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VIITORUL SCORNICEȘTI - PRIMUL LIDER
® Studenții timișoreni, bucureșteni și craioveni -5 puncte in depla
sare! ® Dinamo și Steaua-debut neconvingător ® Radu II, 2 goluri,
s-a reînscris pe lista golgeterilor, împreună cu Lata și... Voiculeț

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

CARMEN BUNACIU, ÎNVINGĂTOARE 
LA lOfl m SPATE CU 83,51 (record), 

Â MIJA PERFORMANTĂ MONDIALĂ A ANULUI

Dinamo
„U" Cluj-Napoca 
A.S.A. Tg. Mureș
C.S. Tîrgoviște
Jiul
F.C.M. Galați 
Viitorul Scornicești
F.C. Argeș 
Steaua

- Chimia Rm. Vilcea
- S.C. Bacău.
- Politehnica lași
- Univ. Craiova
- Sportul studențesc
- Politehnica Tim.
- Olimpia S. Mare
- F.C. Baia Mare
- Gloria Buzău

ETAPA VIITOARE
Gloria Buzău
Univ. Craiova
S.C. Bacău 
Politehnica lași 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Baia Mare 
Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vilcea 
Politehnica Tim.

(duminică 19
— C.S. Tîrgoviște
— F.C. Argeș
— Dinamo
— Viitorul Scornicești
— Steaua
— F.C.M. Galați
— „U" Cluj-Napoca
— A.S.A. Tg. Mureș
— Jiul

2-0 (2-0)
3-0 (2-0)
1-0 (1-0)
1-1 (0-0) 
0-1 (0-1)
1- 3 (0-2) 
6-0 (2-0) 
2 0 (1-0)
2- 0 (0-0) 

august)

1. VIITORUL Scornicești 1 1 0 0 6—0 2
2. „U" Cluj-Napoca 1 1 0 0 3—0 2

3— 6. Dinamo 1 1 0 0 2—0 2
3- 6. F.C. Argeș 1 1 0 0 2—0 2
3- 6. Steaua 1 1 0 0 2—0 2
3— 6. „Poli* Timișoara 1 1 0 0 3—1 2
7— 8. A.S.A. Tg. Mureș 1 1 0 0 1—0 2
7— 8. Sportul studențesc 1 1 0 0 1—0 2
9—10. C.S. Tîrgoviște 1 0 1 0 1—1 1
9—10. Univ. Craiova 1 0 1 0 1—1 1

11—12. Jiul 1 0 0 1 0—1 0
11—12. Politehnica lași 1 0 0 1 0—1 0
13—16. F.C.M. Galați 1 0 0 1 1—3 0
13—16. Chimia Rm. Vilcea 1 0 0 1 0—2 0
13—16. F.C. Baia Mare 1 0 0 1 0—2 0
13—16. Gloria Buzău 1 0 0 1 0—2 0

17. S.C. Bacău 1 0 0 1 0—3 0
18. Olimpia Satu Mare 1 0 0 1 0—6 0

Citiți în paginile 2—3 cronicile meciurilor etapei 
inaugurale.
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In mai multe orașe de pe continent au început sîmbătă seara 
întrecerile „Cupei Europei" la înot. Reprezentativele României 
evoluează In grupa B, atît la feminin (Palma de Mallorca), cît 
și la masculin (Utrecht).

Dintre sportivele noastre, o excelentă comportare a avut-o 
multipla campioană și recordmană Carmen Bunaciu, învingătoare 
în cursa de 100 m spate de la Palma de Mallorca în 63,51 sec, 
performanță care constituie un nou record național (vechiul re
cord îi aparținea cu 64,46 sec.). Rezultatul sportivei române re
prezintă în același timp și a doua performanță mondială a se
zonului.

Mulțescu înscrie cel de-ai 
doilea gol in meciul Dinamo — 

Chimia Rm. Vilcea.
Foto : D. NEAGU

Iată rezultatele din prima zl :
100 m liber : 1. N. Mas (Spania) 

59,22 ; . . .5. D. Georgescu (R)
61,25; 100 m spate : C. Bunaciu 
(R) 63,51 — rec. ; 2. A. Fodor
(Ung.) 64,21 — rec. ; 100 m bras:
1. Kindl (Ung.) 1:13,52 — rec. ;
..5. C. Seidl (R) 1:19,38; 100 m 

fluture : 1. Scarponl (It.) 63,57;
...4. M. Paraschiv (R) 65,44; 400 
m liber : 1. Felotti (B.) 4:23,91;
. . .4. I. Pănulescu (R) 4:31,06 ;
200 m mixt : 1. Verraszto (Ung.) 
2:21,92; ...4. I. Pănulescu 2:24,40 ; 
4x100 m mixt : 1. Ungaria 4:24,24;
2. Italia 4:28,41; 3. România 4:29,45.

După prima zi de întreceri, în 
clasament conduce Ungaria cu 
38 p, urmată de: 2. Italia 34 p;
3. România 20 p ; 4. Polonia 19 p; 
5. Spania 17 p.

La Utrecht, în grupa B a com
petiției masculine, înotătorii ro
mâni s-au clasat de 3 ori pe lo

cul III șl de 5 ori pe locul IV’, 
stabilind șl două noi recorduri 
naționale.

Rezultate tehnice : 100 m liber: 
1. Gheorghiev (Bulg.) 53,43 ; .. .3» 
Z. Oprlțescu (R) 54,40; 100 m spa
te: 1. Eefting (Olanda) 58,81;
.. .3. M. Mandache (R) 61,38 ; 100 
m bras : 1. Doncev (Bulg.) 1:06,14
— rec.; .. .4. Al. Szabo (R) 1:10,31; 
100 m fluture: 1. Lopez-Zubero» 
(Spania) 55,47 — rec. ; .. .4. II. 
Lucaciu (R) 59,20 — ree ; 400 m 
liber: 1. Kocianov (Bulg.) 4:00,56
— rec.; ...4. FI. Vișan (R) 4:17,48; 
4x100 m mixt : 1. Bulgaria 3:55,67
— rec.; ...3. România 4:04,51 —
rec. ; 200 m mixt : 1. Lopez-Zube
ro (Sp.) 2:08,84; ... 4. A. Lintea- 
nu (R) 2:18,00; 4x100 m liber : 1. 
Bulgaria 3:34,14; ...4. România
3:43,69. In clasamentul pe echipe 
conduc sportivii bulgari, care au 
obținut 5 victorii.

Ieri, la Jocurile Balcanice de atletism

EVA ZORGO-RADULY-67,10 m 
LA ARUNCAREA SULIȚEI!

TÎNĂRTL HAM | BONCIU (Dinamo) 
A CÎȘTIGAT „CUPA VOINȚA

Ultima etapă a revenit, la
La capătul a 600 km, par

curși în 5 etape, cea de a 23-a 
ediție a competiției cicliste 
internaționale „Cupa Voința", 
la startul căreia s-au aflat pes
te 70 de alergători din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. F. Ger
mania, Polonia și România, 
s-a încheiat sîmbătă, la Plo
iești, cu victoria tînăru’ui ru
tier dinamovist Dănuț Bonciu. 
S-a scurs multă vreme de cind 
un ciclist tinăr (21 de ani) n-a 
mai cîștigat la noi o competiție 
de asemenea amploare. Desi
gur, este meritul lui și al an
trenorului Nicolae Voicu, dar

sprint, lui Teodor vasilc
Bonciu (Dinamo) — locul I și 
Costică Bonciu (Steaua) — lo
cul III I

Ultima etapă, a 5-a, disputa
tă sîmbătă pe traseul Văleni 
de Munte — Cheia — Săcele — 
Brașov — Predeal — Sinaia — 
Comarnic — Ploiești. 162 km,

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2—3)
NICOLAE B1NDAR învingător 

la aruncarea ciocanului

& Natalia Mărășescu 
(1 500 m), Horia Toboc 
(400 m), Gabriela lonescu 
(pentatlon), ștafetele de 
4X100 m și 4X400 m 
(băieți) au stabilit noi re
corduri naționale ® Azi 
— ultima probă, maratonul
a\\\\\\\\\\\\\\' ,\\\\\\\\\\\w

ATENA, 12 (prin telefon). Pe 
stadionul „Karaiskakis" s-a<u în
cheiat duminică seara întrece
rile celei de-a 38-a ediții a Jo
curilor Balcanice de atletism. 
De fapt, pentru a afla confi
gurația exactă a clasamentelor 
ne echipe va trebui să așteptăm 
pîmă luni seara, cind se va des
fășura cu adevărat ultimul act 
al competiției, cursa de mara
ton. La fete. însă, clasamentul 
este definitiv : Bulgaria 216 p, 
România 189 p. Iugoslavia 115 
p. Grecia 72 p, Turcia 23 p. 
La băieți. Bulgaria nu mai poa-

Cupa Europei14 la sărituri
și al colegilor săi de la clubul 
Dinamo (mulți și puternici) 
care i-au sprijinit evoluția și 
i-au facilitat succesul final. 
Nicolae Savu și Costică Bon
ciu, clasați pe locurile urmă
toare, și ei încă aparținînd ge
nerației tinere, au făcut efor
turi lăudabile, obținînd locurile 
pe podium grație unei evoluții 
promițătoare. Mai ales ultimul 
are meritul de a-și fi cucerit 
cu forțe proprii performanța, 
deoarece colegii de club nu i-au 
oferit prea mult ajutor. Ne 
menținem la părerea că stelis- 
tul merită un loc in echipa na
țională. în fine, încă o remar
că : este pentru prima oară 
cînd la sfîrșitul unei mari în
treceri internaționale, organi
zată la noi. urcă pe podiumul 
de premiere doi... frați : Dănuț

COMPORTARE REMARCABILĂ A SĂRITOARELOR NOASTRE -
LOCUL III

Pmandra Ilociofd (locui
SIBIU, 12 (prin telefon), Tine- 

rele reprezentante ale României 
la cea de a 9-a ediție a „Cupei 
Europei44 la sărituri în apă au 
avut o comportare foarte bună, 
izbutind ca la încheierea probe
lor de la trambulină și platfor
mă se se claseze pe locul III 
(după selecționatele R.D. Germa
ne și Uniunii Sovietice), ceea ce 
reprezintă cea mai bună perfor
manță din istoria participării să-

IN CLASAMENTUL PE ECHIPE
IV) și riafidalcna Tolh (locul VI) Ia tramftuliiifl
ritorilor români la marile com
petiții internaționale.

Succesul, pentru că locul III 
constituie realmente un succes, 
s-a datorat îndeosebi evoluțiilor 
sportivelor noastre la trambulLnă 
Ruxandra Hociotă și Magdalena 
Toth (la platformă au concurat 
Elena Cîrstică și Felicia Cîrstea), 
care s-au clasat la această probă 
pe locurile IV șl, respectiv, VI.

Tînăra Ruxandra Hociotă a 
fost o adevărată revelație pentru 
toți pârticipanții la aceste pres
tigioase întreceri continentale. E- 
voluțta ei s-a apropiat de cele 
mai bune execuții și sărituri ale 
vedetelor acestui spectaculos sport. 
Ea a impresionat atît asistența,

D. STĂNCULESCU

EVA ZORGO-RADULY
te fi ajunsă (216 p), în timp 
ce echipa noastră este deocam
dată la egalitate cu Grecia 
(202 p).

Vom comenta în zilele urmă
toare evoluția atleților noștri în 
această competiție. Să sublini
em acum excepționalul rezul
tat reușit duminică de Ev» 
Zorgo-Raduly la suliță: 67,10 m. 
nou record național, al treilea 
rezultat mondial al tuturor tim
purilor ! Au mai realizat re
corduri Natalia Mărășescu 
(3:58,1 la 1 500 m), Horia Toboo 
(15,86 la 400 m). Gabriela Io- 
nescu (4 503 p la pentatlon) șl 
ștafetele masculine de 4x100 
m (40,00) și 4x400 m (3:07,4).

Rezultate tehnice:

FEMININ: 400 m; Elena Tă- 
rîță 52,99, Damianova (B) 53,41,
Ibolya Korodi 53,61, Tvetkova (B) 
53.75. Pavliclci (I) 54,20, Kustin
(I) 55.13: 200 m: Ivanova CB)
23.06 Popova (B) 23,53, Sokaci
(I) 23,30, Otilia Șomănescu 23,83,
Maria Samungi 24,15, Slouli (G) 
24.34: 1 500 m: Petrova (B) 3:57.4 
— record, cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului, Natalia 
Mărășescu 3:58,1 — record,
Maricica Puică 4:04,9, Stereva 
(B> 4:12,5, Pergar (I) 4:22,0, Ce- / 
tin (T) 4:23,9, pentatlon: Diml-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. a 4-a)



învingătoare șl in etapa a doua la rugbij «u scoruri concludente A

STEAUA, DINAMO Șl FARUL
VIORICA ILIE LIDERĂ ÎN TURNEUL

SINGURELE ECHIPE CU ȘASE PUNCTE
Sîmbătă .șl duminică s-au dis

putat partidele etapei a doua a 
campionatului Diviziei A la rug
by, de la care vă prezentăm a- 
mănunte :

STEAUA — R. Cr GRIVIȚA 
ROȘIE 25-3 (12-3). Prin prisme 
ultimei confruntări dintre acesU 
echipe (cînd outsidcril au ciști 
gat, neașteptat, cu 9—4) meciu 
inaugural al etapei părea plin 
de promisiuni, Steaua — campi
oana —, care juca „acasă“, ur
mărea revanșa, iar Grivița șa 
langera — confirmarea. Cîștie 
de cauză a avut prima dintre 
ele, care a învins detașat și a- 
parent ușor. Dar, trebuie s-c 
spunem, scorul este sever față 
de situația din teren. Sigur 
XV-le militarilor (fără Codoi, ac 
cidentat) a fost evident mai puter
nic, a jucat mai precis șl a 
punctat Tn consecință. Rugbyș- 
tii Griviței Roșii, cu 3 cvaside- 
butanți în grămadă (T. Miloa- 
îe, Iordache, Voicu) au acuzat 
din plin diferența de greutate, 
cedînd. Doar linia întîi, cu con- 
sacrații Dinu, Scarlat șl Pasache, 
a fost la înălțime. Vlad Vasile, 
din linia a treia, a apărut în joc 
în chip pozitiv, ca șl Podărescu 
(cu intrări prea Individuale, to
tuși) și Bldirel (în repriza se
cundă). învingătorii șl-au avut 
oamenii de bază în Murariu, 
Corneliu, Munteanu, Pintea, Su- 
ciu, Alexandru, Fuicu. O notă 
proastă lui Achlm (eliminat în 
mln. 46 pentru lovirea unul ad
versar). Iată cum s-a marcat : 
min. 1, Alexandru intră după o 
aglomerare, fentă, pasă și Mura- 
riu culcă balonul : încercare, pe 
care Alexandru o transformă ; 
mln. 7. Simion din 1. p. aduce 
singurele puncte ale Griviței ; 
mln. 25 șl 31 Alexandru punc
tează din 1. p. : 12—3. Dună pau
ză, dominare st.elistă. adversara 
nerezistînd fizic jocului ,,de con
tact". Min. 41 Fuicu eseu, Ale
xandru transformă ; min. 64 tot 
Alexandru 1. p. (la un ofsaid 
discutabil) și, în fine. în min. 73 
o încercare 
Fuicu, dună 
de Corneliu 
de Murariu : 
Griviței 1 se 
re : Marin i___
placaj întîrziat — în plină cursă 
de... eseu (și-a bătut inteli
gent mingea pe care o urmărea). 
Arbitrul P. Soare — sîmbătă în 
rl mai slabă — a acordat însă... 
reluarea jocului de la 22 m !

clară semnată de 
o acțiune inițiată 

și continuată bine 
25—3. Socotim că și 

: cuvenea o incerca- 
este stopat — prin

Dimitrie CALLIMACHI
R. C. SPORTUL STUDENȚESC 

— POLITEHNICA IAȘI 7—6 (0—0). 
Ploaia măruntă șl deasă a în
muiat gazonul șl a făcut ane
voios contrplul balonului — decor 
care l-a Inhibat, parcă, pe uni
versitarii bucureștenll șl Ieșeni, 
angajați într-o dispută fără nerv 
și fără culoare. Sportul a avut 
șansă mare cit o... victorie (Pa- 
raschivescu reușind eseul la o 
gafă a — totuși — talentatului 
Doroftei). Echipa trece printr-un 
dificil moment de reconstrucție.

FEMININ DE ȘAH DE LA SINAIA

Octavian Corneliu, unul din cei mai buni jucători ai învingătorilor 
in meciul Steaua — R.C. Grivifa ~ 
de adversari

Roșie, se descurcă intr-un buchet 
Foto : N. DRAGOȘ

tn care — culmea ! — unii rugbyști 
rutlnați mal mult mimează că 
joacă. Ieri, cel mal lucid înain
taș al bucureștenllor a fost necu
noscutul Gîrjabu. Elocvent, nu?... 
Moldovenii au dominat, însă au 
tăcut-o fără convingere șl inspi
rație. Dintre ei, Nemcsniciuc a 
arătat, o dată In plus, că ar me
rita chemarea la unul dintre lo
turile reprezentative, iar Popa 
(autorul punctelor oaspeților, din 
lovituri de pedeapsă), șl Ebu au 
jucat cu vivacitatea care-i carac
terizează. La stabilirea rezultatu
lui a mal contribuit A. Hariton, 
transformerul unei l.p. Pentru lo
vire cu pumnul (după ce, în 
prealabil, primise avertisment) 
Șt. Căinaru (Sportul) a fost eli
minat de arbitrul A. Briceag, care 
a debutat — una peste alta — 
onorabil în Divizia A.

G. RAEȚCHI
C.F.R. BRAȘOV — DINAMO 

0—36 (0—32). Desfășurat pe ploaie, 
meciul a fost la discreția dina- 
moviștilor, care au marcat 7 în
cercări: FI. Ionescu 2, Paraschiv, 
Caragea, Dărăban, Petre, Roman 
3 fiind transformate de I. Cons
tantin, iar una de Petre. Arbitru: 
Șt. Crăciunescu. (V. SECAREANU, 
coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — FA
RUL 0—24 (0—9). Oaspeții au 
practicat un rugby deschis, efica
ce. Marcatori: Nacke (2), FI. 
Constantin — încercări, Bucos — 
2 l.p. și 3 transformări. A arbi
trat Gh. Bucur. (E. SOLOMON, 
coresp.).

STIINTA PETROȘANI — VUL
CAN 18—9 (8—6). Meci viu dis
putat, în care Ortelecan a fost 
„numărul 1“ al gazdelor. Au în
scris : Dragu (2), Vieru — în
cercări, Nedelcu — l.p.c., Tudose
— l.p., respectiv Mihai — 2 l.p. 
și Lazăr — l.p.c. A condus D. 
Grigorescu. (G. JUGANARU, co
resp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— C.S.M. SIBIU 13—3 (10—3). Joc

frumos. Au punctat Comănici 3 
l.p.c., Matei — încercare, respec
tiv Lupaș — l.p. Arbitru: C.
Cristăchescu. (C. CRETU. coresp.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
— RAPID 19—€ (10—3). Partidă de 
bun nivel. Au marcat: Balint — 
5 l.p., Pujină — încercare, respec
tiv Șișiu — 2 l.p.c. Arbitrul Șt. 
Rădulescu l-a eliminat din joc pe 
M. Marin (Rapid). (V. SASARA- 
NU, coresp.),

în clasament conduc Steaua, 
Dinamo și Farul, singurele echipe 
care au 
xim ; 6. 
a 3-a.

acumulat punctajul ma- 
'Micrcuri are loc etapa

SINAIA, 12 (prin telefon). O 
luptă animată, foarte interesan
tă, încheiată nu rareori cu re
zultate contradictorii sau sur
prize, caracterizează această a 
11-a ediție a Turneului Interna
țional feminin de șah al Româ
niei. găzduit cu o caldă ospita
litate de eleganta sală de festi
vități a hotelului „Montana". 
Acum, cînd au mai rămas 4 
runde pinâ la sfîrșit, aceleași 5 
jucătoare iși dispută (practic) 
supremația, dar nici uneia dintre 
ele nu i-a fost prea ușor.

Viorica Ilie, după o reuniune 
de întrerupte cu adevărat de 
grație (a cîștigat la Szmaclnska 
și Kantor), a pierdut surprinză
tor, în runda a 8-a, la Emilia 
Chiș, după ce a refuzat, in prea
labil, propunerea de remiză. A- 
fectată, firește, de eșec, ploleș- 
toanca a remizat In runda urmă
toare cu Dusița Cejici, astfel că 
șansele de a obține a doua notă 
de maestră internațională s-au 
diminuat simțitor: pentru aceas
ta ea ar avea nevoie de 3 puncte 
tn ultimele 4 partide (cu Teo- 
dorescu, Pogorevici, Voiska și 
Kaș). Jucînd superficial șl nein
spirat, Marina Pogorevici a fost 
Învinsă de Rita Kaș în runda a 
8-a. A doua zi, Insă, campioana 
noastră de junioare s-a regăsit, 
ciștlgînd o excelentă partidă de 
atac la Bozena Sikora, în timp 
oe Rita Kaș pierdea la camiploa- ' 
na de junioare a Bulgariei, Mar
garita Voiska:

Celelalte rezultate: Pihajlici — 
Kantor 9—1, Bogdan — Voiska, 
Sikora — Teodorescu, Jicman — 
Cejici, Grosch — Szmaclnska re
mize (r. 8); Szmaclnska — Bog
dan, Teodorescu — Jicman remi
ze, Kantor — Grosch, Chiș — 
Pihajlici întrerupte (r. 9); Szma
clnska — Pihajlici 1—0, Cejici — 
Sikora 0—1 (într.).

CLASAMENTUL după 9 runde: 
ILIE 6/2, Pogorevici, Voiska 5’/2, 
Szmaciuska, Kaș 5, Cejici, Teo
dorescu, Bogdan 4, Chiș 4 (1),
Jicman, Sikora 4, Kantor 3‘/2 (1) 
Grosch 2’/2 (1), Pihajlici 2 (1).

Th. NICOARÂ 
arbitru internațional

ÎNTRECERILE JUNIORILOR
O CU O SERIE DE 5 victorii 

consecutive, Lucian. Vasilescu a 
trecut pe primul loc în turneul 
de la Ploiești, la egalitate cu iu
goslavul Ristici — 7 puncte din 
9. Fostul lider, Georgadze 
(U.R.S.S.), acumulează 6 p, fiind 
urmat de Kallay (Ungaria) 5V2, 
Banv (Ungaria) 5 p, Dolleschal 
(Ungaria), Tiberkov (Bulgaria) și 
Crăciun (România) cu 4 p.
• ÎN TURNEUL feminin, după 

9 runde, conduc Tamara Meshi 
(U.R.S.S.) și Judith Kranicz (Un
garia) cu 7 p, urmate de Csilia 
Sajtcr, Dana Beleau (ambele 
România) și Eleonora Ranț (iu
goslavia) 6 p, Mariana Bădicl 
(România) 5 p etc.

• LA BRAlLA, în întrecerea 
„cadețllor“: Gheorghiev (Bul
garia) 6 p (1) — din 9, Bator 
(Polonia) 6 p, Liiwy (România) 
5’/, P (1), Poov (Ungaria) 5 p, 
Kurtenkov (Bulgaria) **/, 
Horvath (Ungaria) 4’/: P

HERCULES ’79

Cu două runde înainte 
șlt, la Băile Hercutane: 
(Bulgaria) 7’/,, Griinberg, C. Io- 
nescu, Bohoslan (Bulgaria) 7, 
Navarovskl, Sapi (ambii Ungaria) 
6’/2, Goldenberg (Franța) 6 (1),
Rajna (Ungaria) 6 (1), Foișor
6 etc.

Ieri, pe velodromul Dinamo

de sfir- 
Ajanski

i
I
i

AIV

/ON GEORGE (C.S.Ș. 2) -19 ANI, CAMPION

NATIONAL DE VITEZA!
Desfășurată ieri, printre re

prizele de... ploaie, prima reu
niune a campionatelor națio
nale de ciclism pe pistă a ofe
rit puținilor spectatori — care 
au rezistat lungului program 
și averselor — dispute de mare 
frumusețe. Campionatul de vi
teză al seniorilor — desfășu
rat sistem 
nit la start

desfășu-
turneu — a reu- 
5 concurenți de la

dens baraj și de a cuceri — 
în primul său an de seniorat 
— titlul de campion al Româ
niei. El și-a încununat perfor
manța și cu cel mai bun timp 
al zilei ; 11,6 s 1 Felicitări !

Ion George a mers „cap la 
cap“ cu campionul ultimilor 
trei ani. Atila Telegdi. EI i-a 
învins, ca și partenerul său 
din ultima serie, pe Mihai Ște-

LA SĂRITURI
(Urmări din paa. 1)

„CUPA EUROPEI
mană) 361,71 ; ...9. Elena Cîrsiică 
(România) 285,45, “ ----- --
Cîrstea (România)

„Cupei Euro- 
(17 țări) : 1.

p ; 2. Uniunea 
3—4. România 

p ; 5. R.F. Ger-

..J7. Felicia 
270,03.

dt șl pe spectaUștdi prezențl, prin 
siguranța în eleganța săriturilor, 
prin precizia intrărilor în apă, 
mai cu seamă la săriturile libere, 

cele cu un ridicat coeficient de 
dificultate.

Dealtfel, poziția a 4-a ocupată 
de siblanca Ruxandra Hociotă în 
clasamentul individual constituie 
cei mai bun rezultat realizat de 
un sportiv român în istoria aces
tor întreceri.

Magdalena Toth a fost la un 
pas de o mare surpriză și per
formanță. După 6 sărituri, re
prezentanta noastră se afla pe 
locul 2 în clasament, ou șansa 
urcării pe podium. In această 
situație toți ochii erau îndreptați 
spre sportiva româncă. Desigur, 
perspectiva realizării unei ase
menea performanțe a impresio
nat-o evident pe tînăra noastră 
sportivă. Ea a ratat, însă cea 
de a 7-a săritură (dublu salt și 
jumătate răsturnat) și a pierdut 
cîteva poziții. Oricum, pentru mo
dul cum au evoluat, ambele noas
tre sportive merttă calde felici
tări.

întrecerea, în general, a fost 
de excelentă ținută tehnică și ca
racterizată de o splendidă și 
•trînsă luptă pentru ocuparea 
locurilor fruntașe. Așa se și ex
plică faptul că în clasamentul 
final pe primul loc s-a situat, 
fumizînd o mare surpriză, 
Beate Rothe (R.D. Germană) — 
campioana europeană de junioa
re de anul trecut —, care le-a 
depășit pe medaliatele cu aur 
și argint la campionatele mon
diale de senioare din 1978, Irina 
Kalinina (U.RjS.S.) și Martina 
Jaschke (iR.D. Germană).

CLASAMENTE : trambulină,
fete : 1. Beate Rothe (R.D. Ger
mană) 454,15 ; 2. Irina Kalinina
(U.R.S.S.) 422,55 ; 3. Martina
Jaschke (R.D. Germană) 408,69 ; 
4. Ruxandra Hociotă (România) 
404,46 ; 5. Tatiana Potmariova
(U.R.S.S.) 389,82 ; 6. Magdalena
Toth (România) 385,50 ; platfor
mă, fete : 1. Martina Jaschke
407,23 ; 2. Irina Kalinina 374,61 ;
3. Kerstin Krausse (R.D. Germa-

CLASAMENTUL 
ped“ pe echipe 
R.D. Germană 194 
Sovietică 187 p ; 
și Cehoslovacia 164 
mania 150 p ; 6. Polonia 143 p.

Proba masculină de la plat
formă a revenit lui Serghei Nem- 
țanov (URSS) .........
mat de : 2.
(URSS) 568,38 
mann (RDG) .................
Bagiu (R) 374,79 p ; 26. M. Kaiss 
(R) 343,08 p. Clasament echipe bă
ieți: 1. U.R.S.S. 192 p ; 2. R. D. 
Germană 180 p ; 3. Anglia 166 p ; 
. . .7. România 124 p. Clasament 
general pe echipe: 1. U.R.S.S. 379 
p; 2. R. D. Germană 374 p; 3.
R. F. Germania 311 p ; 4. Anglia 
302 p ; 5. România 288 p.

cu 585,09 p, ur- 
Vladimir Aleinik 
p ; 3. Falk Hof- 
556,08p ; .. .21. Al.

Iată-l pe Ion George (stingă) obținînd cea de a doua, victorie a 
sa in turneul de ieri, adversar fiindu-i Ștefan Mihai

Foto : D. NEAGU

Steaua și unul reprezentînd 
Clubul sportiv școlar nr. 2. 
Ei bine, tînărul ION GEORGE 
— 19 ani (despre al cărui ta
lent am mai scris), elevul prof. 
Dan Budișteanu, a reușit per
formanța de a trece prin acest

fan (12,2 s), FI. Negoescu 
(12,2 s), P. Dolofan (descalifi
cat pentru comiterea a două 
infracțiuni de la regulament), 
Cr. Ionescu (13,3). Ultima sa 
evoluție, cea In compania lui 
Telegdi,- a entuziasmat asisten-

}}CUPA VOINȚA"
(Urmare din pag. 1)

urma 
s-au

deși le-a pus în față rutierilor 
numeroase obstacole, n-a putut 
aduce modificări esențiale cla
samentului general. Este ade
vărat că pe cățărările de la 
Săcele și Predeal o serie de 
alergători au rămas in 
plutonului, dar fruntașii
menținut... lipiți unul de altul, 
nelăsînd nici o șansă celor 
care ar fi vrut să folosească 
această ultimă secvență pentru 
un salt spectaculos în clasa
ment. Sprintul de la Cheia a 
fost cîștigat de Ilie Butaru, 
pentru ca la cățărarea din a- 
propiere de Săcele primul să 
treacă Teodor Vasile, urmat de 
Ion Cojocaru și Teodor Drăgan. 
Spre Predeal, plutonul se înși
ră pe serpentinele Timișului. 
Purtătorul tricoului galben, 
Dănuț Bonciu, sprintează sec

L2

CICLISM

I

I
ța. George a învins clar, fără 
dubii. Iată clasamentul final :

1. ION GEORGE (C.S.Șc. 2) I 
5 victorii — campion al Româ
niei ; 2. Atila Telegdi (Steaua) I 
4 victorii ; 3. FI. Negoescu 
(Steaua) 3 victorii ; 4. Ștefan 
M hai (Steaua) 2 victorii ; 5. .1 
Petre Dolofan (Steaua) o victo
rie ; 6. Cristian Ionescu (Stea- I 
ua) 0 victorii.

Să mai adăugăm — în be- | 
neficiul noului campion — că 
învingătorul a avut un sezon 
foarte greu : absolvirea ulti
mei clase de liceu, bacalaurea
tul, pregătirea examenului la 
facultate. Și. totuși, se poate I I 
Firesc să așteptăm de la el o I 
creștere valorică. rapidă, intra
rea în circuitul internațional.

Pentru semifinalele probei 
de juniori, care au loc astăzi, 
în reuniunea care începe la 
ora 17, pe velodromul Dina- 
mp, și care mai programează 
proba de urmărire individuală 
juniori, s-au calificat : Iulian 
Gache (Dinamo), Constantin 
Gherghina (C.S.Șc. 1), Geor
gian Marinescu (Voința) și 
Mircea Prună (Steaua).

H. N.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE

I
I
I
I

I

Stadii 
8 000. , 
poartă:

DINA
Dragn& 
George:

CHIM
Cîreeag

A at 
FI. Cen.

Cartai 
Trofei

Cu n 
formaț 
trat în 
fie sui 
namo 
avea ț 
s-a de 
Dragm 
apărați 
acuzat 
AUGUI 
in cari 
formal: 
au răr 
jumăta 

gazdele 
du-și îi

MA
I
I
I
I
I
I

Stadie 
mativ 1! 
Șuturi la

STEAU
Dumitru 
A. lones

GLORI 
deanu 
Dobre 5,

A arb 
Gh. Jucc

Carton 
Trofeul

(a fost. într-adevăr, o mostră 
a valorii sale reale de grim- 
peur), depășește tot grupul, in
clusiv vreo 2—3 rutieri deta
șați in frunte, și cîștigă spec
taculos cățărarea. In fine, la 
Sinaia trec primii Ratajokak, 
Popa, Nica și Mincu, plutonul 
urmîndu-i la 35 de secunde. 
Dar apele se limpezesc repede 
(coborîrea îi adună sub ace
eași... umbrelă) și spre Ploiești 
grupul masiv... defilează în rîn- 
duri compacte. Doar ultimii ki
lometri sînt agitați. Cei fără 
sprint încearcă să se desprin
dă, cei cu finiș redutabil nu-i 
lasă și așa se face că în cen
trul orașului spectatorii asistă 
la un final de mare spectacol. 
Teodor Vasile nu lasă să-i sca
pe ocazia de a le reaminti tu
turor că este un marc sprinter 
și cîst’gă de justețe în fața 
grupului masiv.

REZULTATE TEHNICE:
Etapa a V-a: 1.

(Dinam-o)
4 h 17:50 
(Steaua), 
ino); 4.
Plopeni); 
talul Plopeni); 6. 
jokak (Start) — același timp.

Teodor Vaslle 
a parcurs 162 km in 

; 2. Costică Bonclu
3. Valentin Ilie (Dina- 
Coriiri Popa (Metalul 

Aurel Bobeteă (Me-
Roman Rata-

s.

1. 
h 

2. NicoLae Savu (Dinamo 
,; 3. Costică Bonciu (Stea- 
i 1:3S; 4. Valentin Marin

- " “ Valentin
6. Traian 
; 7. Ionel

8. Vic-
9.

Clasament general final : 
Dănuț Bonciu (Dinamo) 15 
40:26; *  ----------------- ——-
la 1:21,.
ua) la 1:35; 4. Valentin 
(Dinamo) la 1:36; 5. 
tile (Dinamo) la 1:50;
Sîrbu (Dinamo) la 1:50 
Ganc-ea (Dinamo) la 1:56, 
tor Bănescu (Steaua) la 3:36; 
Florentin Chițu (Steaua) la 9:06; 
10. Vaslle Radu (Voința) la 9:13; 
" Ion Cernea (Olimpia) la 10:11;

Mircea Romașcanu (Dinamo) 
12:02; " ~ ' -------

mo) la 
ruițașu 
13:46;
(CIBO

I F. C. Argeș — F.C. Baia
Mare 1

II Dinamo — Chimia Rffl.
Vîlcea 1

III Steaua — Gloria Buzău 1
IV „U“ Cluj-Napoca — S. C.

Bacău 1
V Jiul — Sportul studențesc 2
VI C.S. Tirgoviște — Univ.

Craiova (pauză) X
VII C.S. Tirgoviște — Univ.

Craiova (final) X
VIII A.S.A. Tg. Mureș —

Polit. Iași (pauză) 1
IX A.S.A. Tg. Mureș 

Polit. Iași (final)
X F.C.M. Galați 

Timișoara (pauză)
XI F.C.M. Galați 

Timișoara (final)
XII Viitorul Scornicești 

Olimpia S.M. (pauză)
XIII Viitorul Scornicești 

Olimpia S.M. (final)

1
Polit.

2 
Polit.

2

1

_____ 1
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 484.427 lei.

numerele extrase
LA TRAGEREA LOTO 2 

DIN 12 AUGUST 1979
11.
12
1-a 1)3. Ilie Butaru (Din.a- 

12:52; 14. Constantin Că- 
(Metalul Plopeni) la 

15. Constantin Toad-cr
Brașov) Ia 13:47.

Extragerea I : 17 3 73 42
Extragerea a Il-a : 56 49 2
Extragerea a IlI-a 34 74 4
FOND TOTAL DE ClȘTI- 

GURI ; 357.787 lei.

16
14
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PITEȘTENII ȘI-AU ONORAT TROFEELE...

zid A — etapa I

RE PETRE...
licești, care a realizat marea surpriză a 

și un rezultat fără precedent în evoluțiil-e 
e unor echipe promovate — nu ne amintim 
divizionară B să fi administrat ’o jumătate 
ui șoc, unei divizionare A — readuce pe 
une la îndoială ierarhiile fixate în fotbalul 
i e nimic nou în faptul că aceste ierarhii 
1 unor elemente de conjunctură șl nu unor 
cest 6—0 din prima etapă, remarcabil pen- 
icători anonimi — numele lui Petre Petre, 
■oala“ lui Rebreaniu — pune într-o lumină 

din Satu Mare, care și-a urcat recordul 
după acel 0—5 „realizat" în compania Spor- 
București. Fie ca acest rezultat de senzație 
jucătorii anonimi pot să se autodepăișească 

i nu sărbătorească — la lumina focului de 
tat greu de crezut și, în orice caz, impo- 
minutul întîi al întâlnirii.

uce „echipelor europene" șapte puncte din 
ce ar proba un bun start în campionat. 

Snelor și al victoriilor, se ascunde un joc 
cum a fost cazul pe Steaua și pe Dinamo.

nă prin godgeterul său Radu II, adică prin 
m^priu", care poate dejuca, prin sponta- 

advecse. în meciul de ieri, în fața utnui 
icat, totuși, bine, Radu II a preluat rolufl. 
care Dobcrin și-l asumase cu exact un an 
tenii au clștdgat cu 3—1.
ntru Sportul studențesc, care, după șocul 
reușește o frumoasă mobilizare și cîștjgă 
acolo unde se cîștigă atât de greu, prin

1 mai bun prieten al iui Aurică Răduilescu : 

eotipie se înregistrează la Galați, F.C.-ul 
așa cum s-a întâmplat și cu ani în urmă, 
• clujeni. în orice caz, Politehnica Tiimi- 
ctorle neașteptată, care poate fi decisivă 
>rba de așa ceva — încă din prima etapă...

loan CHIRILA

F.C. ARGEȘ - F.C. BAIA MARE
Stadion „1 Mai*; teren alunecos, îmbibat 

spectatori — 12 000. A marcat: RADU II 
poarta: 13—<5 (pe poartâ: 7-2). Cornere:

F. C. ARGEȘ: Cristian 7 — Zamfir
Toma 7 (min. 65 Bârbulescu 7), Chivescu 
8 - D. Nicolae 7, Radu II 8, Dobrln 8.

F. C. BAIA MARE: Ariciu 7 — Borz 7, 
Koller 8, Molnar 7 — P. Radu 7, 
Terheș 6, Roznai 6, Mureșan 7.
A arbitrat: C. Bârbulescu 9; la 

București).
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 4-0 (3-0).

2-0 (1-0)
cu apă; timp noroi, ploaie; 

(min. 17 și min. 80). Șuturi la 
4-9.
8, Cîrstea 7, Stancu 7, Ivan 7 —

7 (min.- 85 latan), Iovănescu

Condruc 8 (min. 76 Dragomirescu), 
Bălan 6 (min. 55 Cioban 6) — Sepi 7,

linie: C. Jurja și A. Deleanu (toți din

PITEȘTI, 12 (prin telefon)
< Precedată .de festivitatea în- 
mînării Cupei și a tricourilor 
de campioni jucătorilor arge
șeni, întîlnirea a oferit un 
foarte bun spectacol fotbalis
tic pentru începutul sezonului : 
duel tactic interesant, mare 
angajament fizic, faze dinamice 
la ambele porți. Campionii au 
deschis scorul relativ repede 
(min. 17, prin RADU II, după 
o fază prelungită în care, îna
inte de înscrierea golului, Con- 
druc respinsese de două ori șu
turile lui Iovănescu), dar — în 
continuare — ei au avut mult 
de furcă cu tenacele lor ad-‘ 
versar, care, dealtfel, conducea 
la pauză cu 6—0 la cornere. In

ansamblu, o repriză excelentă, 
în ciuda terenului greu. în h- 
ceastă parte a jocului am notat 
două mari ocazii : D. Nicolae 
(min. 8) și Terheș (min. 15). 
Dypă pauză, jocul a fost ceva 
mai slab, cu momente de ner
vozitate. Argeșenii au acum 
mai mult inițiativa, băimărenii 
jucînd mai puțin cursiv în a- 
tac. După ce, în min. 67. Ari
ciu a respins ca prin minune 
o ..bombă" a lui Iovănescu, în 
min. 80 RADU II (care a ținut 
să-și onoreze trofeul de golge- 
ter al campionatului trecut, 
primit înainte de meci) a în
scris, abil, golul care a risipit 
emoțiile tribunei

Radu URZICEANU

ECHIPE... MULȚUMITE
- CHIMIA RM. VILCEA 2-0 (2-0}

1 alunecos: timp ploios; spectatori — aproximativ 
ISTIN (miji. 8) și MULȚESCU (min. 42). Șuturi la 

8—3). Cornere: 5—2.
— Cheran 6, 'Dinu 7, Sătmâreanu 11 7, Lueuțâ 6 — 

Mulțescu 6 — Țevi 4 (min. 65 Apostol 6), D.

— Lepădotu 7, Badilâ 6, Basno 7, Crncă 7 — 
Iordan 4 Teleșpan 6. Gîngu 6. F. Răducanu 6.

8; la ‘ lipie: R. Petrescu (ambii din Brașov), 

(DAN, SATMAREANU II.
La juniori: 4—0 (2-0).

...... —
jilități în 
ană a in- 
lul să nu 
îp ce^'Di- 
eă nu va 
im scorul 
in min. 8 
n spatele 

care au 
icestuia Ia 

demarcat 
cînd doar 

oaspeți i 
n propria 
n timp ce 
•, creîn- 
probleme

prin „căratul" inutil al mingîj 
lor. In min. 42. după două 
șuturi consecutive respinse 
senzațional de portarul Con
stantin, MULȚESCU nu-1 mai 
„iartă" și 2—0 pentru Dinamo. 
Chimia n-a avut nici un șut pe 
poartă în această repriză. Ime
diat după pauză, primul șut al 
vîlcenilor pe poarta lui Efti- 
mescu (autor F. Răducanu) 
și primul lor corner. Apoi, 
însă, nimic deosebit, ambele 
echipe lăsînd impresia că sco
rul consemnat în prima repri
ză le mulțumește deopotrivă.

Paul SLĂVESCU

lU trei minute...
> - GLORIA BUZĂU 2-0 (0-0)

ușor alunecos; timp ploios; spectatori — oproxi- 
s SAMEȘ > (min. 87) și M. RĂDUCANU (min. 90). 
» poartă: 10-1). Cornere: 14—1.
- Anghelini 6, Samoș 8, FI. Marin 7, Nițu 6 — 
(min. 46 Zahiu 5), tordănescu 6 — M. Răducanu 7,

— IvcnQ -6, Vlad 7, Simion 7. Necutce 6 — Ghiz- 
(mln. 83 Radu), Toma 5 — Petreanu 5, Stan 6,

» (Satu Mare) 9; la linie: T. Balanovki (lași) șl

STOICA, ANGHELINI, M. RĂDUCANU.
La Juniori: 5-0 (2-0).

ipsit de 
: atacul
României" 

periculos 
îl central 
a Gloriei, 
t liderul 
cționat în 

jucat, ca 
din hand- 
'ercul bu- 
bucurește- 
tuși, sa-și 
5 de mi- 
gol. Cau- 

nsive s-au 
și intr-un 
iermis ju

cătorilor Gloriei să intervină 
oportun, eficace. Partida a a- 
vut același curs și același ritm 
și în repriza secundă. Gloria 
propunîndu-și un singur obiec
tiv : să nu primească gol. Și 
era gata-gata să și-l îndepli
nească. Dar visul oaspeților s-a 
spulberat cu trei minute îna
inte de final, cînd SAMEȘ a 
șutat formidabil din marginea 
careului, balonul a lovit bara 
și a ricoșat în plasă. Al doi
lea gol (M. RĂDUCANU) a 
căzut în ultimul minut, cînd 
conturile fuseseră practic în
cheiate.

Lauiențiu DUMITRESCU

DEBUT SPECTACULOS AL NOII PROMOVATE:
VIITORUL SCORNICEȘTI - OLIMPIA SATU MARE 6—0 (2-0) ]

Stadion Viitorul; teren îmbibat cu apă; timp ploios; spectatori — aoro- 
ximotiv 3 000. Au marcat; P. MANEA (min. 4 - din 11 m), LIGA (min 41) 
FL. DUMITRESCU (min. 64). ȘOARECE (min. 65), VOICULEȚ (min 85 si 
87). Șuturi la poartă: 16-10 (pe poartă: 9-5). Cornere: 5-5.

VIITORUL: Anghel 9 — Lică 7. Martinescu 7, Stanclu 6, Mincu 7 
Manea 7, Ciocioană 7, P. Petre 6 (min. 54 Pană “ 
rece 8, Fl. Dumitrescu 8.

OLIMPIA: Feher 6 — Pataki 6 (min. 60 Demarcek 
dache 6, Pop 5 (min. 46 Stețca 6) - Sabâu 7, 
Hațieganu 6, Mureșan 5, Helvei 6.

A arbitrat: R. Stîncan 9; la linie: N. Petriceanu 
București).

Trofeul Petschovschi: 10. La juniori: 0-2 (0-0).

SCORNICEȘTI, 12 (prin tele- 
fon)

Scor comod în favoarea gaz- 
I delor, dar proporțiile lui nu se 

datoresc unei opoziții anemice 
j sau superficiale a echipei O- 

limpia. Pentru realizarea lui, 
Viitorul a muncit cu încordare 
și seriozitate, de-a lungul în
tregii partide, etalînd o pregă
tire fizică superioară, care i-a 
permis să termine în forță — 
pe un teren greu — și să ro
tunjească rezultatul la dimen
siunile unei veritabile surprize. 
Olimpia s-a bătut pentru fie
care... petec de teren, a avut 
mai multe ocazii olaTe, pe care

7)
P.

Voiculeț 9, Șoa-

6), Matei 6, 
Bathori 6,

. Smaran- 
Both 6 —

și M. Buzea (toți din

le-a ratat, a șutat și de 5 ori 
violent pe spațiul porții adver
se, dar Anghel a parat totul cu 
plonjoane temerare și inspirate, 
în ultimă instanță, această vic
torie spectaculoasă a noii pro
movate, Viitorul Scornicești, ni 
se pare a fi fructul unei men
talități aparte, caracteristică, 
dealtfel, și în „campania de 
promovare în Divizia A" : tra
valiu permanent, disciplină tac
tică, putere fizică și (mai a- 
les) morală, în stare să supli
nească unele imperfecțiuni teh
nice printr-un frumos spirit 
colectiv.

Ion CUPEN

LATA N-A FOST DE ACORD CU REMIZA
F.C.M. GALAȚI - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-3 (0-2)

Stadion Dunârea; teren foarte bun; timp noros, cald; spectatori — aproxi
mativ 25 000. Au marcat: LAȚA (min. 17 și 80), COTEC (min. 42), respectiv 
M. OLTEANU (min. 71). Șuturi la poartâ: 17—13 (pe poartâ: 5-8). 
Cornere: 13—1.

F.C.M.: Hagioglu 5 (min. 46 Oanâ 6) — Vlad 5, Balaban 5, M. Olteana 
6, Țolea 6 — I. Constantinescu 7, Cramer 6, Burcea 6 (min. 57 Majora 6) 
— R. Dan 5, Horea II 5, Orac 5.

POLITEHNICA: Suciu 7 — Sunda 6, Vișan 8, Mehedințu 7, Barna 7 — 
Roșea 7, Dembrovschi 7 (min. 64 Anghel 7), Lcța 9 — Nucâ 7, Volaru 6 
(min. 73 luga 6), Cotec 7.

A arbitrat: V. Tâtar (Hunedoara) 9; la linie: M. Fediuc (Suceava) |i 
Gh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene: OANÂ, NUCĂ.
Trofeul Petschovschi: 10. La juniori: 3-0 -(1-0).

MINGI PE CARE SCRIA GOL, DAR..
JIUL - SPORTUL STUDENȚESC 0-1 (0-1)

Stadion Jiul; teren moale, alunecos; timp ploios; spectatori — aproximativ 
3 000. A marcat: IORGULESCU (min. 3). Șuturi la poartâ: 15—4 (pe poartâ; 
5—4). Cornere: 13—1.

JIUL: Cavai 4 - Rusu 5 (min. 70 Stana 5), Badin 5, Ciupite 6, P« 
Grigore 5 - Mușat 5 (min. 53 Cassai 7), Varga 6, Stoica 5 - Sâlâj'an 7. 
lancu 5, Bucurescu 6.

SPORTUL STUDENȚESC: Lazâr 9 — Tânâsescu 7, Cazan 8, B. Grigore fi,' 
Câțoi 8 — Munteanu I 7 (min. 67 M. Marian 7), Chihaia 7, O. lonescu 7» 
Șerbânicâ 7 - lorgulescu 7, M. Sandu 7 (min. 82 Ciugarin).

A arbitrat: V. Topan 8; la linie: M. Salomir și M. Adam (toți din Cluj- 
Napoca).

Cartonașe galbene: VARGA.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 1—4 (1-2). ț

GALAȚI, 12 (prin telefon)
început de partidă favorabil 

gazdelor, ca aspect ofensiv, dar 
acțiunile acestora de atac nu gă
sesc soluția străpungerii apărării 
timișorene, bine organizată, cal
mă și exactă în intervenții. Golul 
plutește multă vreme in aer la 
poarta lui Suciu și, totuși, el va 
cădea, împotriva cursului jocu
lui, în poarta gălățenilor. Aceas
ta s-a întâmplat în min. 17, cînd 
LAȚA, venit din spate, a reluat 
cu capul la colț, sus, mingea cenA 
trată de Nucă. Gazdele fac efor
turi vizibile să echilibreze situa
ția, dar nu reușesc, datorită u- 
nor repetate erori, atât în atac, 
cît și în apărare. In aceste con
diții, cei care înscriu sînt tot

oaspeții, in min. 42, prin COTEC, 
care a trimis cu capul în plasă 
o minge venită de la Barna.

După pauză, gălățenii reiau 
cu șl mai multă hotărîre ofensiva, 
domină cu autoritate, dar cei care 
ratează două mari ocazii sînt fot
baliștii de la Politehnica. în min. 
71 gazdele reușesc, în sfîrșit, să 
reducă din scor printr-o frumoasă 
lovitură de cap a Iui M. Olteanu. 
Va reuși F.C.M. să egaleze? 
Timp ar mai fi rămas, dar LA
ȚA, nefiind de acord cu remiza, 
spulberă speranțele gălățenilor, 
trimițind balonul, din afara ca
reului, sus la vinclu, cu 10 mi
nute înainte de finalul partidei.

Mihai IONESCU

FRUMOASA UVERTURĂ A „ȘEPCILOR ROȘII ’
„U" CLUJ-NAFOCA - S.C. BACĂU 3-0 (2-0)

Stadion Municipal; teren alunecos (a plouat tot timpul meciului); spec
tatori - aproximativ 12 000. Au marcat: MÂNU (min. 23, din 11 m), PA
NAITE (min. 33, autogol) și RADUȚA (min. 74). Șuturi la poartă: 16-4 
(pe poartâ: 7—2). Cornere: 8—2.

„U”: Lăzăreanu 7 — Anca 7, Moș 7, Ciocan 8, I. Mureșan 8 — Mânu 8. 
FI. Pop 7, Suciu 9 — Dobrotă 7, Florescu .6 (min. 44 Răduțâ 8), Ba taci iu 8.

S. C. BACAU: Mangeac 7 — Panaite 5. Catargiu 7, Lunca 7, I. Solomon 
5 — Cărpuci 5 (min. 50 Botez 6), C. Solomon 5, Șoșu 6 — Verigeonu 5 

(min. 74 Elisei 5), Antohi 6, Vamonu 5.
A arbitrat: Fr. Coloși (București) 8; la linie: S. Drăgulici (Drobetc Tr. 

Severin) șl C. Silaghi (Baia Mare).
Cartonașe galbene: C. SOLOMON și MÂNU.

Trofeul Petschovschi: 10. La Juniori: 3-0 (1-0).

PETROȘANI, 12 (prin telefon)
Debut surprinzător de partidă. 

La prima lor acțiune ofensivă, 
oaspeții reușesc deschiderea sco
rului prin IORGULESCU (Ia o 
pasă ideală a lui M. Sandu). Nu 
este mai puțin adevărat că la în
scrierea golului au contribuit, în 
ordine, Bădin (luft), Ciupitu (in
decizie) și mai ales Cavai, care 
Inițial a vrut să iasă în întâm
pinare, dar apoi s-a oprit, lobul 
bucureșteanului lăsîndu-1 fără 
replică. Din acest moment, jocul 
a avut un singur sens, spre poar
ta lui Lazăr. A fost o cursă de 
urmărire continuă, însă fără 
consistență și, mai ales, fără e- 
fect. Petroșenenii au jucat la în
tâmplare, precipitat (a lipsit min
tea limpede), stereotip, cu cen-

. .......... ..... ... .....
trări înalte. Starea terenului nu 
credem că a fost o scuză pentru 
ei. Pe același teren a impresio
nat angajamentul bucureștenilor, 
care au alcătuit un adevărat ba
raj la marginea careului, respin- 
gînd prompt și calm (uneori, în
să, peste limitele regulamentare); 
Cînd blocajul a fost depășit, a 
intervenit sigur și eficient porta
rul Lazăr, care s-a remarcat în 
special la mingile expediate de 
Bădin (min. 45), Cassal (min. 57) 
și P. Grigore (min. 59), pe care 
scria „gol“. O mențiune și pentru 
Cățoi, care, in min. 7. a scos 
mingea cu capul de pe linia pro
priei porți. Și, astfel, dăruirea în 
joc a studenților le-a adus o 
muncită și meritată victorie.

Adrian VASILESCU

CȚIONATA 
Surprinsă la 
riguroasă a 
ctlcantă a 
Iteză, echl- 
văzut repe- 
r±n golurile 
min. 7) și 
urma unei 
rului Anu- 
touare des- 
luză, Rapid 
utemică in 
lungul că- 

ufxrițate țn 
fi să se a- 
u (dealtfel, 
la mijloace 
nituri repe-

— pentru 
favorabil). 
fi meritat 
totuși, să 

gol (prin 
rotind in

MECIURI
mod exasperant numeroase alte 
ocazii (min. 66 — șut al lui Ma
nea în bară ; min. 75 — Bolbo- 
rea ; min. 82 — Pîrvu).

Arbitrul Ion Pop — ajutat la 
linie de Corin lonescu și Gh. 
Mihăilescu — a condus foarte 
bine următoarele formații : RA
PID : Anuțed. (min. 46 Mânu) — 
Puriț, Fotache (min. 28 Șutru), 
Pîrvu, Ad. Dumitru — Adamescu, 
M. Stelian (miin. 65 Bolborea), 
Petcu — Cojocaru, Drăguceanu 
(min. 46 Fl. iordache), Bartales 
(min. 28 Manea). SELECȚIONA
TA TUNISIEI : Ben Abdallah — 
Jemi, Djebali, Djendabl, Ben Sa
lah — Boshih, Ben Mahmoud, 
Baiari — Sassi, Tebarski (min. 
46 Sboul), Tunshi.

C. FIRANESCU

CLUJ-NAPOCA, 12 (prin te
lefon)
„Uvertura" campionatului, 

care a însemnat duelul celor 
mai tinere echipe, prezenta 
pentru gazde un mare obstacol: 
emoția revenirii în prima sce
nă. debutul în „A" a nu mai 
puțin de șapte jucători — fapt 
corelat cu absența lui Cîmpea- 
nu II și Vidican — și adversa
rul recomandat nu numai de 
stagiunea trecută, dar și de ul
timele două deplasări pe malul 
Someșului (1—0 în campionat, 
în octombrie 75 și 2—2 în „Cu
pă", în anul acesta, în februa
rie). La toate acestea avea să 
se adauge și terenul aflat sub 
ploaie încă de sîmbătă după-a- 
miază. Atît de tînăra echipă 
clujeană a reușit, însă, printr-o 
admirabilă ambiție, să treacă 
elegant in prima sa cursă cu 
obstacole — sugerînd că „U“

•
nu și-a pierdut elanul și fan
tezia în cei trei ani de „sur
ghiun" în „B“. Revenirea „șep
cilor roșii" a fost, deci, spec
taculoasă și, mai ales, promiță
toare. Primul gol l-a semnat 
MÂNU, care a transformat pe- 
nalty-ul acordat pentru faul
tai lui Verigeanu asupra abi
lului Suciu (rodat un an la Lu
ceafărul). Primul autogol al 
stagiunii : PANAITE fără
replică. Singurul gol al repri
zei secunde a venit după o sui
tă de mari ocazii, și l-a înscris 
RADUȚA, frumos deschis de 
Mânu, extaziind un public a- 
devărat, care n-a știut ce-i 
ploaia. într-un cuvînt, o uver
tură în care a „cîntat" o sin
gură echipă („U“ și suporterii 
ei), S. C. Bacău, subjugată de
fensivei, a evoluat sub aștep
tări.

Mircea M. IONESCU

EGALARE CU AJUTORUL ARBITRILOR
C.S. TÎRGOVIȘTE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1 (0-0)

Stadion Municipal; teren înmuiat de ploaie; timp ploios; spectator» — 
aproximativ 10 000. Au marcat: MARINESCU (min. 52) și CRIȘAN (mim. 
79). Șuturi la poartâ: 7—8 (pe poartâ: 2—4). Cornere: 9—4.

C. S. TÎRGOVIȘTE: Coman 6 — Gheorghe 7, Enache 7, Ene 7, Alexan
dru 7 — Filipescu 7, Kallo 7, Tâtaru 5 (pentru proteste nejustificate) — 
Greaca 6, Marinescu 7, Niculescu 6.

UNIVERSITATEA: Boldicl 7 — Ungureanu 6, Bumbescu 8, Ștefânescu 7, Pu- 
rima 6 — Țicleanu 7, Beldeanu 7, Geolgâu 6 — Crișan 5, Cîrțu 6, Bălăci 5 
(min. 64 Donose 5).

A arb’trat: I. Igna 5; la linie: A. Fortwirt (ambii din Timișoara) ți 
D. Ologeanu (Arad).

Cartonașe galbene: ENACHE, TÂTARU, BĂLĂCI, ȘTEFÂNESCU, FILIPESCU.
Trofeul Petschovschi: 7. La juniori: 1

TÎRGOVIȘTE, 12 (prin telefon)
Debutul campionatului a adus 

pe terenul din Tîrgoviște două 
echipe bine pregătite, dar care 
s-au „lovit“, în încercarea lor 
de a realiza un fotbal de cali
tate, de starea terenului de joc, 
înmuiat de o ploaie care n-a 
încetat nici un moment. A re
zultat un meci bărbătesc, aspru, 
fierbinte în multe momente, în
cheiat, însă, cu un rezultat ne
drept.

Dacă golul splendid înscris în 
min. 52 de MARINESCU, cu ca
pul, la o centrare excelentă a Iul

-1 (0-1).
■ .................... '■■■■■■— •

Greaca, a întrunit sufragiile pu
blicului și ale specialiștilor pre- 
zenți la meci, în schimb, golul 
egalizator a pornit dintr-o fla
grantă poziție de ofsaid. Intr-a- 
devăr, în momentul cînd i fi-a 
trimis balonul, Cîrțu se afla afa
ră din joc, fără ca tușierul 
Fortwirt să semnalizeze această 
poziție. Pasa lui Cîrțu a ajuns 
la CRIȘAN, care a înscris ne- 
Btingherit de nimeni. „Centralul* 
Ion Igna a validat golul, deși se 
afla și el în apropierea fazei.

Mircea TUDORAN

INSPIRATA INTERCALARE A IUI UNCHIAȘ

AMICALE
F. C. CONSTANȚA — TUNISIA 

2—3 (1—0). Partida s-a disputat
sîmbătă. Golurile au fost reali
zate de Pcniu (min. 28), Ignat 
(min. 52, din 11 m), respectiv
Ben Mahmoud (min. 70, din 
11 m), Bousi (min. 75) și Hergel 
(min. 77). (G. Tamaș, coresp.).

CIMENTUL MEDGIDIA — 
SPORTING CLUB ALEP (Siria) 
7—1 (3—0). Noua promovată în 
Divizia B, Cimentul, a susținut 
prima ei întîlnire internaționa
lă, practicînd un joc frumos și 
eficace. Au marcat : Tămolu (min. 
25 și 28), Cocoș (min. 42 și 63), 
Mardale (min. 52), Popa (min. 71, 
din 11 m) și Gache (min. 89) pen
tru gazde, respectiv Abdul. (Al. 
Mavlea — coresp.)

MINERUL DEVA — UNIREA 
ALBA IULIA 2—0 (0—0). Auto

rii golurilor : Ciontaș (min. 57) 
și Enescu (min. 74). (I. Jura,
coresp.).

F.C.M. BRAȘOV — SELECȚIO
NATA ALGERIEI 1—6 (0—0). în 
ciuda ploii și a terenului greu, 
jocul a fost frumos și a plăcut 
celor 6000 de spectatori. Unicul 
gol a fost marcat de Șulea (min. 
70, din Itl m). (C. Gruia coresp.)

F.C.M. GIURGIU — Ș.N. OLTE
NIȚA 1—0 (0—0). A înscris : Co
rin (min. 50). (Tr. Barbălată, 
coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
UTILAJUL FAGARAȘ 3—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Georgescu
(min. 38 și 71) și Sebestyen 
(min. 40). (Gh. Briotă, coresp.)

VOINȚA ORADEA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—2 (1—1). Au
marcat : Munteanu și Micloș pen
tru Tractorul. (I. Ghișa — coresp.)

A.S. ARMATA TG. MUREȘ - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (1—0)
Stadion ,,23 August*; timp friguros, ploaie torențialâ; teren greu; 

spectatori — aproximativ 8 000. A marcat: UNCHIAȘ (min. 9). Șuturi (a 
poartâ: 11-7 (pe poartâ: 7—2). Cornere: 9-3.

A.S.A.: Vunvulea 7 — Onuțan 7, Unchiaș 8, kpir 7, Gali 8 — Varodi fi, 
Biro I 6, Bozeșan 8 — Both II 7, Panici 6, Hajnal 7.

POLITEHNICA: Naște 8 — Romilâ III 6, Anton 7, Ursu 7, Munteanu 8 
— Romilâ II 7, C. lonescu 7, Florean 6 (min. 46 D. lonescu 6) — Dânilâ 8 
(min. 65 Nemțeanu 6), Cioacâ 8. Costea 6.

A arbitrat: Gh. Retezan 8; la linie: Gh. Dragomtr (ambii din București) 
și M. Moraru (Ploiești).

Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2—2 (1—1).
N. ■' M HI ....

TG. MUREȘ, 12 (prin telefon)
Angajament fizic, luptă aspră 

(dar sportivă), gazdele, deși au 
dominat mai mult, avînd emoții 
pînă în finalul partidei. A.S.A. a 
deschis scorul relativ repede, în 
min. 9, cînd, după un corner, 
Fanici a centrat și, inspirat inter
calat în atac, UNCHIAȘ a reluat 
cu capul, de la 4 m, și a înscris, 
în ciuda opoziției lui Naște. Re
priza a aparținut gazdelor (Both 
II și Biro I — în min. 37 — au 
mal avut o situație favorabilă), 
dar marea ocazie a ratat-o Costea 
(min. 25), ca-re, de la 7 m, a 
trimis cu capul pe lingă poartă.

la centrarea impetuosului Cioacă, 
După pauză, zece minute am con
semnat dominarea oaspeților, dar 
fără ocazii de a înscrie. Dim
potrivă, cei care au trecut pe lin
gă gol au fost gazdele : Both n 
(min. 63 și 73), Hajnal (min. 65 
— bară și 66). Finalul a fost 
echilibrat, de un angajament 
demn de remarcat, în ciuda ploii 
torențiale. Fără îndoială, victo
ria echipei din Tg. Mureș nu 

- poate fi contestată, lucru pe care 
l-au recunoscut cu franchețe ju
cătorii ieșeni și conducerea lor.

Constantin ALEXE



în C. E. de tenis (amatori) nilDA DDIUIi DOADĂ rCLIID a onuÂuiriUUrA rKlM/l rKUuA, Lunii iA KUMANILI
FRUMOASE VICTORII AIE TINERELOR NOASTRE „RACHETE"

Dirzu - Camelia Chiriac,
campioni continentali la tineret ® 8 medalii (3 de aur) cucerite de delegația României

SE AFLA PE LOCUL 6
IN C. M. DE PENTATLON MODERN

SOPOT, 12 (prin telefon). 
Cea dc-a Xl-a ediție a campi
onatelor europene de tenis 
pentru amatori a prilejuit o 
serie de frumoase afirmări ale 
tinerelor noastre „rachete". 
Delegația sportivă a României 
se întoarce cu un total de 8 
medalii, dintre care 3 de aur 
și 5 de bronz, toate cele trei 
victorii ale noastre fiind o- 
pera tinerilor jucători și ju
cătoare.

In dimineața zilei de dumi
nică. imnul de stat al țării 
noastre a răsunat pentru pri
ma oară pentru a saluta suc
cesul talentatei Maria Roma
nov. cîștigătoare a probei de 
simplu fete (tineret), în fața 
redutabilei reprezentante a șco- . 
Iii cehoslovace de tenis, Natașa 
Pisackova. învingătoarea și-a 
dominat adversara cu mingi 
excelent plasate. în special pe 
partea dreaptă, culegînd o vic- 

“ " ~ ’ A 
ul-

torie categorică : 6—2. 6—1. 
doua victorie românească a 
timei zile a fost obținută 
perechea Andrei Dîrzu — 
viu Manca?, învingători 
6—3. 6—3 asupra cuplului 
hoslovac Miroslav Lacek 
Dusan KulhaJ. fn finala pro
bei masculine de dublu (tine-

cu 
ce-

ret). Pentru Andrei Dîrzu era 
a doua ascensiune pe prima 
treaptă a podiumului de pre
miere. el fiind laureat alături 
de Camelia Chiriac și în finala 
probei de dublu mixt a turne
ului de tineret, disputată sîm
bătă : 6—4, 6—2, împotriva cu
plului ungar ''Zoltan Kuharsky 
— Judit Budai; în semifinale : 
Dîrzu, Chiriac (România) — 
Zverev Elisenko (U.R.S.S.) 
7—5, 3—6, 6—4 ; Kuharsky,
Budai (Ungaria) — Torner 
(Spania). Kanalopoulos (Grecia) 

• 6—4, 6—3.
Seria medaliilor de bronz, 

cucerite de tenismanii noștri 
si începută vineri cu cea a 
Luciei Romanov la simplu fe
mei (senioare) a continuat cu 
o prestație similară a lui Du
mitru Hărădău. In semifinalele 
probei de simplu bărbați, el a 
cedat la mare luptă în fata 
puternicului tenisman cehoslo
vac Stanislav Birner : 3—6.
6—3, 3—6, 6—0, 6—2. 
semifinale, la dublu 
Dumitru Hărădău și
Marcu 
Szoke
6—4, 4—6, 6—2. Iar la feminin, 
surorile Lucia și Maria Roma-

: 3—6.
Tot în 

bărbați, 
Traian 

au cedat perechii P. 
J. Benyk (Ungaria) :

S-a încheiat „Trofeul Tomis“ la volei feminin

ECHIPA R.P. CHINEZE,
ÎNVINGĂTOARE DETAȘATĂ

CONSTANȚA, 12 (prin tele
fon). Cea de a 17-a ediție a 
„Trofeului Tomis“ la volei fe
minin s-a Încheiat cu victoria 
detașată a echipei R.P. Chineze, 
care s-a dovedit, intr-adevăr, 
cea mai valoroasă dintre parti
cipantele la competiție. Pentru 
locurile următoare, lupta s-a 
dat intre formațiile Bulgariei, 
Cehoslovaciei si României, care 
au arătat un potențial sensibil 
egal. Voleibalistele bulgare 
le-au învins pe cele române, 
dar au pierdut în fața ceho
slovacelor. care au fost, la rân
dul lor, întrecute în ultima zi 
de jucătoarele noastre. Aceste 
rezultate, coroborate și cu cele 
înregistrate în celelalte partide, 
au determinat o egalitate de 
puncte la echipele de pe locu
rile 2—4. pentru departajare în 
clasamentul final apelindu-sc la 
setaveraj.

Sîmbătă 
zentativa 
formațiile 
Cehoslovaciei. In fata voleiba
listelor chineze, sextetul nostru 
nu s-a regăsit nici un moment, 
nu a făcut nici un efort pentru 
a se ridica la nivelul partene
relor. In aceste condiții, echi
pa R.P. Chineze, care și in ce
lelalte partide s-a impus fără 
dificultate, s-a desprins ușor în 
cistigătoare : 3—0 (6. 5. 1). Du
minică, în schimb. în meciul cu 
Cehoslovacia, jucătoarele ro
mâne au intrat hotărîle să a- 
rate că știu si doresc să cîștige, 
ele jucînd pe tot parcursul în- 
tilnirii cu multă dăruire. Sex
tetul român a avut multe mo
mente foarte bune în fata u- 
nei garnituri solide, care cu
noaște bine lecția apărării, iar

și duminică, repre- 
României a întîlnit 
R.P. Chineze și

în atac dispune de cîteva „ar
me" redutabile. A tbst o par
tidă care, prin evoluția jocului 
și a scorului, a ținut încordată 
atenția spectatorilor, voleibalis
tele noastre avînd posibilitatea 
să obțină o victorie și mai ca
tegorică dacă nu ar fi comis, 
în finalul setului 1 și în a doua 
jumătate a celui de al treilea, 
o serie de erori datorate în 
principal nervozității generate 
de erorile în lanț ale cuplului 
de arbitri. Victoria a revenit 
cu 3—2 (—13. 2. —10, 13. 9), e- 
chipei României. - ■ ■ • 
Tcmpeliof (Israel) și T. VViec- 
zorec (Polonia), au 
Antrenorii echipei 
folosit jucătoarele : 
Ion eseu. Victoria 
(Iuliana Enescu, Irina Petculeț), 
Doina Săvoiu, Maria Enache 
(Crina Georgescu), Marinela 
Țurlea. Victoria Banciu.

Dintre celelalte partide des
fășurate în ultimele două zile 
au reținut atenția : Ceho
slovacia — Bulgaria (un meci 
maraton, frumos, cu multe faze 
atractive) și Bulgaria — Unga
ria (prima echipă dovedindu-se 
superioară, dar a doua mareînd 
o ascensiune pregnantă). Re
zultate : Ungaria — Cuba (tine
ret) 3—0 (3, 1. 6). Cehoslovacia 
— Bulgaria 3—2 (14. —10. 8, —9, 
9) ; Bulgaria — Ungaria 3—0 
(9. 11. 8). R.P. Chineză — Cuba 
(tin) 3—0 (3. 0. 2).

CLASAMENT FINAL : 1. R.P. 
Chineză 10 p, 2. Bulgaria 8 p 
(setaveraj 11:6), 3. Cehoslovacia 
8 p (11:9), 4. “ - ■ -
5. Ungaria 6 
ret) 5 p.

Emanuel
Cornel POPA, coresp.

Arbitrii V.

condus slab, 
noastre au 

Mariana 
Georgescu

România 8 p (9:8). 
p, 6. Cuba (tine-

FÂNTANEANU

JOCURILE BALCANICE DE
t Urmare din t>ao O

trova (B) 4 539 p, Gabriela Io-
nescu 4 503 p — record (100 mg 
— 14,04, înălțime — 1,74, greuta
te — 12,59, lungime — 6,43 m,
»00 m - 2:10,8), Lorenc (I) 4 244 
p, Corina Țifrea 4 024 p, Kosto
va (B) 3 899 p, PagLadi (I) 3 683 
p, greutate : Petrova (B) 19.83 m 
Vesel inova (B) 19.53 m, Mihaela
Loghin 18,17 m. Mioara Boro-ș 
16,39 m, Sarroudl (G) 16.24 m — 
rec, Tufesdzici (I) 15,01 rn. 3 000 
m : Iaclnska (B) 9:18,6, Maricica 
Puică 9:20,3. Ceavdarova (B) 
9:24,6... 8. Maria Radu 9:59,5 :
100 mg: Teneva (B) 13,25. Mi
haela Dumitrescu 13,53, Zagor- 
ceva (B) 13,58, Pantazi (G) 13,84 
Ștefana Kulcsar 14,37 : înălțime : 
Cornelia Popa 1,89 m. Niculina 
Vasile 1,82 m, Benedetici (I) 1,82 
m, Blagoeva (B) 1,79 m : 4x100 m: 
Bulgaria 44,19. România (Doina 
Ciolan — Geta Tutunaru — Oti- 

lia Șomănescu — Niculina Chi- 
ricuță) 45,23, Iugoslavia 46,16

Grecia 46,18, Turcia 50,72 ; 4x400 
m : Bulgaria 3:29,4, România (Ma
ria Samungi — Niculina Lazar- 

ciuc — Ibolya Korodi — Elena 
Tărîță) 3:32,5, Iugoslavia 3:43,0. 
Grecia 3:50,1; suliță : Eva Zorgo- 
Raduly 67,10 m — record, Van
eeva (B) 59,16 m, Ralinska (B) 
58,93 m. Sakorafa (G) 57,68 m,
Corina Gîrbea 56.22 m.

MASCULIN: 10 000 m: Iile Flo- 
roiu 28:50.0. Kousis (G) 29:09,1,
Karpacev (B) 29:19,1, Kas ian idiș
(G) 29:47,2, Aurel Nicul-escu
29:47,8 Janicevici (I) 30:16,4;
1 500 m: Zdravkovlci (I) 3:45,7,
Kourtis (G) 3:46,0; Papahristos
(G' 3:46,1 Mincev (B) 3:46,2, Nl- 
colae Onescu 3:46.8, Gheorghe 
Ghipu 3:47.1 3 000 m ob: Paul
Copu 8:26,9, Dan Betini 8:29.8. 
Filippcu (G) 8:36,2, Kalatzis (G)
■’.•42.5. ^vet (1) 8:43.2. Kacear (T) 
3-46.2; 4X100 m: Bulgaria 39,81.
Grecia 39 86. România (Florin 
Bălțat — Viorel ' Dumitrescu — 
Claudiu Sușelescu — Gildo Tu
dor) 40.00 rec. Iugoslavia 40.39, Tur
cia 44.76: lungime: Steklcl (î)

întîlnind redutabila pe- 
sovietică Oiga Moro- 

— Natașa Cimîreva. au

nov, 
reche 
zova 
fost învinse la scorul de 6—2,
6— 4. La acestea se adaugă, 
după cum am anunțat, locul 
3—4 obținut de Andrei Dîrzu 
în proba de simplu masculin 
la tineret.

Iată și rezultatele altor fi
nale. la seniori : dublu bărbați : 
Birner, Navratil (Cehoslovacia) 
— Szoke, Benyk (Ungaria) 6—4,
7— 6, 1—6, 6—4 ; dublu femei : 
Morozova. Cimîreva — Biriuko- 
va. Borodina (toate U.R.S.S.) 
1—6. 6—0. 6—0 ; dublu femei 
(tineret) : Elisenko (U.R.S.S.), 
Ranghelova (Bulgaria) — Paz- 
derova, Pisakova (Cehoslova
cia) 6—3, 7—5.

Ion GAVRILESCU

BUDAPESTA, 12 (prin tele
fon). După o reușită festivitate 
de deschidere, la care a fost 
prezent și lordul Kilanin, pre
ședintele C.I.O., a început edi
ția 1979 a Campionatelor mon
diale de pentatlon modern. Să 
reamintim pentru început că 
aici, la Budapesta, s-au mai 
desfășurat alte două ediții ale 
competiției, în anii 1969 si 1974. 
întrecerile din acest an prile
juiesc un record : nu mai pu
țin de 68 de concurenți din 27 
de țări și un mare număr de 
ziariști au ținut să fie prezenți 
la diferitele baze sportive ce 
găzduiesc probele.

Pe hipodromul din apropie
rea cunoscutului stadion ..Nep- 
stadion", 8 000 de spectatori au 
asistat la prima întrecere din 
programul campionatelor, ace-

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
FINIȘ IN C.E. DE VOLEI

(juniori)
Camptonatul european de vo

lei pentru juniori, desfășurat tn 
portugalia, s-a încheiat cu vic
toria echipei U.R.S.S., care a 
Întrecut în ultimul meci cu S—1 
selecționata R. D. Germane. In 
turneul de consolare, echipa Ro
mâniei a dispus cu .1—0 (ÎS, 7, 
9) de reprezentativa Iugoslaviei 
șl cu 3—2 (—8, ». 5, —8, ÎS) de 
cea a Poloniei.

„UNIVERSITARII- ÎNVINȘI LA 
BILBAO

Turneul Internaționali de fotbal 
de la Bilbao a fost cîștigat de e- 
ehlpa engleză Nottingham ~ 
rest, deținătoarea „Cupei cam
pionilor europeni", care 
vlns tn finală, eu 2—1 (1—1), se
lecționata universitară a Româ
niei. Scorul a fost deschis tn 
min 40 de Robertson. Fotbaliș
tii români au obținut egalarea 4 
minute mai tirzlu, clnd Grlgore 
a transformat un 11 m. Golul 
victoriei a fost realizat în min. 
82, de Robertson, tot din. 11 m. 
Pentru locul 3: Botafogo — Atle
tico Bilbao 3—0.

Fo-

a tn-

IN TURNEELE DE TENIS
• în turul doi al probei femi

nine de dublu a turneului de la 
Indianapolis, perechea Marsiko- 
va (Cehoslovacia) — Ruzlcl (Ro
mânia) a învins cu 7—5, 4—6,
6—3 pe Gonzales — Raponi (Ar
gentina). Finala de simplu femei 
a revenit americancei Chris E- 
vert, învingătoare cu 6—4, 6—3
în fața australlencel Evonnc Goo-

lagong. în semifinalele masculi
ne : Vllas — McEnroe 6—4. 7—5 ; 
Connors — Higueras o—2, 7—5.
• In semifinalele turneului de 

la Dublir (Ohio). Brian Gottfried 
l-a întrecut cu 6—1, 6—1 pe Iile 
Năstase.
• La Braunau (Austria),

preliminariile „Cupei 
Valerio" juniori, echipa 
slovaciei a Învins cu 3—0 
țlonata României (Vesely 
Marcu 6—1, 6—4 ; Jahl — 
ceanu 2—6, 6—I, 6—4 ; Cestr, Jahl 
— Segărceanu, Marcu 7—6, 6—4). 
într-un alt meci preliminar con- 
tînd pentru „Cupa Regina Sofia" 
(junioare), selecționata Austriei 
a Întrecut cu 3—2 formația Ro
mâniei (Sommerauer — sălăjan 
1—6, 6—1, 8—6 ; Rablscht — To- 
toran 6—4, 6—2 ; Popescu — Kle- 
eman S—2, 6—0 ; Bechereseu — 
Wolf 6—4, 6—1 ; Kleeman. Som
merauer — Popescu, Szok<5 7—6, 
6-3).

In 
Vasco 
Ceho- 
selec- 
— A. 

Segăr-

DINAMOVIADA LA POLO
La Sofia se desfășoară întrece

rile celei de-a 16-a ediții a „Dl- 
namovladei‘' la polo. In primele 
două meciuri susținute, — 
București a învins 
dla Varșovia și a 
galitate, 5—5, cu 
(Cehoslovacia).
STARTUL BASCHETBALISTELOR 

JUNIOARE
In localitatea bulgară Stanke 

Dimitrov au început Întrecerile 
Balcaniadei de baschet pentru 
echipe de junioare. Rezultate: 
Bulgaria (A) — România 86— -85 
(38—37); Iugoslavia — Bulgaria 
(B) 79—57 (37—22).

Dinamo 
cu 4—2 Gwar- 
terminat la e- 
Ruda Hvezda

ea de călărie. Concurentii au 
avut de parcurs un traseu în 
lungime de 800 m, urmînd să 
depășească 18 obstacole, dintre 
care o triplă și o dublă. Timpul 
excelent pentru o întrecere 
sportivă, buna pregătire a ma
jorității concurent ilor, precum 
și caii de valoare puși la dis
poziția acestora de către gazde 
au asigurat un succes deplin 
primei zile de concurs.

In seria intii, desfășurată în 
cursul dimineții, au concurat și 
doi dintre reprezentanții țării 
noastre. Dumitru Spîrlca, pe 
calul Dcszep, a avut o primă 
parte a traseului foarte bună, 
dar. la obstacolul al optulea, 
dubla, a doborît un capac și a 
fost penalizat cu 30 de puncte. 
Spre finalul întrecerii el a mai 
doborît un capac, astfel că a 
încheiat cursa cu un total de 
1 038 de puncte. Iuliu Galovici 
a avut o comportare superioară 
aceleia a colegului său. Pornit 
penultimul, el a parcurs traseul 
cu siguranță, acumulind un 
punctaj superior 1 066 p. A fost 
un start bun al primilor doi 
sportivi români intrați în între
ceri, fapt care ne oferă în con
tinuare speranța intr-o compor
tare superioară.

După seria de dimineață, în 
care au concurat cîte doi spor
tivi din zece țări, pe primele 
două locuri ale clasamentului 
s-au aflat echipele U.R.S.S. șl 
R.F.G. cu 2170 de puncte, po
ziția a treia fiind ocupată de 
către echipa României, cu 2104 
puncte.

în seria de după-amiază a 
luat startul și Cezar Răducanu, 
debutant la „mondiale". Acesta 
a mai adus 980 puncte echipei 
României, astfel că in clasa
mentul probei formația noastră 
se află pe locul 6. Clasamen
tul pe echipe arată astfel : 
Ungaria 3270 p, 2. 
3182 p. 3. R.F.G 3154 
U.R.S.S. 3150, 5. S.U.A. 3120 
6. România 3084 p.

Luni se desfășoară proba i 
scrimă.

Constantin MACOVEI

1. 
Austria 

n. 4.
P.
de

FOTBAL MERIDIANE
FOTBALIȘTII SOVIETICII AU CiȘ- 

TIGAT „CUPA PRIETENIA*
La Poznan (Polonia) s-au dis

putat ieri ultimele intîlniri din 
cadrul competiției internaționale 
fotbalistice pentru juniori „Cupa 
Prietenia". Finala a revenit echi
pei U.R.S.S., care a Întrecut 
formația României cu 3—1 (1—1). 
Pentru Învingători au marcat Mo- 
Iodov — din 11 m (min. 13), 
Dikii (min. 54) șl Manakov (min. 
77), iar punctul românilor a fost 
realizat de Fodor (min. 28).

în jocul pentru locurile 3—4: 
Cehoslovacia — R. D. Germană 
2—0 (1—0).

★
La Kuopio (Finlanda), în meci 

contind pentru preliminariile 
turneului olimpic, selecționata 
Norvegiei a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) formația Finlandei. 
Unicul gol al partidei a fost în
scris, în minutul 83, de Davldsen. 
• In turneul international de la 
Osaka, F. C. Amsterdam a învins,

cu 2—0 (1—0), selecționata uni
versitară a Japoniei. In alt meci, 
F. C. Valencia (Spania) a termi
nat la egalitate, 0—0, cu echipa 
argentlniană Huracan. • Selec
ționata olimpică a R. D. Germa
ne a evoluat la Dordrecht (O- 
landa) în compania echipei loca
le F. C. Dordrecht. Oaspeții au 
terminat învingători cu scorul de 
5—1 (2—0). • în turneul inter
național de la Rotterdam, echipa 
engleză Ipswich Town a învins 
cu 3—1 (3—0) formația P.S.V.
Eindhoven. în finală, fotbaliștii 
englezi vor întîlnl echipa Feye- 
noord Rotterdam, învingătoare cu 
2—0 (1—0) In întllnlrea cu R.W.D. 
Molenbeek (Belgia). 0 Pe sta
dionul „Wembley" din Londra 
F. C. Liverpool a învins cu sco
rul de 3—1 (1—0) pe Arsenal în 
meciul tradițional care opune în 
flecare an pe campioana Angli
ei ia fotbal cîștigătoarel „Cupei". 
Golurile au fost Înscrise de Mc 
Dermott (2) șt Dalglish, respec
tiv Sunderland.

ATLETISM
8,27 m, Hatzis (G) 7,65 m, Livlu 
Focșeneanu 7,62 m, Stoikov (B) 
7,61 m, Dumitru Iordache 7,61 m, 
Rak (I) 7,60 m; greutate: V.
Hr istov (B) 20,18 m, Milici (I)
20,03 m, N Hristov (B) 19,82 m, 
Lou-ka (G) 19,08 m, ivancici (I) 
18,68 m, Katsakis (G) 16,67 m,
Ioisif Naghi 15,92 m, Ion Zamfl- 
rache 15,11 m; prăjină: Tarev
(B) 5,30 m. Iancev (B) 5,25 m,
Kitteas (G) 5,15 m, Bizjak (I)
4,90 m, Sarcevici (I) 4,90 m, Nl- 
chifor Ligor 4,80 m, Constantin 
Lihu 4.60 m; ciocan: Nlcolae
Bîndar 71,64 m, Anghelov (B) 
70,52 m, Tudor Stan 70.48 m, 
Dulgherov (B) 70.02 m, ierisdotis 
(G) 69.72 m. Manganas (G) 69.00 
m; suliță: Stoikov (B) 83,78 m.
Periteris ,(G) 70.16 m, Carol Ra- 
duly 79.oi m. Burovici (I) 77.10
m. Glob.?5>nik (I) 74,14 m, Va
sile Bonțindean 70,92 m; decat
lon: Antonov (B) 7 700 p, Iankov 
(B' 7 569 p. Vasile Bogdan 7 263
p. Kostis (G) 7 166 p, Dan Goia 
7 092 p, Kujkik (I) 7 009 p. 20 km 
marș: A Karagiorglos (G) 1.41:00,

C. Karagiorglos (G) 1.41:01 Con
stantin S tăiem 1.41:32,0, Constan
tin Stan 1:42:27,0 G-ailusici (I)
l. 45:24,0, Kamenov (B) 1.49:01,0.
200 m : Ivanov (B) 20,76, Van-
vakas (G) 21,13, Claudiu Sușe
lescu 21,27, Pavlov (B) 21,29, TSU- 
varas (G) 21,34, Popovic! (I)
21,35, ... 8. Viorel Dumitrescu
21,82 ; 400 m : Knapici (I) 45,54 — 
rec, Alebici (I) 45,75, Horia To- 
boc 45,86 — record, Popov (B) 
46,04, Ștefan Naghi 46,39, Kolev 
(B) 46,48 ; 5000 m: iile Floroiu 13: 
46,1, Zdravkovici (I) 13 :57,2,
Karpacev (B) 13 :58,3... 8. Pe
tre Lupan 14 : 19,9 ; 110 mg : Pi
sici (I) 13,88. Euripidou (G) 13,92. 
Nedialkov (B) 13,93... 5. Pali
Palfi 14,07 ; triplusalt : Afthinos 
(G) 16,66 m, Sre.lovici (I) 16,44
m. . Carol Corbu 16,44 m, Spaso-
jevici (I) 16,40 m, Bedros Bedro- 
sian 16,23 m ; disc : Velev (B) 
65,50 m, Vladimirov (B) 64,70 m. 
Tosif Naghi 63,84 m. Ion Zamfi- 
rache 62,92 m ; 4 X 400 m : iugo
slavia 3 : 07.0, Bulgaria 3 : 07,2. 
România (Sigismund Naghi — To
sif Korodi — Ștefan Naghi — 
Horia Toboc) 3 :07.4 — record

TELEX
ATLETISM • La Stuttgart, în 

prima zl a campionatelor R.F. 
Germania, sprinterul Harald 
Schmid a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a anului în 
proba de 400 m plat, cu timpul 
de 44,91. • în prima zi a cam
pionatelor R.D. Germane, care se 
desfășoară la Karl Marx-Stadt, re
cordmana mondială Marlies Gdhr 
a cîștigat proba de 100 m cu 
timpul de 11,09, fiind urmată de 
Christina Brehmer — 11,2.

CICLISM • Cea de-a 4-a etapă 
a Turului R.F. Germania, dispu
tată între Bad Homburg și Hurth 
(254 km), a fost cîștigată de olan
dezul Jan Raas, în 6h59:36. în 
același timp cu învingătorul a so
sit belgianul Patrick Sercu. în 
clasamentul general individual, pe 
primul loc se află vest-germanul 
Thurau, urmat la 1:18 de olan
dezul Van den Hoeck și la 2:25 
de italianul Moser. • Competiția 
internațională pentru ,.Premiul 
Wilhelm Tell44, rezervată amatori
lor, va reuni la start peste 100 
de alergători din Belgia, R. F. 
Germania, Canada, Danemarca, 
Franța, Olanda, Italia, Norvegia, 
Austria, Suedia, U.R.S.S., Spania, 
Cehoslovacia, S.U.A., și Elveția. 
Competiția măsoară, în total, 
1 066 km, împărțiți în 8 etape. 
Etapa ,,prolog44 a competiției se 
va desfășura la Lucerna, urmînd 
ca prima etapă să albă loc luni, 
13 august, pe ruta Lucerna — 
Brunnen (145 km).

HALTERE • Concursul inter
național de la Tampere (Finlan
da) a continuat cu întrecerile de 
la categoria 100 kg, în care victo
ria a revenit sportivului cubanez 
Alberto Blanco, cu un total de 
355 kg. La categoria 110 kg. pe 
primul loc s-a situat halterofilul 
sovietic Iuri Zaițev, cu rezultatul 
de 395 kg.

NATAȚIE • în concursul de la 
Launceston (Tasmania), proba 
masculină de 1 500 m liber a fost 
cîștigată de Max Mezker în 
15:22,66. Tracey Wickham a ter
minat învingătoare în proba de 
400 m liber: 4:14,60, iar Lisa 
Forrest a ocupat primul loc la 
200 m spate, cu timpul de 2:14,56. 
> Proba feminină de 100 m spate 
din cadrul campionatelor Canadei, 
care se desfășoară la Edmonton, 
a revenit lui Cheryl Gibson în 
1:05,53. Alte rezultate: masculin 
200 m liber: Smidt — 1:52,61;
100 m spate : Pickell — 57.59 : fe
minin 200 m liber: Anne Jardin 
— 2:03,16; 200 m fluture: Nancy 
Garapick — 2:15,34.

ȘAH • După consumarea a pa
tru runde, în turneul de la Po- 
lianița Zdroj (Polonia) conduc 
Spasov (Bulgaria). Razuvaev 
(U.R.S.S.), Bielczik (Polonia). 
Farago (Ungaria) și Filip (Ceho
slovacia), cu cîte 3 p.
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