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In cursul dimineții de dumi

nică, 24 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inspectat 
unele zone afectate de ploile 
abundente și persistente din 
ultimul timp.

De la București, elicopterul 
prezidențial a survolat, în a- 
monte, zona străbătută de apele 
Dîmboviței. Peste tot se lu
crează Ia întărirea digurilor, se 
sapă șanțuri pentru evacuarea 
apelor pe care pămintul nu 
mai este în stare să le absoar
bă. se acționează cu toate for
țele pentru strîngerea recoltei 
ajunsă Ia maturitate — mai a- 
les cea de orz.

După cercetarea atentă a si
tuației create în ultimele zile 
în bazinul Dîmboviței, elicop
terul aterizează in incinta Sta
țiunii de cercetări pomicole 
Voinești, județul Dîmbovița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescn 
este salutat aici de tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.H, 
de Florea Hristache. prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R. Secre
tarul general al partidului este 
informat că, din cauza ploilor 
frecvente și abundente, in zona

comunei Malu cu Flori s-a pro
dus o alunecare de teren care, 
dacă n-ar fi oprită, ar ame
nința blocarea albiei Dîmbo
viței.

Deplasindu-se la fața locu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat de mi
nistrul apărării naționale. Iod 
Coman, și de ministru] mine
lor, petrolului și geologiei. Va- 
sile Patilineț, de specialiști — 
militari și civili — despre pri
mele măsuri luate și modul in 
care s-a acționat pentru îm
piedicarea înaintării spre riu a 
acestei mari mase de argilă și 
stincă.

Apreciind promptitudinea cu 
care s-a intervenit pentru a 
se evita crearea unei situații 
critice, conducătorul partidului 
și statului nostru a indicat ca. 
in prima etapă să fie concen
trate toate forțele umane, mi
litare și civile, toate mijloacele 
tehnice, precum și atelaje din 
localitățile învecinate pentru a 
se crea un tampon puternic apt 
să garanteze stabilizarea dea
lului care s-a deplasat spre 
albia riului.

Primarul comunei Malu eu 
Flori, Ion Constantin, a expri
mat tovarășului Nicolae 
Ceaușescn. in numele întregii

(Continuare in pap. z 4-a)

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII CIPRU,

SPYROS KYPRIANOU
Ea invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescn, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
împreună cu doamna Miml 
Kyprianou, a sosit, sîmbătă 
în Capitală, într-o vizită de 
stat în țara noastră.

Întîlnirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Spyros Kyprianou consti
tuie un nou prilej de adincire 
a prieteniei tradiționale dintre 
cele două popoare, de dezvol
tare a colaborării reciproc- 
avantajoase dintre România și 
Cipru, contribuind, totodată, la 
întărirea păcii și securității în 
Europa și în lume.

Ceremonia sosirii inalților 
oaspeți a avut îoc pe Aero
portul internațional Otopeni, 
împodobit sărbătorește.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Spyros Kyprianou și 
doamna Mimi Kyprianou au 
fost intim pinați cu cordialitate 
de președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de to
varășa Elena Ceaușescu.

Cei doi șefi de stat și-au 
strîns prietenește miinile. Cu

aceeași căldură și-an striaș mu- 
nile tovarășa Elena Ceaușescn 
și doamna Mimi Kyprianou.

Vn mare număr de buen- 
rețteni aflați pe aeroport an 
salutat eu căldură pe cei doi 
președinți, aelamînd îndelung 
pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele român și cipriot.

Aceeași atmosferă a domnit 
pe străzile Capitalei, de-a lun
gul traseului pină Ia Palatul 
Primăverii, reședința inalților 
oaspeți. Mii de bueureșteni au 
salutat cu căldură pe cei doi 
președinți, exprimind senti
mentele de prietenie ce și le 
nutresc reciproc popoarele ro
mân și cipriot.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Spyros Kyprianou au răs
puns cu cordialitate, din mași
na deschisă cu care au călă
torit pe o parte a traseului pi
nă la reședință, manifestărilor 
de caldă stimă și prețuire ale 
locuitorilor Capitalei.

L3 Palatul Primăverii, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Spyros Kyprianou, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Mimi Kyprianou s-an intreți-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Gong final In Divizia A la fotbal

F.C. ARGEȘ - CAMPIOANA EDIȚIEI NR. 61!
• Victorie piteșteanâ și... șapte goluri în 
Steaua (pinâ la decizia Cupei) pe locurile 
U.T.A. și F.C. Bihor au retrogradat • Radu 

toate probabilitățile, startul în

REZULTATE TEHNICE

2S GOLURI : Radu n (F.C. Argeș) — t din 11 m. 
U GOLURI : C. Stan (Gloria Buzău) — t din 11 m. 
U GOLURI : Fantei (A.SJE Tg. Mureș), M. Râdu- 

canu (Steaua) — 1 din 11 m, D. Georgescu (Dinamo) 
— 1 <Ha u m. Dsnbcovschl (..Poli* Timișoara) — > din 
11 in

ii GOLURI : Marinescu (C.S. Tirgoviște), Iordănescu 
(Steaua) — S dia 11 na.

F. G Baia Mare - G S. Tirgoviște 5-0 (1-0)
Jiul Petroșani — Steaua 1-0 (0-0)
F. G Bihor — Gloria Buzâu 2-1 (0-1)
Dinamo - F. C. Argeș 3-4 (1-2)
A.S.A. Tg. Mureș - S. C Bacău 3-1 (2-0)
U. T. Arad — Politehnica lași 6-2 (2-2)
Corvinul Hunedoara - „Poli* Timișoara 3-1 (1-0)
Olimpia Satu Mare - Sportul studențesc 1-0 (1-0)
Univ. Craiova - Chimia Rm. Vilcea 4-1 (1-0)

GOLGETERII

partida decisivă pentru titlu © Dinamo și 
Cupei U.E.F.A. • Corvinul Hunedoara, 
II — golgeterul ediției 1978—79 • După 
noul campionat la 12 august

CLASAMENT
1. F. G ARGEȘ 34 20 5 9 54-29 45
2. Dinamo 34 16 9 9 51-28 41
3. Steaua 34 18 4 12 57-32 40
4. Univ. Craiova 34 15 8 11 40-25 38
5. F. C. Baia Mare 34 17 4 13 42-38 38
6. Sportul stud. 34 14 7 13 42-41 35
7. G S. Tirgoviște 34 15 5 14 38-38 35
8. S. G Bacău 34 14 6 14 37-38 34
9. A.SJL. Tg. Mureș 34 13 6 15 49-59 32

10. Olimpia 34 14 4 16 38-52 32
11. „Poli* Timișoara 34 13 5 16 35-37 31
12. Politehnica lași 34 11 9 14 37-44 31
13. Gloria Buzâu 34 13 5 16 34-46 31
14. Jiul 34 13 5 16 38-51 31
15. Chimia Rm. V. 34 13 5 16 38-54 31

16. Corvinul 34 13 4 17 45-50 30
17. U. T. Arad 34 11 7 16 45-46 29
18. F. G Bihor 34 10 8 16 37-49 28

DOBRIN ȘI-A EXERCITAT DREPTUL DE VETO
^Finala* campionatului, aș

teptată cu un interes extraor
dinar, care a împuținat masiv 
numărul spectatorilor De toa
te celelalte terenuri, s-a în
cheiat cu victoria meritată a 
piteștemlor. după un joc de 
mam tensiune, in care setea 
de victorie a dirtamoviștilor a 
primit un veto din partea lui 
Dobrin. care a oferit tribune
lor și telespectatorilor _al nu 
mă, știm câtelea meci al vieții 
sale*, el fund jucătorul care a 
dominat din toate punctele de 
vedere tereauL

început cu atacurile furtu
noase ale dmamoviștilor. ca
tapultați literalmente in ofen
sivă. cu toată echipa, jocul a 
lăsat impresia că se îndreaptă 
spre o victorie aproape logică a 
echipei gazdă. La nu center e- 
xeental de Tălnar (mi a. 5). 
DRAGNEA s-a înălțat peste tot 
grupai de Jucători și a expe
diat balonul eu capul, in plasă: 
1—•. Dinamovistii insistă. Duda 
Georgescu e la un pas de un 
nou goL la centrarea lui Cus- 
tov. dar Dobrin stă la pir.dă. 
In min. 11. ei -lucrează* o 
minge la mijlocul terenului, 
iese din trei adversari, trimite 
ru mare precizie In adHeime. 
RADU TI preia și țâșnește spre 
gol. egalind in fata unei apă
rări eu Ciadul exclusiv la atac. 
Dinamovistii par cor.trariati de

acest gol. care echilibrează 
imediat jocul. Ei nu reușesc să 
se concentreze și cedează pen
tru a doua oară, oferind un 
larg culoar de pătrundere lui 
Tema (mân. 24). care șutează 
in bară, mingea oscilează pe 
linia porții și RADU II proiec
tat literalmente. • impinge in 
goL E 2—1 pentru F. C. Argeș 
și liniștea din tribună echiva-

loon CH1RILA

Toma șutează în bară și 
apoi Radu II. sosit în 
trombă, înscrie golul al 

2-lea al argeșenilor. .
Foto : Dragoș NEAGU

VALENTIN MARIN (Dinamo),:
LA CEL DE AL PATRULEA
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UN REUȘIT CONCURS INTERNAȚIONAL 
OE LUPTE LA TG. JIU

© Sportiiii români >c primul loc ia clasamentul neoficial 
pe echipe • Oh. Kerekeș. 1. Risipita și P. Gheorghe - in.ingâiorl

Horia Toboc a ciștigat arfibele curse de 460 m, plat 
și garduri, realizind două performanțe excelente, intre 
care un nou record național. (Foto : Dragoș Neagu).

Atlclii români au dominat întrecerile „patru
laterului" de la Dansha Bystrica, cu echipele 
Austriei, cehoslovaciei și Cngariei. Ei au 
ciștigat 5 din cele 6 meciuri bilaterale
și au obținut numeroase ficiorii individuale

Citiți rezultatele in pag. a 4-a

TG. JIU, 24 (prin telefon). — 
Duminică la prinz. in Sala spor
turilor din localitate, au luat sfir- 
șit întrecerile turneului internațio
nal de lapte libere rezervat junio
rilor la care au participat cei mai 
buni tineri sportivi din Bulgaria, 
R. D. Germană. Polonia și Româ
nia. Concursul, bine organizat și 
urmărit de un mare număr de 
spectatori, a constituit un impor
tant mijloc de propagandă pentru 
sportul luptelor in municipiu] 
Tg. Jiu.

Reprezentanții țării noastre, 
(cite 3—4 luptători ia fiecare ca
tegorie). au acumulat cel mai 
mare număr de puncte (24). situ- 
indu-se pe primul loc în clasa
mentul neoficial pe echipe. Cea 
mai frumoasă comportare dintre 
juniorii români au avut-o luptă
torii Gheorghe Kerekeș (48 kg), 
Mircea Risipilu (52 kg) și Petre 
Gheorghe (57 kg), ciștigători ai 
turneului la categoriile respective. 
Iată primii trei clasați la cele zece 
categorii — 48 kg: 1. Gh. Kerekeș

(România), 2 M. Galița (Româ
nia), X Gh. Nemțeana (România): 
52 kg : 1. M. Risipita (România). 
2. Gh. Roșea (România). 3. K. Bie- 
sadewski (Polonia) : 57 kg : 1. P. 
Gheorghe (România), 2. D. Anghi- 
nov (Bulgaria), 3. Gh. Leca (Româ
nia) ; 62 kg: 1. N. Milkov (Bul- 
gana), 2 U. Mauksek (R.D.G.) ; 
X C. Dănăilâ (România) ; 68 kg : 
1. Șt. Țvcianov (Bulgaria), 2. C. 
Tâmâduianu (România). 3. R. 
Hauenicb (R.D.G.) : 74 kg: l.V. 
Karavelov (Bulgaria), 2. M. Klein
schmidt (R.D.G.), 3. D. Sulich (Po
lonia) : 82 kg : 1. T. Mihalkae
(RD.G.), 2. C. Barkoczy (Româ
nia), 3. A. Matefi (România) ; 90 
kg : 1. H. Weikerț (R.D.G.). 2. Gh. 
Broșteanu (România). 3. I. Pavlov 
(Bulgaria) ; 100 kg : 1. Al. Ivanov 
(Bulgaria). 2. P. Hristov (Bulga
ria). 3. M. Labczyk (Polonia) ; 
-ț-100 kg • 1. M Hiete (R.D.G.), 2. 
B. Gorynis (Polonia), 3. P. Ungu- 
rcanu (Romania).

M. BALOI — coresp.

AL ȚÂRII IN PROBA
DE CONTRATIMP INDIVIDUAL

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon), 
între comunele Bâlțești și A- 
postolache. din apropierea mu
nicipiului Ploiești (bornele km 
1—21). șoseaua șerpuiește con
tinuu. in urcușuri ușoare, dar 
numeroase, siciitoare. porțiuni 
întregi din terasament fiind 
pardosite cu piatră cubică. Pe 
această șosea, am numi-o di
ficilă, și-au disputat cicliștii, 
duminică dimineața, titlul de 
campion de seniori in proba 
de contratimp individual. La 
duritatea traseului, parcurs de 
sportivi de două ori (dus-în- 
tors), s-au adăugat, pe prima 
parte a disputei și rafalele de 
vint împotriva cărora, pentru 
a le înfrunta tăria, cicliștii au 
fost nevoiți să-și înzecească 
eforturile. în aceste condiții, 
la capătul celor 40 km parcurși 
cel mai bun timp (57:19.8 —
medie orară 41.870 km) a fost 
realizat de Valentin Marin. 
Sportivul dinamovist își mă
rește astfel Ia patru cifra titlu
rilor de campion al tării (la 
seniori) in proba de contratimp 
individual. Din 1976. primul 
său an de seniorat (acum are 
22 de ani) cînd a fost apreciat

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII •
FINALA PE ȚARA A „CUPEI U.G.S.R." LA OINĂ, O FRU

MOASA SĂRBĂTOARE A SPORTULUI NOSTRU 
NAȚIONAL

CAMPIONATE
Metalul 
Roman

SLANIC MOLDOVA, 24 (prin 
telefon). Pe terenul fertil creat 
de „DAC1ADA", oină — sportul 
nostru național —a cunoscut o 
puternică extindere în ultimii doi 
ani. După „Dinamovladă", după 
„Cupa României", iată că in a- 
ceastă vară — și sîntem abia la 
începutul ti — asistăm la o altă 
competiție de amploare, cea a 
Oiniștilor din asociațiile sportive 

odată cu „Cupa

nerii Jucători de la combinatul de 
prelucrare a lemnului din Bacău, 
ca și cei de la întreprinderea 
Electrocontacte din Botoșani.

Rezultate din turneul final : 
C.P.B — Metalul Tîrgoviște 18—7, 
cu Laminorul Roman Z7—11, cu

A.S.A. Constanța 10—4 ; 
Tîrgoviște — Laminorul 
12—6, eu A.S.A. Constanța 9—9 ; 
A.S.A. Constanța — Laminorul 
Roman 9—9. Clasament final : 1. 
Combinatul poligrafic 9 p, cîștl- 
gătoarea „Cupei U.G.S.R.", 
Metalul Tîrgoviște ® P. 3- A.S.A. 
Constanța 5 p, 4. Laminorul Ro
man 4 p, 5. Torpedo Zărnești, 
Electroeontact Botoșani.

Ion GAVRILESCU

muncitorești, 
U.G.S.R".

A fost, e clar pentru toată lu
mea, mal mult declt inspirată
inițiativa Comisiei sport-turism a 
Consiliului Central ai U.G.S.R.
de a introduce m 
«ău și o întrecere de oină, 
etape începînd de la nivelul sec
țiilor și Încheiată cu o finală pe 
țară. Iar Ideea ca acest adevărat 
festival al sportului nostru na- .. . . . ------------ ....

Șl

U.G.S.R. 
calendarul 

eu

țară.
ieștii _ _ ..
țlonal să se desfășoare alei, 
SJănic Moldova, s-a dovedit 
ea fericită. Cadrul natural de o 
rară frumusețe amintește de in-

In 
a-

FINALELE CAMPIONATELOR DE GIMNASTICA 
(CATEGORIILE A lll-a Șl A IV-a)

Sala sporturilor din Arad a 
găzduit, timp de două zile, fina
lele pe țară ale Campionatelor 
republicane de gimnastică rit
mică modernă (băieți șl fete) și 
gimnastică sportivă (băieți) — 
categoriile a IU-a și a IV-a. În
trecerile au furnizat spectacole 
atractive și au evidențiat buna 
pregătire a concurenților, mulți 
dintre ei vădind reale perspec
tive.

Clasamentul general (individual- 
compus) ia gimnastică ritmică 
modernă arată astfel': L Con
stanța Berea 19,35 p ; 2. AHna 
Drăgan 19,25 p ; 3. Liliana Vlă- 
dol (toate de la C.S.Ș. nr. 2 
București) 19,10 p. Clasament pe 
echipe: categ. a rn-a : 1. C.S.Ș. 
Viitorul Buc. 136,20 p : 2. C.S.Ș. 
nr. 1 Constanța 155,90 p ; 3.
Flacăra roșie București 155.45 p ; 
categoria a IV-a : i. C.S.Ș. 2

VALENTIN MARIN, CAMPION IN PROBA 
DE CONTRATIMP

2. C.S.Ș. Vi-
109,55 p; 3.
106,10 p. La

cepul urile oinei, care tot 
ținuturi de munte s-a născut, 
colo unde păstorii, in clipele de 
răgaz, își încercau tăria și agili
tatea.

Venițl la odihnă în această sta- 
țîune-perlă a Moldovei, numeroșii 
turiști au aplaudat iscusința ci- 
niștilor, metalurgiști din Tîrgo
viște, poligrafi din București sau 
făurari de biciclete din Zămești, 
In lovirea cu precizie a mingii, la 
„țiintireia‘‘ adversarilor de între
cere și care au făcut — se poate 
spune pe drept cuvînt — din 
oină un spectacol sportiv dina
mic, atrăgător.

Cîteva cuvinte despre jocurile 
desfășurate într-un excelent ca
dru organizatoric, asigurat de or
ganele locale. Mai experimentați 
(să nu uităm că de mal mult de 
un deceniu, fără întrerupere, ei 
au fost deținătorii „Cupei Româ
niei"), oiniștii de la Combinatul 
poligrafic din București au domi
nat cu autoritate finala pe țară 
a „Cupei U.G.S.R". O foarte 
frumoasă impresie au lăsat și ti-
PAUL FILIPESCU - ÎNVINGĂTOR IN PRIMA ETAPA 

A CAMPIONATULUI DE MOTOCROS

București 114,25 p ; 
itorul București 
C.S.Ș. Triumf Buc. 
aceste campionate au luat parte 
12 echipe din întreaga țară, în- 
sumind 150 participanți.

La gimnastică sportivă (băieți) 
au participat 9 echipe, finalele 
încheindu se cu următoarele re
zultate : la sol —“ Adrian San
du (C.S.Ș. Sibiu) 9,55 p ; cal cu 
minere — Levente Molnar (C.S.Ș. 
Gheorgheni) 9,60 p ; inele ■- 
Levente Molnar 9,60 p ; bară — 
Radu Bora (C.S.Ș. Arad) 9,75 p. 
Clasament individual compus : 1. 
Radu Bora (C.S.Ș. Arad) 57.60 p: 
2. Tiberiu Toth (C. S. S. Arad) 
56.05 p ; 3. Marius Tobă (Cf.S.Ș. 
Reșița) 56,00 p. Clasamentul pe 
echipe : L C.S.Ș. Sibiu 271,65 p ;
2. C.S.Ș. Gheorgheni 268,45 p ;
3. C.S.Ș. Brașovia 259,55 p. (Ioan 
IOANA, cores p.).

TG. MUREȘ, 24 (prin telefon). 
Vreme splendidă, intrecd via 
disputate șl o organizare irepro
șabilă, lată atributele primei e- 
tape a campionatului national de 
motocros. In cea mai 
portantă cursă, clasa 
zervată seniorilor, fostul

V. 
M. 
T.

2.

Marius FOPESCU

I
(Urmare din pag. 1)
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C.I.L.

C.F.R 
. Au- 
(lain.

Divizia A, etapa a 34-a

m). 
MINERUL 
(2—0). AU 
33 șl 52)

Stadion Jiul 
aproximativ : 
22-3 (pe poa

JIUL : Cava 
P. Grigore 9 
Bucurescu 7.

STEAUA :
Dumitru 7, T 
Zamfir 5 (min

A arbitrat : 
Chilibar (Pite

Cartonașe 
Trofeul Pets

•

Intr-un sezon fotbalistic în care n-am avut, practic, nici o 
satisfacție, mulți pierzîndu-și chiar și speranțele de viitor, 
iată că ultimul pahar a fost al bucuriei, meciul mare al 
Argeșului — condus cu superbă virtuozitate de un Dobrin 
de-a dreptul magnific ! — redîndu-ne o bună parte din spe
ranțele pierdute.

Să le luăm pe rînd. După ce le-am văzut la televizor, nu 
mai conteneam cu elogiile la adresa Barcelonelor și Fortu- 
nelor, elogii meritate dealtfel. Ei bine, ieri Argeșul nostru 
a evoluat cel puțin la fel de bine ca Barcelona, iar Dobrin 
nu a fost cu nimic mai prejes lui Asensi, opinia noastră 
fiind că piteșteanul a făcut ieri un joc care va rămine în
scris cu litere mari în istoria fotbalului nostru. Pentru a ne 
păstra in termenii comparației de mai sus, vom spune că nu 
l-am văzut niciodată pe conducătorul de joc catalan Asensi 
(asta, apropo de eternul duel fotbalistic româno-spaniol) ju- 
eînd la cota de excepțională reușită la care a evoluat ieri 
Dobrin. Nu vrem să diminuăm marile merite ale celorlalți 
fotbaliști piteșteni, ale excelentului antrenor Halagian și ale 
coechipierului său Oțet, dar Dobrin a jucat ieri — pentru 
echipă ! — mai eficient chiar decît în memorabila partidă 
România — Iugoslavia, 3—2, din toamna trecută, atunci cînd 
piteșteanul a fost marele constructor al victoriei echipei re
prezentative. Ei bine, ieri Dobrin a inițiat faza de foarte 
mare importanță a egalării, — într-un moment cînd Di
namo avea jocul în mină și 2—0 plutea în aer —, ieri 
Dobrin „a făcut", cum se spune în fotbal, două goluri, mareînd 
pe deasupra și punctul victoriei, cu care a încheiat magistral 
o suită de acțiuni demne de orice decupaj al Euroviziunii.

Am văzut spectatorii plecînd de pe stadionul Dinamo, unii 
îneîntați, alții, firește, amărîți de înfrîngerea echipei lor 
favorite — neinspirată și ghinionistă în destule momente —, 
dar cu toții evocînd jocul de excepție al lui Dobrin, marele 
erou al meciului, care i-a îneîntat și i-a uluit deopotrivă. Nu 
știm care om care nu a dormit ieri la ora 17 — și a privit 
meciul — ar putea contesta faptul că Dobrin, acest fotbalist 
de clasă mondială, a decis șl redecis ieri victoria echipei 
sale în această finală a campionatului.

Firește, orice final este o poartă spre un nou început. Am 
dori, la toamnă, cit mai multe meciuri „arzînde" ca partida 
de ieri. I-am dori pe jucătorii noștri bătîndu-se cu foc pen
tru victorie și aici, acasă, dar și în străinătate, în meciuri 
internaționale. Cine spune că nu avem fotbaliști de valoare, 
cu resurse, minte ! Bine conduse, echipele noastre trebuie 
— pentru că au posibilități — să iasă din anonimatul în care 
se află în fotbalul european. Dobrin, Radu II, Doru Nicolae 
et comp, ne-au demonstrat ieri că „dosarul fotbalului nos
tru" se poate totuși rezolva favorabil...

PETRO
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produs V. Bănescu (Steaua) 
care a obținut cel de-al trei
lea timp al zilei și, de aseme
nea, reprezentanții asociației 
sportive Metalul Plopeni. M. 
Mocanu și C. Ologu, clasați 
printre fruntași-

După 
cel mai 
nut tot 
certa a 
30:04 — 
1 V. Bănescu (Steaua) 
1 IL Butaru (Dinamo) 30:36, 4. 
C Ologu (Metalul Plopeni) 
30:47. 5. M. Mocanu (Metalul 
Plopeni) 31.-00. 6. M. Romașca- 
nu (Dinamo) 31:04, 7. _I. Nica 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
(Dinamo) 
clasamentul final al campiona
tului de contratimp individual : 
1. Valentin Marin 57:19.8. 2. IL 
Buta.-u 58:32.1. 1 V. Bănescu 
58:34,1, 4. M. Romașcanu 58:52J.
5. Tr. Sirbu (Dinamo) 59:08.8,
6. I. Cojocaru 59:20,6. 7. M Mo-
canu 59:31,5, 8. C. Ologu 
59:35,3. 9. L Nica 59:43,6, 10.
V. Teodor 59 :452.

Cel de-al 4-lea 
ddiștilor fondiști 
marți dimineață, 
avea loc la ora 9, din fața Ca
sei de cultură a municipiului 
Ploiești, de unde sportivii vor 
parcurge ruta: Văleni de Mun
te — Cheia — Săcele — Pre
deal — Sinaia, cu sosirea sus. 
la Cota 1400.

TURNEUL DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

(Urmare di» pag. 1)

ca cel mai bun alergător soli
tar al tării, nimeni dintre co
legii de promoție sau mai 
mari n-au reunit să-1 depose
deze de titlu. Ce bine ar fi 
dacă Valentin Marin ar putea 
deveni și un component de 
bază in echipa țării in proba 
de contratimp pe 100 km !

Dintre ceilalți participanți la 
întreceri o impresie bună au

CLASAMENTELE S «cniori — L 
P. Filipescu (St. roșa Brașov) 6 
p. 2. E. Laub CElectro Sf. Gheor
ghe) 6 p, 3. AL Enceanu (St. r. 
Bv.) 6 p, 4. L Ptugaru (St r. 
Bv.) 7 p ; tineret — L C. Gyurka 
(Electro Sf. Gheorghe) 1 p. 1 
AL rseș (Torpedo Zărnești) 6 p. 
3. Tr. Nicolae (Locomotiva Plo
iești) 6 p. 4. I. Schmidt (Poiana 
Clmpina) 11 p. învingătorii la
Juniori mari șl mări — E. Moașa 
(St r. Bv.) ȘL respectiv. —
Co janu (Torpedo Zămești). 
VOICU-eoresp.).

lm- 
re- 

_______ _________ , ______ cam
pion al țării, Paul Filip eseu a 
ocupat primul loc intr-o pasio
nantă luptă cu Alexandru En- 
ceanu și Eduard Laub, grație 
unul timp superior. Principelui 
favorit, Ernest Millner a aban
donat în manșa a doua.
VULCAN Șl C.F.R. BRAȘOV CONDUC IN CLASAMEN

TUL BARAJULUI DE RUGBY
Cuplajul rugbystic de ieri di

mineața de pe Olimpia le-a reu
nit pe toate cele patru aspirante 
]a ultimele două locuri vacante 
ale Diviziei naționale de rugby. 
Intr-un prim joc s-au intnnlt 
Politehnica Cluj-Napoca cu CJ-R. 
Brașov. Meciul a fost lipsit de 
virtuți tehnice. Prima repriză a 
fost dominată de brașoveni care, 
folosind bine avantajul vântului, 
au deschis și apoi au majorat 
«corul prin „demiul- lor PLrțog, 
acesta reușind transformarea a 
două lovituri de pedeapsă. La 
pauză 6—0, dar clujenii — care 
au ratat prin Balint citeva bune 
lovituri de pedeapsă — nu renun
ță la ideea întoarcerii scorului și 
domină la rîndu-le. Același Ba
lint repune echipele la egalitate 
obținind cele 6 puncte mai întii 
dintr-un 1. p și apoi prin inter
mediul unul „drop". Așadar, fie
care cite o repriză, rezultat echi
tabil : 6—6, care menține ambele 
echipe in cursa promovării... Ar
bitraj bun : Th. Witting.

Partida „vedetă" dintre Vulcan 
București șl Constructorul Con
stanța a corespuns Integral, spec
tatorii (destul de numeroși) asls- 
ttnd la un joc pasionant, eu 
neașteptate răsturnări de scor. 
Constănțenll (care fuseseră În
vinși in primul meci cu C.F.R. 
Brașov) au jucat pe cartea cîști- 
gului, nemalavînd ce pierde. Așa 
se face că au atacat în trombă 
și după 40 de minute conduceau 
cu 8—0, prin cele două încercări 
de toată frumusețea (cum rar se 
văd I) obținute de Bușe (fază ex
celentă lansată de Pîrlea) șl 
Neagu. Dar netransformarea eseu
rilor, ca șl diminuarea potenția
lului echipei prin ieșirea din joc 
a „capului de grămadă" (ambii 
pilieri, unul accidentat la coaste 
ți altul eliminat) au făcut ca fi
nalmente balanța să Încline (oa
recum neașteptat, după prima re
priză) pe partea bucureștenilar 
care au marcat prin Miheț (min. 
66 eseu, transformat de Prisăca- 
ru), Clucă (min. 57 1. p.), Buga 
(min. 65 — drop, Ieri in zl de

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 24 IUNIE

I. Dinamo — F.C. Argeș 2 
n. Jiul — Steaua 1

HI. F.C. Bala M. — C.S. Tgv. 1 —--------------- — - - x
1 
1
1

_______ ______  1
Unlv. Cv. — Chim. Rm. V. 1 
VUt. Vaslui — F.C.M. GL X 
- ■ - - — i
C.F.R. Tlm. — F.C.M. Reș. 1 
Vict. Călan — Gloria B-ța 2

F.C. Bihor — GL Buzău 
A.S.A. — S.C. Bacău 
U.T.A. — Pollt. Iași 
Corvlnul — Poli. Tlm. 
Olimpia — Sportul stud.

Petrolul Rapid

r. D.
C.

excepție la uvertură !) sf din 
nou Ciucă (min. 76 L p.). Me- 
talurgiștii râștigă astfel cu 15—I 

arbitrajul Iul P.(0—8). Corect
Soare.

După 2 etape 
duc Vulcan șl 
dte o victorie . _

Miercuri 17, ultima etapă a ba
rajului : Politehnica — Construc
torul șl Vulcan — C.FJL (D.C.)

Disputarea partidelor între
rupte șl a rundei a 7-a l-a per
mis marelui maestru Iugoslav 
Knezevici să se detașeze în 
clasamentul turneului interna
țional de șah de la Timișoara. 
El a ciștlgat, sîmbătă dimineață, 
partida neterminată cu Ungu- 
reanu (din runda a 6-a), iar 
după-amiază l-a învins pe lli- 
Jin, instalindu-se, astfel, ca un 
lider autoritar.

Mărășescu și-a realizat avan
tajul deținut la întrerupere cu 
marele maestru Bilek, iar in 
runda a 7-a a remizat cu ma-

ULTIMA ETAPÂ

ÎN DIVIZIA B

SERIA I
PROGRESUL BRĂILA F.

primii 20 km parcurși, 
bun timp a fost obți- 
de Valentin Marin. A- 

fost cronometrat cu 
medie orară 39.900 km.

30:32,

31:15, 8. L Cojocaru
31:17, 9. V. Teodor
3120, 10. C. Cirjă
31:24. Iată acum și

campionat al 
se va disputa 

Startul va I 
I

DO BRIN ȘI-A EXERCITAT DREPTUL

rele maestru docăltea. Biriescu 
a înscris a doua victorie in 
turneu. ciștigînd în fața iugo
slavului Deze. Partidele Neam- 
țu — Bilek, Arapovic: — Martino- 
vlei, și Ungureana — Lukacs au 
fost remize.

După 7 runde, 
ZEVICL cu 5’n 
de Mărăsescu 
4%, Cioeâltea 4, Bilek, 
și Lukacs 3'n. Arapovid și Dere 
3, Uugureanu și Neamțu 2'4, ni- 
jin 3 p.

Fină la încheierea turneului au 
mai rămas de disputat 4 runde.

conduce KNE- 
puncte, urmat 

șl Martino viei 
Biriescu

Iează cu presentimentul unei 
înfrângeri. Cu toate acestea, 
bucureștenii au o imensă oca
zie, in min. 33, cînd Zamfir e 
nevoit să-si valorifice întreaga 
detentă pentru a scoate din 
fața barei mingea expediată de 
Vrînceanu. Această mare oca
zie ratată întunecă și mai mult 
jocul gazdelor. în care începe 
să se remarce travaliul doar 
anonim al liniei de mijloc, co
lorat arareori de Dragnea. în 
fața unei apărări foarte de
cise. care aplică la perfecție 
„pasul ofsaidului". Piteștenii 
sinț deosebit de prompți și in
ventivi pe contraatac, rând a- 
jung deseori în raporturi nu
merice egale, fiind o perma
nentă amenințare în fața unei 
apărări care continuă să avan
seze sub semnul nerăbdării. 
După pauză, in min. 61, Di
namo ratează cea mai mare 
ocazie a meciului : Dragnea 
șutează puternic. Dudu Geor
gescu reia in bară, iar mingea, 
revenită, este reluată alături de 
Augustin. In min. 69, Dobrin 
decide pentru a doua oară

DINAMO - F. C. ARGEȘ 3-
Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp frui 

motiv : 18 000. Au marcat : in ordine : DRAG
(min. 11 fi 24). D. NlCOLAE (min. 69), D. Gl 
penalty și min. 89), DOBRlN (min. 90). Șuturi 
poarta : 11-6). Cornere j 11-3.

DINAMO : Anuței 5-1. Marin 6, Sătmăreanu 
Augustin 6, Dragnea 7 (min. 75 Țevi 6), Custov 
gescu 7, Vrînceanu 6 (min. 63 I. Moldovan 6).

F.C. ARGEȘ : Cristian 8, — Zamfir 7, Cîrstea 
Toma 7, lovănescu 6 (min. 78 Bârbulescu), Chiv 
Radu |l 9, Dobrin 10.

A arbitrat : Otto And arco (Satu Mare) 7, la 
V. Tătar (Hunedoarc), ambii cu greșeli care au 
lui".

Cartonașe galbene : LUCUȚĂ, AUGUSTIN, CUS 
Trofeul Petsschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-0).•........ î.........

soarta meciului. El se lansează 
intr-o cursă »â la Kempes", 
trece de adversari inmărmuriți 
de slalomul larg al „decarului", 
aruncă mingea in dreapta, spre 
D. NlCOLAE, care marchează : 
1—3 ! Meciul e jucat, chiar 
dacă Țălnar e singur cu Cris
tian, in min. 72, și chiar dacă 
DUDU GEORGESCU transfor
mă un penalty (min. *6), la un 
fault asupra lui I. Moldovan. 
In min. 88. Radu II e la un pas 
de 2—4. In min. 89, DUDU 
GEORGESCU egalează (3—3), 
iar în ultimul minut, DOBRIN, 
iritat parcă de acest 3—3 mar
chează golul victoriei, șutind Ia
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de sîmb 
teme de

Dob 
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șansa 1
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VOR JUCA IN DIVIZIA A: F.C.M. GALAȚI, VIITORUL SCORNICEȘTI Șl „U

C. 
CONSTANȚA 1—0 (1—0). Unicul
gol a fost iealizat de Cristache 
(min. 33).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
MINERUL GURA HUMORULUI 
4—1 (1—1). Au marcat : Ciutac
(min. 35 din 11 m), Chirie (min. 
47 și 51), Arineanu (min. 87), 
respectiv Ciorîia (min. 17).

DELTA TULCEA — C.S.M. SU
CEAVA 3—1 (3—0). Autorii golu
rilor : Iamandi (min. 5 și 29), 
Bădescu (min. 16), respectiv Pe
trescu (min. 73).
PORTUL CONSTANȚA — TRAC

TORUL BRAȘOV 3—1 (1—0). Au 
înscris : Leu (min. Jl), Corendea 
(min. 48), Biliboacă (min. 51), 
respectiv Sima (min. 72).

VHTORUL VASLUI — F.C.M. 
GALAȚI 2—2 (0-1). Autorii golu
rilor : Amarandei (min. 70 șl 75, 
ambele din 11 m) pentru Viito
rul, Bejenaru (min. 38), Balaban 
(min. 43) pentru F.C.M.

I.C.I.M. BRAȘCV — F.C. ____
LA 2—0 (2—0). Au înscris : Funk- 
stein (min. 15 din 11 m), Cadar 
(min. 39).

OLTUL 
STEAGUL 
(0-0). Au 
50 și min. 
tiv Sișcă

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
MUSCELUL CÎAIPULUNG 2—3 
(1—2). Au înscris : Tofan (min. 
1), Simionov (min. 63), respectiv

BRĂI-

SF. GHEORGHE — 
ROȘU BRAȘOV 2—1 
marcat : Barbu (min. 
60 din 11 m), respec- 

<mln. 82)

Au retrogradat in „C* : 
verin, Electroputere

5 z ~ i i
Relon-Ceahlăul P. Neamț, Oltul Sf. Gheorghe, Victoria Tecuci, Constructorul Iași, 

Craiova, S. N. Oltenița, Chimia Brazi, Mureșul Deva, C.I.L. Sighet, Victoria Călan ți
AncuțaGingu (min. 11 șl 79), 

(min. 31).
relon-ceahlAui. p.

— VICTORIA TECUCI 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Nlță (min. 63 
din 11 m) și Șoiman (min. 60).

Relatări de la T. Enache, 
Lazăr, P. Comșa, P. Enache, 
Moga, C. Gruia, Gh, — 
Tudose șl C. Rusu.

NEAMȚ

Briotâ,

1. F.GM. Galați 34 23 4 7 67-32
2. Steagul roșu 34 21 4 9 63-27
3. -C.S.M. Suceava 34 18 5 11 57-35
4. F.C. Constanța 34 17 2 15 50-34
5. Viitorul Vaslui 34 15 5 14 39-47
6. Delta Tulcea 34 16 2 16 49-42
7. F.C. Brăila 34 15 3 16 43-42
8. I.C.I.M, Brașov 34 13 6 15 46-47
9. Muscelul C-lung 34 15 2 17 48-55

10. Progresul Brăila 34 13 6 15 38-46
11. Nitramonia Făg. 34 13 6 15 43-51
12. Minerul G.H. 34 14 4 16 33-50
13. Portul C-ța 34 14 3 17 49-51
14. Tractorul Bv. 34 14 3 17 51-54
15. Relon—Ceahl. 34 14 3 17 30-42
16. Oltul Sf. Gh. 34 13 5 16 39-52
17. Victoria Tecuci 34 14 2 18 55-65
18. Construct, lași 34 8 7 19 30-58

SERIA A 11 -a

56
46
41
34
35
34
33
32
32
32
32
32
31
31 
31
31
30
23

VIITORUL SCORNICEȘTI — 
POIANA CÎMPINA 5—2 (2—0).
Autorii golurilor : P. Petre (min. 
13, 65, 85); Șoarece (min. 24, 53), 
respectiv Sanov (min. 76), Nis- 
tor (min. 61).

METALUL BUCUREȘTI — 
C.S.M. DHOBETA TR. SEVERIN 
3—1 (1—0). Au inserts : Popa
(min. 73, Șumulanschl (min. 65),

Prodan (min. 83), respectiv U- 
drea (min. 89 din 11 m).

ȘOLMU SIBIU — DINAMO 
SLATINA 2—r (2—1). Au marcat: 
Rusu (min. 2), Lică (min. 30, au
togol) pentru Șoimii, Mincioagă 
(min. 22), Frățilâ II (min. 60 din 
11 m).

Ș. N. OLTENIȚA — CHIMIA 
brazi 7—2 (5—0>. Au înscris : 
Dragnea (min. 20), Puchea (min. 
23, 26, 35, 56, 70), Iordache (min. 
60), respectiv Ghițescu (min. 47 
din 11 in); Bănută (min. 80).

GAZ METAN MEDIAȘ — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 4—0 (3—0).
Autorii golurilor : Szacaci (min. 
21), Moraru (min. 25), Țiglaru 
(min. 23, 75).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 2—2 
(0—2). Au marcat : Cîrstea (min. 
59, autogol), Pâfrună (min. 76) 
pentru Electroputere, Glonț (min. 
16 șl 35) pentru Chimia.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — RULMENTUL ALEXAN
DRIA 2—0 (1—0). Au înscris : 
Marica (min. 22) și Grigore (min. 
83).

F.C.M. GIURGIU — METALUL 
PLOPENI 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Preda (min. 
12).

PETROLUL PLOIEȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Toporan (min. 
44) și State (min. 51).

Relatări de ia I. Oprea, V. Ti- 
muc, S. Beu, V. Țugui, M. Ta- 
căl, V. Ponovicî, G. Octavian, 
Tr. Barbălată și A. Cristea.

șa, B. 
ra, Z. 
Vîlcea

1. Viit. See mice ști 34 20 3 ii 57-33 43 MINEI
2. Metalul Buc. 34 17 7 10 49-31 41 BRAD I
3. Metalul Plopeni 34 18 4 12 50-31 40 lor : Bl
4. Rulmentul Alex. 34 15 8 11 32-28 38 (min. 1
5. Petrolul PI. 34 17 3 14 52-32 37 respecți!
6. Rapid Buc. 34 12 13 9 54-34 37 c.f.rJ
7. Poiana Cîmpina 34 16 3 15 57-51 35 REȘIȚA
8. Progr. Vulcan 34 15 5 14 40-39 35 Bălan 1
9. Gaz metan 34 13 9 12 37-38 35 (min. i

10. F.C.M. Giurgiu 34 13 9 12 30-42 35 MET A
11. Autobuzul Buc. 34 14 6 14 47-40 34 IND.
12. Dinamo SI. 34 13 7 14 55 54 33 - (3—0). I
13. Șoimii Sibiu 34 12 9 13 40-41 33 14). Fld
14. Chimia Tr. M. 34 13 6 15 33-51 32 pea (rrj
15. C.S.M. Dr. T.S. 34 14 3 17 41-49 31 (min. 1
16. Electroputere 34 13 4 17 36-55 30 J
17. Ș.N. Oltenița 34 7 9 18 32 56 23 TIMIȘC1
18. Chimia Brazi 34 7 6 21 33-70 20 goluril J

A. Mul
SERIA A Iii -a Reiat!

CHIMICA T1RNAVENI — 
CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0)
toril golurilor : Munteanu 
24) și Stoica (min. 75).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL ANINA 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Po
povic! (min. 63 din 11

DACIA ORAȘTIE — 1 
MOIiDOVA NOUA 3—0 
Înscris : Neagu (min. ; 
și ștefănescu (min. 43).

VICTORIA CALAN — GLORIA 
BISTRIȚA 0—1 (0—0). A marcat : 
Berceanu (min. 80).

MUREȘUL DEVA — C.I.L. SI- 
GHET 4—1 (1—0). Au înscris : 
Papiță (min. 8), Topor (min. 56 
șl 70), Szabe (min. 75), respectiv 
Liyas (min. 52).



7. Nițu 6 —

juniori : 1-4 (1-2).
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Biletele de intrare pen
tru meciul de fotbal Di
namo — Sportul studen
țesc, din semifinalele „Cu
pei României", care se va 
disputa miercuri pe sta
dionul „23 August", s-au 
pus în vînzare la casele 
obișnuite.

, cu apa, alunecos ; timp variabil ; 
rcat : STOlCHIȚA (min. 63). Șuturi 
mere : 15—1.
nefiind solicitat) - Rușu 7, Ciupitu 
7, Mulțescu 8, Stoichiță 9 - Sâlâjan

- Anghelini 6, Sameș 8, FI. 
rdănescu 6 — M. Râducanu 5,

ITA

L - STEAUA 1-0 (0-0)
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CINTECUL LEBEDEI... FINIȘ ONORABIL, DAR TARDIV
U. T. ARAD - POLITEHNICA IAȘI 6-2 (2-2)

„U.T.A." ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ : 
marcat: GIURGIU (min. 9), DORU IONESCU (min. 13), CORAS 
52 și 89). COSTEA (min. 36). CURA (min. 62), VACZI (min.

Stadion
3 000. Au
(min. 24, T. ... _______ ,.......    v....... ......._________
Șuturi la poarta : 21-10 (pe poarta : 10-4). Cornere : 6-4.

U.T.A. : Jivan 5 (min. 82 Deheleanu) — Bîtea 6, Kukla 7, Schepp 
Giurgiu 5 - Leac 7, Tisa 6 (min. 80 Gașpar), Broșovschi 6 - Cura 
Vaczi 7, Coraș 6.

POLITEHNICA : Bucu 7 — Romilă Hi 6, Anton 6, Mureșan 6, Sofian 
Dănilă 5 (min. 51 Banu 6), C. Ionescu 5, Florean 5 ~
Nemțeanu 6, Costea 7 (min. 66 Ursu 5).

A arbitrat : Carol Sziiaghi 9 ; la linie : V. Trif (ambii din B. Mare) 
V. Cioc îi teu (Craiova).

Cartonașe galbene : DORU IONESCU, BROȘOVSCHI, GIURGIU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 3-1 (0-1).

83).

6,

6
Doru ionescu 7,

|î

CORVINUL - POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-1 (1-C)
. ™ l'°n Corvinu|: leren hun: «mp frumos; spectatori - aproximativ- 

: DUMITRIU IV (min. 38 din 11 m și 65). AGUD (min. 68) 
Șl COTEC (min. 81). Șuturi la poartă : 19-12 (pe poartă : 8-4).

CORVJNUL : Bologan 7 - Bucur 7. Golan 7 (min 57 Agud 7), Angelescu 7, 
Bîna 7, “ ,Petcu 7- Uumitriu IV 8. Klein 7 - Lucescu 8 (min. 70 Economu 7). 
Nicșa 7, Vaetuș 7.

POLITEHNICA : Bathori 7 - Floareș 6, Păltinișan 6, Mehedinții 7, Barna 7 
- Șerbânoiu 6, Dembrovschi 7, Cotec 7 - Anghel 6. Nadu 6. Petrescu 6 
(min. 65 Roșea 6).

A arbitrat : R. Stincan 9 ; 1a linie : C. Jurja și N. Pcvăluco <toti din 
București).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 5-0 (2-0).

N. Râducanu a avut și el inter
venții de-a dreptul magistrale 
în minutele 25 (la capul lui 
Bădin), 43, 56, 62 (la șuturile 
lui Mulțescu, P. Grigore ți 
Ciupitu).

Inevitabilul avea să se pro
ducă totuși în min. 63, cînd — 
după un corner executat de 
Mulțescu și o pasă precisă a 
lui Bucurescu — STOlCHIȚA 
a șutat imparabil la păianjen 
deschizînd astfel scorul. Cum. 
la lovitura liberă, de mai tirziu 
(din min. 87) bara s-a opus la 
șutul Iui Mulțescu, gazdele — 
în pofida severei lor dominări 
— au obținut victoria doar la 
limită. Această victorie este 
însă pe cit de prețioasă pe atît 
de meritată, ea rncununînd ma
rea risipă de energie a tuturor 
jucătorilor Jiului, spiritul lor 
de luptă.

Constantin FIRĂNESCU

ARAD, 24 (prin telefon)
U.T.A. a jucat destul de bine, 

a cîștigat la scor în fața unei 
echipe care nu mai avea „pro
bleme de clasament", care a 
venit aici fără Romilă n și 
Simionaș și care și-a permis 
luxul să trimită în tribună pe 
Naște. Mihalcea și Cemescu. 
botărîre luată în cursul dimi
neții de conducerea formației 
ieșene. în urma nerespectării 
programului de către cei trei 
jucători mai «us numiți.

încă din primele minute, 
U.T-A. atacă susținui, ața cum 
avea s-o facă aproape tot me
ciul ți. în minutul 9. GIURGIU 
deschide scorul, după o acțiune 
personală. Dar 9 minute mai 
tirziu, DORU IONESCU, egalea
ză in urma unei lovituri libere, 
excelent executată. în continua
re. cronica meciului nu poate 
fi decit cronica celorlalte 6 go
luri. Astfel. în min. 14, eu un 
șut foarte puternic. CORAȘ, 
readuce speranțele in tabăra 
arădenilor, dar COSTEA egalea
ză in min. 3S, după • lovitură

liberă executată de Ia aproxi
mativ 40 de metri, de același 
Doru Ionescu. Notăm în con
tinuare (min. 44) bara lui Bro- 
șovschi. urmată de o faaî — gol 
semnată de Vaczi, dar Mure
șan respinge balonul de pe li
nia porții goale. în. continuare, 
U.T.A. îșj materializează supe
rioritatea prin golurile realiza
te de CORAȘ (min. 52). CURA 
(min. 62), VACZI (min. 83). din 
nou CORAȘ (min. 89). Bro- 
șovschi permițîndu-și luxul să 
mai rateze un penalty (min. 
58). așa cum a făcut-o și in 
alte rinduri in acest retur de 
campionat. A fost o victorie... 
abstractă, fără repercusiuni 
In clasament. Și astfel, după 
32 de an: de activitate in pri
ma divizie, U.T-A. singura 
noastră echipă care după răz
boi a luat parte la toate edițiile 
eampienatului, va activa in se
zonul viitor fa eșalonul secund. 
A fost al 872-lea meci al ară- 
denik- In Divizia A.

Mircea TUDORAN

HUNEDOARA, 24 (prin telefon)
Corvinul știa că numai o vic

torie în fața Iui „Poli", coro
borată cu alte eventuale rezul
tate favorabile ei, mai pot în
drepta lucrurile în ceasul al 
12-lea, menținînd-o in prima 
divizie. Cu ureenea Ia tranzis- 
tor și cu ochii la poarta lui 
Bathori, ea a evolua*, meritoriu 
in această ultimă etapă, reali- 
zind ceea ce depindea de ea 
însăși : două puncte. A luptai 
pentru ele de-a lungul întregii 
partide impunindu-se prin mo
bilitate, participare egală în 
ambele faze ale jocului, clar
viziune Ia finalizare. „Poli" Ti
mișoara, o echipă la fel de 
zbuciumată de-a lungul aces
tui campionat, dar eliberată de 

____ _. a 
jucat deconectată, dar nu șl 
indiferentă. „Poli" a opus un 
joc elaborat, atent, cu zvîcniri 
surprinzătoare in atac. Ea a 
pus greu genunchiul la pămint, 
primind gol abia in mm. 38 
din penalty (transformat de

DUMITRiU IV), după faulta
rea lui Lucescu îu suprafața 
de pedeapsă.

In mm. 46, Co'ec a șutat cu 
mare înverșunare, cu capul, 
din careu, trecind odată cu 
mingea catapultată puțin peste 
bară, pe lingă un gol impara- 
bil. Perspectiva egalării ii va 
împinge și mai asiduu pe hu- 
nedoreni spre poarta lui Bat
hori. în min. 65, DUMITRIU IV 
tratează dezinvolt o lungă in
cursiune personală, majorind 
scoruL Iar AGUD taxează ime
diat cu gol (min 63) scurta că
dere psihică, inevitabilă, 
tabăra adversă, reluind

griji înaintea acestei etape,

din 
cu 

mare dexteritate o pasă în a- 
dincime. După care timișorenii 
vor alerga după un gol la <_are 
prestația lor le dădea tot drep- 
tuL îl va inscrie COTEC (min. 
81), șutind intr o minge jin
duită și de Dembrovschi (aflat 
în apropiere), cel care năzuieș
te de trei etape Ia golul jubi
liar cu nr. 100.

Ion CUPEN

VICTORIE LEJERA, CHIAR N ZECE OAMNI!
CHIMIA RM. VTLCEA 4-1 (1-0}

Stadion Central ; teren bun ; timp frames ; spectated — oprexirootiv : 
5 000. Au marcat: UNGUREANU (min. 7), CAMATARU (tata. » S Ș Ml 
șl CARABAGEAC (min. 65). Șuturi la poartă : ZI—i (pe poartă : is-3) 
Co mere : 8-4.

UNIVERSITATEA : Boldicl 7 - Negrilc, TiGboJ 
Țicteanu 7, Beldeanu 7 (min. 87 Bumbescu), 
Câmătaru 8, Bălăci 7 (min. 75 Cirțu 6).

CHIMIA : Pavel 8 — Cîrceag 6, Basne 6, 
Stan 6, Iordan 6, Carabageac 7 — Teleșpon 7, Caca 6. Rărfcirn— 6.

A arbitrat : M. Fediuc (Suceava) 9 ; ta linie : N. Georgescu p U Urdeu 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : LEPADATU, ȘTEFANetCU.
Cartonașe roșii : NEGRI LA. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 8-0 (4—C).

• ......

CRAIOVA, 24 (prin telefon)
Localnicii au început ,,în 

trombă" și, chiar din min. 7, 
au luat conducerea printr-un 
șut bombă al lui UNGUREANU, 
balonul ricoșînd în poartă din 
bara transversală. în continua
re. Cămătaru (de două ori) și 
Țicleanu ratează ocazii bune, 
iar în min. 26 portarul Pavel 
(care avea să intervină în 
tinuare de multe ori cu 
ces) respinge în corner 
cap" al lui Beldeanu. Din____
30, gazdele rămîn în 10 oameni 
prin eliminarea lui Negrilă 
pentru ripostă la un fault de 
joc. Deși în inferioritate nume- 
ieă, Universitatea păstrează i- 

nițiativa și, în min. 35, Cri- 
șan trimite cu capul în bară.

După pauză, gazdele continuă

Bă’btrț 6, Lepădate 7

• -
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46
42
36
36
35
34
34
34
33
33
33
33
33
32
32
31
29
26

con- 
suc-

min.

să stăpinească terenul ți ur
mează a frumoasă suită de trei 
roluri ale lui CAMATARU : ia 
min. 48, el reia a centrare a Iui 
Purima. in min. 55 Înscrie ea 
capul la o lovitură liberă late
rală a lui Crișan ți, ia fine, in 
min. 74, marchează ea nn șut 
plasat din marginea careului. 
Intre timp. CARABAGEAC re
dusese scorul șutind ea țtingul 
pe jos, de la 14 m- Același Ca
rabageac ratează o lovitură de 
la 11 m., în min. 78, portarul 
Boldi ci. reușind să blocheze 
șut slab. în ansamblu, joc 
discreția gazdelor pentru 
vîlcenii, mulțumiți parcă 
„performanța" răminerii In 
vizia A, au îndrăznit foarte 
tin în atac.

Radu URZ1CEANU

un 
la 
că 
de 

Di- 
pu-

„SUPARAREA1* LUI HAJNAL
TG. MUREȘ- 24 (prin telefon)
îpcă din start, gazdele au 

fost puse fa stare de alarmă de 
fapml că băcăuan::, prin eve- 
tuUa lor. arătau că n-au bătut 
drmn J pînă la Tg. Mureș pen
tru a face un simplu act de 
prezență. Ca urmare, am asistat 
la un joc cestul de agreabil, 
eu ritm vich cu faze de poartă 
avirxț o alternanță aproape per
fectă. Cele mai clare situații de 
gol au fost ratate de Panici 
(m:n 6). Biro I (min 9) și Va
manu (min. 15 ți 22). Parcă 
supârar pe coechipieri că n-au 
putut finaliza idealele lui pase, 
HAJNAL (min. 27) a șutat din- 
tr-e bucată de U ÎS metri, fără 
speranțe pentru Vrsache. Deci : 
1—9. Un minut mai tirziu, Va
manu a vrui să-I imite, dar 
șutul său a lăsat de dorit La 
un nou ..serv ici Hajnal-. (min. 
35). fundașul GALL, eu un șut 
puternic, tras iusă dintr-un 
unghi destul de dificil. > ma
jorat scorul la 2—9. indepârtind 
astfel ți ultimele emoții.

Repriza seetmdă a avut un 
debut spectacuias : fa min. 46, 
„capul" lui Vamanu a fost scos 
cu greutate de Vunvulea. iar in 
min. 59. tabela de marcaj s-a 
schimbat de două ori. la golu
rile lui HAJNAL ți ANTOHL 
la care au avut partea lor de 
eontribuție ți eeî doi portari, 
prin intervențiile lor superfî-

A.S.A. TG. MUREȘ - S. C. BACĂU 3-1 (2-0)
Stadion ..23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ: 

5 000. Au marcat : HAJNAL (min. 27 și 50), GALL (min. 35), respectiv ANTOHI 
(min. 50). Șuturi la poartă : 25-12 (pe poartă : 9-6). Camere : 8-3.

A5A : Vunvulea 6 - Korda 6, Uncheaș 7, Ispir 7, Gali 7 - Varodi 6 
(min. 46 Bozeșan 6), Biro I 7, Bolăni 7 - Both |l 7, Fonici 7, Hajnal 9.

S.C. BACAU : Ursache 5 (min. 58 Mangeoc 7) - Panoite 6, Catargiu 8, 
Q Solomon 7, |. Solomon 6 - Cărpuci 6. Șoșu 6 (min. 61 Elisei 6), Vamanu 
7 — Chitaru 7, Botez 6, Antchi 7.

A arbitrat : M. Popescu 9 ; la linie : N. Suciu (ambii din București) șl 
M. Mororu (Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 5-2 (2-1).
• —■

ciale. Pînă la sfîrșit, jocul a 
păstrat același caracter de an
gajament și luptă deschisă (cu 
avantaj teritorial de partea gaz
delor) , fapt ce ne determină 
să felicităm ambele echipe pen-

tru risipa de energie făcută 
pînă la fluierul final al arbi
trului Max Popescu, care, oda
tă cu acest meci, și-a încheiat 
activitatea.

Adrion VASILESCU
i

CU MULTE ABSENȚE

RAPORTUL ȘUTURILOR: 30.0!
F. C. BAIA MARE - C S. TÎRGOVIȘTE 5-0 (1-0)

Stedioa ,.23 August" : teren foorte bun ; timp excelent ; spectatori 
prez--.atv: 8 000. Au marcat: KOLLER (min. 16 din 11 m și min. 68), r. 
RADU (m n. 66), BALAN (min. 76), MUREȘAN (min. 87). Șuturi la poartă a 
30-C (pe poartă : 16-C). Comere : 10—2.

F.C BAIA MARE : Gccija 7 - Borz 7, Condruc 7, Koller 8, Molnar 7 — 
Secau 6 (nun. 7C Bălan 7), P. Radu 8, Drcgomirescu 7 — Terheș 6, Roznai 6 
(min. 62 Deac 7), Mureșan 7.

C.S.TIRGOVIȘTE : Bc'bulescu 5 - Ștefonescu 5.
- - - - — - " ’ 5 - FI.

— o~ 
. p.

ORADEA, 24 (prin telefon)
Multe absențe au fost în a- 

cest meci disputat pe stadio
nul bihorean. De la gazde — 
Kiss, Bigan, Nagy, Vidac, M. 
Marian toți accidentați ; de la 
oaspeți Cristian II, Tulpan, Gh. 
Radu (la examen), Nicolae și 
Simion (trei cartonașe galbe.- 
ne). Cea mai mare absență a 
constituit-o însă... antrenorul 
principal al buzoienilor Ion Io
nescu — care de joi n-a mai 
dat nici un semn de viață (!?), 
astfel că aceasta l-a avut 
pupitru doar pe „secundul" 
Ioniță. Nici public mult 
fost la meciul de adio din 
vizia A al orădenilor.

Gazdele n-au mai avut rapi
ditate, claritate în acțiuni, e- 
xactitate la poartă. Ele au do
minat copios, au ratat însă 
mult, și, in min. 30, s-au văzut 
conduse prin golul lui GHIZ- 
DEANU primit extrem de ușor, 
contrar cursului jocului. A ur
mat o goană după egalare care 
a venit în min. 58 prin autogo
lul Iui DOBRE (care a deviat 
in poartă șutul lui Mureșan). 
Și din nou ratări cu carul ale 
gazdelor (Florescu penalty — 
min. 60 ; Ghergheli de la 5 m 
— min. 62 ; Mureșan, min.

F. G BIHOR - GLORIA BUZĂU 2-1 (0-1)
foerie ber ; spectatori — e- 
58 — cutogal), DAVfO (mm. 

ta poartă : 25-4 (pe poartă :

David 7, Cobai 6 — Mureșan

la 
Ion 
n-a 
Di-

Stadion F.C. Bihor ; timp câldures ; teren 
proximativ : 2000. Au marcat : DOBRE (min. 
64), respectiv GH1ZDEANU (min. 30). țutari 
11-2). Cornere : 10-2.

F.C. BIHOR : Albu 6 - Horvcth 6. Zare 7. ________ _________ . _
7, Ghergheli 6 (min. 84 Fodor), Neom 5 — Lupău 6, Flcrescu 6. Georgescu 
5 (min. 50 Fildan 6).

GLORIA : Tănase 7 - Nona 6, Petrache 7. Vtad t. Necuice 5 - Ghiz- 
deanu 6, Toma 6, Negoescu 5 — Dobre 7, Stan 5, Petreonu 5.

A arbitrat : Al. Ghigea 8 (Bacău), ta linie : Gh. Retezan (București), 
S. Burlacu (Oraș Gh. Gheorghiu-Dej).

Cartonașe galbene : FILDAN
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5-3 (4-1).

•
65—76, singur cu portarul, și 
Lupău min. 75 — ocazie rari
simă ca și a lui Mureșan) pen
tru ca golul victoriei să-l în
scrie tinărul fundaș central 
DAVID, cu capul, in urma unei 
lovituri libere. Acesta a fost

,UN CAP“■■■»
SATU MARE, 24 (prin telefon)
După anumite calcule teore

tice, meciul acesta se anunța 
a fi printre cele care puteau 
să producă una din surprizele 
etapei finale. în fapt, însă, lu
crurile nu s-au petrecut așa 
cum au sperat presupușii bene
ficiari ai unei eventuale în- 
frîngeri a gazdelor. A înyins 
Olimpia, la capătul unei între
ceri de un nivel mediocru, dis
putat într-un tempo destul de 
lent. Deși cîștigătoare, gazdele 
— evident marcate de miza 
partidei — nu au convins, jocul 
lor purtînd adeseori amprenta 
pripelii, confuziei, Intîmplării. 
De partga cealaltă, oaspeții,

meciul 
chipa 
care a 
teptări 
retrogradarea.

de la Oradea unde e- 
antrenorului E. Jenei 
avut un retur peste aș- 
dar nu a reușit să evite

Stelian TRANDAFIRESCU

INSPIRAT
fără să evolueze la turația o- 
bișnuită, au desfășurat totuși 
un fotbal mai aerisit, mai teh
nic, cu combinații ofensive care 
s-au stins însă de cele mai 
multe ori la marginea careu
lui de 16 m.

In prima parte a 
Olimpia a fost ceva 
tivă și a creat cîteva 
căzii de gol din care 
o singură dată : în
BATHORI II, bine plasat și ne
marcat, Ia mingea înaltă tri
misă din lovitură liberă de V. 
Mureșan, a reluat, cu capul, 
Ia colț. în alte trei situații, în 
min. 7 (Bathori II), min. 20 
(Smarandache) și min. 37 (Both

meciului, 
mai ac- 
bune o- 
a înscris 
min. 26,

«treecu 7 — Furnică 5, Tătcru 5, Kcllo 
Marinescu 5, Pttaru 6.

A arbitrat .-Gh. Juecn (Mediaș) 7 ; ta 
(Sibiu).

Troteai Petschorschi : 8. La juniori : 7-0 
• ■ ■' ■ -- ■

BAIA MARE, 24 (prin telefon)
Partidă între două echipe 

scăpate rr.a: demult de griji, 
care, pe parcursul campionatu
lui, s-au aflat mai mereu în 
plutonul fruntaș. De astădatâ, 
pe teren propriu, băimărenii 
și-au dorit cu ardoare o re
vanșă, după infrîngerea, din tur. 
de la Tîrgoviște, și o reabilitare 
după eșecul usturător din par
tida cu Steaua, de duminica 
trecută. Tentativa le-a reușit, 
fotbaliștii din Baia Mare, do- 
minind autoritar de Ia început, 
aplicind schema bine învățată — 
pase multe, repetate, în spe
ranța de a găsi breșele în de
fensiva partenerei. Prima din
tre ele au... descoperit-o în 
min. 13, dar Roznai a ratat. 3 
minute mai tirziu, F. C. Baia 
Mare a deschis scorul prin 
KOLLER, care a transformat 
un penally, acordat de arbitrul 

care-1 
în 
la

Jucan, la un henț pe 
considerăm involuntar, 
schimb. în finalul reprizei, 
un fault clar, la 15 m, asupra

linte : I.

(4-0).

Ene 6, Alexandru 6, Du- 
Grigore 6 (min. 78 Sava),

Jgnc (Arad) și L. Frunza

lui P. Radu, a acordat o... lo
vitură liberă de la... marginea 
careului.

în repriza secundă, băimăre- 
nii au mărit tempoul și numă
rul acțiunilor ofensive și, după 
alte cîteva ratări ale lui Roz
nai și Condruc. și-au mărit a- 
vantajul in min. 66, 68, 76 și 
87, prin P. RADU (din centra
rea lui Deac). KOLLER (șut 
senzațional, la vinclu. de la 
25 m), BALAN (șut plasat, din 
mijlocul careului și MUREȘAN 
(care l-a imitat pe Koller, cu 
un șut la același colț. Cifrele 
din caseta tehnică subliniază, 
evident, superioritatea gazdelor, 
dar și simpla figurație a echi
pei din Tîrgoviște (nici un șut 
la poartă !) în acțiunile ofensi
ve care a demonstrat o inefi
cacitate greu de bănuit. Așa se 
face că eforturile depuse de a- 
părătorii săi n-au putut îm
piedica o înfrîngere atît de se
veră.

Laurențiu DUMITRESCU

OLIMPIA SATU MARE - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (1-0)
Stadion Olimpia ; teren bun ; timp călduros ; spectatori — aproximativ : 

10 000. A marcat: BATHORI II (min. 26). Șuturi la poartă: 19-16 (pe 
poartă : 7—5). Cornere : 7—3.

OLIMPIA : Feher 7 - V. Mureșan 7,
— Sabou 6, Helvei 6 (min. 79 Marcu), 
Both I 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 6 -

Smarandache 7, Matei 7, M. Popa 7 
Kaiser 6 — Bathdri l| 7, Hațeganu 6,

, Stroe 5 (min. 46 Manea 6), Cazan 7,
B. Grigore 6, Munteanu l| 7 — Tănăsescu 6, O. Ionescu 5 (min. 46 Ene 6), 
Rădulescu 6 - Chihaia 7, lorgulescu 6, Șerbănîcă 6.

A arbitrat : Cr. Teodorescu 9 ; la linie : Gr. . Paraschiv (ambii din 
Buzău) și V. Topan (Cluj-Napoca).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2-0 (1-0).
• rororouronro—

I) gazdele au ratat din poziții 
favorabile. în repriza a doua, 
în general echilibrată. Olimpia 
continuă să rateze, în min. 57 
prin Hațeganu și în min. 63 
prin Helvei, pentru ca în fi
nal sătmărenii să lupte pen

tru menținerea rezultatului, a- 
vînd mari emoții la bara lui 
Ene, din min. 80, și la șutul 
puternic al lui Munteanu II, 
din min. 86, reținut cu dificul
tate de Feher.

Mihai IONESCU



TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

populații a acestei așezări, cele 
mai adinei mulțumiri pentru 
această vizită — mărturie a 
grijii permanente față de oa
meni, a preocupării sale stator
nice pentru ca munca și viața 
lor să fie ferită de necazuri, 
să fie tot mai bună.

La decolarea elicopterului 
prezidențial de la acest punct, 
un mare număr de locuitori ai 
satelor din jur sosiți aici pen
tru a sprijini lucrările ce se 
execută, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă ma
nifestare, exprimîndu-șî 
gostea lor fierbinte 
secretarul general al partidu
lui. sentimentele de 
prețuire pentru activitatea sa

dra- 
pentru

adîncă

neobosită închinată binelui ță
rii, fericirii oamenilor.

Reîntors la Stațiunea de cer
cetări pomicole Voinești, 
varășul 
zitează 
de peri 
noscute 
fructe.

Primul secrțtar al Comitetu
lui județean de partid Dîmbo
vița a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
calde mulțumiri pentru vizita 
efectuată și-l încredințează că 
indicațiile sale vor fi aplicate 
întocmai.

în drum spre Capitală, eli
copterul prezidențial survolea
ză cimpia cuprinsă intre riu- 
rile Dîmbovița și Argeș, tre- 
cînd deasupra zonelor Cîmpu- 
lung, Curtea de Argeș, Pitești.

to- 
Nicolae Ceaușescu vi- 
cîteva din plantațiile 
și meri ale acestei cu- 
unităti producătoare de

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII CIPRU,

SPYROS KYPRIANOU
(Urmare din pag. 1)

nut într-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

★
Președintele Republicii Cipru, 

Spyros Kyprianou, și doamna 
Mimi Kyprianou au făcut sim- 
bătă, o vizită protocolară pre
ședintelui _ 
România, 
Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae

Președintele Spyros Kypria- 
nou a adresat președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu in
vitația de a face o vizită ofi
cială în Republica Cipru. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Convorbirile 
ambianță 
reciprocă, 
prietenie.

au loc într-o 
de înțelegere și stimă 

de cordialitate șl

★

de-a doua zi a vizl-

in „patrulaterul4* de ia Banska Bystrica

PERFORMANȚE REMARCABILE ALE ATLEȚILOR ROMANI
9

Ei au cîștigat 5 din cele 6 meciuri susținute
BANSKA BYSTRICA, 24 (prin telefon). In „patrulaterul*4 atle

tic, echipe masculine și feminine ale Austriei, Cehoslovaciei* 
României și Ungariei, sportivii noștri au avut o bună prestație. 
Fetele au cîștigat cele 3 intilniri :86—70 p cu Cehoslovacia, 83—73 
p cu Ungaria și 105—51 p cu Austria, iar băieții și-au adjudecat 
meciurile cu Austria (133—76 p)± și Ungaria (105—104), pierzin- 
du-1, la mare luptă, pe cel cu

Sîmbătă, In prima zi a compe
tiției, atleții și atletele românce 
au avut o comportare frumoasă 
cîștigînd 9 din cele 16 probe 
ale patrulaterului. Dintre învin
gători, evidențiem, în primul 
rind, pe constănțeanca Maria 
Samungi pentru cel mai bun re
zultat al carierei sale la 400 m 
— 52,07 s (recordul țării 51,20 ■ 
Mariana Suman ’74) și pe craio- 
veanul Nicolae Onescu, de ase
menea cu un record personal la 
1500 m — 3 :39,6. Alt oonstăn- 
țean, Horia Toboc eu 46,20 s s-a 
apropiat la 0.16 s de propriul său 
record republican, realizînd una 
dintre cele mai bune performan
țe europene.

Rezultate din orima zl a con
cursurilor : BARBAȚI : 100 m :
Sușelescu (R)) 10,52, Nagy (U)
10,63, Bălțat (R) 10,66 ; 400 m :
Toboc (R) 46,20, Kolar (C) 46,29, 
St. Nagy (R) 47,16 ; 1500 m :
Onescu (R) 3 : 39,6, Ghipu (R)
3 : 40,3, Nemeth (A) 3 : 42.0 ;
10 000 m : Niculescu (R) 29 : 24.8. 
Golacs (U) 29 : 25,2, Zwiefelhofer 
(C) 29 : 25.3... 5. Zaharia (R)
29 : 28,1 ; 110 mg : Ivan (C)
14,09, Cerovski CC) 14.21, Bodo (U) 
14,24, Teașcă (R) 14.27, Palffy (R) 
14,28 ; triplu ; Corbu (R) 16,26,
Bakoși (U) 16,24 m, Hradll (C)
16,11 m, Ghioroaie -
greutate : Kaczor 
Brabec (C) 19,37
18,97 m... 7. Nagy 
8. Zamfirache (R) 14,74 
ță : Nemeth (U) 88,18 m, Temessy 
(U) 85,36 m, Hanusovski (C) 80,78 m. 
Raduly-Zbrgo (R) 77,68 m ; 4 x 
100 m : Cehoslovacia 39,89, Unga
ria 40,04, România (Tudor, Du
mitrescu, Bălțat, Sușelescu) 40,64. 
CLASAMENTE : România cu
Cehoslovacia 53—52 p, cu Ungaria 
53—51 p, cu Austria 68—36 p.

FEMEI : 100 m : Orosz (U)
11,56, Kratochvilova (C) 11.58, G. 
Ionescu (R) 11,77... 7. Chiricuță
(R) 11,94 ; 400 m ; Samungi (R) 
52,07, Wildschack (A) 52,49. Ko-

(U) 
m.
(R)

m ; 
m, 

(C) 
m.

15.75
19,55 

Vlk
14,98 

m ; sull-

Cehoslovacia (99—111 p) 1 
rodi (R) 53,29 (într-o serie. In a- 
fară de concurs, N. Lazarduc a 
realizat 53,12) ; 1 500 m : Silai (B) 
4 : 08,9, Lazar (U) 4 :15,7, Sudlcka 
(C) 4 :16.2... 5. Radu (R) 4 : 19,7 ; 
100 mg : Dumitrescu (B) 13,42,
Schonauerova (C) 13,59, Papp (U) 
13,88, Alloril (R) 14,14 ; înălțime s 
Matay (U) 1,89 m. Popa (R> 1.87, 
Skotnicka (C) 1,78 m, Vasile (R) 
1,78 ; suliță : ZorgO-Kaduly (B) 
60,52 m, Janak (U) 58,68 m, Ra- 
koezi (U) 54,1® m... 8. Boghln
40,90 m ; 4 x 100 m : Ungaria 
44,60, Cehoslovacia 44,89, România 
(Aflorii, Chiricuță, Dumitrescu, 
Ionescu) 45,48 — record național. 
CLASAMENTE : România cu Ce
hoslovacia 41—32 p, cu Ungaria 
38—35 p, cu Austria 49—24 p.

Un excelent record național a 
realizat Toboc, duminică, In 
cursa de 400 mg. In această zi 
atleții noștri au repurtat victo
ria In alte 9 probe.

Rezultate : BĂRBAȚI : 200 m î 
Sușelescu ZI,30, Kiss (U) 21,32,
Bâlțait 21,55 ; 800 m : Piachy (C) s 
1:48,6, Taroczay (U) 1:48,9, O-
nescu 1:49,5, ... 7. Șt. Nagy 1:93.0; 
5000 m : Milonlk (A) 14:14,2,
Vager (A) 14:14,8, Moravclk (C)
14:14,8, Niculescu 14:17,3, ...6. An- 
dreica 14:24,1 ; 400 mg : Toboc
50,41 — record, Kodejs (O 50,64, 
Brecka (C) 51,56 „. 8. Avram
52,39 ; 3000 m obst. : Copu 8:30,6, 
Slovak (O) 8:36,3, Rak (C) 8:48,5;

m...

...6.

lungime : Priscak (C) 7,81 m«
Leitner (C) 7,77, Szenti (U) 7.50 
m, 5. Corbu 7,50 m, 6. Vasile 
7,31 m ; disc : Fejer (U) 62.06 m, 
Wybraniec (C) 61,32 m, Bugiar
(C) 60,M m, Nagy 60,66 m ... 6. 
Zamfirache 57,88 m ; ciocan • T. 
Stan 69,14 m, Chamrad (C) 68.38 
m, Skoumal (C) 68,14 m... “ 
dar 65,70 m ; înălțime : 
2,20 m, Proteasa 2,18 m, 
(U) 2,18 m, ... 5. Albu 
4X400 m : Cehoslovacia
Ungaria 3:07,7, România 
trescu. Avram, Șt. Nagy, 
3:11,2.

FEMEI : 200 m : Kratochvilove 
(C) 23,46, Orosz (U) 23.47, Sa
mungi 24,15 ... 7. Korodi 24,61 j 
800 m ; Lovin 1:58.5. Wildsek (A) 
1:59,4, Tărîță 2:01.8; 3000 m s
Puică 9:10,4, Lazar (U) 9:20,2,
Jakabl (U) 9:23,1. Tar a abando
nat ; 400 mg : Stancu (R) 57,54,
Mohacs (U) 58.25, Slamova (O)
58,89, ... 5. Banciu 59.53 : lungime: 
G. Ionescu 6,52 m. Papp (U) 
6.46 m. Antin 6,43 m ; greutate : 
Fibingerova (C) 20.08 m, Loghin 
18,37 m, Bartonova (C) 18,28 m... 5. 
Anghel 15,24 m ; disc : Herczog 
(U) 61,20 m, Pro uz-o va (C) 60,08
m, Csoke (U) 58,22 m, M. Ionescu 
54,30 m... 6. Anghel 51,86 m;
4X400 m : România (Korodi, La- 
zarciuc, Stancu, Samungi) 3:31,5, 
Cehoslovacia 3:33,0, Ungaria 
3:34,1.
NATALIA MARÂȘESCU — 4:01,7

După o lungă absență ccmpe- 
tițională, campioana țării Natalia 
Mărășescu și-a făcut reintrarea, 
sîmbătă, la Pitești. Ea a realizat 
un rezultat remarcabil 4 : 01,7 pe 
1 500 m, al doilea din bilanțul 
mondial 1979.

6. Btn- 
Hrabal
Major 

2.15 ; 
3:07,4, 

(Dumi- 
Toboc)

REUNIUNEA COMISIEI SPORT
DE PERFORMANTA A F.I.S.A
Sîmbătă dimineață a avut 

loc, la București, reuniunea Co
misiei sport de performantă 
a F.I.S.A. (Federația internațio
nală de canotaj). Au luat parte 
Denis Oswald (Elveția) — se-

★
La Palatul Republicii au în

ceput. în ziua de 23 iunie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Cipru, Spyros Ky
prianou.

Convorbirile sini consacrate 
examinării stadiului actual și a 
perspectivelor de dezvoltare a 
relațiilor româno-cipriote, pre
cum și a unui cerc larg d« 
probleme ale vieții politice in
ternaționale.

In cea
tei de stat pe care o întreprinde 
în tara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele 
Republicii Cipru, Spyros Ky- 
prianou. împreună cu doamna 
Mimi Kyprianou, a vizitat cu
noscuta stațiune turistică Po
iana Brașov.

In tot timpul vizitei, nu
meroși locuitori ai municipiu
lui de Ia poalele Tîmpei, pre
cum și oamenii muncii aflați 
Ia odihnă in stațiunea Poiana 
Brașov au salutat cu căldură 
pe solii poporului cipriot.

ULTIMELE ÎNTRECERI ALE C.M. Șl C.E
DE HALTERE JUNIORI

EVA FERENCZI IN FINALA DE SIMPLU
A „INTERNAȚIONALELOR11 IUGOSLAVIEI (juniori)

La prima ediție a Campiona
telor internaționale de tenis de 
masă (juniori) ale Iugoslaviei, 
sportiva noastră Eva Ferenczi 
a obținut un frumos succes, 
reușind să ajungă in finala 
probei de simplu, care s-a dis
putat aseară tîrziu. Ea a avut

ca adversară pe valoroasa ju
cătoare iugoslavă Gordana Per- 
kucin, pe care o învinsese sîm- 
bătă cu 2—1, în cadrul probei 
pe echipe. Rezultatele finale și 
amănunte, în ziarul nostru de 
miine.

DEBREȚIN, 24 (prin telefon). 
Campionatele mondiale și euro
pene de haltere pentru juniori 
s-au încheiat cu o prestație pro
mițătoare a reprezentanților noș
tri. Ion Bălaș, Vasile Roșu și Eu
gen Chivu au obținut 9 medalii 
(2 aur, 2 argint și 5 bronz), iar 
selecționata României a ocupat 
locul VI în Ierarhia europeană șl 
poziția a VIII-a în cea mondială, 
întrecînd printre altele reprezen
tativele Cehoslovaciei, R.F. Ger
mania, S.U.A., Suediei, Austriei, 
Franței, Spaniei, Iugoslaviei ș.a. 
Au punctat sportivi din 34 țări. 
Pe primele locuri s-a clasat for
mația U.R.S.S., urmată de cele 
ale Bulgariei șl R.D. Germane.

La cat. semigrea (90 kg) Mihal 
Liviu a corectat recordul națio
nal la „smuls*4 cu 142,5 kg, ocu- 
pînd loul 5 (mondial și euro
pean), dar la „aruncat*4 a ratat 
cele 3 încercări la 150 kg.

Iată clasamentele (mondial șl 
european) în întrecerile din ulti
mele zile : * ~
A. Kilazev 
(165 + 197,5) ; 
garia) 337,5 
Mantek (R.D.G.) 330 kg (150, 180) 
CAT. GREA-UȘOA.RA (100 kg) : 
1. S. Gnezdilov (U.R.S.S.) 357,5
kg (157,5+200) ; 2. K. Keranov

CAT. SEMIGREA 1. 
(U.R.S.S.) 362,5 kg

2. L. Nikolov (Bul- 
kg (145+192,5) ; 3. F.

»

Turneul internațional de Baschet pentru junioare de ia Sihiu
—. ■ - -------------- — —

ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT LOCUL I
SIBIU, 24 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate 
s-a încheiat turneul internațio
nal de baschet la care au luat 
parte selecționatele de junioare 
ale Bulgariei, Olandei, Unga
riei și României. întrecerile au 
fost interesante, unele dintre 
ele echilibrate și au fost 
urmărite de un public nu
meros, entuziast, bun cunoscă
tor al acestui joc sportiv. Tur
neul a constituit un test util 
al pregătirilor pe care partici
pantele le efectuează in vede
rea campionatului european 
din acest an (luna iulie, în 
Italia), inclusiv pentru echipa 
A a țării noastre, antrenată de 
Gh. Roșu și M. Fleșeriu.

Reprezentativa României a 
repurtat un frumos succes, cu
cerind, într-o campanie selec
tă, locul I in clasamentul com
petiției și dîndu-ne speranțe 
într-o comportare onorabilă la 
apropiatele întreceri ale „eu-

ropcr.elor". Partida care avea 
să decidă câștigătoarea turneu
lui s-a desfășurat între forma
țiile României A și Bulgariei. 
Meciul a ținut încordată aten
ția,. asistenței pină la fluierul 
final. Tinerele noastre baschet
baliste au abordat partida ti
morate, nesigure pe execuții ; 
ca urmare, inițiativa a aparți
nut la început selecționatei 
bulgare, dar, pe parcurs, lotul 
român a refăcut, treptat, din 
handicap, iar in min. 13 a ega
lat : 22—22. în continuare, a- 
vantajul a alternat, iar la pau
ză, jucătoarele noastre aveau 
un avans minim : 38—37. La 
reluare, sportivele bulgare e- 
galează, preiau conducerea 
se distanțează, după 
chipa țării noastre a pornit o 
„cursă de urmărire" captivan
tă. în final, datorită prestației 
dezinvolte și eficiente a Mag- 
dalenei Pali, se realizează e- 
galarea — 78—78 — și tot Pal!

— Bul- 
succes 

categoric 
fi avut

care
Și 
e-

izbutește să înscrie coșul vic
toriei, în ultima secundă a me
ciului. Deci, România 
garia 80—78 (38—37), 
care putea fi mai 
dacă antrenorii le-ar
la dispoziție și pe Katalin Sza
bo și Francisca Funkenhauser, 
absente de la acest turneu. 
Coșgeterele jocului : Pali 21, 
Hagiu 12, Solovastru 9, 
resztesi 7 pentru 
pectiv Slavceva 
22.

Alte rezultate :
Olanda 87—61 (46—37), Olanda 
— România B 80—62 (51—28), 
Bulgaria — Ungaria 91—6Z 
(54—28), România A — Olanda 
64—66 (20—35).

Clasament final : 1. România 
A 7 p, 2. Bulgaria 7 p, 3. Un
garia 6 p, 4. Glanda 6 p, 5. 
România B 4 p.

Ke-
România res-
24, Tabakova

Bulgaria

Paul 1OVAN

(Bulgaria) 352,5 kg (157,54-195) ; 3. 
O. Tanurov (U.R.S.S.) 347,5 kg 
(157,54-190) ; CAT. GREA (110 
kg) : 1. V. Klokov (U.R.S.S.)
380 kg (1704-210 — rec. mondial — 

------- 2. R. Wlyszuwa 
kg (1554-200), 3. M. 
(R.D.G.) 327 kg
CAT. SUPERGREA 
1. S. Mendez (Cuba) 
record mondial —

v.r. 207,5), 
(R.D.G.) 355
Kahnleld 
(147+180) ;
(+110 kg.) : 
387,5 kg —
v.r. 375 kg (167,5+220 — rec. mon
dial — v.r. 217,5), 2. A. Krastev 
(Bulgaria) 385 kg (172,5 — rec. 
mondial — v.r. 171 — +212,5 — 
campion european), 3. S. Salz- 
weder (R.D.G.) 355 kg (150+205).

v.r.

S.

Toma RĂBȘAN

cretar general al F.I.S.A.. dr. 
Claus Hess (R.F.G.). membru 
al F.I.S.A. și președintele comi
siei sport de performanță, pre
cum și membru acestei comisii. 
Pe ordinea de zi s-au aflat 
probleme privind formarea și 
pregătirea antrenorilor, precum 
și aplicarea noului cod de 
curse.

Din partea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, participanții la reuniune 
au foșt salutați de tovarășa 
Lia Manoliu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. și al. C.O.R.

RUGB1ȘTII Dl LA STRUA
ÎNVINGĂTORI LA MOSCOVA

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Echipa de rugby Steaua Bucu
rești. campioana României, a 
Intîlnit la Moscova, intr-un joc 
internațional amical. 
Academiei militare de 
„Iuri Gagarin". Jucînd 
bin-e, rugbyștii români au obții 
nut victoria cu 26—11 (4—3).

echipa 
aviație 
foarte

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Roland Wieser 

(R.D.G.) a stabilit la Leipzig un 
nou record european în proba 
de 20 km marș, cu lh 21 : 21. • In 
concursul de la Cork, irlandezul 
Coghlan a terminat învingător în 
proba de o milă, cu 3 :54,8. La 
prăjină, francezul Bellot a sărit 
5,45 m • Maratonul de la Winni
peg (Canada) a fost cîștigat de 
japonezul Wataru Sâkamoto — 
42,195 km în 2h 17 :31. • La 
Leipzig, a început întîlnirea din
tre echipele feminine și mascu
line ale R. D. Germane, și 
U.R.S.S. După prima zi, gazdele 
conduc cu scorul de 103—98 p (la 
feminin, 61—96 puncte în favoarea 
echipei R. D. Germane). Cîteva 
rezultate : masculin : 10 000 m — 
Antipov (U.R.S.S.) 28 :18,8 ; șta
feta 4X100 m : R. D. Germană 
38,82 ; suliță — Hanisch (R.D.G.) 
89,80 m ; 100 m plat — Ray 
(R.D.G.) 10,32 ; înălțime — Beil- 
schmidt (R.D.G.) 2.29 m ; lun
gime — Dombrowschi (R.D.G.) 
8,09 m ; feminin : lungime — Stu- 
kaane (U.R.S.S.) 6,77 m ; 800 m — 
Porockina (U.R.S.S.) 1 : 59,0 ;
greutate — Adam (R.D.G.) 21,86 
m ; 100 m garduri — Anisimova 
(U.R.S.S.) 12,80 ; 100 m — Oelsner 
(R.D.G.) 11,14.

BOX • La New York, campio
nul mondial la categoria grea 
(versiunea W.B.C.), Larry Homes
1- a învins prin k.o. în repriza a
12-a pe Mike Weaver. Deținăto
rul centurii oficiale ' ”
Clay.

FOTBAL 
ternațional 
tineret de __ _ . .
cui trei, s-au întîlnit echipele Un
gariei și Franței. Fotbaliștii un
guri au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (1—0). Pentru locul 7 e- 
chipa Iugoslaviei a întrecut cu
2— 1 (1—0) formația Irlandei
• Selecționata europeană care

este Cassius

turneul in- 
echipelor de

• In 
rezervat 
la Toulon, pentru lo-

va întîlnl astăzi echipa Argenti
nei, campioană a lumii, a sus
ținut un meci- de verificare la 
Buenos Aires. Fotbaliștii euro
peni au învins cu scorul de 6—0, 
o echipă de juniori din localitate- 
Din echipa europeană se remarcă 
prezența lui Platini, Asensi, Krol, 
Tardelli, Rossi și Causio.

PENTATLON • Concursul de 
La Londra s-a încheiat cu victo
ria vest-germanului Axei Sta- 
mann, cu 5 407 p. Pe echipe a cîști
gat Ungaria — 15 910 p.

RUGBY • Continuîndu-șf tur
neul în Noua Zeelandă, echipa 
Franței a fost învinsă la Hamilton 
de o selecționată a regiunii Waka- 
lato cu 18—15 (9—9).

ȘAH • In turneul de La Wad- 
dinexvecn (Olanda), pe primul loc 
s-a .
din 6 posibile, urmat de Kava- 
lek 3 p., 
l‘/i P.

TENIS • Turneul de 
biton (Anglia) a 
Iul V. Amaya (S.U.A.), 
tor cu 6—4, 7—5 în fina;a cu aus
tralianul M. Edmondson. In se
mifinale : Amaya — Gottfried 
7—6, 6—3 ; Edmondson — Dibley 
7—6. 6—4. O Finală la Eastbour
ne : Chris Evert — Martina Na
vratilova 7—5, 5—7. 13—11. Evert
învinsese în semifinale cu 6—3. 
6—2 pe Wade, iar Navratilova se 
calificase prin abandonul lui Aus
tin, accidentată.

TIR • La Montecatini, se 
desfășoară în prezent campiona
tele europene <le talere arunca
te din șanț. Pe echipe victoria a 
revenit selecționatei 
U.R.S.S. — 575 t.d. 
Finlanda — 574 t.d. 
573 t.d. La feminin 
învingătoare echipa 
263 t.d

clasat A. Karpov, cu 5 p.

Hort 2*/2 P. Sosonko

la Sur- 
revenit 

învingă-

masculine a 
urmată de 
și Franța — 
a terminat 
u.R.s.s. —


