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După o finală modestă

STEAUA A CÎȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI"
3-0 (2 0) ieri cu Sportul studențesc

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, simbătă, 30 iunie, a 
avut loc în stațiunea Neptun 
ședința comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale și a 
Guvernului Republicii Socialis
te România.

în cadrul ședinței a fost exa
minat proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român cu pri
vire Ia planul cincinal 1981— 
1985 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a 
României pînă în 1990.

Comitetul Politic Executiv, 
Biroul Permanent al Consiliu
lui Suprem și guvernul au 
apreciat că direcțiile principale 
și orientările dezvoilării econo
mice și sociale a țării pentru 
anii viitori, cuprinse în docu
mentele supuse dezbaterii, sînt 
în conformitate cu prevederile 
Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, ele jalonînd o

etapă nouă, calitativ superioa
ră, în opera de industrializare 
socialistă a țării, de ridicare pe 
o treaptă mal înaltă a agricul
turii, de dezvoltare și moder
nizare a forțelor de producție 
pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Conti
nuing în ritm susținut procesul 
dezvoltării și modernizării eco
nomiei naționale, prevederile 
proiectului de Directive vizează 
ridicarea la un nivel calitativ 
superior a Întregii activități eco
nomice, valorificarea intensivă, 
complexă a resurselor materia
le șl umane de care dispune 
societatea noastră. In același 
timp, se' urmărește asigurarea 
unei maxime eficiente economi
ce în toate domeniile de activi
tate în vederea sporirii necon
tenite a avuției naționale și a 
venitului național. Pe această 
bază, proiectul de Directive 
prevede un cuprinzător program 
de creștere In continuare a ni
velului de trai material și spi
ritual al întregului nostru po
por — țelul Buprem al politicii 
partidului, esența Întregii opere

(Continuare in pag. 2-3)

Victorie dară, detașată, a Ste
lei in finala cu Sportul stu
dențesc.

Victorie absolut meritată, ne
pusă nici un singur minut la 
indoială de lin adversar domi
nat la toate capitolele de joc.

Și totuși, de cit fotbal și de 
ce fel de fotbal putem vorbi 
referindu-ne la așteptata „mare 
finală** de ieri 1

Este limpede pentru orice om 
realist că valoarea fotbalului 
nostru, modestă, nu se poate 
schimba peste noapte, de azi pe 
mîine. Consecuția meciurilor 
mediocre și slabe, o realitate 
notorie, ne interzice — prin le
gica incontestabilă a demons
trației — mari speranțe atunci 
etnd mergem la un meci de fot
bal. Iată însă că la o partidă 
cum este finala Cupei Româ
niei, angajînd două echipe „cu 
nume", ne ducem cu nădejdea 
că vom asista la un spectacol 
fotbalistic care să ' se înscrie 
totuși în excepție.

O finală a Cupei obligă ! 
Zeci de mii de spectatori, sute 
de mii și milioane de telespec
tatori. Existînd și precedentul 
„finalei de campionat**, dintre 
Dinamo și F. C. Argeș, de du
minica trecută, un meci cu to
tul remarcabil, am nutrit cre
dința că exemplul bun va 
avea o influență fericită și 
asupra finalistelor Cupei Româ
niei. La teren însă, ne-am dai

Minutul 31 al finalei : C. Zamfir 
canu (în stingă fotografiei) care 
SteatiM

l-a pasat inspirat lui M. Rădu- 
a șutat neiertător: 2—0 pentru 

Foto : Dragoș NEAGU

„Cupa Europei - Bruno Zauli“

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
PĂSTREAZĂ ȘANSE DE CALIFICARE

PENTRU FINALA „A

Tinăra Florența Țacu a marcat 
un frumos salt de calitate, ob- 
tinind un promițător rezultat, 

de peste 63 m

ECIIIPA DE POLO
A ROMÂNIEI -

SOFIA, 1 (prin telefon). în 
după-amiaza zilei de simbătă, 
pe stadionul „Vasil Levski", 
s-au desfășurat, într-o ambian
ță favorabilă (vreme frumoasă, 
mii de spectatori, punctualita
tea organizatorilor) întrecerile 
uneia din grupele semifinale 
feminine ale celei de a VII-a 
ediții a „Cupei Europei — Bru
no Zauli".

Din cele 8 echipe naționale 
participante, primele 2 s-au 
calificat pentru finala A de la 
Torino, următoarele 2 pentru 
finala B de la Antony, de unde 
cîștigătoarea va accede și ea 
In prima finală. Clasamentul :
1. R. D. Germană 109,5 p,
2. Bulgaria 102 p, 3. România 
91 p. 4. Elveția 57,5 p. 5. Fin
landa 55 p, 6. Belgia 51 p,

7. Norvegia 44 p, 8. Spaaia 
27 p.

Citeva rezultate notabile. 
Printre acestea și 4 noi recor
duri ale competiției : Nikolina 
Șt ere va (Bulgaria) 1:57,4 la 
800 m, Maricica Puică (Româ
nia) 8:49,1 la 3000 m, echipele 
de ștafetă ale R. D. Germane 
42,60 la 4X100 m și 3:24,9 la 
4X 400 m.

6 noi recorduri naționale : 
România la 4X100 m și 4X400 
m, Bulgaria La 4X400 m și su
liță, Finlanda la 100 mg și 
Spania la disc.

Desigur, ne-am fi așteptat la 
mai mult de la o întrecere în

Horia CRiSTEA

(Continuare în pag. a 4-a)

NEÎNVINSĂ
IN „TROFEUL

CELOR
6 NAȚIUNI" Șl

DE
ECHIPELE

TENIS DE MASA
ALE ROMÂNIEI

AU ÎNTRECUT CU 31
REPREZENTATIVELE

R. D. GERMANE
Amănunte în pag. a 4-a

seama că punctul de vedere al 
tribunelor, al spectatorilor, a! 
iubitorilor fotbalului nostru 
este, iarăși, cu totul diferit de 
punctul de vedere al echipelor 
și al jucătorilor.

Am urmărit una dintre cele 
mai modeste finale ale Cupei 
din cite s-au jucat la noi ! Din 
vina Sportului. în primul rînd, 
care, după eliminarea a două 
echipe fruntașe, F.C. Argeș și 
Dinamo, ieri a fost realmente 
de nerecunoscut. în atac nu a 
contat, practic, în joc, în apă
rare a lăsat „bulevarde" de 
trecere adversarilor, iar despre 
ideea tactică a echipei credem

că nu a existat spectator sau 
telespectator care să fi fost în 
stare s-o „descifreze" în evo
luția de ieri.

Deși a cîștigat „la pas", foar
te ușor, fără să forțeze nici un 
moment. Steaua nu și-a adus 
nici ea așteptata contribuție la 
ridicarea nivelului tehnic s! 
spectacular al finalei, multu- 
mindu-se să servească specta
torilor cîteva „lingurițe de fot
bal adevărat", cu care s-a de-

Marius POPESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Campionatele internaționale de pentatlon modern

DOAR PATRU SPORTIVI CU PUNCTAJ MAXIM
IN PROBA DE CĂLĂRIE

într-o ambianță sărbătoreas
că, simbătă au debutat între
cerile celei de a 23-a ediții a 
Campionatelor internaționale 
de pentatlon ale României, 
care reunesc la start specialiști 
ai genului din Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Polo
nia, Ungaria și România (cu 
3 formații, una de seniori și 
două de juniori).

Pe parcursul . amenajat la 
stadionul Olimpia din Capitală 
— clubul bucureștean (președin
te, Dan Ionescu) dovedindu-se, 
ca de atîtea ori, o gazdă de
osebit de ospitalieră — s-a 
desfășurat prima probă a 
competiției, călăria. Trebuie

„Regata internațională Snagov“

AL DOILEA CONCURS A FOST DOMINAT 
DE CANOTOARELE NOASTRE!

Simbătă dimineața, la Sna- 
gov, termometrele Înregistrau 38 
de grade. Căldurii toride i s-a 
adăugat, de data aceasta, la cel 
de al II-lea concurs al „Rega
tei Snagov", un vînt potrivnic, 
care sufla cu 3—4 metri pc 
secundă. Cu toate acestea, fina
lele au fost extrem de frumoa
se șl interesante și au arătat 
din nou că sportivele noastre 
se află pe un drum bun, ele 
reușind să se claseze în toate 
cele șase probe pe locul întîi, 
intrecind canotoarele din Bul
garia, Cehoslovacia. R.D. Ger
mană, Polonia si R.S.S. Ucrai
neană.

Prima finală a fost cea a 
schifurilor de 4+1 rame. De 
data aceasta ambarcațiunea, a- 
vînd ca stroc pe Elena Avram, 
a luat un start rapid și cu o 
cadență ridicată s-a distanțat 
încă din plecare. Sportivele din 
R.D. Germană șl Bulgaria au 
încercat să se apropie de 
românce, dar eforturile lor nu 
au avut succes, astfel că fetele 
noastre au trecut linia de sosire 
cu un avans substanțial.

Dispută interesantă a ambar
cațiunilor de 2 vîsle. Cup’ul 
Olga Homeghi—Marla Macoviciue 
s-a instalat la conducerea cursei 
■''ediat după start și vîslind

intr-un ritm susținut, cu toată 
rezistența vîntului, cele două 
sportive românce au reușit să 
termine din nou pe primul loc, 
devansînd echipajele R.D. Ger
mane și Bulgariei.

Finala de 2 rame a însemnat 
un nou succes pentru culorile 
noastre. Lupta pentru locul I 
s-a dat. în această cursă, spre 
satisfacția noastră. între două 
ambarcațiuni românești : Elena 
Oprea—Floricc Dospineseu și 
Elena Lucaci—Olga Fundărescu.

Paul IOVAN

să subliniem, de la început, 
că. la fel ca și în cazul altor 
întreceri internaționale simi
lare, federația noastră de spe
cialitate (eforturile sale orga
nizatorice sînt la înălțime) a 
pus la dispoziția concurenților 
un material cabalin de calita
te și a depins numai de măies
tria pentatloniștilor de a rea
liza parcursul în condiții op
time. Sesizînd acest lucru, ma
joritatea sportivilor au căutat 
să obțină maximum de punc
taj, dar aoest lucru l-au reu
șit doar patru dintre cei 32 
prezenți la start : A. Deri (Un
garia). Gh. Atanasiu (România, 
j. II), I. Terzmierskî (Bulga
ria), O. Wermescher (Româ
nia, j. I). Cei mai mulți au 
plătit însă tribut unor erori 
minime de parcurs, cu deose
bire datorită „grabei" cu care 
au vrut să depășească obstaco
lele. Fără a fi de o dificultate 
deosebită, parcursul a avut, to
tuși, cîteva mici „capcane" și 
un timp acordat (2 min.) sta
bilit la limita minimă, ceea ce 
și-a pus amprenta asupra evo
luției pentatloniștilor, solicitîn- 
du-le acestora întreaga măies
trie hipică.

Surprinzător, dar constituind, 
totuși, un tonic pentru moralul 
tinerilor noștri pentatloniști 
aflați în preajma „Cupei Prie
tenia", echipierii formațiilor 
de juniori au avut o bună 
prestație. în prim-plan s-au si
tuat componentii echipei de 
juniori I a României, dintre 
ei detașîndu-se O. Wermes
cher, care a terminat fără 
penalizare și cu un timp 
cu puțin inferior cîștigătorului 
probei, T. Halâsz cu 1070 p și

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare In pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)



ȘEDINJA COMUNĂ ELENA TRIFU iNVINGĂTOARE

IN „CUPA STEAUA" LA TENIS ;

A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R., 
BIROULUI PLRMABT AL CONSILIULUI SUPREM Al DEZVOLTĂRII

ECONOMICE Șl SOCIALE Șl A GUVERNULUI
SOCIALISTE

(Urmare din pag. 1)

de construcție socialistă din 
patria noastră.

Comitetul Politic Executiv. 
Biroul Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și guvernul 
apreciază că prevederile proiec
tului de Directive sînt pe de
plin realiste, ele asigurind dez
voltarea armonioasă a tuturor 
ramurilor și sectoarelor de ac
tivitate, a tuturor județelor, 
progresul economico-social al 
întregii țări pe calea socialis
mului și comunismului.

Comitetul Politic Executiv, 
Biroul Permanent al Consiliu
lui Suprem și guvernul au dat 
o înaltă apreciere aportului ne
mijlocit al secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia elaborarea și fun
damentarea prevederilor pro
iectului de Directive, relevînd 
contribuția sa esențială la ela
borarea și înfăptuirea întregii 
politici a partidului, care asigu
ră înaintarea fermă a patriei 
noastre pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului.

în continuarea lucrărilor, a 
fost luat în dezbatere proiectul 
Programului de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului teh
nic pînă în 1990 și orientările 
principale pînă în anul 2000. 
Elaborat în concordantă cu 
strategia dezvoltării economico- 
soeiale a tării, Programul asi
gură orientarea fermă a activi
tății de cercetare și proiectare 
tehnologică în direcții esențiale 

. pentru progresul în ritm înalt 
al economiei naționale și al 
întregii societăți pe baza afir
mării tot mai puternice a re
voluției tehnico-științifice în 
toafe domeniile construcției so
cialiste din țara noastră. Pro
gramul prevede sporirea pu
ternică a rolului și contribuției 
cercetării științifice la lărgirea 
bazei de materii prime și ener
gie și valorificarea lor superioa
ră, reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale, de 
combustibil și energie, moder
nizarea susținută și creșterea 
gradului de tehnicitate a mij
loacelor de producție, ridicarea 
calității produselor, a competi
tivității lor, sporirea contribu
ției tării noastre la schimbul 
mondial de valori. în același 
timp, Programul acordă un rol 
deosebit cercetării teoretice și 
fundamentale.

Comitetul Politic Executiv, 
Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și guvernul au 
dezbătut, de asemenea, proiec
tul Programului de cercetare și 
dezvoltare în domeniul ener
giei pînă în 1990 și orientările 
principale pînă în anul 2000. 
Programul orientează eforturile 
în direcția punerii în valoare 
de noi surse clasice furnizoare 
de energie, precum și a celor 
neclasice — energia solară, 
eoliană, geotermică și altele — 
în scopul satisfacerii cerințelor 
de consum în creștere impuse 
de dezvoltarea în ritm accele
rat a economiei naționale, de 
ridicare continuă a nivelului de 
trai al întregului popor. De 
asemenea, Programul pune un 
accent deosebit pe gospodărirea 
cu maximum de eficiență a 
resurselor energetice ale țării, 
pe introducerea unui regim se
ver de economisire a energici 
și combustibilului — condiție 
esențială pentru asigurarea pro
gresului în ritm înalt al eco
nomici naționale, al ridicării 
nivelului de trai al poporului.

Comitetul Politic Executiv, 
Birou] Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și Guvernul 
Republicii Socialiste România 
au aprobat proiectul de Direc
tive ale Congresului al XH-Iea 
al Partidului Comunist Român 
cu privire la planul cincinal 
1981—1985 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-socia- 
le a României pînă în 1990, 
proiectul Programului de cer
cetare științifică și dezvoltare 
tehnologică pînă în 1990 și 
orientările principale pînă în 
anul 2000 și proiectul Progra
mului de cercetare și dezvoltare 
In domeniul energiei pînă in 

1990 și orientările principale 
pînă în anul 2000 și au hotărît 
ca, pe baza observațiilor și 
propunerilor făcute în cadrul 
ședinței, acestea să fie îmbu
nătățite, urmind ca apoi să fie 
supuse dezbaterii Plenarei Co
mitetului Central al partidului.

în cadrul ședinței, primul 
ministru al guvernului, tovară
șul Ilie Verdeț, a prezentat o 
informare cu privire la ședința 
jubiliară a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
luat act cu deosebită satisfac
ție de primirea călduroasă și 
înalta apreciere de care s-a 
bucurat mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
participanților la ședința jubi
liară a C.A.E.R. Totodată, a 
fost aprobată activitatea dele
gației române la lucrările celei 
de-a 33-a ședințe a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, activitate care a co
respuns intru totul mandatului 
încredințat de Comitetul Poli
tic Executiv.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat însemnătatea deosebită 
a activității desfășurate de 
C.A.E.R., de-a lungul celor trei 
decenii de la crearea sa, pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
țările socialiste membre, în 
scopul propășirii lor economico- 
sociale tot mai rapide. S-a su
bliniat. de asemenea, rolul ac
tiv jucat de România în în
treaga activitate a C.A.E.R., în 
perfecționarea continuă a func
ționării acestei organizații pe 
baza principiilor egalității, su
veranității naționale și liberu
lui consimțămînt al fiecărei 
țări, în vederea îndeplinirii în 
condiții tot mai bune a obiec
tivelor șj atribuțiilor organiza
ției, stabilite prin Statut.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat rolul sporit al C.A.E.R. 
în faza actuală, superioară, în 
care se găsește construcția noii 
orînduiri în țările socialiste, 
pentru soluționarea corespunză
toare a problemelor complexe 
ce stau in fața acestora, pentru 
accelerarea egalizării nivelului 
lor de dezvoltare economică. 
Comitetul Politic Executiv a 
relevat necesitatea orientării 
tot mai ferme a activității 
C.A.E.R. în direcția coordonă
rii planurilor economice, satis
facerii necesităților de materii 
prime, combustibil și energie 
ale țărilor membre, adîncirii 
specializării și cooperării în 
producție, schimbului de tehno
logii avansate, moderne, inten
sificării cooperării științifice și 
tehnice, în cadrul unor acorduri 
pe termen lung, precum și ce
rința perfecționării în continua
re a formelor de activitate a 
acestei organizații, sporirii ope
rativității și eficienței sale, 
adîncirii caracterului său de
mocratic.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că înțelegerile și con
vențiile stabilite cu prilejul 
recentei sesiuni a C.A.E.R. des
chid perspectiva intensificării 
conlucrării pe multiple planuri 
între țările socialiste, în intere
sul înfloririi tot mai rapide a 
fiecărei economii naționale, al 
întăririi forțelor generale ale 
socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru înfăptui
rea de către organismele noas
tre economice a prevederilor 
înscrise în documentele adopta
te de sesiune, exprimând hotă
rârea fermă a României de a 
participa în continuare în mod 
activ la colaborarea în cadrul 
C.A.E.R., de a contribui con
secvent Ia realizarea înțelege
rilor stabilite în interesul pro
gresului economic și social al 
tuturor statelor membre.

★
în cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o Informare cu privire la vi
zita de stat efectuată în țara 
noastră, în perioada 23—26 iu
nie, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii Cipru» 
Spyros Kyprianou.

Comitetul Politie Executiv și-a 
manifestat deplina aprobare și 
a dat o înaltă apreciere rezul
tatelor rodnice ale convorbirilor 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Spyros Kyprianpu, 
care și-au găsit o pregnantă 
expresie în Declarația solemnă 
comună semnată de cei doj șefi 
de stat la încheierea vizitei. 
Declarația solemnă comună rea
firmă hotărirea Republicii So
cialiste România și Republicii 
Cipru de a acționa și conlucra 
tot mai strins, atit pc plan bi
lateral, cit și pe arena interna
țională, în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei apropie
rii, înțelegerii și păcii în Euro
pa și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat că dialogul româno-ci- 
priot la nivel înalt a conferit 
noi dimensiuni relațiilor tradi
ționale dintre cele două țări, a 
evidențiat încă o dată dorința 
României și Ciprului de a im
prima un ritm susținut coope
rării și colaborării româno-ci- 
priote, în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural, precum și în alte do
menii de interes comun. A fost 
exprimată convingerea că dez
voltarea și diversificarea aces
tor raporturi în toate domeniile 
corespund aspirațiilor comune de 
progres și bunăstare ale celor 
două popoare, cauzei generale 
a destinderii și colaborării in
ternaționale.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat importan
ța schimbului de opinii între 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Spyros Kyprianou în legă
tură cu aspecte esențiale ale 
actualității politice internațio
nale. care a evidențiat existența 
unei largi apropieri și simili
tudini a pozițiilor celor două 
țări în problemele care con
fruntă omenirea.

în cadrul convorbirilor, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat poziția 
fermă a țării noastre privind 
soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a situației din 
Cipru, pe baza respectării in- 
dependepței, suveranității, in
tegrității teritoriale, unității și 
nealinierii Republicii Cipru, a 
asigurării conviețuirii pașnice a 
celor două comunități cipriote.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Spyros Kyprianou au relevat 
atenția deosebită pc care Româ
nia și Cipru o acordă proble
melor instaurării unui climat 
trainic de pace și colaborare în 
Balcani și în zona Mediteranel. 
edificării securității și dezvoltă
rii cooperării în Europa, tra
ducerii în viață, ca un tot uni
tar. a Actului final de la Hel
sinki. inclusiv în ceea ce pri
vește adoptarea de măsuri prac
tice de dezangajare militară, 
fără de care nu poale fi con
cepută destinderea, atit pe con
tinentul nostru, cit și în întrea
ga lume.

A fost subliniată dorința și 
hotărirea celor două țări de a 
conlucra tot mai strins pe are
na mondială pentru promova
rea unor relații noi, de deplină 
egalitate și echitate între state, 
pentru trecerea la măsuri con
crete, practice, de dezarmare, 
și în prifnul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru lichidarea sub
dezvoltării șl instaurarea noii 
ordini economice internaționale, 
pentru înfăptuirea dezideratelor 
de pace și progres ale popoare
lor și făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Aprobînd în unanimitate do
cumentele și înțelegerile stabi
lite cu prilejul vizitei, al con
vorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Spyros 
Kyprianou, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri co
respunzătoare pentru aplicarea 
lor în viață, pentru dezvoltarea 
tot mai intensă, pe multiple 
planuri, a relațiilor dintre 
România și Cipru, dintre po
poarele celor două țări, în fo
losul și spre binele lor, al cau
zei progresului, înțelegerii și 
păcii în lume.

★
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, proble
me ale muncii curente de 
partid și de stat.

Conform așteptărilor, favorita 
nr. 1 Elena, Trifu a cîștigat 
turneul de tenis feminin orga
nizat de clubul bucureștean 
Steaua în cadrul circuitului di
vizionar A. Din nou, în finală, 
arădeanca Dorina Brăștin a 
pierdut, nu înainte de a opu
ne însă o dîrză rezistență. Re
prezentanta clubului bucu- 
reștean Progresul a obținut vic
toria cu 4—6, 6—1, 6—4. Cele 
două finaliste s-au calificat în 
cursul semifinalelor care au 
dat următoarele rezultate: Ele
na Trifu (Progresul) — Adriana 
Karaiosifogiu (T.C.B.) 6—3,
6—4 și Dorina Brăștin (U.T.A.) 
— Carmen Cazacliu (Steaua) 
6—3, 6—3.

Proba de dublu a fost și de 
astă dată cîștigată de rutinatul 
cuplu Elena Cotuna (Electrica 
Timișoara) — Adriana Karaio-

„CUM SPFRâNȚllOll“ 
Șl „CUPA 0[ VARĂ“ 

IA TIR
Sîmbătă și duminică au con

tinuat, la poligonul Tunari, În
trecerile din cadrul competițiilor 
de tir „Cupa speranțelor** șl 
„Cupa de vară**. După efectua
rea probei de pușcă standard 
60 f culcat, la tineret fete p<? pri
mul loc se află Roxana Lămășan 
(Olimpia) cu 594 p, urmată de 
Niculina Iosif (I.E.F.S.) 502 p și 
Margareta Voichiu (Olimpia) 578 p. 
La junioare I, locul prim este 
ocupat de Romanlța Petrescu (O- 
limpiia) 989 p,' locul 2 de Carmen 
Calalb (I.E.F.S.) 566 p și locul 3 
de Daniela Oancea (Metalul Bucu
rești) 580 p. Pe locul 1 la ju
niori II se află Brînduș Florin 
(Crlșul Oradea) cu 588 p, pe lo
cul 2 ion Joldea (C.F.R. Arad) 
532 p, iar pe locul 3 Doru Pres
cură (A.S.U. Oradea) 581 p. La 
junioare II Gabriela Andaș (Cri- 
șul Oradea) a ocupat primul loc 
cu 579 p. urmată de Mariana Țin
ti echo (Dinamo) 576 p șl Gabriela 
Ioneseu (Dinamo) 575 p.

In proba de pistol liber, 60 f, 
pe primul loc la tineret se află 
Todor Tașcă (Dinamo) 535 p, iar 
la juniori I, Bogdan Mecu (Di
namo) 519 p. La categoria sa, 
Todor Tașcă a cîștigat și pri
mul loc la pistol viteză 60 f, cu 
590 p, iar la juniori — Ludovic 
Hrihor (C.S.U. Brașov) cu 584 p. 
In proba de mistreț alergător, 
primul loc la tineret este ocupat 
de Valeri Tudor (Olimpia) cu 
541 p, Iar la juniori I de Nicolae 
Boboșca (Cutezătorii) cu 523 p. 
Proba de pușcă liberă 3 X 40 f 
(băieți și fete) a fost cîștigată 
de Marian Dumitru (Politehnica 
Cluj-Niapoca cu 1126 p.

Iată și primii clasați la probele 
de tir cu arcul desfășurate la 
poligonul din parcul Herăstrău, 
în cadrul acelorași competiții : 
seniori — Alexandru Perstic 
(Voința S. Mare) 533 p ; tinefet 
— Gheorghe Birzu (Voința Satu 
Mare) 535 p ; tineret fete — 
Eva Cosmaer (Voința Satu Mare) 
503, juniori — Nicolae Bîrsan (O- 
limpia) 433 p, iar la junioare — 
Elena Kerekeș (A.S.A. Cluj-Na
poca) 525 p.

întrecerile continuă azi cu pro
bele de talere — la poligonul 
Tunari șl cele de tir cu arcul, 
în parcul Herăstrău.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE PENT/
(Urmare din pag. 1)

V. Nemețeanu cu 1040 p. Dar, 
să notăm, mai ales, faptul că 
Gh. Atanasiu (România, j. II) 
a realizat cea mai bună per
formanță a reprezentanților 
noștri, el deținînd, pînă la în
cheierea probei de către spor
tivul ungur A. Deri, locul 
întîi. Desigur, se cuvine să 
menționăm, și pe colegii săi 
de formație, L. Georgescu cu 
1066 p și V. Apetrei cu 1040 p, 
care au adus echipa, deocam
dată, pe locul secund. Desigur, 

O. Wermescher (România, j. I) a avut, în proba de călărie, o 
comportare foarte bună, acumulind maximum de puncte

Foto : V. BAGEAC

sifoglu (T.C.B.) care a între
cut, în finală, perechea tinere
lor Carmen Cazacliu (Steaua)
— Georgeta Oncl (Progresul) 
cu 7—5, 6—2.

In turneul de consolare, fi
nala a dat următorul rezultat: 
Săndița Roca (Dunărea Galați)
— Dana Beleuță (Dinamo 
București) 3—6, 6—2, 7—5.

Sandi IONESCU — coresp.
ADRIAN VIZIRU CIȘTIGĂ 

„CUPA MARAMUREȘULUI0
La cea de a 5-a ediție a tur

neului de tenis, din cadrul cir
cuitului divizionar A, dotata cu 
„Cupa Maramureșului** și orga
nizat de asociația sportivă 
CUPROM din Baia Mare, au 
luat startul 3<0 de jucători din 
mai multe centre ale țării. Finala 
probei de simplu bărbați a reve
nit lui Adrian Viziru (Sănătatea 
Satu Mare) care l-a Întrecut cu 
6—2, 4—6, 6—1 pe Octavian Vîl- 
cioiu (Dinamo Brașov) după un 
meci mult aplaudat de public, 
în semifinale, protagoniștii au 
obținut astfel calificarea : Vîl-
cloiu — Ovidiu Popovici (T.C.B.)
6— 1, 7—5 șl Viziru — Ludovic
Bolder (Politehnica Cluj-Napoca) 
5—4, 7—6.

în proba de dublu, ciștlgătoare 
este perechea Octavian Vîlciolu 
(Dinamo Brașov) — Aurel Dără- 
ban (Sănătatea Oradea) care a 
întrecut cu 5—7, 7—6, 6—2 cuplul 
Adrian Viziru (Sănătatea Satu 
Mare) — Andrei L eon te (Steaua). 
In semifinale : Vîlcioiu, Dărăban
— C. Popovici, FI. Niță (Steaua)
7— 5, 6—2 și Viziru, Leonte —
Bukaresti, R6v6sz (Sănătatea 
Satu Mare) 6—2, 7—6. (Vasile SA- 
SARANU, coresp.).
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PARTIDE DE Ml
„CENTURII SINDH

Simbătă seara, Sala sporturi- fizic
lor din Craiova a găzduit reu- ava
niunea finală a competiției de Sc
box „Centura sindicatelor doi- (ant
jene“. obți

Ultima gală a fost foarte a- loas
tractivă, multe partide dispu- citai
tindu-se la un nivel tehnic și gălâ
spectacular care poate egala o te d
finală de campionat. în frun- s-ș 
tea acestora se situează întilni- vite;
rea dintre Dragomir Ilie (Dina- dire*
mo) și Carol Hajnal (Steaua), surp
ambii sportivi fiind posesori ai Dop.
medaliilor de bronz la cam pio- ce, 
natele europene de la Koln. apăi
Disputa lor a fost o adevărată ofen
îneîntare. Schimburi rapide de doui
lovituri, ritm susținut de luptă, pent
deplasări și eschive derutante Cc
au fost caracteristicile acestui ponc
meci, în care ambii combatanți mitr
au~ fost, deseori, aplaudați la timp
scenă deschisă. Mai Insistent în rezis
acțiunile ofensive, Carol Hajnal prize
a dominat primele două run- adve
duri. obL:gîndu-și adversarul să (Ste;
accepte lupta de aproape. în nute
ultimul rund, dinamovistul a găto
“plasat cîteva contre de stingă corei
cu care și-a pus în dificultate Lovi 
adversarul și se părea că va și tt 
reuși să întoarcă soarta partidei fost 
în favoarea sa. Dar, mai bine către 
pregătit fizic decît în alte me- Neac
ciuri, Hajnal a avut resursele Ce

atenția s-a îndreptat asupra 
celor 4 componenți ai primei 
noastre garnituri — D. Spîrlea, 
I. Galovici, C. Kăducanu, Șt. 
Cozma — care se află înain
tea campionatelor mondiale. 
Locul 4 în clasament, cu 3174 p 
nu spune, deocamdată, prea 
mult. în general, evoluția lor 
a fost satisfăcătoare, penali
zările fiind urmarea unor 
ușoare erori, punctele pierdute 
constituind un balast ce poate 
fi ușor înlăturat. Ele s-au da-; 
torat relaxării premature a lui 
D. Spîrlea, care a derobat la
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Divizia națională de sabie

ETAPA A Il-a?ȘTIGÂ DETAȘAT
<:* Brașov 

limbată, 
: națio- 
Și dacă 
duală a 
ițat în- 
■au în- 
iurprize, 
npionu- 

diviza 
i decurs 

Astfel, 
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îai vic- 
j-1 avea 
ei nr. 1, 
intru că 
sculară), 
i, Dina- 
ele sale 

(scorul 
meciuri) 
e cate- 
.îătoarei 
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meciul 
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:re cam- 
I Cos tiu, 
uia. Gă
ti Marin 
mb. în 
raciorul, 
cîștigînd 
., singu- 

a obți- 
victorii

în acest meci a fost campionul 
național Ion Pantelimonescu 
(Dinamo); singura egalitate con
semnată în etapa a Il-a a fost 
în meciul Progresul — Politeh
nica, victoria revenind la tuș- 
averaj (63—59 t.d.) echipei bucu- 
reștene.

Ultimele întîlniri aveau să fie 
cele decisive, pentru desemna
rea liderului urmînd să se în- 
tîlnească într-un derby bucu- 
reștean formațiile Steaua și 
Dinamo, iar pentru evitarea re
trogradării, un meci ieșean : 
Politehnica — C.S.M. Departe 
de a oferi, însă, dispute echili
brate. așa cum lăsau să se în
trevadă calculele hîrtiei (de 
pildă, în finala campionatului 
național individual, dinamoviștii 
Pantelimonescu și D. Marin au 
ocupat locurile I și, respectiv, 
IV, in timp ce steliștii Pop și 
Nilca s-au situat pe celelalte 
locuri de pe podium). Echipa 
Steaua a luat conducerea (Nilca 
l-a întrecut pe D. Marin), a 
fost apoi imediat egalată 
(Frunză l-a învins pe Mustață), 
pentru ca în continuare cvin
tetul militar (C. Marin a fost 
pe parcurs înlocuit cu Oancca) 
să se distanțeze, asalt cu asalt, 
astfel îneît scorul final (13—3) 
vorbește de la sine despre evi
denta superioritate a actualului 
lider al primei divizii. Au 
punctat : Pop, C. Marin, Mus
tață — cite 3 v, Oancea (Steaua) 
și Pantelimonescu, Frunză, D.
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lupta de 

Șerbu

nu (Steaua) b.p. R. Nedelcu 
(Rapid), Gh. Brumă (Rapid) 
b.p. A. Sircă (Dinamo), N. An- 
dronache (B.C. Gl.) b.p. I. Ignea 
(Rapid), M. Ploeșteanu (Met. 
Buc.) b.ab. 2 (rănire) N. Popa 
(Met. Buc.). C. Ștefanovici (E- 
lectrop. Cv.) b.p. (decizie ero
nată) I. Stan (Dinamo). Fl. 
Grecescu (Electrop. Cv.) b.p. 
Gh. Dicu (Rapid), N. Chiovea- 
nu (Lit. Mang.) b.p. C. Hoduț 
(Rapid). I. Lupu (Rapid) b. 
dese. 2 T. Enache (Rapid).

Mihai TRANCĂ

f3

„REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
(Urmare din paa. 1)

T. Cioba-

realizat o victorie 
dispunînd, Printre 

Petra Boesler (R.D.

de 4+1 visle format

)ERN
poziției

.. .".'.•ii și
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la timp 
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e. ce tre- 
obele ur
ii situația 
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Mai omogenă, prima echipă 
și-a înscris în palmares încă 
o victorie internațională.

Cursa schifistelor a avut și de 
data aceasta o lideră incontes
tabilă în canotoarea noastră 
Sanda Toma. Românca nu a 
dat nici o șansă celorlalte fina
liste și, luînd întrecerea pe cont 
propriu, a 
categorică, 
altele, și de 
Germană).

Echipajul 
din Veronica Jugănaru, Sofica 
Banovici, Valeria Racilă Roșea, 
Aneta Mihaly + Elena Giurcă 
și-a adjudecat victoria fără să 
se întrebuințeze.

Finală palpitantă a ambarca
țiunilor de 8+1. Echipajului 
România I (Valeria Cătescu, 
Paulina Sacalov, Doina Mărăn- 
descu, Georgeta Andrei. Silvia 
Nedelcu. Katalin Kodelka, Lu
cia Buzuc, Elena Chirițoiu + 
Ecaterina lane), clasat pe Pri
mul loc în primul concurs al 
regatei, i-a fost opusă o barcă 
în care au luat loc canotoare 
ce concuraseră în probe de 
dublu (Marlena Zagoni, Ange-

5).
de,
G. Czeka
H. Ivanov 
echipe — 
!

□mânia A 
1110 p. 6. 
lehoslova- 
i 2 006 p. 
I, întrece- 
a de. scri- 
sala Fio-

AsLl/i și iniinc, la snagov 
CAMPIONATUL PE ECHIPE

LA CAIAC-CANOE
Astăzi și mîine, la Snagov, se 

vor desfășura întrecerile campio
natului republican pe echipe l>a 
caiac-canoe. Participă cei mai 
buni caiaciști șl canoiștl al țării, 
în frunte cu Vasile Dîba, Ion 
Bîrlădeanu, Ivan Patzaichin, Li- 
pat Varabiev, Gheorghe și Toma 
Simionov, Maria Ștefan, Agafia 
Orlov și Nastasia Nichitov.

Concursul programează întreceri 
pe distanțele de 500 și 1 000 m 
(13 probe). Luni sînt programate 
cursele eliminatorii, iar marți, 
începînd de la ora 9, vor avea 
loc finalele.

Campionatele, care vor desem
na cea mai valoroasă grupare a 
ierarhiei interne, constituie, tot
odată, ultima verificare a spor
tivilor noștri fruntași înaintea 
regatei internaționale Snagov, 
programată pentru vineri și sîm- 
bătă.

Marin — cite 1 v (Dinamo). Vir
tual, Steaua este campioană na
țională in proba de sabie, distanța 
de patru puncte la care se află 
principala sa urmăritoare, Di
namo, înaintea ultimei etape 
(care se va disputa în toamnă), 
oferindu-i o marjă de siguran
ță. La fel cum victoria netă 
(14—2) obținută de studenți în 
fața concitadinilor lor ieșeni de 
la C.S.M. le oferă primilor 
cvasi-certitudinea evitării retro
gradării.

Iată rezultatele etapei a Il-a 
și clasamentul : 1. Steaua Bucu
rești 20 p (15—1 cu Poli Iași 
și C.S.M. Iași. 13—3 cu Dina
mo și Progresul Buc., 14—2 cu 
Tractorul Brașov), 2. Dinamo 
București 16 p (9—7 cu Progre
sul, Tractorul și Politehnica, 
15—1 cu C.S.M.), 3. Progresul 
București 12 p (10—6 cu Trac
torul și C.S.M., 8—8 cu Poli
tehnica). 4. Tractorul Brașov 
8 p (12—4 cu C.S.M., 10—6 cu 
Politehnica), 5. Politehnica Iași 
4 p (14—2 cu C.S.M.), 6. C.S.M. 
Iași 0 p.

Paul SLAVESCU

Sub egida „Daciadei"
LA IOPLIȚA A AVUT LOC 
FINALA „CUPH PROGRESUL"

La Toplița și în stațiunea 
Bradu s-a desfășurat finala 
„Cupei Progresul", organizată 
de Uniunea sindicatelor din 
instituțiile administrației de 
stat și din consiliile populare. 
Cei peste 200 de participant 
— cîștigători ai celor 7 zone,— 
s-au întrecut la volei, tenis de 
masă și șah.

Organizarea bună, asigurată 
de Consiliul județean al sin
dicatelor Harghita și organele 
locale din Toplița, 
competitorilor condiții exce
lente de concurs. Iată cîștigă- 
torii : volei (f) Exploatarea de 
gospodărie comunală și locati- 
vă Toplița, (m) înțrep. jude
țeană de gospodărie Comunală 
și localivă Arad ; 
masă : (f) Carmen 
(Centrul de calcul .___ .____ _
Brasov) ; (m) Marin Ciopîcă 
(I.J.C.L. Argeș) ; șah : (f) Ma
riana Manea (Argeș) ; (m) Șer- 
ban Nițoiu (Bistrița Năsăud).

C. CHIBIȚĂ, coresp.
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Olga Homcghi a avut o comportare bună în cele două concursuri 
ale „Regatei Snagov" Foto : Dragoș NEAGU

lica Aposteanu, Elena Bondar, 
Carmen Constantinescu, Ana 
Iliuță, Mariana Pușcaș, Lenuța 
Sansu, Elena Iacob + Elena 
Dobrîțoiu). Primul schif s-a in
stalat la conducere imediat 
după start și se părea că va 
realiza o nouă victorie. Dar 
barca a doua, impulsionată de 
strocul Marlena Zagoni și „plu
sul44 Elena Dobrițoiu, a avut un 
finiș extrem de puternic si a 
trecut prima linia de sosire cu 
un avans de 3 secunde !

REZULTATE TEHNICE. 4 + 1 
rame : 1. România I (Elena A- 
vram — M^aria Tănase — Florica 
Silaghi — Georgeta Mașca + A- 
neta Matei) 3:40,2 ; 2. R. D. Ger
mană 3:47,5 ; 3. Bulgaria 3:50,2 ; 
4. România — junioare 3:55,0, 5. 
Polonia 3:55,2 ; 6. Ungaria 4:02.7 ; 
2 vîsle : 1. România I (Olga Ho- 
meghi — Maria Maeoviciuc) 
3:45,8 ; 2. R. D. Germană (Erika 
Brandt —- Antje Kdhln) 3:48,5 ;

2.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1 IULIE 1979

in. 
IV.
V.

I. F.C. Constanța — Delta 1
II. Chimia Tr. M. — Din. SI. 1

Steagul roșu — Nitramonia 2
Ceahlăul — Letea Bc. 2 
Constr. Vaslui — Cimentul 
Bicaz ANULAT
Petrolul PI. — Carpați Sin. 1VI.

I în finala
„Cupei RomânieiI

I STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC 3-0 (2-0)
I (Urmare din pag. 1)

i
!
I
I
I
I
I
I
I
I

tașat pe tabela de marcaj. Cîști- 
gînd de fapt partida în numai 
7 minute (min. 24 : 1—0, min. 
31 : 2—0), Steaua „s-a jucat" în 
continuare cu adversara ei. cu 
publicul... Firește, n-a convins 
prea multă lume... Dimpotrivă, 
în numele memoriei fotbalului, 
destui spectatori au întins ieri 
o punte logică între trecut — 
prezent și viitorul apropiat. 
„Așa cum nu a eliminat anul 
trecut pe Monaco în prelimi
nariile Cupei campionilor euro
peni, cu jocul etalat ieri ste
liștii vor avea mari dificultăți 
în Cupa cupelor" — gîndeau cu 
voce tare mul ți spectatori. Să 
nu ne facem iluzii și să nu ne 
legănăm a nu știm cita oară 
speranțele în leagăne de copii. 
Pentru o reprezentare într-o 
competiție europeană trebuie 
altă calitate de joc, altă forță 
de joc decît cele pe care le-am 
văzut ieri. Am primit prea 
multe lecții . _ 
să nu înțelegem 
lucru.

Firește, Steaua 
stanța replicii 
modeste a Sportului, ea puțind

Am
pe această temă ca 

o dată acest

are circum- 
neobișnuit de

I
FILMUL JOCULUI

I
I
I

A.
Ionescu. 

astfel 
Infil- 
balo- 
cîțiva 
pofta

Și

I

încă din primele minute se 
vede că „un-doi“-urile dintre 
Marcel Răducanu și Adrian Io
nescu funcționează bine, spre 
deosebire de încercările lui 
Rădulescu — Octavian 
Și încă în min. 5, după o 
de acțiune, M. Răducanu, 
trat foarte frumos, ridică 
nul , peste poartă, de la 
metri. Iese în evidență și 
de joc a lui C. Zamfir, 
de abia în min. 22, tribunele, 
care pînă atuncî nu prea văzu
seră fotbal, tresaltă la o fru
moasă combinație pe traseul 
Stoica — M. Răducanu — Ad. 
Ionescu — Zamfir, dar șutul aces
tuia se duce peste transversală. 
Se poate spune că acțiunea a 
anunțat deschiderea scorului, care 
avea să se producă după nu
mai două minute: Stoica, aflat 
într-o zi fericită, trimite o inspi
rată pasă, „Ia întîlnire**, lui
Dumitru; Cățoi ratează intercep
ția și DUMITRU, avînd culoar 
liber în fața sa, șutează specta
culos și Steaua conduce cu 1—-0. 
Spiritele se mai încing. Stoica îl

Pariapanova) 3:59,1 ; 4.
H 3:59,3 ; 5. România —
I 4:04,5 ; 6. România —
II 4:09,5 ; 2 rame : 1.
I (Elena Oprea — Flo-

' 2. RO-

3. Bulgaria (Rumeliana Bonsceva 
— Olga ~ ‘
România 
junioare 
junioare 
România 
rica Dospinescu) 4 :D1,2 ; 2. Ro
mânia II (Elena Lucaci — Olga 
Fundărescu) 4:00,8 ; 3. Bulgaria
(Ludmila Minceva — Daniela 
Stavreva) 4 :GO,1 ; 4. Bulgaria II
4:13,3 ; 5. Cehoslovacia 4:19,1 ; 6. 
Ungaria 4:24.9 ; simplu : 1. Sanda 
Toma (România) 4:11,8 ; 2. Petra 
Boesler (R. D. Germană) 4:18,1 ;
3. ilona Bata (Ungaria) 4:24.0 ;
4. Svetlana Kupriacenkova (R.S.S. 
Ucraineană) 4:28,2, 5.
Chileanu ‘
Agnes 
4 + 1
2. R.
R.S.S. 
mânia 
3:50.6 ; ~ ...
1. România II 3:18,0 ; 2. România 
I 3:21.0 ; 3. R. D. Germană 3:23,8;
4. Bulgaria 3:28,3 ; 5. Cehoslova
cia 3:30,4 ; 6. Ungaria 3:35,2.

Doina Ni- 
(România) 4:51,0 ; 6.

Szij (Ungaria) 4:44.0 ; 
vîsle : 1. România I 3:33,8; 
D. Germană 3:38,2 ; 3.
Ucraineană 3:41,4 ; 4. Ro
ii 3:43,2 ; 5. Cehoslovacia 
6. Ungaria 3:56,7 ; 8 + 1 :

5.

1
1

VII. Poiana — Unirea Focșani :
Din. Foc. — Olimpia S.M. : 
Pescărușul — Cimentul 
Medgidia ANULAT
Rulmentul — Rova Roșiori X 
Șoimii Sb. — I.C.I.M. Bv. 2

vin. 
IX.

X.
XI. .

XII. Someșul S.M. — Bihoreana X
XIII. Vict. Corei — înfrățirea 1 

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI î 
206.709 LEI. 

invoca virtualitatea unui joc 
superior în compania unui ad
versar care să-i fi pus cîteva 
probleme, echipa 
nepunîndu-i, ieri, 
măcar o problemă 
Este adevărat, dar 
nea teză are „i 
Sportul evoluînd slab, cu atît 
mai mult steliștii puteau și tre
buiau să construiască un fotbal- 
speetacol, de ridicat nivel teh
nic. dinamic, modern.

Ce ne-a fost dat, în schimb, 
să vedem ? în afara celor trei 
goluri, frumoase, e adevărat, și 
a ailor cîteva acțiuni reușite în 
care s-au remarcat Dumitru, 
Sameș, Zamfir, Marcel Răduca
nu și Stoica, finala ne-a oferit 
un joc adeseori static, înghe
suit, cu multe pase la adversar, 
cu preluări în 5—6 metri, un 
joc cu aer de vacanță, decis, 
din păcate, în ceea ce privește 
deznodămîntul lui, după pri
mele 30 de minute. Prea iute 
convinși de soarta finalei, ju
cătorii au acceptat — comod — 
rezultatul și au trecut pe... pla
nul 5 jocul propriu-zis. A ieșit 
ceea ce am văzut cu toții. 
Steaua, învingătoare pe merii, 
dar... meritele au fost puține.

studențească 
practic, nici 
de rezolvat, 
si o aseme- 

,reciproca" ei :

lovește cu piciorul pe Munteanu 
II, care nu avea balonul, dar ar
bitrul Rainea, care avea să mal 
facă și alte greșeli, nu vede... 
faza. In min. 31, M. Răducanu va 
majora scorul la 2—0 după o 
altă pasă frumoasă, de data asta 
trimisă de C. Zamfir. Acesta și-a 
văzut coechipierul liber la mijlo
cul terenului. M. RADUCANU 
mai înaintează cîțiva pași și șu
tul său, de la 20 m, zboară pe 
lîngă Moraru, In plasă. Este clar 
că apărarea Sportului studen

După încheierea finalei Cupei României, reprezentanți ai F. R. Fot
bal au înminat Cupa de campioană pe 1973/1979 echipei F.C. Argeș 
Pitești, Cupa României echipei Steaua București și Cupa pentru cel 
mai bun arbitru al anului 1978/1979, arbitrului Nicolae Rainea (Birlad). 
Tricourile și medaliile de campioni ale jucătorilor de la F.C. Argeș, 
ca și Cupa de golgeter al campionatului nr. 61 (cucerită de Radu II 
— F.C. Argeș) vor fl înmînate la primul meci pe care echipa pî- 
teșteană il va juca în sezonul viitor pe teren propriu.

INTRE MASA PRESEI SI VESTIAR
Finala e pe sfîrșite. Mai sînt 

cîteva minute de joc. Marcel Ră
ducanu se ,,joacă“, încercînd e- 
fecte savante, ca un jucător de 
biliard care și-a încheiat seria. 
La masa presei, printre croni
cari, cîteva nume : Angelo Nicu- 
lescu, Ilie Oană, Ion Barbu, vi
cepreședinte al clubului F. C. Ar
geș. Angelo Niculescu comentea
ză cu cîteva minute înainte de 
fluierul final : „Un joc fără stră
lucire deosebită. Steaua a învins 
pe merit, impunîndu-se în pri
mul rînd din punct de vedere tac
tic. Ea a jucat foarte bine faza 
de apărare, iar în momentul in
trării în posesia mingii a desfă
cut jocul larg, pe spațiile mari 
create. Am remarcat in primul 
rînd jocul lui Sameș, urmat de 
Marcel Răducanu. Arbitrul Rai
nea a comis unele greșeli, prin
tre care neacordarea unui penal
ty, asupra lui Zamfir, la situa
ția de 2—0“. La cîțiva metri de 
Angelo, Ilie Oană : „N-a fost o 
mare finală, dar Steaua a obți
nut o victorie detașată, în mo
mentul în care Dumitru s-a «des
prins» de ceilalți, făcînd dife
rența. Sportul studențesc mi s-a 
părut într-o zi de completă lipsă 
de inspirație**. Lîngă Oană, Ion 
Barbu, venit pentru Cupă, dar și 
pentru... Cupa ’ ’ ’.'
(Am regretat încă o dată faptul 
că marea cupă a campionatului 
n-a fost înmînată ' _ “
90 al jocului F. C. Argeș — Di
namo, cînd ambii concurențl se 
aflau pe teren, cu respirația în- 
fierbîntată a celui mal frumos 
meci al campionatului). Fostul

campionatului.

după minutul

Cele patru echipe românești
rea ediție a Cupelor europene de fotbal sînt următoarele : 
F.C. Argeș — Cupa campionilor europeni, Steaua — Cupa 
cupelor, Dinamo și Universitatea Craiova — Cupa U.E.F.A.

B §
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ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ
Comisia de apel a F.R.F. a in

firmat hotărîrea Comisiei • de 
competiții și disciplină privitoare 
la meciul Energia Gh. Ghdbrghiu- 
Dcj — Oii uz Tg. Ocna, omologînd 
partida ca rezultatul de pe te
ren : n-o pentTU Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej.

In urma acestei' decizii, Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej a ocupat 
primul loc în seria a Il-a a Di
viziei C, promovînd în Divizia B.

Iată, dealtfel, clasamentul aces
tei serii. 

țesc nu știe să-și marcheze ad
versarii; care au cale liberă. 
După 3 minute putea fl 3—o 
dacă faultul Iul Cazan asu
pra lui Zamfir, petrecut în 
suprafața de pedeapsă, ar fi 
fost sancționat cu 11 m... După 
pauză, studenții apar cu un îna
intaș de meserie în formație, M. 
Sandu, dar prezența acestuia nu 
a adus revirimentul dorit. Sim- 
țindu-se cu trofeul asigurat, Stea
ua e mai puțin atrasă de poarta 
lui Moraru șl studenții atacă 
mai mult. Dar A. Rădulescu nu 
va reuși nimic la lovitura liberă 
din min. 52, șl nici în min. 56 

cînd, la un corner bine, exe
cutat de O. Ionescu. lorgulescu 
înscrie cu capul, dar golul nu 
este validat pentru fault asupra 
lui N. Răducanu. Nu va li 
gol nici în min. 57, cînd, la o 
fază fierbinte în fața porții Ste
lei, N. Răducanu este ’ ’ 
sat. A mai trecut pe 
și C. Zamfir (min. 60), 
celentă pasă a lui

Ionescu (min. 65). ________
sesizează o excelentă pasă a 
Cățoi. Va fi Insă 3—0 pen- 
Steaua în min. 78, golul fi- 
seronat de M. RADUCANU.

bin'-
lingă gol 
la o ex- 
Dumitru; 
neatent,o.

nu 
lui 
tru 
ind _ ___________________
In sfîrșit, să amintim fierbintele 
minut 83, cînd Anghelinl trimite 
cu capul, prin plonjon, pe lingă 
buturile lui Moraru. iar Stoica, 
la cealaltă poartă, il salvează pe 
N. Răducanu de la un gol sigur.

Arbitrul Nicolae Rainea (Bîr- 
lad), ajutat la linie de C. Dinu- 
lescu și R. stîncan (ambii din 
București), cu multe inexactități 
în aprecieri, în special în prima 
repriză.

N.
FJ.

STEAUA: N. Răducanu (min.' 
84 Iordache) — Anghelinl, T2_ 
Marin, Sameș, Nițu — Dumitru, 
Stoica, lordănescu — M. Râda- 
canu, Ad. Ionescu. C. Zamfir.

SPORTUL STUD. : Moraru — 
Stroe, Grigore, Cazan, Munteanu 
II (min. 46 M. Sandu) — Rădu
lescu. Tănăsescu, O. Ionescu — 
Chihala (min. 57 M. Marian),' 
lorgulescu, Cățoi.

Mircea TUDORAN

internațional Barbu e laconic : 
„Joc sub așteptări, victorie in
contestabilă. Element decisiv, a- 
parițla lui Dumitru «din grăma
dă»".

Finala s-a încheiat. Coborim. 
Ștefan Covaci comentează: „Stea
ua a jucat mai colectiv, s-a a- 
coperlt excelent in apărare, avlnd 
în Sameș, Marcel Răducanu și 
Dumitru trei jucători care s-au 
ridicat mult deasupra celorlalți. 
Sportul studențesc a abuzat de 
acțiuni individuale, cu totul ne
recomandabile in fața unei apă
rări bine grupate. Păcat că Stea
ua a neglijat, pe parcursul cam
pionatului, momentul defensiv și 

nu l-a tratat cu sobrietatea cu 
care l-a tratat astăzi".

Jos, pe pistă, se fac fotogra
fii. Chipurile celor de la Steaua 
sint radioase. Sameș, căpitanul 
învingătorilor, împarte zîmbete 
și scurte declarații : ,,Ne-am mo
bilizat la maximum, pentru a 
face uitate unele din jocurile 
campionatului. Am alergat _mult 
și am ciștigat". 
lescu se retrage 
„Cred că ne-am supraevaluat for
țele după victoria asupra lui Di
namo. Steaua a obținut un suc
ces absolut meritat, plasindu-și 
sprintul final la momentul opor
tun".

Steliștii urcă treptele, spre tri
buna centrală, pentru a arăta sta
dionului Cupa. Apoi, el fac turul 
de onoare. Dar mai sînt multe 
de făcut pentru a cinsti cu ade
vărat competiția celor aproape 
4 000 de echipe. (I. Ch.)

Aurică Rădu- 
spre vestiar :

care vor participa la următoa- §

din campionat)

1 PROMOVAT IN D IVI ZIA B
1. Energia 30 21 5 4 66-12 47
2. Letea Bc. 36 22 3 5 61-14 47
3. Partizanul 30 15 6 9 49-32 36
4. I.M. P. N. 36 14 4 12 40-^7 33
5. Pet. Moinești 30 13 5 12 56-36 31
6. C.S.M. Borz. 36 12 7 11 44-33 31
7. Cim. Bicaz 36 12 5 13 47-49 29
8. Min. Corn. 36 11 6 13 36-36 28
9. Conrtr. Vs. 30 11 6 13 38-47 28

1(0. Hușana Huși 36 10 8 12 33-56 28
11. DEMAR Mr. 30 11 5 14 42-45 27
12. Bradul Rz. 36 12 3 15 46-57 27
13. Rul. Birlad 36 11 4 15 26-36 26
14. Cet. Tg. N. 36 10 6 14 32-45 26
15. Aripile Bc. 30 8 10 12 37-54 26

(Oituz Tg Ocna a fO!St excluisă



„Cupa Europei** la atletism

BĂIEJII NOȘTRI
ÎN FINALA B,

VOR CONCURA
LA KARLOVAI

NEÎNVINSĂ, ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI

PE LOCUL 2 IN rr TROFEUL CELOR 6 NAȚIUNI"
MALMO, 1 (prin telefon). 

Vîntul puternic și destul de 
rece care n-a contenit o clipă 
explică, în bună măgură, multe 
dintre rezultatele înregistrate 
în cadrul acestei grupe semifi
nale a întrecerilor masculine 
din cadrul „Cupei Europei — 
Bruno Zauli". Competiția a fost 
dominată, cum era de prevă
zut. de atleții din reprezentati
va Uniunii Sovietice care au 
ocupat, fără emoții, primul Ioc. 
In schimb, pentru locul 2 s-a 
dat o luptă aprigă între forma
țiile Marii Britanii și Bulgariei, 

echipa 
dreptul 
B a 
în Iu- 
Dintre 

bună

Clasată pe locul 4, 
României și-a cîștigat 
să participe la finala 
competiției, programată 
goslavia, la Karlovaț. 
atleții noștri cea mai 
comportare au avut-o cons*ăn- 
țenii Ilie Floroiu, Hori» Toboc 
și Paul Copu.

Iată cîteva rezultate: 100 m: 
Petrov (B) 10,45, Kolesnikov
(URSS) 10,46.:. 6. Șușelescu 
10,77; 490 m: Cernețki (URSS) 
47,11, Toboc (R) 47,46, Cohen 
(MB) 48,09; 1500 m: Moorcroft 
(MB) 3:46,29, De Jcsus (Prt.) 
3:46,84, Ganev (B) 3:46,95... 5. 
Onescu 3:47,59; 10.000 m: Fla- 
roiu 28:39,71, Grillnert (Be) 
28:53,59, Mihailov (URSS) 
29:00,15 ; 400 mg: Arhipenko
(URSS) 50,21. Toboc 51,06, Bra
tanov (B) 51,27 : lungime : Dcs- 
ruelles (Be) 7,87 m. Stepanian 
(URSS) 7,85 m, Fransson (Su) 
7,66 m, Iordache 7.61 m; înălți
me : Grigoriev (URSS) 2,30 m, 
Borra (Be) 2,14 m... 6. Proteasa 
2.08 m; greutate Capes (MB) 
19,70 m. Kiseliov (URSS) 19,68 m, 
Hristov (B) 19,48 m... 8. Zam- 
flrache 14,84 m; ciocan: Sedîh 
(URSS) 72,40 m, Anghelov (B)

68,46 m, Stan 65,44 m; 4X100 
m: M. Britanie 39,73, U.R.S.S. 
39,89, Bulgaria 39,91, Belgia și 
România 40,76.

întrecerile din ziua a doua 
ș-au desfășurat, de asemenea, 
în condiții atmosferice difi
cile. Concursul a fost intere
sant prin dîrzenia disputelor 
și doar într-o mică măsură 
prin rezultatele înregistrate. 
Dealtfel, cu unele excepții, 
valoarea performanțelor de la 
Malmii a fost neașteptat de 
modestă.

Din foile de concurs ale
întrecerilor de duminică am re
ținut cîteva. Iată-le : 200 m: 
Macfarlane (MB) 20,80. Buratov 
(U.R.S.S.) 20,93 ... 6. Sușelescu 
21,54 ) 800 m: Coe (MB) 1:46,63, 

6. Ghipu 
Abramov 
Putemans 

Floroiu 
Prokofiev

• Ultimele rezultate: 6-3 cu Spania șl 6 4 cu Australia

Kolev (B) 1:48,06... 
1:49,24 ) 5000 m:
(U.R.S.S) 14:25,92,
(Be) 14:26,39... 6.
14:30,71 | 110 mg :
(U.R.S.S.) 13,63. Holvon (MB)
13,87, Palffy 14,06; 3000 m
obst. : Copu 8:33,80, Țepiaghin 
(U.R.S.S.) 8:35,94, Stroem (Su) 
8:36,77 ; triplu : Uudmă (U.R.S.S.) 
16,85 m, Corbu 16,18 m ; pră
jină : Salivanov (U.R.S.S.) și 
Desruelles (Be) 5,40 m, Cooper 
(MB) 5,30 m (noi n-am avut 
reprezentant) ) disc : Hjeldres 
(Nor) 66,42 m, Duginjets 
(U.R.S.S.) 65,30 m. Velev (B) 
61,06 m... 5. Zamfirache 56,24 
m ) suliță : Pihl (Su) 86,92 m, 
Stoikov (B) 80,28 m, ... 6. Ra- 
duly-Zorgo 72,40 m ; 4X400 m : 
U.R.SS.. 3:08,92, Marea Brita
nie 3:10,55, România (Nagy, 
Nagy, Korodi, Toboc) 3:11,18.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. 
139,5 p, 2. MAREA BRITANIE 
106 p, 3. Bulgaria 99 p, 4. 
România 91 p, 5. Belgia 90,5, 
6. Suedia 83 p. 7. Norvegia 
69 p, 8. Portugalia 41 p-

V

La sfîrșitul săptămînii trecute 
a avu* loc in Italia, la Boglias- 
co (lingă Genova), competiția 
internațională de polo dotată 
cu „Trofeul celor 6 națiuni". 
Reprezentativa țării noastre a 
realizat o foarte bună perfor
manță. Ea s-a clasat pe locul 
2, reușind să ‘ermine neînvinsă 
această întrecere, la startul că
reia s-au aflat forțe de prim 
rang ale polo-ului mondial, in 
frunte cu Ungaria, campioană 
olimpică, și Italia — campioana 
lumii.

Rezultatele ultimelor două 
meciuri: ROMANIA — SPA
NIA 6—3 (1—1, 1—1, 1—1, 3—0) 
— au marcat pen’ru formația 
noastră I. Slăvei 2, Rus 2, 
Munteanu 1 și Schervan 1; 
ROMANIA — AUSTRALIA 
6-4 (2-1, 3-3, 0-0. 1-0) - 
I. Slăvei 2, Răducanu 2 și 
Schervan 2. In partidele ante
rioare, echipa țării noastre în
registrase următoarele rezulta-

te: 5—4 cu Ungaria, 3—3 cu 
Italia și 6—6 cu Olanda. Iată 
clasamentul final:

1. Italia 9 puncte; 2. ROMA
NIA 8 p; 3. Ungaria 5 p; 4. 
Olanda S p; 5. Spania 2 p și 
6. Australia 1 p.

Conducătorul delegației, Va- 
leriu Maltopol, secretar al F.R. 
Natație, ne-a declarat următoa
rele: „întrecerea s-a desfășu
rat într-un bazin descoperit și 
a programat cîte două reuni
uni pe zi, prima de la ora 10, 
cea de a doua de la ora 20. 
In tribune au luat loc de fie
care dată cîte 2—3000 de spec
tatori. Toate echipele care au 
concurat au avut loturi com
plete și ambiții mari, deoarece 
această întrecere constituia un 
test important în cadrul pre
gătirii ‘
a fost 
Slăvei 
teano,

olimpice. Lotul nostru 
alcătuit din Spurn, FL 
— Rus, I. Slavei. Mun- 

Schervan, Răducanu,

I'ejcr, Popescu. Coslrăș, Gaiță, 
Gordan, Garofeanu. Performan
ța realizată de poloișlii noștri 
este urmarea firească a serio
zității și disciplinei cu care 
s-au antrenat sub conducerea 
antrenorilor Paul Niculescu și 
Iuliu Capșa. Ei au dovedit o 
bună pregătire fizică, ceea ce 
le-a permis să susțină in ace
lași ritm- ridicat toate repri
zele, precum și o evoluție tch- 
nico-tactică superioară. Sint 
convins că la baza performan
ței s-a aflat și dorința lor de 
a dovedi că slnt egali, uneori 
chiar superiori, echipelor de 
prim rang din polo-ui mondial. 
Dintre jucători li voi remarca 
pe cei doi portari, precum și 
pe I. Slăvei, A. Schervan, A. 
Muneanu, L. Răducanu și V. 
Rus. De asemenea, Șerban Po
pescu, aflat Intre noii promo
vați in echipa națională, a dat 
deplină satisfacție", (h. n.).

PREZENȚE

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
fUrmare din Dao 1) L.

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ
3-1 LA TENIS DE MASĂ

ROMANEȘTI
PESTE

care au fost prezente cîteva re
cordmane mondiale (Giihr, Koch, 
Jahl) și cîteva sportive recu
noscute pentru combativitatea 
lor (Waitz, Ivanova, Ștereva, 
Silai, Lovin)

Bilanțul pentru noi nu este 
prea bun. Acceptînd așa-zisa 
motivație despre amprenta pe 
care și-o lasă întrecerea pe 
echipe, nu putem, oricum, ac
cepta evoluția, în general, a 
echipei române : 5 atlete în
progres (Maricica Puică la 3000 
m de la 9:02,0 la 8:49,1. Adria
na Stancu la 400 mg de la 
57,94 la 57,71, Florența Țacu la 
disc de la 61,76 m la 63,20 m, 
echipele de ștafetă la 4X100 m 
de la 45,48 la 45,22 și la 4X400 
m de la 3:31,5 la 3:28,7) și 
alte 10 în regres, dintre care 6 
au influențat semnificativ cla
samentul general, bineînțeles, .. 
în dauna noastră (Gabriela 
Ioncscu la 100 m de la 11,63 
la 12,09 și la 200 m de la 24,03 
la 24,43, Maria Samungi la 
400 m de la 52,07 la 52,57. Fița 
Lovin Ia 800 m de la 1:57,4 la 
1:58,4, Doina Anton la lungime 
de la 6,55 m la 6,30 m. Ileana 
Silai la 1500 m de la 3:58,6 la 
4:05,2 s).

Acum, la Sofia, dacă atletele 
noastre și-ar fi reeditat cele 
mai bune performanțe ante
rioare din anul 1979, echipa Ro
mâniei ar fi avut 9 puncte în 
plus, adică 100 p, în loc de 
91 p, cu care ar fi ocupat lo
cul 2 în clasamentul general.

Dacă ne-âu bucurat locurile 
întîi ale Corneliei Popa la 
înălțime, Evei Zorgo-Raduly la 
suliță și Maricicăi Puică la 
3000 m nu putem trece cu ve
derea cursa .,tactică" neinspi
rată a Ilenei Silai. De ce oare 
această inegală comportare ?
Rezultatele tehnice : 100 m :

M. Gohr (R.D.G.) 11,27, 2.
Ivanova (B) 11,48, 3. B. Wehrll 
(El.) 11,80... 0. G. lonescu 12,09 ;
200 m : 1. R. Schneider (R.D.G.) 
23,23, 2. L. Ivanova (B) 23,30, 3. 
B. Wehrll (El.) 23,74... 6, G. lo
nescu 24,43 ; 400 m : 1. K. Breh
mer (R.D.G.) 51,39, 2. S. Damia- 
nova (B) 52,24, 3. M. Samungi
52,57 ; 800 m : 1. N. Ștereva (B) 
1:57,4, 2. F. Lovin (R) 1:38,4, 3. 
A. Weiss (R.D.G.) 1:59,3; 1 500 m: 
T. Petrova (B) 4:04,9, 2. I. Silai 
(R) 4:05,2, 3. K. Wartenberg
(R.D.G.) 4:06,2; 3 000 ni: 1. M.
Puică (R) 8:49,1, 2. V. Jacinska
(B) 9:10,0, 3. U. Sauer (R.D.G.)
9:18,4 ; 100 mg : 1. K. Claus
(R.D.G.) 13,09, 2. V. Țeneva (B) 
13,12, 3. M. Dumitrescu (R) 13,41 ;
400 mg : 1. K. Rosley (R.D.G.) 
55,87, 2. A. Michel (Bel.) 57,65, 3. 
A. Stancu (R) 57,71 ; 4 X 100 m :
1. R. D. Germană 42.60, 2. Bul
garia 43,94, 3. Belgia 45,17, 4. Ro
mânia (lonescu, Chiricuță, Șomă- 
nescu, Dumitrescu) 45,22 ; 4 X 
400 m : 1. R. D. Germană 3:14,9,
2. Bulgaria 3:27,9, 3. România
(Samungi. Marcu, Tăriță, Korodi) 
3:28,7 : lungime : 1. B. Wujak
(R.D.G.) 6,44 m, 2. L. Gușeva (B)
6,38 m, 3. D. Anton (R) 6,30 m ; 
înălțime ; 1, C. Popa (R) 1.84 m,
- K. Stouj (B) 1,82 m, 3. G.
Meyer (El.) 1,79 m ; greutate : 
L I. Petrova (B) 19,96 m, 2. H. 
Knorschaidt (R.D.G.) 19,43 m, 3. 
M. Loghin (R) 18,16 m ; disc : 1. 
E. Jahl (R.D.G.) 68,10 m, 2. S.
Boșlcova (B) 65,64 m, 3. Fi. Țacu 
(B) 63,60 m ; suliță : E. Zorgo-
Raduly (R) 64,54 m, 2. U. Hom- 
mola (R.D.G.) 63,93 m, 3. I. Van
eeva (B) 62,98 m.

CLUJ-NAPOCA. 1 (prin tele
fon). Intr-o atmosferă de mare 
interes. Sala sporturilor din 
localitate a fost gazda întîînirii 
amicale de tenis de masă din
tre selecționatele României și 
R. D. Germane- (seniori, tine
ret șt juniori).

Sîmbătă, în prima zi a în
trecerii. echipa feminină de 
tineret a României a întrecut 
pe cea similară a R.D.G. cu 
3—0 (Monica Păun — Karin 
Kromnik 21—9. 21—14; EvaFe- 
renezi — Diane Rosier 21—11, 
21—13 ; Păun, Ferenczi — 
Kromnic, Reisler 21—15, 21—6). 
Apoi s-au întîlnit echipele 
masculine de seniori ale ce
lor două țări. Din nou victoria 
a fost de partea reprezentanți
lor noștri la un scor net : 5—1: 
Crișan — Raue 21—8, 21—15 ; 
Doboși — Bessert 21—14, 21—15; 
Zs. Bohm — Stockel 21—13, 
14—21, 15—21 ; Dobosi — Raue 
21—11, 10—21, 21—18 ; Crișan — 
Sțockel 21—7, 21—18 ; Zs.
Bohm — Bessert 21—18, 23—21. 
Cel mai bun din echipa noas
tră, de departe, a fost Crișan.

„TURUL CICLIST AL FRANȚEI11
BERNARD HINAULT 

CiȘTIGA Șl ETAPA A IH-A

PARIS (Agcrpres). — Etapa 
treia a Turului ciclist al

2. 3.

a
Franței. Luchon—Pau (183 km), 
a revenit francezului Bernard 
Hinault în 4 h 58:29.

Ieri s-a desfășurat la Bor
deaux etapa a 4-a, contracrono- 
metru pe echipe. Victoria a re
venit formației olandeze Raleigh.

In clasamentul general indi
vidual conduce Bernard Hi
nault, urmat de Zoetemelk 
(Olanda) la 12 secunde.

După „Marele Premiu al Olandei" la inotaclciism

1.

ITALIANUL LAZZARINI
Peste 100 000 de spectatori au 

urmărit pe circuitul de la 
Assen întrecerile „Marelui Pre
miu al Olandei", la motociclism, 
la clasa 500 cmc, în care vic
toria a revenit italianului Euge-

CONDUCE ÎN CM.
nio Lazzarini („Kreidler"), cu 
o medie orară de 127,547 km. 

în clasamentul general al 
campionatului mondial, după 4 
probe, conduce Lazzarini cu 60 
p, secundat de elvețianul Blat
ter cu 42 p.

TELEX • TELEX •
ATLETISM o La Bakersfield 

(California) a început dubla tn- 
tîlnire dintre echipele de juniori 
ale S.U.A. și U.R.S.S. După pri
ma zi, la masculin, gazdele con
duc cu 65—63 p. iar la feminin 
scorul este de 39—34 p în favoa
rea oaspetelor. Principalele re
zultate : masculin : greutate — 
Carter (S.U.A.) 20,30 m ; 110 mg.
— Wilson (S.U.A.) 14,03 ; 160 m
— Smith (S.U.A.) 10,36 : feminin:
100 m — Fitzgerald (S.U.A.) 
11,59; 1 500 m — Nikitina
(U.R.S.S.) 4:18.4.

AUTOMOBILISM p Disputată 
la1 Dijon cea de-a 65-a ediție a 
Marelui premiu automobilistic al 
Franței contînd pentru campiona
tul mondial formula I a fost 
cîștigatâ de francezul Jean 
Pierr» JabouUle (Renault) cu o

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
medie orară de 191,310 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Villeneuve (Canada) și Rene Ar
no ux (Franța).

CICLISM A După 4 etape în 
„Turul R. D. German e“ în cla
samentul general conduce olan
dezul Rooy, urmat de Drogan 
(R.D.G.).

FOTBAL o în meciuri amicale: 
la Budapesta: Ț.S.K.A. Moscova 
— HonvGd 6—1 (4—0) I ; la Mos
cova : U.R.S.S. — Iran 1—0 (1—0).

RUGBY A în Noua Zeelandă. 
echipa Franței a întîlnit la Wel
lington o selecționată a orașului, 
pe care a învins-o cu 14—9 (0—3).

ȘAH A Turneul de la Manila 
s-a încheiat cu victoria filipine-

zului Eugen Torre cu 10 p, ur
mat de Fridirik Olafsson (islan
da), actualul președinte al 
F.I.D.E., cu 8‘/2 P.

TENIS DE MASA A La-Union
dale (New York) se desfășoară 
campionatele internaționale ale 
S.U.A. în primul tur Orlowski 
(Cehoslovacia) l-a învins cu 21—6, 
21—7, 21—8 pe Schwartzbart.
(S.U.A.). Secretin (Franța) l-a 
eliminat cu 21—14, 21—12, 21—13
pe Don Si Sim (Coreea de Sud).

YACHTING A După 4 regate, 
în campionatul mondial, clasa 
„Olandezul zburător“, conduc 
sportivii sovietici Leontiev șl Zu- 
banov, cu 40,01 p. Cea de-a pa
tra regată, disputată la Kiel, a 
fost cîștigată de spaniolii Abascal 
și Noguor.

K.dGcfio oam>n>,t<atio i
Ptnlni itrOmalate ; abonamente arin

coa 40139 București, «tr v Cooio 
tlEXIM • departamentul export import

ot P.t.t.R. I. tel centrală IC 35 : 
piesă, P.O. Box 136-137, ‘eiex II 226,

Duminică, în primul meci, 
formația de junioare a țării 
noastre a dispus cu 3—2 de 
echipa feminină de tineret a 
R.D.G. Meciul s-a desfășurat 
sub semnul echilibrului. Ro
mâncele au luat conducerea 
(Crinela Sava — Diane Rosier 
9—21, 21—15. 21—13), apoi
echipa oaspete a egalat (Karin 
Kromnik — Nela Stoinea 
22—20, 22—20) și, în continuare, 
a luat conducerea prin victo
ria dublului Rosier — Krom
nik la Sava — Stoinea (21—12, 
18—21, 21—19). După aceea, 
două victorii consecutive ale 
sportivelor noastre : Sava în
trece pe Kromnik (21—19, 
14—21, 21—17) și Stoinea pe 
Rosier (21—17, 21—13). In ul
timul meci, echipa de seniori 
a R.D.G. a întrecut ne cea 
de tineret a țării noastre cu 
5—2. Rezultate tehnice: Raue — 
Păal 21—10, 18—21, 21—16 ;
StSckel — Onețiu 21—9, 21—7 ; 
Bessert — Moraru 18—21, 
21—18, 16—21 ; Stockel — Păal 
21—16. 21—8 ; Raue — Moraru 
21—13, 21—17 ; Bessert — One
țiu 17—21. 15—21 ; Stockel — 
Moraru 21—12, 21—9. Luni,
echipele oaspete se vor întîlni 
în partide amicale, cu formați
ile de club C.S.M. Cluj-Napoca 
șl Progresul București.

HOTARE

Tiberiu STAMA

COMPETTȚLA feminină de fio-' 
retă de la Praga s-a Încheiat cu 
succesul sportivei românce 
Adriana Dragomir (3 v). Au ur
mat-o Bugaiska (Polonia), Rac- 
zova (Cehoslovacia), Nagy (Un
garia), Gabriela Betucher (Ro
mânia), G rubin (Ungaria).

IN CONCURSUL de tir de la 
Bratislava, țintarul român Lau- 
rențiu Pop a terminat victortoa 
in proba de pistol liber, cu 563 p. 
L»a armă liberă calibru redus po
ziția culcat a cîștigat polonezul 
Milcxarek — 59-6 p, urmat de 
Die Codreanu (România) — 595 p, 
Trajda (Polonia) 504 p, Romulus 
Nicolescu (România) — 503 p.

AU CONTINUAT meciurile tur
neului masculin de baschet de 
la Prievldza (Cehoslovacia). Echi
pa I.C.EJD. București a Învins cu 
83—64 (5Q—34) formația de ''
ret Banlk Prievldza.

ÎN TURNEUL 
baschet, de la 
Tmava : U.R.S.S. 
116—46 (64—26) ; Ungaria 
nia 00—31 (46—34).

LA BUDAPESTA, In 
internațional feminin 
după 12 runde conduce 
româncă Margareta Mureșan cu 
71/» p și o partidă întreruptă, ur
mată de Litinskaia (U.R.S.S.) 6 p 
și 4 partide întrerupte, Elisabeta 
Polihronlade (România), Porub- 
skl (Ungaria) 6 p (1). în runda 
a 12-a Margareta Mureșan. a cîș
tigat la poloneza Radzikowska.

tlne-

de
Și

feminin 
Bratislava

— România
Polo—

turneul 
de șah 
maectra

U.R.S.S. - LOCUL I ÎN
Lă HANDBAL

La Foia s-a încheiat competi
ția Internațională de handbal re
zervată echipelor masculine — 
„Trofeul Iugoslavia". In ultima 
zi s-a înregistrat o veritabilă 
surpriză : formația U.R.S.S. a 
întrecut-o pe aceea a Iugoslaviei, 
cucerind primul Ioc. Iată rezul
tatele : U.R.S.S. — Iugoslavia 
23—13 (12—11), R. D. Germană —

„TROfEUL IUGOSLAVIA-
MASCULIN

Suedia 27—24 (14—14), România — 
Polonia 26—26 (12—15). Cele mal 
multe goluri pentru echipa noas
tră au fost Înscrise de Folker 6, 
Stingă 6 și Durău 5. Clasament 
final ; 1. U.R.S.S. 9 p ; 2. Iugo
slavia 8 p ; 3. Polonia 6 p ; 4. 
R. D. Germană 4 p ; 5. România 
3 p ; 6. Suedia 0 p.

Turneul de tenis de la Wimbledon

McENROE ELIMINAT DE TIM fiULLKSON I
• Ruzici iese din cursă ia
în optimile de finală ale pro

bei de simplu bărbați din ca
drul turneului de tenis de la 
Wimbledon, americanul Tim 
Gullikson l-a învins cu 6—2, 
6—4, 6—4 pe compatriotul său 
John McEnroe, unul dintre fa- 
voriți! Alte rezultate: Panafia
— S. Mayer 7-6, 6—3. 7-^; 
Connors — Cox 6—2, 6—1, 6—1; 
Borg — Teacher 6—4, 5—7, 
6—4, 7—5; Okker — G. Mayer 
1—6, 5—1. 6—4, 6—4.

In turneul feminin, în optimi 
de finală, Tracy Austin (S.U.A.) 
a eliminat-o cu 6—2, 6—4 pe 
Virginia Ruzici (România). 
Alte rezultate: Evert — Dupont 
6—2, 6—1; King — Mandlikova 
6—4, 6—3; Navratilova — Ste
vens 7—6, 6—7. 6—3; Fromholtz
— Stove 7—6, 7—-6.

secția coresp. 11 51 09 ; Interurban 437 ; 
București, str. 13 Decembrie nr. 3.

simplu, continuă la dublu
In proba de dublu Kmei, 

cuplul Virginia Ruzici (Roma
nia) — Mima Jausovec (Iu
goslavia) a Întrecut cu 6—7, 
6—4, 8—6 perechea Doerner 
(Australia) — Forood (S.U.A.), 
iar Stove — Turnbull au in- 
vins pe Vessies — Simionescu 
cu 6—2, 6—1.

După o zi de repaus. între
cerile continuă astăzi cu dis
putarea sferturilor de finală 
ale probei de simplu femei: 
Austin — King, Wade — Goo- 
lagong. Turnbull — Evert Lloyd, 
Navratilova .— Fromholtz. Sfer
turile de finală ale probei 
masculine se vor disputa marți: 
Borg — Okker, Connors — 
Scanlon, Pana*ta — Dupre și 
Tanner — Gullikson.

telex 10 350 romsp. Tioorul I. P. „Informația"
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