
71 M. SANDU " ’
sale conducerea.
mai frumos gol 
voleu sub bară, 
lui Grigore, care __
peiuoasă cursă Pe aripa stingă, 
în final, din nou joc activ al 
oaspeților, care periclitează 
poarta lui Moraru, dar, în min. 
89. pc contraMao. Chihaia cen
trează și IORGULESCU înscrie 
cu capul.

aduce echipei 
ma roind cel 
al meciului : 

din centrarea 
făcuse o im-

Radu URZICEANU

B: ETAPA A 33-a
TRACTORUL 

CONSTRUCTORUL 
(3—1). 
rcanu (min. 11), Sfrijan 
21, 62, — ----- '
72. ■: __ ....    v_
(min. 58, din 11 m), Sima (min. 
84), respectiv Bandac (min. 45), 
Ailoaiei (min. 76. din llm).

F.C.M. GALATI — OLTUL 
SF. GHEORGHE 3—2 (3—1). 
Înscris : Orac (min. 5),
(min. 21), Florea (min. 28), 
pectiv Simion (min. 33), 
(min. 81, din 11 m).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— PROGRESUL BRĂILA _ . 
(3—0). Au marcat : Florea (min. 
3), Ene (min. 12), Cioriia (min. 
24, din 11 m), respectiv 
(min. 65).

MUSCELUL CÎMPULUNG 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Miu- 
țu (min. 11).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
VIITORUL VASLUI 4—1 (1—1).
Au înscris : Pescaru (min. 40), 
Papuc (min. 52). Șuiea (min. 80. 
din 11 m). Godia (min. 83), res
pectiv Spirea (min. 26).

F. C. BRĂILA — 1
CONSTANȚA 1—1 (0—1). 
rii golurilor : Crăciunescu 
62) pentru brăileni. Gafar 
24) pentru Portul.

VICTORIA TECUCI 
MONTA FĂGĂRAȘ 
Au marcat : C. Rusu 
min. 82, din 11 m). 
(min. 88). respectiv 
(min. 61), Vărzaru (min. 80, din 
11 m).

C.S.M. SUCEAVA — RELON- 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—2 

Au înscris : Prepeliță
Giroveanu 

Constantin (min. 5).
— DELTA 
Autorul go-

9—2 
Chio- 
(min.

86), Boriceanu (min. 40, 
din 11 m, și min. 82), Roșu

Arsene, D. Bolohan, P. Mateoiu, 
V. Secăreanu, N. Costin, c. Fi- 
liță, I. Mîndrescu și St. Nace.

Au
Dan
res-

Barbu

3—1

Taxe

PORTUL 
. AutO- 

(min. 
(min.

— NITRA- 
3—2 (0—0).
(min. 50 și 
Constantin 

Chirie

P.
(1—2). Au înscris :
(min. 13). respectiv 
(min. 1). “

F.C. CONSTANTA 
TULCEA 2—0 (1—0). 
lurilor : Ignat (min. 37 și 85).

Relatări de la C. Gruia, Gh.

ULTIMA ETAPA (duminici 24 
iunie) : Progresul Brăila — F.C. 
Constanța (0—2). Nitramonia Fă
găraș — Minerul Gura Humoru
lui (1—0), I.C.I.M. 
F.C. Brăila (0—2), 
— C.S.M. Suceava (0—2), 
Sf. Gheorghe — Steagul roșu Bra
șov (1—5), Constructorul Iași — 
Muscelul Cîmpulung (0—1), Por
tul Constanța 
șov “
F.C.M. Galați (0—3). Reion-Ceah- 
lăul P. Neamț — 
(0-3).
1. F.C.M. Galați
2. Steagul roșu
3. C.S.M. Suceava
4. F.C. Constanța
5. Viitorul Vaslui
6. F.C. Brăila
7. Delta Tulcea
8. Minerul
9. Tractorul

10. I.C.I.M.
11. Muscelul
12. Victoria
13. Progresul Brăila
14. Nitramonia Făg.
15. Portul Constanta
16. Relon-Ceahl. PN
17. Oltul Sf Gh.
18. Constr. lași

Dinamo, 
Prosre-

META-
A-

Brașov —
Delta Tulcea

Oltul

Tractorul Bra
il—1), Viitorul Vaslui —

Victoria Tecuci

G.H.
Brașov 

Brașov 
C-lung 
Tecuci

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

23 3
4
5
2
4
3
2
4
3
6
2
2
6
6
3
3
5
7

21
18
17
15
15
15
14
14
12
14
14
12
12
13
13
12

8

7
8 

10 
14
14
15
16
15
16
15
17
17
15
15
17
17
16
18

65-30
62-25
56-32
50-33
37-45
43- 40
46-41
32-46 
50-51
44- 47
45- 53
55-63
37-46
39-50
46- 50
28-42
37-51
28-55

49
46
41
36
34
33
32
32
31
30
30
30
30
30
29
29
29
23

gă (min. 43) pentru 
Dragu (min. 70) pentru 
sul Vulcan.

POIANA CÎMPINA — 
LUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0).
utorul golului : Predă (min. 12).

CHIMIA BRAZI — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—2 (1—2). Au în- 
scris : Cursaru (min. 27). Ghițes- 
cu (min. 70) pentru Chimia, Mo
raru (min. 16), Naghi (min. 39) 
pentru Gaz metan.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - 
ȘOIMII SIBIU 2—2 (0—1). Auto
rii golurilor : Niță (min. 47).
Sultănoiu (min. 78. din 11 m) 
pentru Autobuzul. Frățilă (min. 
13 și 57) pentru Șoimii.

RAPID BUCUREȘTI — ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 4—0 
(0—0). Au marcat : Manea (min. 
50), Șutru (min. 57. din 11 m) 
și Cojocarii (min. 80 și 83).

C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — PETROLUL PLOIEȘTI 
2—0 (0—0). Au înscris : Șerban 
(min. 55) și Niță (min. 70).

METALUL PLOPENI 
OLTENIȚA 3—0 (1—0).
golurilor : Florea (min. 
și Eparu (min. 52).

Relatări de la M. Bizon, D. Gru
ia, D. Mihail, C. Vîrjogliie, A. 
Cristea, G. Octavian, I. Timuc, 
Gh. Manafu și M. Boghici.

- Ș.N.
Autorii 

44 și 59)

SERIA A II a
RULMENTUL 

VIITORUL 
(0—0) 
de R. Gheorghe (min. 53).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
F.C.M. GIURGIU 2—0 (1—0). Au 
marcat : Ștefan (min. 35) și Cris- 
tea (min. 70).

DINAMO SLATINA — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
1—1 (1—0). Au înscris : Mincioa-

ALEXANDRIA — 
SCORN ICEȘTI 1—0

Unicul gol a fost realizat

ULTIMA ETAPA (duminică 24 
iunie) : Șoimii Sibiu — Dinamo 
Slatina (1—3), Petrolul Ploiești — 
Rapid București (1—0), Ș.N. Ol
tenița — Chimia Brazi (0—5), Me- 
talui București — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin (1—2). F.C.M. Giur
giu — Metalul Plopeni (0—5),
Progresul Vulcan București — 
Rulmentul Alexandria (0—1). Vi
itorul 
pina 
iova 
(0-0), 
utobuzul București (0—3).

Scomicești — Poiana Cim- 
(2—1), Electroputere Cra- 
— Chimia Tr. Măgurele 
Gaz metan Mediaș — A-

CHIMICA

1. VIIT. Scomicești 33 19 3 11 52-31 41
2. Metalul Plopeni 33 18 4 11 50-30 40
3. Metalul Buc. 33 16 7 10 46-30 39
4. Rulmentul Alex. 33 15 8 10 32-26 38
5. Rapid Buc. 33 12 13 8 54-32 37
6. Petrolul Ploiești 33 16 3 14 50-32 35
7. Poiana Cimpina 33 16 3 14 55-46 35
8. Autobuzul Buc. 33 14 6 13 47-36 34
9. Prog. Vulcan 33 14 5 14 38-39 33

10. Gaz metan 33 12 9 12 33-38 33
11. F.C.M, Giurgiu 33 12 9 12 29-42 33
12. Dinamo Slatina 33 13 6 14 53-52 32
13. Șoimii Sibiu 33 12 8 13 38-39 32
14. C.S.M. Dr. T.S. 33 14 3 1« 40-46 31
15. Chimia Tr. Mag. 33 13 5 15 31-49 31
16. ElectroD. Cv. 33 13 3 17 34-53 29
17. Ș.N. Oltenița 33 6 9 18 25-54 21
18. Chimia Brazi 33 7 6 20 31-63 20

SERIA A III a

cat : Belanov (min. 42). Giuchici 
(min. 58, din 11 m), Enache
(min. 88), respectiv Bujor (min. 
44) și Rizescu (min. 63).

MINERUL ANINA — DACIA 
ORAȘTIE 0—0.

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA 1—1 (0—0). 
Autorii golurilor : Nestorovici I 
(min. 88) pentru Minerul, Po- 
povici (min. 60, din 11 m) pen
tru înfrățirea.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — MI
NERUL CAVNIC 3—0 (1—0). Au
înscris : Berindei (min. 42 și 89) 
și Gostilean (min. 77).

Relatări
I. Țonea, 
S. Pralea,
P. Șumandan și

F.C.M. REȘIȚA 
TlRNAVENI 3—1 (2—0). Au mar
cat : Pop 
Oancea 
Ciocîrlie 
Stoica

IND. 
C.F.R. 
Autorii _ 
8), Bichescu (min. 13). 
(min. 19 și 32). Mureșan 
55 și 70). respectiv Hart 
51).

AURUL 
NAPOCA
Onco (min. 23). Stingă (min. 71). 
respectiv Anca (min. 35).

GLORIA BISTRIȚA — MURE
ȘUL DEVA 4—0 (2—0). Autorii
golurilor : Butuza (min. 10). Ber- 
ceanu (min. 20). Georgescu (min. 
61) și Moga (min. 86).

SIGHET — METALUR- 
CUGIR 2—0 (1—0). A 
Ciohan II (min. 45 și 
din 11 m).
TIMIȘOARA — VICTO

RIA CAL AN 3—2 (1—1). Au mar

(min. 10, autogol), 
(min. 27. din 11 m). 
(min 57). respectiv 

(min. 83).
S1RME1 C. TURZII — 

TIMIȘOARA 6—1 
golurilor : Coloji

57).

(4—0).
(min. 

Denov
(min.
(min.

CLUJ-BRAD — „U1
2—1 (1—1). Au înscris :

C.I.L. 
GISTUL 
înscris : 
min. 87.

U. M.

Glăvan, 
Toma, 

Ixmgu,
de la D. 

Jurcă, I. 
Crețu,. I.

I. Lespuc.

Al. 
c.

ULTIMA ETAPĂ (duminică 24 
iunie) : Chimica Tîrnăveni —
C.F.R. Cluj-Napoca (3—4), Meta
lurgistul Cugir -. ind. sîrmei 
C. Turzii (1—6), Dacia Orăștie — 
Minerul Moldova Nouă (0—6),’ 
Minerul Cavnic — Aurul Brad 
(0—4). C.F.R. Timișoara — F.C.M. 
Reșița (1—4), Mureșul Deva — 
C.I.L. Sighet (0—1), ,.U" Cluj-
Napoca — U.M. Timișoara (0—1).' 
Victoria Călan — Gloria Bistrița 
(0—12), înfrățirea Oradea — Mi
nerul Anina (1—11.

1. „U-Clui Nap. 33 20 4 9 71-23 44
2. Gloria Bistrița 33 18 4 11 68-34 40
3. F.C.M. Reșița 33 14 8 11 57-36 36
4. C.F.R. Cj. Nap. 33 16 4 13 48-40 36
5. Aurul Brad 33 16 3 14 52-43 35
6. Minerul Anina 33 16 2 15 55-46 34
7. Ind. sîrmei C.T. 33 15 3 15 53-40 33
8. U.M. Timișoara 33 13 7 13 43-47 33
9. Mineru1 M.N. 33 15 3 15 37-46 33

10. Chimica Tîrn. 33 15 2 16 50-56 32
11. Minerul Cavnic 33 14 4 15 47-67 32
12. C.I.L. Sighet 33 13 5 15 44-55 31
13. Metalurq. Cugir 33 13 5 15 39-54 31
14. Dacia Orăstie 33 13 5 15 30-46 31
15. înfrățirea Ord. 33 13 4 16 39-45 30
16. Mureșul Deva 33 13 4 16 35-47 90
17. Victoria Călan 33 13 3 17 30-66 29
18. C.F.R. Tim. 33 11 2 20 43-55 24



în „Turneul țărilor socialiste44 la scrimă

FLORETISTELE NOASTRE AU OCUPAT LOCUL I 
ÎN CLASAMENTUL PE ECHIPE

Simbătă, în ultima zi a „Tur
neului țărilor socialiste" la scri
mă, echipa feminină de flore
tă a României, evoluind în cu 
totul alte condiții decît la „in
dividuale", a realizat maximum 
posibil : locul I în clasamentul 
general. Determinantă în obți
nerea acestui prestigios succes 
a fost victoria din ultimul meci 
al turneului final : 9—2 în fața 
redutabilei formații a Uniunii 
Sovietice, campioană olimpică 
și mondială ! Este o victorie 
realizată la un scor fără pre
cedent în istoria întîlnirilor di
recte dintre cele două formații 
(la Universiada de la Moscova, 
din 1973, România a întrecut, 
în finala probei feminine de 
floretă, pe U.R.S.S. cu 9—3), 
un rezultat al angajării totale 
a sportivelor noastre. Ecaterina 
Stahl și-a condus cu multă

în ultimul meci: România-B. R s. s. 9-2!
inspirație echipa, ea realizînd 
două victorii, la fel ca și Mar
cela Moldovan și Suzana Ar- 
deleanu. Dar, cel mai bine s-a 
Comportat, în acest meci deci
siv, Viorica Țurcan, autoare a 
3 victorii ! Singurele floretisțe 
sovietice care au „punctat" în 
acest meci au fost Dzaira Dja- 
kova și Elena Giliazova.

Această prestigioasă victorie 
face să se uite, intr-un fel, im
presia lăsată de floretistele ță
rii noastre după 
„4“-ul Cubei. După 
dus cu 8—5 ș i au 
se spune, meciul în 
tivele noastre n-au 
ținut același tempou, 
du-se egalate. Floretistele cu
baneze au cîștigat la tușaveraj 
(60—57). Dar, cu victoria ob-

meciul cu 
ce au con- 
avut, cum 
mină, spor- 
mai men- 

lăsin-

VICTORII ALE CAN0IST1L0R ROMANI 
BRANDENBURG*1LA „REGATA

ținută în grupă, in fața for
mației R.D. Germane (8—8, 
64—60), echipa României a o- 
cupat primul loc, la egalitate 
de puncte cu reprezentativele 
U.R.S.S. și Cubei (4), însă cu 
un număr superior de victorii 
individuale : 25 față de 20 și, 
respectiv, 14.

în celelalte meciuri (din gru
pa preliminară) : 
cu Polonia II și 
garia I Așadar, 
remarcabile.

Cu un frumos 
cheiat întrecerea 
spadă a României. Ea s-a si
tuat pe locul 2 in clasamentul 
general, cu o victorie prețioasă 
în turneul final asupra Polo
niei II (9—7), învingătoarea în 
grupă a formației U.R.S.S. I 
Locul I la această probă a re
venit echipei Ungariei (9—4 cu 
România).

De notat că. în întrecerile 
din grupe, echipa țării noastre 
a terminat victorioasă și in 
fața primei formații a Polo
niei, cu 9—6...

Tiberiu STAMA

au

România 9—5 
9—3 cu Un- 

alte rezultate
succes a in
și echipa de

BRANDENBURG, 17 (prin te
lefon). Simbătă și duminică, pe 
o vreme potrivnică (ploaie 
vînt). s-au desfășurat 
le finale ale ediției 
(a X-a) a „Regatei 
burg" la caiac-canoe. 
naiul concurs international — 
dominat de sportivii țării gazdă
— a reunit la start maeștrii pa- 
delei si pagaei din Austria, Bul
garia, Cuba, R. D. Germană, 
R. F. Germania. Polonia, Sue
dia, România și Uniunea So
vietică. Evoluind în nota bu
nelor rezultate înregistrate în 
acest sezon sportivii români au 
reușit să se califice în finale și 
apoi să obțină — pînă Ia ora 
transmisiei noastre telefonice
— trei frumoase succese.

1 Astfel, în proba de canoe 
simplu 1000 m, mereu tînărul 
Ivan Patzaichin și-a adjudecat 
Victoria după o cursă de mare 
spectacol. în această aplaudată 
finală, sportivul român a con
dus în permanență, termfnînd 
învingător înaintea renumlților 
Tamas Wichman (Ungaria) sî 
Eckhard Lene (R.D. Germană).

O splendidă întrecere a oferit 
si finala de canoe dublu 1000 m, 
în care țara noastră a fost re
prezentată de două echipaje, 
cel al fraților Gheorghe și To
ma Simionov, precum si canoea 
în care au vîslit Ivan Patzai
chin și Petre Capusia. Impri- 
mînd cursei ritmul obișnuit din 
proba de simplu. Patzaichin si

și 
întreceri- 
jubiliare 

Branden- 
Tradițio-

CUPA DAVIS“»»
(Urmare din pag. I)

Chiar dublul, cu numai trei 
Boturi și cu ceva mai puțin, de 
două ore, n-a fost o treabă sim
plă. Doar prima manșă (6—2), 
în care două _ break-uri pe ser
viciile lui Uii Marten au creat 
o singură distanță, a decurs fără 
prea multe emoții. Artei Iui Ilie 
Năstase i s-a asociat efectiv im
petuozitatea partenerului 6ău, 
pentru a doua oară alături in
tr-un meci de „Cupa Davis", 
Traian Marcu. Din setul doi, în
cep suspens-uirile. De dincolo de 
fileu, Jurgen Fassbender face 
dovada capacităților sale de du- 
bler. servind impecabil în pri
mul ghem (la zero !) și dirijind 
din ce în ce mai bine pe co
echipierul său. La 4—4, tot
Fassbender la serviciu lasă însă 
avans mare (0—40) pentru 
românii, care au posibilitatea 
txreakului. îl ratează, pentru a-1 
realiza doar la turul următor de 
servicii adverse, de data aceasta 
ale liui Marten. Faze splendide 
de luptă se succed și în setul 
trei, cînd jucătorii noștri au de 
recuperat un handicap de 1—3, 
reușind aceasta printr-un efort 
bine conjugat. Au fost momen
te cînd ne-am temut că obosea
la, datorată și căldurii toride, 
va descumpăni pe Năstase. sau 
va demobiliza pe Marcu. Amîn- 
doi s-au regăsit, totuși. în mo- 
în prelungirile ' 
set. O luptă grea și 
încununată de 
țării 
meci

mentele finale, forțind victoria 
ultimului 
frumoasă, 

succes. Echipa 
noastre ia conducerea în 
: România — R.F.G. 2—1.

D. HĂRĂDĂU - P. ELTER
6-3, 6-4, 5-7, 6-1

Ziua a treia a meciului, a 
■ultimelor simpluri, a început 
mult mai bine decît prima.

incoechipierul său au condus 
majoritatea timpului. Specialiștii 
probei, frații Simionov (actuali 
campioni ai țării), perfect 
cronizați, au atacat insă 
momentul oportun, trecind 
mii linia de sosire.

REZULTATE TEHNICE : 
1000 m : 1. I. Patzaichin (Româ
nia) 4:06,9; 2. T. Wichman
(Ungaria) 4:08,2; 3. E. Leue
(R.D. Germană) 4:10,4; C2 
1000 m : 1. Gheorghe și Toma 
Simionov (România) 3:45,1 | 
2. L Patzaichin — P. Capusta 
(România) 3:46.4 ; 3. Heuser — 
Schmidt (R.D.G.) 3:47.1; KI
1000 m : 1. R. Helm (R.D. Ger
mană) 3:47.7 ; 2. H. Holte (R.D. 
Germană) 3:48,4 ; 3. Z. Sztanity 
(Ungaria) 3:48,7! 4. I. ~ 
(România) 3:53,5 ; K 2 
(f) : 1. Rossiger —
(R.D. Germană) 1:46,8 ; 
Balogh — F. Ocunschi 
nia) 1:53,9 ; K 1 500 m : 1. Parfi- 
novici (URSS) 1:46.9 ; K 1 500 m 
(f) : 1. Brigitte Fischer (R.D. 
Germană) 1:58.5 ; K 4 1000 m : 
1. R.D. Germană 3:05.7; K2 
1000 m : 1. Suhrai — Tainikov 
(URSS) 3:28,3.

în ultima zi, Gh. și T. Simio
nov au cîștigat și proba de 
C 2 500 m cu 1:45,4 (I. Patzai
chin si P. Capusta — torul III), 
iar B. orbandi și P. Malîhin 
au sosit Pe locul II la K 2 500 
m cu 1:37,1.

sin- 
la 

Pri-

Ci

Geantă 
500 m 
Bischof 

...8. I. 
(Româ-

Vasile TOFAN

ROMÂNIA-R.F
Ambiționat parcă de înfringe- 
rea de vineri, Dumitru Hără
dău a arătat publicului altă 
față. Alegînd o tactică de astă 
dată mai adecvată, în condiție 
fizică net -superioară, Hărădău 
l-a întrecut cu 3—1 pe Peter 
Elter, jucătorul nr. 1 al oas
peților, care — deși deloc in
ferior în repertoriu tehnic — 
nu a putut face față tenacită
ții jucătorului român. Campio
nul nostru — în primele două 
seturi, care au durat, fiecare, 
peste treisferturi de oră — a 
reușit mereu break-ul decisiv, 
care i-a adus avansul necesar 
victoriei : 6—3 și 6—4. Abia 
în al treilea set, ratînd mo
mentul prielnic de la 4—3, hu- 
nedoreanul a cedat inițiativa 
adversarului său, care a termi
nat învingător la limită : 7—5. 
După pauză, cu forțele refă
cute, Hărădău atacă de la în
ceput, ajunge repede la 4—0 în 
fața unui oponent ce părea 
epuizat și după numai 30 de 
minute de joc încheie setul cu 
6—1, sub aclamațiile publicu
lui, care omagiază nu numai 
biruința parțială a lui Hără
dău, ci și victoria finală a e- 
chipei României, acum consfin
țită, prin acest 3—1 înscris pe 
tabela de scor.
I. NĂSTASE - M. WUNSCHIG

6-1, 6-3, 7-5

Deși prezența sa nu mai era 
absolut necesară pentru victo
rie (aceasta fiind obținută după 
partida precedentă), Ilie Năs
tase a ținut să ofere publicului 
său drag o nouă demonstrație 
de virtuozitate. Astfel, ultima 
întîlnire a meciului, disputa sa 
cu Max Wunschig s-a transfor
mat intr-o frumoasă lecție de

MONTECATINI TERME, 17 
(prin telefon). S-au încheiat în
trecerile Campionatului euro
pean de talere aruncate din 
turn. Vremea nefavorabilă care 
a continuat să perturbe buna 
desfășurare a probelor, a in
fluențat negativ rezultatele par- 
ticipanților. Primii care și-au 
văzut răsturnate șansele
fost chiar vînătorii seniori din 
țara gazdă, mari favoriți 
acestei ediții, recomandați atît 
ca valoare, cit și de faptul că 
evoluau acasă, in condiții bine 
cunoscute...

Nici reprezentanții noștri 
n-au făcut față condițiilor difi
cile de concurs, vintului puter
nic și ploii. în aceste condiții, 
trăgătorii români au înregistrat 
cifre mult inferioare celor reu
șite, de pildă, la Balcaniada de 
la Tunari, desfășurată cu trei 
săptămîni in urmă. în conse
cință, locurile ocupate au fost 
modeste.

Noul campion european al 
probei de skeet este francezul 
Rossetti, cu 197 talere doborîte. 
Danezul Justensen, cu 196 t, și 
spaniolul Camarenas, cu 1951 
(toate aceste rezultate fiind sub 
cotele medaliaților din anii 
precedenți), au ocupat, în or
dine, locurile următoare. Sabin

ai

Popa, primul dintre trăgătorii 
români, s-a clasat pe locul 19, 
cu 191 t. Rezultatele celorlalți 
reprezentanți ai noștri : B. Ma
rinescu — 190 t, I. Ionică — 
188 t și A. Oster “ “
echipe, întrecerea 
landei, cu 578 t. 
Cehoslovacia, tot 
Franța, cu 575 t.

în întrecerea juniorilor s-a 
impus italianul Benelli, cu 147 
7150 t. I. Toman a totalizat 
140 t, I. Egri — 138 t, iar F. A- 
lexandru — 129 t Pe echipe a 
cîștigat U.R.S.S., cu 287 t

— 183 t. 
a revenit 

urmată 
cu 578 t.

Pe 
fi
de
Și

SPORTIVI
ROMANI

PESTE HOTARE

PtSTL 50000 DE SPECTATORI AU URMĂRIT 
CUPA PRIETENIA" IA MOTOCROS7»

• Moiocitlistul bulgar Ranghelov a cîștigat concursul
• cehoslovacia, învingătoare pe echipe

BRAȘOV, 17 (prin telefon). 
Competiția internațională de 
motocros, dotată cu „Cupa 
Prietenia", a continuat dumi
nică în localitate cu etapa a 
4-a. La start s-au aliniat re
prezentativele Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Po
loniei, Ungariei, Uniunii So
vietice și României — care, în 
calitate de organizatoare, a 
participat cu două selecțio
nate. In program a figurat o 
singură clasă (250 cmc), aler- 
gîndu-se în două manșe, fie
care a cîte 40 de minute, plus 
două ture.

Prezența in echipele de peste 
hotare a unor reputați moto- 
cicliști, cu frumoase cărți de 
vizită în arena internațională, 
a stîrnit un deosebit interes in 
rîndurile iubitorilor sportului 
cu motor în orașul de sub 
Tîmpa și. astfel, peste 50 000 
de spectatori au urmărit între
cerile din Valea Răcădâului. 
Confirmind așteptările, spor
tivii cehoslovaci, sovietici și

GERMANIA 4-1
tenis, cu prezentarea model a 
tuturor loviturilor clasice (și 
mai puțin clasice, aflate în ori
ginalul registru, plin de inven
tivitate, al marelui jucător ro
mân). La această admirabilă 
exhibiție a contribuit și parte
nerul său de joc, cu o bună 
capacitate de anticipație. După 
un prim set cîștigat magistral, 

minute, cu 
doilea, după 
desprins la 
încheind cu 

6—3. în

în numai 25 de 
6—1, în cel de al 
3—3, Năstase s-a 
momentul oportun, 
egală superioritate : 
setul trei și ultim, jocul se pre
lungește pentru că Wunschig 
reușește singurele sale două 
break-uri în tot meciul și ast
fel partida ia sfîrșit cu un ne
așteptat long-set : 7—5. Cu vic
toria lui Iile Năstase, scorul fi
nal se rotunjește la 4—1 pen
tru echipa României. O victorie 
pe deplin meritată, conformă 
cu desfășurarea partidelor.

ATLETISM 0 In orașul Walnut 
(California) au început campiona
tele de atletism ale S.U.A. în proba 
feminină dc 100 'm garduri. 
Candy young (17 ani) a stabilit 
un nou record al lumii pentru 
junioare, cu 13.20. James San
ford a stabilit cea mai bună 
fîerformanță mondială a sezonu- 
ul pe 100 m, cu 10,07. Alte re

zultate : 110 m garduri — Nehe- 
miah — 13,19 ; greutate — Feuer
bach 20,22 m ; lungime — My- 
ricks 8,28 m (vînt favorabil) ; 
înălțime — Jacobs 2.26 m • La 
Gateshead (Anglia), în proba de 
5 000 m englezul David Moor
croft a fost cronometrat cu tim
pul de 13:30,4 (cea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui). • La Guadalajara (Mexic) 
au început campionatele Ameri- 
cll Centrale și Mării Caraibilor. 
Cîteva rezultate : masculin : 
greutate — Hernandez (Cuba) 
18,48 m ; suliță — Patterson (Cu-

cei bulgari au acționat cu 
multă îndemînare. imprimînd 
curselor un ritm rapid. Dife
rența de valoare dintre prin
cipalii animatori ai concursu
lui și cei mai buni alergători 
români a ieșit în evidență 
pregnant în manșa a doua, 
cînd alergătorul bulgar Dimi- 
tăr Ranghelov. cîștigătorul 
concursului, l-a depășit pe 
E. Mulner cu un tur, iar al 
doilea om al prunei noastre 
selecționate, Eduard Laub, a 
fost întrecut cu mai bine de 
o lungime de tur de către... 
Mulner. Slaba evoluție a am
belor noastre reprezentative 
nu poate fi pusă numai pe 
seama superiorității mașinilor 
pe care au concurat oaspeții. 
Explicația comportării nesatis
făcătoare a motocrosiștilor 
noștri, învinși pe teren pro
priu și de către sportivii bul
gari, pe care îi întrecuseră în 
etapele anterioare, trebuie cău
tată, credem, în procesul de 
pregătire a selecționaților.

CLASAMENTELE — individual s 
1. D. Ranghelov (Bulgaria), 2. P. 
Rulev (U.R.S.S.). 1. A. Zdenek 
(Cehoslovacia)... 8. E. Mulner— 1». 
Al. Enceanu .. 1». E. Laub... 29. P. 
TitUencu — din 23 de concurențl 
care au terminat concursuL Pe 
echipe : 1. Cehoslovacia 26 p, 2. 
U.R.S.S. 30 p. 3. Bulgaria 60 p, 4. 
R.D. Germană 80 p, 5. România I 
83 p, 6. Polonia 103 p. Selecționata 
a doua a țării noastre ca șl re
prezentativa Ungariei nu s-au cla
sat din cauza unor abandonuri.

SUCCESE ROMÂNEȘTI
LA „REGATA GRUNAU" J

BERLIN (Agerpres). în com
petiția de canotaj academic 
„Regata Griinau", sportiva ro
mâncă Aneta Marin-Mihali a 
repurtat o spectaculoasă victo
rie în proba de schif simplu,' 
fiind cronometrată pe 1000 m 
în 3:57,62. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Martina Sch- 
roter (R.D.G.) 4:02.22, Petra
Bosler (R.D.G.) 4:04,89. A ter
minat, de asemenea, învingător 
echipajul de doi fără cîrmaci 
al României (Angelica Apos- 
teanu, Marlena Zagoni) în 
3:59,14, urmat de Dynamo 
Potsdam (R.D.G.) 4:01,36, Bul
garia 4:01,70, Olanda 4:02.04.

MIHAI ȘUBĂ SE MENȚINE 
IN PLUTONUL FRUNTAȘ 
AL TURNEULUI DE ȘAH 

DIN UNGARIA

în turneul de șah de la 
Kecskemet după 12 runde con
duce marele maestru sovietic 
Vaganian cu 8'/i p, urmat de 
Mihai Șubă (România), 
ras (Cuba). Farago 
cu 8 p fiecare. în 
12-a, Mihai Șubă l-a 
maestrul ungur Rigo, 
cîștigat la Noceiras 
feră prima înfrîngere 
ceputul turneului), 
pierdut la Vaganian,

Nocei- 
(Ungaria) 
runda a 

învins pe 
Farago a 
(care su- 
de la în- 
Estrin a 

r___  „ , iar Honfi
a remizat cu F. Portisch. în 
runda a 11-a, Șubă a remizat 
cu Noceiras. :

★ J
înaintea ultimei runde, în 

turneul de la Cioka (Iugosla
via) conduce Mesing (Iugosla
via), cu 9 
(România), 
rundă a 
Lian Tjin 
se află pe

Traian 1OANIȚESCU

p (1). Nebirșa Ilijin 
care în penultima 

pierdut partida cu 
Lon (R.P. Chineză),' 
locul șapte, cu 7*/ip.

★
In turneul de la Smederevska 

Palanka (Iugoslavia), după 12 
runde, conduc marii maeștri 
iugoslavi Raikovici și Velimi- 
rovici — cu cîte 7*/i p. urmați 
de Ermenkov (Bulgaria) —7 p. 
Marele maestru român Victor 
Ciocâltea totalizează 4 p. ,

R.P. CHINEZĂ INTENȚIONEAZĂ SA CANDIDEZE 
PENTRU ORGANIZAREA J. 0. DE VARĂ DIN 1988

DUSSELDORF (Agerpres).
— într-un interviu acor
dat agenției de informații 
sportive „SID“ — Diisseldorf, 
He Zhen Liang, secretarul ge
neral adjunct al Asociației 
sporturilor din R.P. Chineză, a 
declarat că R.P. Chineză inten-

ționează să-și depună candida
tura pentru a organiza Jocurile 
Olimpice de vară din anul 1988.

După cum se știe, Olimpiada 
din anul 1980 va avea loc la 
Moscova, iar J.O. din 1984 vor 
fi găzduite de Los Angeles. i

TELEX
ba) 82,24 m ; feminin : 100 m — 
Hodgens (Jamaica) — 11,64.

BASCHET • La Torino, în 
C.E. masculin (turneul final, 
locurile 1—6) : Italia — Spania 
81—30 ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 
71—66; Iugoslavia — Italia 95—30; 
Israel — Cehoslovacia 94—93 
(după prelungiri) ; pentru locu
rile 7—12 : Grecia — Olanda 
79—75; Bulgaria — Belgia 114—98; 
Franța — Belgia 111—98 ; Polo
nia — Grecia 77—73.

FOTBAL • Contlnuîndu-și 
turneul în Argentina, Ajax Am
sterdam a fost Învinsă cu 3—2 
de Racing Buenos Aires. Olan
dezii au pierdut primul joc, dis
putat cu River Plata, la același 
scor.

RUGBY © Selecționata Franței

zona 
la 

Fiji, 
cu

tur-

șl-a Început turneul în 
Pacificului de Sud, jucînd 
Suva cu echipa Insulelor 
în fața căreia a cîștigat 
13—4 (6—4).

ȘAH • După 10 runde, în
neul de la Portoroz (Iugoslavia) 
conduce marele maestru danez 
Bent Larsen cu 7‘/j p, urmat de 
Ribli (Ungaria), Timman (Olan
da) și Quinteros (Argentina) — 
cîte 7 p.

TENIS « Rezultate înregistrate 
în zona europeană a „Cupei Da
vis" : Varșovia: Italia — Polonia 
3—1 (Barazzuttl — Fibak 7—5,
5— 7, 3—6, 6—4, 6—2); Viena: Spa
nia — Austria 3—1 (Orantes — 
Feigl 6—3, 17—15, 6—2). a Sfer
turile de finală In turneul de te
nis de la Londra: Pecci — Lutz
6— 1, 6—4; Tanner — Saviano 
6—4, 6—3; McEnroe — S. Mayer 
3—5, 6—2, 6—4; Ashe — Stockton 
6—4, 6—4.


