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Campionatele mondiale de popice de la Mangalia Nord

REZULTATE VALOROASE
ÎN PRIMA ZI A PROBEI PE ECHIPE
© Bela Csanyi (Ungaria) a stabilit un nou record mondial — 972 p. d. 

@ Echipele României pe locul 3 la jumâtatea probei

Aspect de la festivitatea de deschidere a celei 
popice

de a 13-a ediții a Campionatelor mondiale de 
Foto : N. DRAGOȘ

PRIETENIE
In peisajul primăvăratic 

al stațiunii Mangalia-Nord, 
care găzduiește „mondiale
le" de popice, la albastrul 
siniliu al mării, la verdele 
crud al ierbii și la roșul 
singeriu al bobocilor de 
trandafiri care incep să 
irumpă in peluzele ce stră
juiesc aleile s-au adăugat 
culorile vii ale treningurilor 
celor aproape 300 de spor
tivi, fete și băieți, prezenți 
la marea întrecere.

Diferă îmbinările de cu
lori, diferă stilurile de lan
sare a bilelor pe oglinda 
pistelor, diferă graiurile și
— firește — interesele, fie
care echipă națională sau 

Sportiv dorind să-și apro
prie unul din mult rivnite-
le locuri de pe podiumul de 
premiere.

$i, totuși, ceva ii unește 
pe toți participanții la 
„mondialele" de popice, a- 
cest sport interesant și —

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. a 4-a)

MANGALIA NORD, 25 (prin 
telefon). Cea de-a XIII-a e- 
diție a Campionatelor mon
diale de popice s-a inaugurat 
sîmbătă seara la Teatrul de 
vară din Mangalia Nord, unde 
a avut loc festivitatea de des
chidere a marii competiții. în 
numele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și al Comisiei de organizare, ge
neral lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
a adresat un cuvînt de 
salut sportivilor și oficia
lilor din cele 11 țări par
ticipante și le-a urat deplin 
succes în întreceri. Saluturi au 
fost rostite, de asemenea, de 
tovarășul Hie Ciobănel, pri
marul orașului Mangalia, și 
Josef Schillein, președintele 
secției asfalt a F.Î.Q. (Fede
rația internațională de popice), 
în cuvîntul său. Gunter Stie- 
like, vicepreședinte al F.I.Q,, 
a adresat mulțumiri organiza
torilor pentru condițiile bune 
create desfășurării actualelor 
campionate mondiale și a de
clarat deschise întrecerile. 
După defilarea sportivilor din 
cele 11 țări participante (Aus
tria, Cehoslovacia, Elveția. 
Franța, R.F. Germania, Italia, 
Iugoslavia, Polonia, Suedia, 

Ungaria și România), a avut 
loc un frumos spectacol de 
folclor.

înainte de cronica primelor 
întreceri ale actualei ediții a 
C.M., vă reamintim că arena 
din stațiunea Neptun, cu tri
bune de 1 000 de locuri, a fost 
reamenajată după ultimele ce
rințe moderne, fiind omologa
tă de comisia tehnică compusă 
din prof. Ladislau Szocs, se
cretarul Federației române 
de popice, Herbert Schwarz 
(R.F.G.), președintele juriului 
de concurs, Alexander Hof
mann (Austria), secretarul sec
ției de specialitate a F.I.Q.. 
Oscar Rossi (Italia) arbitrul 
principal al C.M., Oscar Saga, 
(Cehoslovacia) și F erdînand 
Popescu (România), locțiitori 
ai arbitrului principaL Con
cluziile acestor tehnicieni : di
mensiunile perfecte, la fel și 
planeitatea pistelor și a spa
țiului de lansare. Calitatea ce
lor șase piste de joc din mate
rial plastic, de rețetă româ
nească de tip „Carpați", a ie
șit tn evidență chiar de la an
trenamentul oficial de acomo-

Traian IOANIȚESCU

(Conttnuare in pag. a 1-a)

Cuplul Alexandru Giura — Nicolae Ticu (K 2) la prima victorie 
internațională Foto : Vasile BAGEAC

9 victorii românești în „Regata Snagov“

UN TEST EDIFICATOR 
PENTRU „FLOTILA*4 

CAIACULUI Șl CANOEI
Nici vintul puternic, nici 

ploaia măruntă, nici valurile 
incomode nu au reușit să-i 
stopeze sîmbătă dimineața pe 
protagoniștii ultimelor finale 
ale „Regatei Sr-agov“ in fru
moasele și dirzele lor dispute 
pentru victorie. Așii padelei șl 
pagagi, care au onorat și in 
acest an tradiționala competi
ție internațională de pe Sna- 
gov, au făcut apel la întregul 
bagaj al cunoștințelor tehnice, 
nu și-au menajat rituși de pu
țin forțele pentru a materia
liza strădaniile din pregătirea 
efectuată în ultimele luni.

Fără îndoială, sîmbătă di
mineața, când s-au desfășurat 
finalele probelor de 1.000 m 
„omul zilei» a fost acest ex
cepțional sportiv care este 
Ivan Patzaichin. Afectat de 
infringerea din ajun, la C 2

ȘTIINIA BACAU, PENTRU A DOUA OARA 
CAMPIOANĂ FEMININĂ LA HANDBAL 

Confecția București și Hidrotehnica Constanța 
au retrogradat In Divizia B

Cea de a XXII-a ediție a 
campionatului republican fe
minin de handbal s-a încheiat 
ieri cu victoria formației 
ȘTIINȚA BACAU, care cuce
rește, astfel, pentru a doua 
oară acest titlu. Formația bă
căuană (antrenori Eugen Barta 
și Alexandru Mengoni) s-a im
pus net, cîștigînd întrecerea cu 
un avans considerabil. Extrem 
de pasionantă și echilibrată a 
fost insă lupta pentru evitarea 
retrogradării, unde clasamen
tul, al cărui prim criteriu de 
departajare în caz de egalitate 
de puncte este numărul de 

— 500 m. Patzaichin a luat 
două starturi, cîștigînd în ma
nieră de mare campion (așa 
cum și este...) atît cursa de 
simplu, cit și pe cea de dublu, 
desfășurată la un interval de 
50 de minute. La simplu a 
forțat cit a trebuit, adică pînă 
s-a distanțat de restul compe
titorilor, iar la dublu a ata
cat pe ultimii 200 de metri — 
Capusta a reușit, do această 
dată să «țină ritmul" — cîști- 
glnd clar, cu avans de o barcă 
în fața perechii Marcov — Si- 
miocenco. Impresia noastră 
este că, la 30 de ani, Ivan este 
la fel de puternic ca în cele 
mai bune zile ale sale...

Vladimir MORARU 
Adrian VASILIU

(Continuare In pap. a 1-a)

CLASAMENTUL FINAL
1. ȘTIINȚA 18 13 0 5 265-213 26
2. Mureșul 18 8 3 7 258-254 19
3. Constr. BJM. 18 8 2 8 223-223 18
4. „U* CJ.-N. 18 8 2 8 227-260 18
5. Prog. Buc. 18 7 4 7 178-193 18
6. TEBOM Iași 18 8 1 9 243-257 17
7. „U« Tim. 18 8 0 10 232 229 15
8. Bul. Brașov 18 7 2 9 230-232 14
9. Confecția 18 6 4 8 217-212 16

10. Hidr. C-ța 18 6 4 8 221-221 16
A\\\\\\\\\\\\W

victorii, arată că anul viitor 
echipele Confecția București și 
Hidrotehnica Constanța vor 
evolua in divizia secundă.

(Continuare In pag 2-J)

S-a încheiat a 62-a ediție a Campionatului Diviziei A de Sotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA A CUCERIT (pentru a doua oară) TITLUL!
REZULTATELE ULTIMEI ETAPE

Jiul Petroșani — F.C. Baia Mare 0-1 (0—0)
Gloria Buzău — Dinamo 0-1 (0—1)
„U“ Cluj-Napoca - F.C.M. Galați 5-3 (4—1)
Univ. Craiova — Steaua 1-2 (1-0)
F.C. Argeș — Chimia Rm. Vil cea 1-1 (1-1)
Politehnica lași — Olimpia Satu Mare 5-1 (4—0)
Sportul studențesc- S.C. Bacău 1-0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt 7—0 (4—0)
C.S. Tîrgoviște - „Poli" Timișoara 5-1 (3—1)

CLASAMENTUL FINAL
1. UNIV. CRAIOVA 34 17 10 7 66-31 44
2. Steaua 34 17 10 7 74-44 44
3. F.C. Argeș 34 16 7 11 51-38 39
4. F.C. Baia Mare 34 18 3 13 57-51 39
5. Dinamo 34 14 9 11 50-37 37
6. Sportul stud. 34 16 5 13 44-34 37
7. S.C. Bacău 34 12 11 11 40-47 35
8. Politehnica Iași 34 16 2 16 47-45 34
9. Chimia Rm. Vîlcea 34 14 6 14 42-49 34

10. „Poli" Timișoara 34 15 3 16 47-50 33
11. Jiul 34 12 9 13 26-39 33
12. „U“ Cluj-Napoca 34 14 4 16 44-43 32
13. F.C. Olt 34 14 4 16 46-55 32
14. F.C.M. Galați 34 12 8 14 50-61 32
15. A.S.A. Tg. Mureș 34 13 5 16 45-46 31
16. C.S. Tîrgoviște 34 12 7 15 48-53 31
17. Olimpia Satu Mare 34 11 8 15 35-50 30
18. Gloria Buzău 34 4 7 23 22-61 15

• Golaverajul — decisiv în lupta pentru titlu și pentru evitarea retrogradării • Gloria Buzău, 
Olimpia Satu Mare și C. S. Tîrgoviște părăsesc scena primei divizii • Cîmpeanu II cîștigă „la 

fotografie** titlul de golgeter

UNIVERSITATEA CRAIOVA, CAMPIOANA EDIȚIEI 1979/80. în picioare: Valentin Stănescu (antrenor princi
pal), Tilihoi, Irimeșcu, Cămătaru, Lung, Boldlci, Ion Oblemenco (antrenor secund), Ștefănescu (căpitanul echi
pei), Donose, Bălăci, Cornel Stroe, vicepreședinte al clubului ; jos : Purima, Țicleanu, Cîrțu, Crișan, Ungurcanu, 
Geolgău, Beldeanu, Negrilă foto ; D. NEAGU



CAMPIONATE • COMPETIȚII
In cel mai interesant meci al etapei de rugby 

DINAMO S-A REVANȘAT: 3-0 CU--------FARUL
I

Sîmbătă și duminică s-au dis
putat doar patru din cele șapte 
partide ale etapei cu numărul 23 
din campionatul primei divizii de 
rugby, două avlnd loc anticipat, 
jar intilnirea R.C. Sportul stu
dențesc — R.C. Grivlța Roșie fi
ind amînată.

DINAMO — FARUL 3—0 (3—0). 
Transformat în patinoar de ploaia 
continuă, făcut șl mal impropriu 
spectacolului anticipat de „uver
tura" juniorilor constănțenl de la 
CJS.Ș. 2 și clujeni de la C.F.R. 
(primii au cîștlgat clar : 19—4), 
stadionul Olimpia a fost totuși 
gazda unul meci plăcut. Fără doar 
ți poate, nu a putut fi vorba 
de cine știe ce combinații de 
mare efect pe „treisferturi". Dacă 
spunem că toți cel prezent! au 
plecat mulțumiți de joc avem In 
vedere frumoasa, crincena luptă 
• înaintărilor — de o sportivitate 
remarcabilă —, nelipsind întru 
lotul fazele de atac inteligent pur
tate. Echipele și-au cam împărțit 
perioadele de dominare (Dinamo 
prima jumătate de oră, Farul cea
laltă). însă bucureștenli au părut 
mal preocupați de construcție, 
adversarii făcînd mai degrabă un 
meci (bun !) de așteptare. Atuul 
grămezii conduse de Dărăban a 
fost, o dată mai mult, știința su
perioară de a juca aglomerările.

Singurele puncte au fost opera 
lui Petre (l.p. mln. 17), deși ocă
rii de a marca au fost destule 
— îndeosebi 
deapsă. dar 
chiar eseu.
Arbitrul P. 

pășit de faze, formațiile: DINAMO: 
Petre — Fi. Ionescu, L Constan
tin. Marghescu. Aldea — Nlca, 
Rovența — Zafiesdu H (Gh. Ma
rin), Borș, Stoica — Dărăban, 
Caragea — Iordan, Caraiman (min.

64 Gh. Ion), Țurlea ; FARUL : 
Holbau — Bogheanu, C. Vaslle,

Motrescu — Bucos, 
Plotki, Dumitru, Fi. 

— Borșaru, Malancu 
(Grosu), Grigore, Si-

Gh. Florea, 
N. Dinu — 
Constantin 
— Mușat 
mlon.

Geo RAETCH1
VULCAN — STEAUA 4—61 (0—28). 

în ciuda terenului greu, a ploii, 
campionii au jucat frumos, reu
șind multe faze de spectacol. Me- 
talurgiștli, deși învinși ta scor, 
au avut șl ei destule momente 
bune. Realizatori : Răduiescu — 
24 puncte, Munteanu 8, Zafiescu 
I 8, Postolachl 4, Roșu 4, Fui cu 
4, Teleașă 4, Țața 3, Suciu 2, res
pectiv șt. Ionescu. Arbitru : Șt. 
Crăciunescu. (Daniei DIACO- 
NESCU, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — C.S.M.

SIBIU 18-9 (9-3). Au Înscris :
Ortelecan, Nedelcu — încercări, 
Tudose — 2 l.p. șl 2 transf., res
pectiv Burcea — încercare, Slrbu 
— l.p. șl transformare. (T. COR
NEA, coresp.).

C.F.R. BRAȘOV — RAPID 3—12 
(0—9). Au marcat : Gavril 
respectiv Dumitru — încercare 
transformată de Șișlu, Niță 
2 l.p. (I. STANCA, <

In clasament : 1. STEAUA 66 
2. Dinamo 63 p, 3. Farul 81

1-p.,

din lovituri de pe- 
șl din „drop” sau

Soare a condus, de-

I
I
I

u, Nița — | 
coresp.). I 
'EAUA 66 p, I

„ „ _—: p
(un Joc mai mult), 4. R.C. Grivita 
Roțle 54 p (un Joc mai puțin), 
5. Știința Petroșani 50 p, 6. Ști
ința CEMIN Baia Mare 50 p, 7. 
Politehnica Iași 44 p, 8. C.S.M. 
Sibiu 44 p, 9. „U“ Timișoara 43 p. 
10. R.C. Sportul studențesc 37 p 
(un Joc mai puțin), 11. Rulmentul 
36 p, 12. Rapid 35 p, 13, Vulcan 
30 p (un Joc mai mult), 14. C.F.R. 
Brașov 29 p.

I
I
I

TURNEUL DE PROMOVARE IN DIVIZIA A
Programul zilei a doua a tur

neului de promovare în Divizia 
A la rugby a fost deschis de 
meciul Dunărea Giurgiu — Con
structorul Constanta. Rezultatul 
s-a decis în prima repriză. După 
ce în minutul 15 glurgiuveanul 
Iiiescu a transformat o lovitură 
de pedeapsă, peste patru minute 
Spînoche a egalat, din același 
procedeu. Pentru ca grămada 
constănteană să joace bine o 
fază în mln. 30. la capătul că
reia Cristea a reușit eseul. A 
redus handicapul. în ultimele 
momente ale prime! reprize, ace
lași Iliescu (și tot din l.p.), iar 
acest 7—6 de la pauză avea să 
rămînă neschimbat după 80 de 
minute. Arbitru : D. Grigorescu.

A urmat — ca șl Joi — o au
tentică partidă-vedetă, în care

Gloria P.T.T. Arad a constituit 
o plăcută revelație. Adaptîndu-se 
perfect condițiilor atmosferice șl 
de teren (total neprielnice), a- 
ceastă echipă șl-a apropriat vic
toria cu 10—0 (7—0). Adversara, 
Rapid Buzău, s-a arătat surprinsă 
de jocul viguros, grupat al gră
mezii adverse, de priza la balon 
a „trelsferturilor" arădene. re- 
cunoscîndu-se învinsă la capătul 
unei meci atrăgător. Toate punc
tele au fost realizate de 
(lovituri de pedeapsă în 
și 46. eșeu în nun. 34), 
un mijlocaș la grămadă 
Arbitru: Al. Lemneanu.
• Astăzi, la Parcul copilului, 
de la ora 15, Jocurile decisive : 
Gloria P.T.T. — Constructorul și 
Dunărea — Rapid.

Leca 
mln. 15 
sîmbătă 

Ideal. 
(G. R.)

Concursul de primăvara al atleților juniori 
rE O PLOAIE TORENȚIALA : 2,15 m LA ÎNĂLȚIME I

Nu încape îndoială că pentru 
multi, dacă nu chiar pentru ma
joritatea competitorilor la con
cursul republican de primăvară 
al atleților juniori I întrecerile 
de la sflrșitul săptămtnU trecu
te, de pe Stadionul Republicii, au 
reprezentat examenul cel mai 
greu din cariera lor sportivă. Șl 
aceasta, înainte de toate, datori
tă condițiilor atmosferice cu to
tul nefavorabile în care s-a des
fășurat această importantă com
petiție (ploaie torențială, frig — 
abia 12-13 grade. Iar sîmbătă și 
vlnt puternic din fată !). Evident, 
în asemenea condiții chiar și 
numai faptul că un mare număr 
de tineri, cîteva suie din toate 
Județele țării au luat parte la 
întreceri reprezintă o performan
tă care-i onorează pe concurentl 
(N.N. în egală măsură și pe ar
bitri, pur și simplu, „murați" 
de apă) !

Din păcate timpul nefavorabil 
a fost un adversar prea puternic

și de aceea au Hpsit rezultatele 
pe care le așteptam. Totuși, 
chiar și așa. iată că Sorin Ma
tei (Lie. 2 Buc.) obține un rezul
tat remarcabil, 2,15 m la înălți
me, după care el a încercat la 
2,23 m — record national de se
niori — și doar puțin l-a lipsit 
să reușească I Matei a demons
trat din nou frumoasele-1 calități 
șl poate că dacă n-ar fi ur
cat, de-o dată, ștacheta cu 8 cm 
el ar fi putut izbuti ta tenta
tiva sa.

De asemenea stat de notat noi
le recorduri naționale la junioa
re H înregistrate duminică: Bo
dies Rainea (CSSAC-lung) 14,1, 
Alina Grecu (Lie. 2 Buc.) 14.1 la 
100 mg și Rodlca Doha (CSS 
Bistrița) 9:36,6 la 3 000 m și alte 
dteva cifre bune : Cristina Co- 
jocaru (CSSA Craiova) șl Laszlo 
Darvaș (CSS Sf. Gheorghe) au 
cîștlgat detașat ambele probe de 
semifond 800 m — 2:09.7 șl 1500 
m — 4:24,2, respectiv 1:52,5 șl

ȘTIINȚA BACAU, PENTRU A DOUA OARA CAMPIOANĂ
(Urmare din pag. I).--------------------- s

Iată cronicile ultimelor par
tide :

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
18—13 (9—5). în ciuda faptului 
că echipa locală nu mai putea 
pierde titlul, meciul a fost, 
totuși, antrenant, frumos, dina
mic, cu multe și atractive faze 
de poartă.

Băcăuancele au condus chiar 
de la început: 5—3 (min. 8), 
8—3 (min. 15), după care au 
dominat autoritar, cedînd ușor 
ritmul doar între minutele 17 
și 28, cind au permis timișo- 
rencelor să se apropie pînă la 
două goluri : 9—7 pentru Știin
ța. După acest moment de res
pire handbalistele de la Știința 
s-au impus din nou, acționtnd 
viguros și atent și au obținut 
o victorie clară. Punctele au 
fost marcate de Torok 5, Gaal 
4, Hrișcu 2, Marian 2, Văca- 
ru 2, M. Florea, Răducu și 
Lupșor — Știința, Ștefanovici 
4, Vișan 2, Dicu 2, Cojocaru, 
Popăilă, Vasiu, Marincov, Lu- 
Us — Universitatea. Foarte 
bun arbitrajul cuplului bucu- 
reștean : Marin Marin și St, 
Șerban.

Ion GAVRILESCU
RULMENTUL BRAȘOV — 

HIDROTEHNICA CONSTANTA 
12—9 (5—3).

Rulmentul și-a jucat cu ho- 
tărîne șansa, întreaga echipă 
luptînd pînă la epuizare. Hand
balistele antrenate de Remus 
Drăgănescu au speculat la ma
ximum momentele de degrin
goladă din tabăra adversă pre
cum și îngăduința conducăto
rilor Jocului. De partea cea
laltă, constănțencele au ușu
rat sarcina gazdelor încercînd 
să înscrie, Îndeosebi, de pe se
micerc deși au o puternică li
nie de la 9 metri, ratind 2 
aruncări de la 7 m și „ser
vind" brașovencelor 2 excelen
te-, pase pentru contraatac. In 
acest fel, forța reală a Hidro
tehnicii s-a diminuat iar șan
sele de „supraviețuire" In Di
vizia A s-au risipit. în con
cluzie : o partidă de mare lup
tă și angajament, o victorie 
meritată a Rulmentului Bra
șov. Au înscris : Tat 3, Dră
guței 2, Oancea 2, Constantin

2, Andrei, Pătrufn și Marian 
cite 1 de la Rulmentul, To- 
mescu 4', Frincu 3, Leonte și 
Negru cite 1 de la Hidroteh
nica. Au arbitrat slab Pani 
Radvani (Cluj-Napoca) și M. 
Grebenișan (Tg. Mureș).

H. NAUM
CONFECȚIA — MUREȘUL 

TG. MUREȘ 23—11 (12—7).
Creditate de o poziție frun
tașă în clasament (locul se
cund !) mureșencele nu și-au 
dezmințit „cartea de vizită“ 
chiar de la începutul acestui 
meci. Ele au acționat simplu, 
dezinvolt, apărîndu-se exact și 
mareînd parcă cu o prea mare 
ușurință. Totul a durat, însă, 
numai 20 de minute. Apoi 
Confecția a schimbat registrul 
tactic : principala realizatoare 
a echipei oaspete — Maria 
Dorgo — fiind marcată foarte 
strîns „om la cm*, portarul 
Florica Berbece și-a reve
nit uimitor, făcind, in cele din 
urmă, una din cele mai bune 
partide ale sale. Maria Sere- 
diuc a renunțat să mai— pa
seze și a tras eficient la poar
tă, secondind-o excelent pe 
Rodica Eremia, Intr-o formă de 
zile mari și ea. Și astfel de 
la 5—1 (min. 8) și 6—3 (min. 
12) pentru Mureșul scorul a 
devenit egal In min. 17 (7—7), 
după care Confecția s-a deta
șat irezistibil In fața echipei 
mureșene hipnotizată parcă, 
într-atît de mare a fost deruta 
echipei , oaspe, incit ea nu a 
mai reușit să marcheze timp 
de 14 minute (8—7 in min. 19 ; 
16—8 min. 33) decît un sin
gur gol ! Punctele au fost mar
cate de Eremia 10, Serediuc 6, 
Vasile 3, Crișu 2, Bidiac 2 — 
Confecția ; Dorgo 8, Kiss, Du
das, Bărbat — Mureșul. Bun 
arbitrajul cuplului C. Ștefă- 
nescu, M. Pașek — ambii din 
Craiova.

G ANTONESCU
UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 11—12 (6—5). Un meci 
foarte aspru, cu un final plin 
de tensiune, notă imprimată 
de decizia arbitrului C. Var
ga, care a anulat formației 
gazdă un gol perfect valabil, 
validat, dealtfel, de colegul 
său C, Gurban. Era min. 49 și

I
I
I
I
I
I

3:54,6, Ovidlu Achlm (CSS Satu I 
Mare), junior n, 10,8 s la 100 m ■ 
(aproape 5 m vînt din lată). 
Cornel Hăpălanu (CSSA 4 Buc.) I 
21.6 la 200 m. Adrian Urecheanu I 
(Viitorul Buc.) 59,16 m la clo- I 
can. Marian Nenclu (CSS 1 Ga
lați) 15,05 m, LI viu Giurgian | 
(Ide. 2 Buc.) 14.6 la 110 mg etc. I
• Sîmbătă. la Sofia. în prima 1 

zl a tradiționalei competiții in
ternaționale a ziarului Narodna ■ 
Mladej, aflată la a XXVl-a edl- I 
țle (participă concurentl din 15 | 
țări), craloveanca Niculina La- 
zarciuc a înregistrat un frumos ■ 
succes, cîștigînd proba de 400 m I 
cu timpul de 52,56 s care repre- | 
zintă recordul competiției. Sări
torul în înălțime Adrian Pro- g 
teasa șl-a adjudecat și el prl- I 
mui loc, cu un rezultat de 2,11 | 
m. La aruncarea ciocanului bul
garul Em. Dulgherov a obținut . 
un nou record național cu I 
74,80 m. ț

Romeo V1LARA
FEMININA DE HANDBAL |

scorul arăta 11—12 pentru echi
pa bucureșteană ! Au marcat : 
Pasc 4, Damian 3, Macarie 2, 
Perșa și Șintejadean — „U“, 
Popa 5, Achim 3, Biro 2, Ma- 
miaca și Caramalău — Pro
gresul. Foarte slab arbitrajul 
cuplului C. Varga și C. Gurban, 
ambii Sibiu. (Nușa Demian — 
coresp.).

TEROM IAȘI — CONSTRUC
TORUL BAIA MARE 15-13 
(8—5). Spectatorii au răsuflat 
ușurați cind fluierul final a 
anunțat sfîrșitul acestui meci 
in care echipa locală (foarte 
bună repriza I, dar destul de 
ștearsă ta partea a doua) a 
obținut o muncită victorie. Au 
Înscris : Avădanei 8, Corban 
3, Ionașcu 2, Răducu 2, Humel- 
nicu 2 — TEROM, Sasu 8, Ja
cob 2, Pecsl, Carban, Cazacu 
— Constructorul. Au arbitrat 
bine R. Iamandi și Tr. Ene, 
ambii din Buzău. (D. Diaco- 
nescu — coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 85 MAI 1980

I. Univ. Craiova — Stearin 2 
IL Jiul — F.C. Baia Mare 2 
HL Gloria — Dinamo 2
IV. „U" duj-Np. — F.CLM. Gl. 1 
V. F.C. Argeș — Chimia R.V. X

VL Politehnica Iași — Olimpia 1
VTt. Sportul stud. — S.C. Bacău 1

VUL A.S.A. Tg. M. — F.C. Olt 1
IX. C.S. T-viște — Poll. Tim. 1 
X. Prog. Br. — F.CJd. Bv. Anulat

XI. Mec. fină — Progresul X
XH. Autobuzul — Rapid Buc. X

xm. U.T.A. — F.C. Bihor 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

740.626 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

DIN 25 MAI 1980

Extragerea I : 17 38 1 72 15
71 41 48 79 67 77 81.

Extragerea a Il-a : 82 83 28
6 90 85 16 11 76 34 51 24.

Extragerea a III-a : 82 23 36
7 53 9.

Extragerea a IV : 65 10 46 32
50 20.

Extragerea a V-a • 5 31 57 77
49 70.

FOND TOTAL DE CÎSTTGU- 
RI : 1.139.338 lei.
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la poartă

SPORTUL
Munteanu
— lorgule

S.C. BA 
Lunca 7, E
— Sol man

A arbl
M. Adam 

Cartona' 
Trofeul I

Divizia A - etapa a 34-a

EMOȚIILE S-AU SPULBERAT REPEDE

Gheorghe NERTEA

• ••

5, Roșea 5, T.

Al. Mustâțea (Pitești)

FILIPESCU și NEDELCU.

GOLGETERII

Terheș 
(Chimia

5,
7

unei 
jucft- 

GafLaiți

(F.C. Baia 
Rm. Vîl-

CU SUFLETUL LA GURĂ.

(min. 9. Cotec 5), Pâltinișon 6, Vișon
* Nicoiae 5 — Nedelcu

PESCU. ta 
ta 11 BU. I 
te. otr.ru

jamer.
teren

Cel puțin pentru iubitorii fotbalului din trei orașe 
Satu Mare, Tîrgu Mureș și Tîrgoviște — se anunțau 
ieri 90 de minute cu sufletul la gură. Echipele kr 

își jucau ultima șansă — subțire ca un fir de păr — de 
supraviețuire ta Divizia A. Rezultate prealabile „casca- 
dorești", vecine cu imposibilul, te duceau cu gîndul că ori
ce final teoretic poate fi practic realizat. Dar iată că din- 
tr-o ecuație foarte încurcată cu două necunoscute, ieșenii 
au identificat foarte rapid una dintre cele două necunos
cute, mareînd gol după gol Olimpiei, Intr-un ritm infernal, 
„executînd" formația sătmăreană fără să clipească, Intr-un 
spirit de fair-play care onorează echipa lui Antohi-Gross- 
Simionaș et comp.

Cine urma să fie a treia echipă retrogradată ? Sufletele 
iubitorilor de fotbal din Tg, Mureș și Tîrgoviște vibrau ca 
un filament prin care trecea o tensiune mult prea mare 
pentru el... Lovitură de teatru la Tîrgoviște : marchează ta 
deplasare excelentul atacant timișorean Nedelcu I Moral
mente, acest gol a dărîmat, credem, castelul de nisip al 
speranțelor echipei lui Coidum. Cu un handicap de gol
averaj (față de A.S.A.) agravat din minutul 2, C.S. Tîrgoviște 
s-a zbătut extraordinar, s-a zbătut la disperare să ajungă 
totuși la mal înaintea echipei lui Boloni, dar n-a mai 
reușit deoarece la Tg. Mureș ploua cu goluri...

Aflate toate ta umbra partidelor din triunghiul Iași-Tlr- 
goviște-Tg. Mureș, un triunghi de cercetat mai curind prin 
electrocardiograme decît prin mijloace tehnice fotbalistice, 
celelalte meciuri au oferit cel puțin două concluzii inte
resante. 1) Contestatul Viorel Mateianu a cîștigat partida 
cu „opoziția cîrtitoare" (a unt* tehnicieni de bi
rou) ureînd echipa maramureșeană — prin mul
tă muncă și har — pe un onorant loc 4 cu... vedere 
spre Cupa U.E.F.A. Să salutăm acest fapt pozitiv, ca
re dovedește, prin excepție, resursele reale dar insufi
cient valorificate ale fotbalului nostru. 2) Invtngind ambi
ția olteană chiar în propria sa curte, Steaua a doveciUggj 
fără acel, recent, fabulos 0—4 la Tîrgoviște, și fără^Kte 
„accidente" de care numai ea se face responsabilă, putea 
juca realmente la titlu și-I putea cîștiga. Degeaba însă îți 
vine mintea la cap ta ceasul al 12-lea și te apucă regre
tele, titlul de campioană nu se cîștigă într-un singur meci.„

Marius POPESCU

„U* CLUJ-NAPOCA - F.C.M. GALATI 5-3 (4-1)
Stadion Municipal ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi

mativ 15 000. Au marcat: CONSTANTINESCU (min. 3 - autogof), ClM
PEANU (min. 2c, 27, 43 și 58), respectiv CRAMER (min. 44 și 66) șl O RAC 
(min. 63). Șuturi la poartă : 24—12 (pe poarta : 11-8). Cornere : fl-6.

„U" CLUJ-NAPOCA : Lăzâreanu 7 — Porațchl 7 (min. 69 L Mihai 7), 
Moș 7, Ciocan 8, Bag iu 7 — Mqnu 7, FI. Pop 7, Suciu 6 (min. 46 
Vkhcan 7) — Boca 7, Cîmpeanu 10. Bhtacliu 7.

F.C.M. GALAȚI • Hagioglu 6 — Moțoc 6, Constan tin eseu 6, Bejenaru 7, 
Țotea 6 — Hangiuc 6, Ba la ban 6, Hanu 6 - Majaru 6 (min. 46 Rusu 5), 
Cramer 7, O rac 6+-

A arbitrat : Gh. Retezan (București) 9 J la linie : O. Ștreng (Oradea) 
șl A. Forwirth (Timișoara).

Trofeul Petschovscni : 10. La Juniori : 1—0 (1—0).
e ■ 1.1 —.................

CLUJ-NAPOCA, 25 (prin tele
fon)

Toată suflarea cHujeanâ a fost 
alături de echipa preferată, 
trăind Înainte de joc justificate 
emoții ca nu cumva în ceasul al 
12-lea „șepcile roșii" să piardă 
întîlnirea. Dar emoțiile s-au spul
berat repede, pentru că nu tre
cuseră decît trei minute de la 
începutul partidei șl tabela de 
marcaj arăta 1—0 In favoarea 
studenților : Mânu a executat un 
corner de pe partea dreaptă și 
mingea a ricoșat din șoldul llbe- 
roului gălățean CONSTANTINES
CU, păcălindu-1 pe portarul Ha- 
gioglu. Din acest minut 3, stu
denții s-au aflat tot tlmpu! în 
atac, alergînd după majorarea 
scorului, care să-l poaită scuti 
de orice surpriză neplăcută. Ra
tările însă se țin lanț, FL Pop 
(min. 5), Boca (mln. 10), Clm- 
peanu (min. 23) irosind situații 
extrem de favorabile. Dar, pînă 
la pauză, ClMPEANU lși va răs
cumpăra greșeala, înscriind trei 
goluri consecutive, toate in urma 
unor acțiuni personale. Asta s-a 
tntîmplat tn minutele 26, 27 șl 63. 
La 4—0, meclua era ca șl jucat, 
deși tn ultimul minut al primei 
reprize, CRAMER a redus din

treilea gol al gălățenllor. Intre 
timp, în min. 58, ClMPEANU sl-a 
mai pierdut o dată pe drum ad
versarii, înscriind al cincilea gol, 
cu care a cîștlgat și mult rivnitul 
titlu de golgeter al campionatului. 
Șl astfel „U“ Cluj-Napoca încheie 
campionatul cu o victorie mun
cită.
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reau. 
orgoliu 
condu
înscris 
sancțio 
gere 
mitru,
poartă 
45 de 
mai a 
prin
Iaci ( 
de Io 
poarta 
doar a 
din
cu l-a 
fault

StdCtto 
motiv 6 
(mln. 22 

(pe 
POLITE 

Ciocîricin
69 D. Ion 

OLIMPI 
Bothori 
Bolbc 5)

A orbi 
București

Cartona 
Trofeuf

singura 
putut as 
vizia A. 
un meci 
să lupte 
împlin
rau atît 
seră d 
presupus 
gazdele 
numai d 
tă. Tnsc 
t reluîn 
pinsă de 
In min. 
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reprlze, CRAMER a redus 
handicap.

La reluare, pe fondul 
premature automulțumiri a 
terilor localnici, F.C.M. ____
reușește sâ echilibreze jocul, lâ- 
ctodu-și din ce în ce mai mult 
simțită prezența în ofensivă. Du
pă ce CRAMER Irosește în mln 
48 ți 56 excelente situații, tot el 
reușește să înscrie tn min. 60, Iar 
ta mln. 63 ORAC marchează al

FIECARE
Pe un teren foarte greu, 

bat de apă, ambele formații au 
depus un efort fizic considera
ta! pentru a-șl apropria victoria. 
In prima repriză, bucureștenli 
au fost aceia care au dominat 
mai mult, el avlnd în min. 4 și 
21 două excelente situatil de a 
manca, însă portarul Mangaac a 
apărat uluitor șuturile expediate 
de Serbănlcă șl, respectiv. Iorgu- 
lescu. Oaspeții ripostează șl ei 
destul de tăios în mln. 29, etnd 
Solman îșl încheie spectaculosul 
sprint cu un șut foarte puternic 
în colțul lung, jos — la rădăcina 
barei, dar portarul Moraru se 
întinde ca un resort si acordă 
corner. In minutul următor, Ior- 
gulescu, angajat inspirat Ia mar
ginea careului de 16 m, va trage 
sănătos la poartă, balonul este 
scăpat de Mangeac din brațe și 
O. IONESCU înscrie unicul gol 
al partidei. (In busculada creată 
la această fază portarul băcăuan 
se va accidenta șl va fi schim
bat cu Ursache). Latura tehnică

a meciul 
rea proas 
cele jucîn 
tflor. In

gă după 
(min. 70) 
79) sînt li 
atentului 
că ji Că

DOAR UN RECORD DE...
GS. TIRGOVIȘTE - POLITEHNICA TIMIȘOARA 5-1 (3-1)

Stadion Municipal : teren desfundat ; timp ploios ; spectatori — aproxi
mativ 15 000. Au marcat: MARINESCU (mln. 7, 28 și S3), GREACA (min. 
62), FUIPESCU (min. 68 din 11 m), respectiv NEDELCU (min. 2). Șuturi 
la„ lp®, pooriă s 15-2). Cornere: 22-1(1).

Niculescu 7, Alexandru 7, Dumitrescu 7, - .. . ... — . ") — FI. Gri-
CLS. TIRGOVIȘTE : Voinea 6 ________ „ _______ _ ,, „

Fillpescu 7 — Kailo 7, Gheorghe 8, bala 6 (min. 72 Sava 6) 
gore 7, Marinescu 9, Greaca 8.

POLITEHNICA : Suciu 5 — Nadu 
Borna 5 — Șerbănoiu 6, Șunda 
(mta. 60 Nuca 6), Anghel 5.

A arbitrat : C. Jurja (București) 9 ; la linie :
C. Silaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : ALEXANDRU, FI. GRIGORE,
Trofeul Fetschovschi : 10. La juniori : 1-1 (1-1).

24 GOLURI : ClMPEANU („U“ 
Cluj-Napoca) — 2 din

23 GOLURI : M. 
(Steaua) — 2 din 11

17 GOLURI : Costea
2 din 11
Craiova)

nica Iași) — : 
taru (Unlv.
11 m.

15 GOLURI : 
Mare), Gîngu 
cea).

14 GOLURI : 
mlșoaraO.

11 m.
Răducanu 
m.

(Politeh- 
m, Cămă-
— 3 din

—............. -»
TIRGOVIȘTE, 25 (prin telefon)

Cind la Tg. Mureș era 1—0 
pentru gazde, lovitură de teatru 
la Tirgovlște : 0—1 I în mln.
2, NEDELCU a șutat surprinză
tor, de Ia 30 m, și portarul gaz
delor, spectator, a primit un gol 
parabll. Ploaia de toamnă părea 
că picura amar și tn sufletele 
spectatorilor. Favorițil lor au re
luat atacurile șl curind scorul ■ 
devenit 1—1 : In min. 7 FL Gri
gore alunecă, cade, dar revine, 
centrează ți, dintre fundașii *d- 
verși MARINESCU taserie 
capul : 1—1. Cursa pemrs •ote» 
veraj se relua. PirA Xs aM.
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DE ORGOLIU ÎN DERBYUL AMBIȚIILOR
prin telefon) 
ițiilor a oferit 
t, cu un anga- 
narcabil, "

UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA 1-2 (1-0)

OASPEȚII, CA IN VACANȚĂ

deși 
| din ce in ce 
n final aproa- 
-Swperioare în 

azdele au avut 
pe inițiativă, 
întîndu-se în 
t gîndească — 
un... 0—3 

kraiovenii 
L victorie 
t, Universitatea 
p, prin golul 
)EANU, care a 
pt o neînțele- 
lache și Du- 

balonul în 
m. în primele 

praiovenii au 
bune ocazii 

min. 8) și Ba- 
pine rezolvate 

timp ce la 
r fi de reținut 
i Ad. Ionescu, 
care Ștefănes- 

prețul unui

le 
do- 
de

Stadion Central ; teren moale, alunecos i timp tnchll (ploaie din mi
nutul 20) ; spectatori - aproximativ 40 000. Au marcat : BELDEANU (min. 
27), A. IONESCU (min. 63), DUMITRU (min. 85). Șuturi la poartă : 15-6 
(pe poartă ; 4-3). Comere : 11-2.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Boldici 7 - Negrilă 7. Tilihoi 7. Ștefânescu 7, 
Ungureonu 7. — Țicleanu 6 (min. 63 Cirțu 5), Donose 6, Beldeaou 7 — 
Crrșan 6, Câmătanj 6 (min. 63 Irimescu 5), Bălăci 7.

STEAUA ; lordache 7 — Anghelini 6. Someș 7, FI. Marin 8, Vigu 7 — 
Aelenei 6, Stoica 7 (min. 87 Agio), Dumitru 7, lordonescu 7 — M. Rodu- 
conu 6, A. Ionescu 7.

A arbitrat : T. Balanovici (Ieși) 7 ; la linie : M. Fediuc (Suceava) șj 
G. Ispas (Constanța) — ukimol cu greșeala de io golul ecalirator.

Cartonașe galbene : BELDEANU. TILIHOI. AELENEI.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : S-O (4-0).

în mod neașteptat, după 
pauză, situația de pe teren a- 
vea să se schimbe radical tn 
favoarea Stelei care și-a dat 
seama că șansa ei stă doar In 
jocul ofensiv. Primul gol — 
egalizator — marcat de AD. 
IONESCU, în min. S3, are 
insă la origine greșeala tașie- 
rului Gb. Ispas, care a-a sem- 
nalizat poziția de ofsaid a a- 
tacantului bucureștean. încura
jată de succes. Steaua avea să 
asalteze tot mai insistent ca
reul advers, exploatind slăbi-

UL REPEDE S-A STINS!
[CA IAȘI - OLIMPIA SATU MARE 5-1 (4-0)

ciunile craiovenilor de la mij
locul terenului ȘL ta min. 85, 
bucureștenij realizează gohil 
victoriei : la • minge eare se 
îndrepta spre centrul terenu
lui. Tilihoi l-a faultat ta nwd 
ea totul gratuit pe Ad. la
ri eseu, cam ta 28 m pro
pria poartă ; DUMITRU a 
transformat impecabil lovrtara 
liberă. Și astfel noua eam- 
pioanâ a părăsit terezml cu 
gustul amar al înfrtngerii. de*i 
Țfclear.u, Irimescu |î Donase 
au ratat ocazii favorabile de a 
egala. Oricum, însă, acest re
zultat face și mai interesantă 
confruntarea din semifinalele 
.,Cupei României", între ace
leași două echipe care și-au 
disputat, în mod palpitant, tit
lul

A3 A TG. MUREȘ - F.C. OLT 7-0 (4-0)
Stadion ,X3 August* ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori — aproxi

mativ 1800°. Au marcat: HAJNAL (mic. 3 ,1 60). BDLUNI (min. 16), 
FANICI (mln. X și 46), BOTH II (min. 45 șl 63). Șuturi la poartă: 21-8
(po poartă : 13-4). Comere x 13-1.

A.S.A. . Biro H 7 - Gligore 7 (min. 42 Goli 7). Unchiaș 
Onuțan 7 - Fdnici 7, Bălăni 9, Hajnol 7+ - Bozeșan 7, Biro I 

Lkâ - * '

to.r" : teren moale ; timp inch!, ; .pectotorî — aproxi- 
crcot .- DANILA (min. 2), CORAȘ (min. 10), SIMIONAȘ 
ROMILA (min. 47), STATE (min. 62). Șuturi la poartă : 
-4). Comere : 5
bcu 7 (min. 716 — Muntecnu 7, Anton 7, Urw 7,
hă 8, Coraș 8, Simtonaș 9 — Dănilă 7, Cioacă 7 (min.

|5 — Pinter 5 (min. 62 Popa 5), Kaiser 5, Matei 5, 
pțeganu 5, Sabou 5. Both I 5 — Mureșan 5 (min. 46 
|State. 7.
Bârbulescu 9 ; la linie : M. Buzea și I. Pop (toți din 

is CIOCIRLAN.
ii : 10. La juniori : 2-0 (2—0).

Constantin ALEXE

Fonici 7, Bălăni 9, Hajnol 7+
F.C. OLT : Anghel 4 (min. 22 Nedea 4) -___

A. Mincu 4 — Badea 5, Fl. Dumitrescu 4 (min. 65 
- Gobanu 4, Șoarece 5, Pițurcă 5.

A arbitrat : N. Rainea (Bîriod) 9 
A. Deleanu (București).

Trofeul Petschovschi x 10. La juniori x 2-1 (1—1).
• ■!!«■

TG. MUREȘ, 25 (prin telefon)
Lansată încă din startul parti

dei într-o cursă absolut necesară 
pentru îmbunătățirea golaveraju
lui — care avea să 3e decisiv 
în disputa ei de la distanță cu 
C_S. Tîrgo-.-ște — echipa Joca^ 
sî-< putut îndeplini extrem de 
uyor obiecthruL Aceasta nu nu
mai pentru eă A.S.A. a evokiat 
foarte bine, la adevărata el va
loare. m stare ambiție si c 
dlrx^re din partea tocuror j ueă- 
vcrilor d (o sperta'ă
se esrlne fc carul tal 
neeboais M eftder.t pe wt 
currul eesor M de ute).
east ar fi trebuit s-o ta 
putlr ta toate roed^rSe 
xacte acasă pecru-u a tru fi 
tatr-o situație crttirA. el H dzr 
motivul că replica fix mafiei oas
pete a fost eu rruit sub aș
teptări. . Scutită de orice frifi 
privind retrogradarea. F.C. Ol: 
s-a prezentat ca o echipă aflată 
deja în vacanță, pentru care pro
porțiile scorului aproape eă 
nu au contat.

în aceste condiții, cu rare $1 
neconcludente excepții, Jocul de

la linia :

Blefon)
t aici cu gîndul 

I obține victoria, 
i care le-ar fi 
mânerea în Di- 

aișteptat, deci, 
care sătmărenii 

l forțele pentru 
ps în care &pe-

Dar nu trec*u- 
ute din această 
ktare de foc și 
l cu 2—0, dirpă
I trase la poar- 
lANILA tn min. 
rtă mingea res- 
i apoi CORAȘ,

o gravă gre- 
. Șl cu două 

pf-ît d-e neaștep-
II 'Ml^zneț al 
e repede. Echi- 
p victorie îna-
resemnat lme- 

bractic din joc, 
p-tlei ieșene să

zburde pur șl simplu în teren, 
în aceste condiții, scorul a luat, 
firesc, proporții- SIMIONAȘ» a în
scris în min. 22 executînd im
pecabil o lovitură de la 20 de 
metri și, tot el, în minutul 43, 
a reluat din voleu în plasă min
gea trimisă din corner de Dănilă. 
La 0—1, Olimpiei nu-i rămăsese 
altceva mai bun de făcut decît 
să evite, pe cît posibil, amintirea 
unul rezultat dezonorant la pă
răsirea primei divizii. Dar.
min. 47, scorul a devenit 1—0, 
ROMILA șutind puternic, pe jos, 
în colț ! Va repeta oare Olimpia 
acum, în final, scorul de 0—6 cu 
cane a început dampionatuil ? Se 
pare că această sumbră perspec
tivă i-a mobilizat pe jucătorii 
oaspeți, astfel că, în min. 62 ei 
vor reduce din handicap prin 
STATE, în urma unei frumoase 
acțiuni. Acest gol de onoare a 
însemnat, de fapt, o tardivă, dar 
atștepiată tresărire de orgoliu.

Mihai IONESCU

tu

5, Crociocna 
lamandi 5),

7. Ispk 7, 
7, Both H 7. 
5, Stanckj 4, 
Petre Petre 5

M. Moraru (Ploiești) și

împreună cu autorii lor, în ordi
nea In care au fost înscrise 2 
mta. 3, HAJNAL (a reluat cu 
capul mingea respinsă de porta
rul Anghel, la o lovitură liberă 
executată de Boloni, de la circa 
20 m) ; min. 16 — BQlOni (din- 
tr-o centrare a Iul Hajnal) ; mta. 
30 — FANICI (mingea fiind reve
nită din bară, la un șut al lui 
Biro I) ; min. 45 — BOTH n 
(care a speculat o greșeală co
pilărească a Iul Fl. Dumitrescu) ț 
mta. <6 — FANICI (din centra
rea lui Biro I) ; min. 63 — BOTH 
n (în urma unei acțiuni perso
nale) ; mta. 80 — HAJNAL (din 
centrarea lui Bozeșan), |

Constantin FIRĂNESCU 1

IN PRIM PLAN STREDIE
GLORIA BUZĂU - DINAMO 0-1 (0-1)

. fin>p tn'w0t pfaoie: spectatori 
: STRECHE (nin, 9). Șuturi la poartă : 9-14

O REPRIZA
H. STUDENȚESC -*S.C. BACĂU l-o (1-0)
bst” ,• teren saturat de apă. alunecos ; timp ploios.
Imativ 5 000. A marcat : O. IONESCU (min. X). Șuturi 
kpe spațiul porții x 8-8). Comere : 3-7.
WȚESC x Moraru 7 — Tănăsescu 6, Cățoî 7, Gligore 7, 
. Ionescu 7, Șerbănică 7 (min. 61 Stroe 5), Munteanu 16
Sandu 6, Chihoia 5 (min. 72 M. Marian 6).

Ingeac 6 (min. 30 Ursache 7) — Andrie? 6, Catargfu 7, 
I. Solomon 7, Va mo nu 6 (min. 61 Verigeanu 5), Șoou 7

|5, Chitaru 6-p.
tiocîlteu 8 (Craiova) ; la lînle : D. Ologeanu (Arad) și 
fx M. SANDU șl MUNTEANU II.
i x 10. La juniori : 2-0 (2-0).

trevata de sta- 
■enulul. băltoa- 

feste fotballș- 
secundă, stu- 
eedează initia

te, care alear- 
dar Catargiu 

□lomon (min. 
șansă tn fata 
este adevărat 

a să majoreze

scorul ta min. 67 (ce, splendidă 
cursă a făcut 1) dacă Ursache 
nu respingea, oarecum norocos, 
prin șpagat. Pînă la urmă, bă
căuanii au avut cîștig de cauză 
doar la raportul de... comere.

Stelîan TRANDAFIRESCU

RE
pe spectatori 
la poarta lui 
corn erele. De- 

litol echipa gaz- 
zl, credem, un 

l lumea ar fi 
un alt re- 

k min. 28, după 
t de două ori 

tti, MARTNES- 
țngea In luptă 
B—1. Cinci mi- 
Filipescu cen- 

pciu este deru
lai defectuos și 
luiește, practic, 
. Când, imediat 
bria la Tg. Mureș 
pnsele gazdelor 
Ele șl-au con- 
cu mult elan 

porul fiind de- 
nanță (au mai 
p<RtLACA, din 
lla 16 m și FILI- 
k, din lovitură de 
kte două punc- 
trtou, n-au fost 
Ifîrșitul meciu- 
rlște, se lăsase

4 SLAVESCU

PENTRU A DOUA OARA, BUZGAU
JIUL PETROȘANI - F.C BAIA MARE 0-1 (0-0)

Stadion Jîul ; timp închis ; teren greu, noroics ; spectatori - aproxi
mativ 3 000. A marcat : BUZGAU (min. 75). Șuturi la poartă : 10-8 (pe 
poartă x 6-4). Cornere : 7-5.

J|UL ; Moise 7 — Bed o 7, Micuîescu 5, Rusu 6, P. Grigore 
Stoica 5, Stoichițâ 6 — Sălâjan 7, Mușat 5 (min, 75 
Bucurescu 5.

F.C. BAIA MARE • Arlciu 8 — Molna r 5, Condruc 7, Sa bău 
Mureșan 6, Bălan 8 — Sepi 6, Qohan I 6, Terheș (min. 
min. 50 Buzgău 7), Deac. 6.

A arbitrat : G. Dragomir 9 ; h linie : N. Georgescu (ambii 
rești) și C. Ghițâ (Brașov).

Cartonașe galbene : STOICHIȚÂ, MICULESCU, CiOHAN 
SABAU.

Trofeul Petschovschi : 9. La Juniori : 4-0 (1-0).

5

7,
5

PETROȘANI, 25 (prin telefon)
Med început frumos, ta viteză, 

în care băimărenii au trecut 
imediat la conducerea partidei. 
Elan oprit însă nedorit în min. 5, 
cînd, la o Centrare ta careu, Ter- 
heș se lovește de Modse șl pără
sește terenul, accidentat. Jocul 
influențează moralul oaspeților 
(rămași fără vîrf de atac) care 
pierd Inițiativa, pe care o preiau 
jucătorii Jiului, fără a o mai ce
da pînă la sfîrșitul primei re
prize. O repriză în care jucătorii 
echipei gazdă au dominat, avînd 
multe, foarte multe ocazii de gol.

, pe care însă le-au ratat, fie din 
cauza terenului (veritabil pati
noar), fie din cauza pripelii. La 
6—8 m de poartă, uneori, numai 
cu portarul, Bucurescu, Bedd, 
Mușat, Sălăjan (min. 10, 24, 34,
41) n-au reușit să înscrie. In 
această parte, băimărenii au avut 
doar o singură ocazie, la un șut 
M Iul Condruc (min. 35). In pri
mele 8 minute de la reluare, Jl- 
id are din nou trei mari ocazii 
de goi, pe care le ratează Săi 
Jan, Bucurescu și Stoica. Numai 
că ta continuare — din min. 50 
— echipa condusă de Matelanu 
„se trezește", lese frumos la a- 
tac, construind fază după fază. 
Joc viguros, tehnic, ta duda te
renului greu, căruia jucătorii Ji
ului nu-1 mal fac față, cedtad 
fizic. Repriza aparține băim&re- 

care. ta min. 75 înscriu 
BUZGAU. La • centrare, 
trimite mingea cu capul, 

un grup de jucători, ta- 
portarul Moise, aceasta că-

2

acesta 
peste 
clusiv___  ___ w ______ . __
zînd in colțul de jos al porții : 
1—0. Coincidență : la Bata Mare, 
ta tur, Jiul a pierdut tot cu 
1—0, golul fiind înscris de ace
lași Buzgău.

Modesto FERRARIN1

MIZA PE JUMĂTATE, ANGAJAMENT TOTAL
F.C. ARGEȘ - CHIMIA RM. VÎLCEAJ-1 (1-1)

„1 Mai“ î teren alunecos : timp ploios, rece ; spectatori — a-
4 000. Au marcat: DORU NICOLAE (min. 15), GINGU (min. 36). 

poartă : 14—11 (pe poartă : 5-5). Comere : 9-4.

Stadion 
proximativ 
Șuturi la . _ . . .___ - _ ... _______  . -

F.C. ARGEȘ ; Nîțu 7 — M. Zamfir 7, Stancu I 7, Cîrstaa 7, Molsescu 7 — 
Trandafirescu 7, Bârbulescu - •
(mim. 70 Ralea 7), Dobrin 8

CHIMIA ; Constantin 8 — 
Stan 7, Stanca 7, Ci lean 

A arbitrat : V. Topan 8 ; 
și F. Coloși (București).

Cartonașe galbene : STANCA.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 7—1

PITEȘTI, 25 (prin telefon)
Meciul n-a avut miză decît 

pentru F.C. Argeș, tatrucît pier
derea Iul, conjugată cu alte re
zultate, ar ti aruncat echipa d- 
pe podiumul de premiere. Pen
tru Chimia n-a fost decît o ches
tiune de orgoliu. Sentiment treaz, 
însă, de-a lungul întregii partide, 
pe care oaspeții au abordat-o cu 
un neașteptat spirit ofensiv 
(simpla lectură a casetei tehnice 
poate dovedi această afirmație).

Scorul a fost deschis de plteș- 
tenl. In min. 15, DORU NICOLAE, 
insistent la o pasă ta adtacime, 
tas crie pe lingă Constantin, care 
plonjase disperat. GINGU a ega
lat apoi, reluind cu capul, liftat, 
un balon centrat de G. Stan. Me
ciul începea, practic, de la capăt, 
și spectatorii, chirciți sub um-

7, Chîvescu 7 — Doru Nicolae 7. Molceona 7 
(min. 63 Stancu il 7).
Lepâdatu 7, Iordan 7, Basna 7, Cincă 7 — G. 
8 — Teleșpan - - •
la linie : M.

7, Carabageac 8, Gîngu 8. 
Salomir (ambii din Cluj-Napoca)

(S-1).

brede, au avut compensația unei 
întreceri, în continuare, 
echilibrate, cu atît mai savurate 
cu cît învingerea unui teren a- 
lunecos, muiat de apă, conferea 
uneori duelurilor o tentă de dna- 
njatism. Bineînțeles că, ta aceste 
condiții, jucătorii cu atuuri teh
nice (ei s-au numit Dobrin, Ca
rabageac, Cilean), au avut și cîș- 
tig de cauză. Momentele cele 
mai importante, pînă la finele 
meciului : min. 34, excelent „un
do?4 Dobrin-Moiceanu, La care 
Constantin respinge ; min. 55, un 
alt un-doi frumos, de data aceasta 
între Carabageac și Teleșpan. ză
dărnicit de Nițu ; min. 70, Bărbu- 
lescu nimerește bara din lovi
tură de penalty, acordată după 
faultarea sa în careu.

Ion CUPEN

dirze.

I.

— Varga 6, 
Moldovan),

KoMer 7 — 
Roznai 5 ;

din Bucu-

CONDRUC,

IERI,
SERIA I

C.S. BOTOȘANI — DELTA TUL
CEA 6—0 (1—0). Autorii golurilor; 
Tomiță (anin. 44), Pachițeanu 
(min. 57 și 86), Luca (min.
88) și Tică (min. 84).

PORTUL ----- --------------
TRACTORUL 
Au înscris : 
Oancea (min.

PROGRESUL BRAILA — F.CJW. 
BRAȘOV 1—0 (1—0). Unicul gol
a fost realizat de Oprea (min. 
27). Meciul a avut loc sâmbătă.

MINERUL GURA HUMORULUI 
— NITRAMONIA FAG AR AȘ 1—0 
(0—0). A marcat Iosep (min. 89).

I.C.I.M. BRAȘOV — UNIREA 
FOCȘANI 8—2 (3—0). Au înscris : 
Albotă (m±n. 17, 43, 47 și 82), 
Sișcă I (min. 37), Cîmpeanu (min. 
62), respectiv Alexandru (min. 
70) și Gheorghe (min. 78).

VIITORUL VASLUI — VIITO
RUL GHEORGHENI 3—1 (2—1).
Autorii golurilor : Amarând ei 
(min. 3 și min. 27 din 11 m), 
Ustabacief (min. 48), respectiv 
Giorgeri (min. 43).

CIMENTUL MEDGIDIA — F.C. 
BRAILA 2—1 (0—1). Au mardat : 
Stamoiu (min. 48), Cocoș (min. 
62), respectiv Bezman

C.S.M. SUCEAVA — 
GH. GHEORGHIU-DEJ 
Au înscris : Avădanei 
Neacșu (min. 62) 
țanu (min. 48).

MUSCELUL CIMPULUNG 
F.C. CONSTANTA 4-0 (1—0). 
utorii golurilor : Gorgoi (min. 
Mluțu (min. 72 și 86) și Badea 
(min. 89).

Relatări
S.
c.
L

CONSTANTA 
BRAȘOV 0—2 
Sima (min. 
21).

de 
G.
M.

N'ace, 
Gruia, 
Min dr eseu

75 $1

V

(min. 27). 
ENEBGIA 

2—1 (1—0). 
(mln. 1), 

respectiv Hu-

A-
8).

la T. Ungureanu, 
Rizu, D. Bolohan, 
Florea, R. Avram, 

Si “ ----------P. Mateoiu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.C.M. BRAȘOV 
F.C. Constanța
C.S. Botoșani 
Delta Tulcea 
Viitorul Vaslui 
Minerul G.H.
Unirea Focșani 
C.S.M Suceava 
F.C Brăila 
Pragresu1 Brăila 
Viitorul Gheorg. 
Cimentul Medg.

30
29
29
30
29
29
29
29
29
29
29 

_____ __ _ 29 
Nitramonia Fâg. 29

29
29
29
29
29

Tractoru' Brașov 
I.C.I.M. Brașov 
Muscelul C-lung 
Energia
Portul Constanța

21 6 3 60-12 
16 3 10 54-31 
15 2 12 44-30
14 4 12 42-39

5
4
3
5
6
4
6
2
2
7
8
6
4
5

13
13
13
12
11
12
11
13
13
10
9

10
9
6

11
12
13
12
12
13
12
14
14
12
12
13
16
18

44-34
26-40
47-37
37- 36
41-42
38- 40
37-43
39- 50
30-42
35-37
43-38
37-45
26-49
22-57

48
35
32
32
31
30
29
29
28
28
28
28
28
27
26
26
22
17

ETAPA VIITOARE (duminică 1 
Iunie) : Tractorul Brașov — Mus
celul Clmpulung (1—3). C.S.M. 
Suceava — Progresul Brăila (1—2) 
Unirea Focșani — Viitorul Vas
lui (0—0), F.C. Constanța — 
I.C.I.M. Brașov (2—0). Viitorul 
Gheorghenl — Minerul Gura Hu
morului (0—0), F.C.M. Brașov — 
Delta Tulcea — disputat ta ziua 
de 15.05 (2—0), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — C.S. Botoșani 
(0—1), F.C. Brăila — Portul Con
stanța (0—1), Nitramonia Făgăraș 
— Cimentul Medgidia (0—2).

Tl1 *- *■ «Ni5olce 7- l*ono 6- Tulpon 7 - Tomo 6.
1 ■ * - 5 (»«• M Șecbon 5), Stoica 5. Stonciu 5

6 86 Xnuței) — I. Morin 6, Dinu 7, Augustin 6,
7, Stred-e 8 — Țâlncr 7» D. Georgescu 6

Cto». 73 Drer, î).
-----**«O : Etc -omc. C

«=• • - D-ostoc A 
S Vrto .niil, loMoeb. A

Mere) 9 ; Ic fiole : FI. Cenea (Caracal)

BUZĂU, 25 (prin telefon)
Dta eaej aMbc-

țsaor (echipa taraii — a»r 15 > 
st părăsească pe--=r— tțt-'—~ ea 
o victorie, ded cc iractea ra : 
formația bueureșteaci — «r-s-to 

a mai prisme c 
tot o v-.ctorte. ee- 
edeîalte rezultate) 
partidă de angaja^ 

tre. 
din start cartea

încercare de 
„cupă", deci 
roborată cu 
a rezultat o 
ment, fără veleități spectacu. 
Alegând încă 
atacului, ambele combatante au 
jucat deschis, acțiunile au avut 
un ritm bun, dar intențiile ofen
sive au fost dejucate de starea 
improprie a terenului, care a fă
cut multe feste jucătorilor. Da
că din punct de vedere al an
gajamentului șl al * perioadelor 
de dominare a existat un oareca
re echilibru, nu același lucru 
s-a întâmplat și pe plan tehnic, 
experiența bucur eștenilor spu- 
nîndu-și cuvântul. Ei au avut un

/

ooeSdetst mai ridicat la acest 
coB^oi, strunind mai bine ba- 
IocbI ; o mențiune In plus pen- 
s-u enărul STREDIE., care a și 
—fot săagarul goi al meciului : 
fo mia. », la centrarea lui Mul- 
»«■«■. d a șutat plasat, de la 
M m. A fost singura acțiune 
peneuloasă a echipei Dinamo în 
petma parte, perioadă în care 
Ofods a irosit citeva bune oca
ra prin Mircea (min. 32). Ră- 
cb-iteona (min. S3) și Stoica 
ObMl •). Repriza secundă s-a 
situat m— ■ pes-.e prima parte ca 
nivel spectacular, tarele de poar
tă avind un grad mal mare de 
periculozitate. Am reținut șutu
rile lui Mulțescu (min. 54 șl 76),' 
bara lui Tulpan (mta. Ti) și in
tervenția ta extremis a lui Dinu 
(min. 85), cind a scos de pe li
nia porții mingea șutată de To
ma.

Adrian VASILESCU

ÎN DIVIZIA B
SERIA A II-a

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1 (1—1).
Au marcat : Predeanu (min. 19) 
pentru Autobuzul, Bartales (min. 
14 din 11 m) pentru Rapid.

ȘOIMII SIBIU — FLACARA 
MORENI 3—1 (1—1). Au înscris : 
Țurlea (min. 37), Marcu (min. 61), 
Schwartz (min. 79), respectiv Niță 
(min. 35). Partida s-a disputat 
sîmbâtă.

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
PETROLUL PLOIEȘTI 1—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Dragale (min. 
20) pentru Chimia, Istrătescu 
(min. 61) pentru Petrolul.

METALUL PLOPENI — PAN
DURII TG. JIU 1—0 (0-0). Unicul 
gol a fost realizat de Rob (min. 
83).

CARPAȚI MIRȘA — F.C.M. 
GIURGIU 2—0 (1—0). Au înscris : 
Muscă
74).

(min. 42)

METAN 
C IMPIN’A

și Serfăzo (min.

MEDIAȘ — PO- 
2—0 (0—0). Au 
(min. 70 din 11 

(min. 83).

GAZ
IANA 
marcat : Moraru 
m) și Țiglariu

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 0—0.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 0—3 (0—1). 
Meciul s-a disputat pe 20.03.

Partida CHIMICA TIRNAVENI 
— ENERGIA SLATINA nu a avut 
loc deoarece Energia nu a pre
zentat legitimațiile jucătorilor.

Relatări de la P. Ion, S. Beiu, 
D. Gruia, M. Boghlci, M. Ver- 
zescu, M. Tacăl, *’ "

SERIA A III-a
MINERUL MOLDOVA NOUA — 

UJtt. TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Au 
înscris : Uțiu (min. 55 din 11 tn) 
șl Văcariu (min. 79).

U.T. ARAD — F.C. BIHOR O- 
RADEA 3—0 (1—0). Au marcat : 
Tirban (min. 17 și 58) și Vaczi 
(min. 79).

DACIA ORAȘT1E — METALUR
GISTUL CUG1R l—o (1—0). Uni
cul gol a fost realizat de Radu 
(min. 15).

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL CAVNIC 4—1 (3—1). Auto
rii golurilor : Butuza (min. 30),' 
Moga (min. 35), Berceanu — 
37 șl 89), respectiv Tulpa 
44).

UNIREA ALBA IULIA — 
RUL BRAD 4—2 (3—2). AU ___
cat : Stănică (min. 3), Vaslle 
(min. 14 și min. 58 din 11 m), 
Iordache (min. 39 din 11 m), res
pectiv Ghiță (min. 8) și Geor
gescu (min. 36).

F.C.M. REȘIȚA - STRUNGUL 
ARAD 2—1 (1—1). Au înscris :
Gabel (min. 35 și 67), respectiv 
Iuhasz (min. 13).

CORVINUL —--------------
IND. StRMEI 
(3—1). Autorii 
(min. 7 din 11 
Petcu (min. 23 ___ _
(min. 53 șl 68), Văetuș (min. 78), 
respectiv Vesa (min. 37).

înfrățirea ORADEA — C.F.R. 
CLUJ-NĂPOCA 4-0 (3—0). Au 
înscris : Svartzman (min. 13, 23
și 57) și Molnar (min. 31).

SOMEȘUL SATU MARE — MI
NERUL ANINA 2—1 (1—0).
marcat : Mocearan

(min. 
(min.
AU- 

mar-

HUNEDOARA — 
C. TURZII 7—1 
golurilor : Lucescu 
m), Klein (min. S), 
si 50). Dumitrache

V. Timuc.

Au 
________ (min. 15), 
Szilaghi (min. 69 din 11 m), res-. 
pectiv Damian (min. 63).

Relatări de la P- Sumadan, 
Ioana, B. Crețu, I. Toma, I. Fi- 

“ "" ” Vlad, Llipescu, D. Glăvan, 
Ghlșa șl z. Covaci.

i.

I.

RAPID Buc. 
Petrolul Pi.
Progresul Vulcan 
Metalul Buc. 
Metalul Plopeni 
Poiana Cîmpina 
Autobuzul Buc. 
Rulmentul Alex. 
Șoimii Sibiu 
Energia Slatina 
Gaz metan 
Pandurii Tg. Jiu 
Mecanica fina 
Chimica Tirn. 
Flacăra 
Carpați

17. Chimia
18. F.C.M.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Moreni 
Mirșa 

Tr. Mâg. 29 
Giurgiu 28

28 16 3 9 48-28 35
28
28
29
29
30
29
28
28
29
28
29
29
23
28
29

15
13
15
14
16 
11 
13
13
12
12
12
9 

11 
11 
12

9
5

3 10 44-30
7 8 45-33
3 11 41-30
4
0
8
4
3
5
4
4
9
4
3
1
6
5

11
14
10
11
12
12
12
13
11
13
14
16
14
18

39- 30
42-37
53-38
36-27
28-39
32- 44
42-40
40- 53
36-37
42-38
36-44
33- 51
34- 45
22-49 15

33
33
33
32
32
30
30
29
29
28
28
27
26
25
25
24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

21 
17 
16
16 
13
12 
11
13
12
12
13 
12
12 
11
12
11
11
11

3
3
4
3
4
5
5
1
3
3
1
2
2
4
1
3
2
1

5
9
9

10 
12 
12
13
15
14
14
15
15
15
14
16
15
16
17

79-33 45
56-35
52- 30
66-32
51-33
53- 39
42-50
40-50
37-47
31-44
33-51
45-50

35-37 
32-51
34-48
41-53

37 
36 
35
30
29
27
27
27
27
27
26
26
26
25
?5
24
23

VIITOARE (duminică 1etapa
iunie) : F.C.M. Giurgiu — Șoimii 
Sibiu (0—2). Gaz metan Mediaș — 
Rapid București (1—3), Luceafă
rul București — Exl—'* —
(î—1). Carpați Mirșa 
Moreni (0—5), Chimica Tlmăvenl 
— Autobuzul
Mecanică fină ----  ----
trolul Ploiești (0—4), Pandurii Tg. 
Jiu — Metalul București (1—5), 
Progresul Vulcan București — 
Rulmentul Alexandria (1—0), Chi
mia Tr. Măgurele — Metalul 
Plopeni (1—6), Poiana Cîmpina — 
stă.

Energia Slatina
Flacăra

București (1—2), 
București — Pe-

CORVINUL 
F.C. Bihor
U.T.A. 
Gloria Bistrița 
F.C.M. Reșița 
Aurul Brad 
Minerul Cavnic 
Minerul Anina 
Metalurg. Cugîr 
Dacia. Orăștîe 
Minerul M. N. 
Ind. sîrmeî C.T. 
U.M. Timișoara 
Unirea Alba I. 
înfrățirea Or. 
Someșul S. M. 
C.F.R. C!ui-Nan. 
Strungul Arad

ETAPA VIITOARE (duminică 1 
iunie) : U.M. Timișoara — Da^ 
cia Orăștie (0—1). Ind. sîrmel C. 
Turzii — Someșul Satu Mare 
(1—3). C.F.R. Cluj-Napoca —A- 
urul Brad (0—2). Minerul Cavnic
— F.C.M. Reșița (2—3). Metalur
gistul Cuglr — Minerul Moldova 
Nouă (0—2), F.C. Bihor Oradea
— Gloria Bistrița (0—2), Unirea 
Alba Iulia — înfrățirea Oradea 
(0—1), Minerul Anina — U.T. Arad 
(1—2), Strungul Arad — Corvlnul 
Hunedoara (0—9).



1JUNIORII M. STEFAN SI 1.9 ■» MATEI,
CAMPIONI BALCANICI LA LUPTE

ISTANBUL, 25 (prin telefon).
2n sala Sergy Saray din loca
litate s-au desfășurat Campio
natele balcanice de lupte gre- 
co-romane și libere ale junio
rilor (18-20 ani). La competiția 
de greco-romane, un frumos 

. succes au obținut sportivii țării 
noastre Marian Ștefan
48 kg) și Ilie Matei 
kg), care au cucerit . 
de campioni balcanici.
cu (57 kg), T. Tudor
Gh. Vasile (68 kg), S. Herțea 
(74 kg) și L Hanii (100 kg) s-au 
clasat pe locul II la categoriile

(cat. 
(cat. 90 
titlurile 

D. Spet- 
(62 ’kg),

respective, iar P. Ursu (82 kg), 
pe locul III. în clasamentul pe 
națiuni, România a ocupat lo
cul 2, cu 36 de puncte, după 
Bulgaria (42 p) și înaintea 
Turciei (34 p), Iugoslaviei (32 
p) și Greciei (16 p). în între
cerile rezervate copiilor, Ma
rian Sulimovici s-a clasat pe 
primul loc.

★
balcanice de 

se încheiaseră, 
la ora convor

Confruntările 
lupte libere nu 
duminică seara, 
birii telefonice.

CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. I)

dare cu sala, cind marea ma
joritate a popicarilor au obți
nut cifre remarcabile, specia
liștii străini și români fiind în 
unanimitate de părere că 
vor înregistra rezultate 
rioare față de edițiile 
rioare ale C.M.

într-o sală arhiplină, 
nică dimineață, la ora 
conform tragerii la sorți
dinei de intrare pe pistele de 
joc, prima bilă a C.M. ’80, în 
proba pe echipe, a fost lan
sată de reprezentantul selecțio
natei Franței, Francois Millet

se 
supe- 
ante-

dumi-
8,20, 

a or-

PRIETENIE
(Urmare din pag. 1)

bi pofida aparențelor — 
atit de greu, prietenia.

Este emoționant să-i vezi 
pe acești oameni, sportivi 
sau oficiali, oaspeți sau 
gazde, tineri și mai puțin 
tineri, indiferent de țara de 
unde vin. cu cită bucurie 
își string mîinile. se îmbră
țișează, își revăd vechi cu
noștințe sau leagă noi prie
tenii, sub semnul aceluiași 
sport pe care il îndrăgesc 
cu toții. Ca oricare altă dis
ciplină, popicele leagă prie
tenii trainice, apropie oa
menii de diferite virste, 
promovează prietenia între 
oameni care vorbesc gra
iuri diferite și vin din dife
rite părți ale lumii.

Așa se și explică faptul 
că la festivitatea de des
chidere a mondialelor, cind 
ploaia rece și deasă nu a 
reușit să clintească nici 
măcar un singur spectator 
din tribunele înțesate ale 
teatrului de vară, priete
nia, apropierea dintre ti
nerii sportivi, au fost evo
cate de toți cei care au luat 
cuvîntul. gazde și oaspeți la 
întrecerea supremă a aces
tui sport care cunoaște o 
atit de largă dezvoltare in 
arena internațională.

Au intrat apoi în concurs pri
mii jucători din sexteturile 
Italiei, Elveției, Poloniei, Sue
diei, Austriei, Ungariei, Româ
niei, Iugoslaviei, R.F. Germa
nia și Cehoslovaciei. La ora 12 
au început, pe pistele 1 și X 
Întrecerile feminine, deschiză
toarea confruntărilor pe echipe 
fiind italianca Herta Kohlgru- 
ber, 
dine 
di ei, 
riei, 
niei, 
slovaciei și Iugoslaviei.

Echipele sint formate 
jucători și tot atitea jucătoa
re, care lansează. Cecare, 200, 
respectiv 100 de bile. în cele 
două reuniuni de duminică au 
evoluat primele trei schim
buri din fiecare reprezentativă.

Conform previziunilor, spor
tivii din 
gări ei, 
slovaciei 
dominat 
în proba pe echipe. Cel 
bun dintre jucătorii care au e- 
voluat In primele trei schim
buri ale reprezentativelor țări
lor, participante a fost Beta 
Csănyi (Ungaria) — vice- 
campion al lumii la Lucerna 
(1978) — care a doborît în 
proba de 200 lovituri mixte 
972 de popice, fără nici o lo
vitură în gol, performanța ce

care a fost urmată, în or- 
de reprezentantele Sue- 
Franței, Elveției, 
Poloniei. Austriei, 
R. F. Germania,

Unga-
Româ- 
Ceho-

din 6

reprezentativele Un- 
Iugoslaviei, Ceho- 

și R.F. Germania au 
întrecerile primei zile 

mai

S-au incheiat

„vum .............. ....

Moîocidiștii polonezi, cîștigâtorii etapei a 11 a
SIBIU, 25 (prin telefon). 

Desfășurarea etapei a II-a a 
„Cupei Prietenia" la dirt-track, 
programată duminică dimineața 
pe pista amenajată la stadio
nul Voința din localitate, a 
stat sub semnul incertitudinii 
pînă către prînz. Ploaia, 
neîntreruptă de simbătă, a fă
cut pista impracticabilă. Dumi
nică dimineața, pe o vreme cu 
cer înorat, burniță, cîteva sute 
de localnici stăteau totuși la 
casele de bilete în așteptarea 
deschiderii acestora. Pe pistă 
circulau continuu mașini cu 
razuri, într-o Încercare de ul
tim moment de a aduce locul 
de concurs, cit de cit, într-o 
stare acceptabilă.

DE POPICE
reprezintă un nou record mon
dial pe piste de plastic (v.r. 
955 — aparținea lui Iosif Tis- 
mănar). De asemenea, jucătoa- 
rea cehoslovacă Kveta Marsi- 
kova a găsit cu ușurință ulița 
spre lăcașul popicelor, reali- 
zind 450 p d — la numai 5 p 
de actualul record al lumii.

Cum s-au comportat sporti
vii noștri in primele reuniuni ? 
Cu excepția Elenei Fană 
p d și a lui Iuliu Bice 
p d, ceilalți au obținut 
tate sub valoare lor 
Elena Andreescu — 418, 
beta Badea 404, Ilie Băiaș 904 
și Alexandru Câtineanu 878. 
Luni evoluează ultimele trei 
schimburi din fiecare reprezen
tativă, după care vor fi cu
noscute noile echipe campioa
ne mondiale. în reprezentati
vele noastre vor juca Margare
ta Câtineanu, Ana Petrescu și 
Vasilica Pințea respectiv Ilie 
Hosu, Gheorghe Silvestru șl 
Iosif Tismânar.

Iată clasamentele, din proba 
pe echipe, după trei schimburi: 
FEMININ : 1. Ungaria 1276 
p d, 2. R. F. Germania 1258 
p d, 3. România 1252, 4. Ceho
slovacia 1243, 5. Iugoslavia
1237, 6. Austria 1237. MASCU
LIN : 1. Ungaria 2831, 2. Iugo- 
slavia 2748, 3. România 2704, 
4. Cehoslovacia 2687. 5. Aus
tria 2654, 6. R.F. Germania 2607.

— 430
— 922 
rezul- 
reală :
Elisa-

Către ora 11,30, cînd nimeni 
nu se mai aștepta, organiza
torii au anunțat că, în sfîrșit, 
motocicliștii pot intra pe pistă. 
Așadar, întrecerile etapei a
II- a s-au desfășurat duminică 
în condiții tehnice extrem de 
dificile. Astfel, în mainșele a
III- a și a Vl-a, în întîlnirile 
dintre perechile U.R.S.Ș. (cîș- 
tiigătoarea pe echipe a primei 
manșe) și Bulgariei, și U.R.S.S.
— Ungaria, ambii sportivi so
vietici au derapat, s-au răs
turnat și n-au mai putut con
tinua cursa. Faptul a deter
minat ieșirea lor, în mod prac
tic, din lupta pentru primul loc.

In clasamentul pe perechi, 
primul loc a revenit, de data 
aceasta, cuplului polonez M. 
Berlinski — M. Kempa cu 27 
p. Pe locurile următoare : 2. 
S. Svet — D. Iaroslav (Ce
hoslovacia) 22 p, 3. V. Marcov
— R. Sistov (Bulgaria) 18 p, 
4. Z. Haidu — Z. Iuhasz (Un
garia) 15 p, 5. I. Pavel — D. 
Stoica (România) 15 p, 6. M. 
Simonov — V. Duph (U.R.S.S.) 
11 p, 7\ M. Grulich — P. Mies- 
nek (R.D. Germană) 10 p.

La individual primul loc a 
fost cucerit de polonezul Mar- 
jan Berlinski cu 17 puncte, se
cundat de concurentul ungur 
Z. Adorjan cu 15 p. Din nou 
o comportare remarcabilă a 
avut motociclistul român Ionel 
Pavel, clasat pe locul 3 cu 15 
p. El putea aspira cu mari 
șanse la prima treaptă a po
diumului, dacă nu ar fi comis 
erori
IV- a, 
cite 2

în manșele a Il-a și a 
greșeli oare l-au costat 
puncte.
Gheorghe ȘTEF'ĂNESCU

URI BARINOV

ii

(Agerpres). — 
ediție a compe- 

internaționale 
s-a încheiat,

$1 ECHIPA U.R.S.S 
AU CÎȘTIGAT 

„CURSA PĂCII
PRAGA, 24 

Cea de-a 33-a 
tiției cicliste 
„Cursa Păcii"
sîmbătă, la Praga, cu victoria 
rutierului sovietic Iuri Barinov 
și a formației U.R.S-S. în 
ultima zi au fost programate 
două etape : a 13-a, contracro- 
nometru individual (8 km pe 
munte), cîștigată de O. Ludwig 
(R.D.G.), în 13:08, și a 14-a, 
cu plecarea în bloc, Pribram— 
Praga (131 km), adjudecată la 
sprint de S. Zagretdinov 
(U.R.S.S.), în 3h27’49“, urmat 
de Galik (Cehoslovacia), Dezik 
(U.R.S-S.), Cieslak (Polonia) și 
Costică Bonciu (România), toți 
în același timp cu învingătorul.

Clasamentul general indivi
dual : 1. I. Barinov (U.R.S.S.) 
a parcurs 1990 km în 52h09:55;
2. P. Winnen (Olanda), la 3:48;
3. & Ludwig (R.D.G.), la
4:13 ; 4. S. Morozov (U.R.S.S.), 
la 4:30; 5. H. Hartnick (R.D.G.), 
la 7:09 ; 6- A Petermarm
(R.D.G.), la 7:27. Ciclistul ro
mân Mircea Romașcanu a ocu
pat locul 17, la 12:09.

Clasamentul pe echipe : L 
U.R.S.S. 156h39:27 ; 2. R. D- 
Germană Ia 7:29 ; 3. Polonia la 
14:40 ; 4. Cehoslovacia
27:08; 5. Portugalia; 6. 
lia ; 7. Franța ; 8. Olanda ; 9- 
România ; 10. Bulgaria ; ÎL’ 
Elveția ; 12. Cuba ; 13. Unga
ria ; 14. Finlanda. I

NOI RECORDURI MONDIALE LA ARUNCAREA
CIOCANULUI Șl SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME — BARBAȚI

MOSCOVA, (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Soci, atletul sovie
tic Serghei Litvinov (22 ani) 
a stabilit un nou record mon
dial în proba de aruncare a 
ciocanului cu performanța de 
81,66 m. Vechiul record, care 
aparținea compatriotului său 
Iuri Sedîh. era de 80,64 m.

MUNCHEN 25 (Agerpres). — 
In concursul internațional de

atletism desfășurat în orașul 
vest-german Heilbronn, 
pionul olimpic Jacek 
(Polonia) a stabilit un 
cord mondial în proba 
ritură în înălțime, cu _ 
manța de 2,35 m. Vechiul 
cord era de 2,34 m. și aparți
nea atletului sovietic Vladimir 
Iașcenko.

cam-
Wszota 

nou re
de să- 
perfor- 

re-

Campionatele balcanice de volei

ECHIPA SECUNDA
ATENA, 25 (prin telefon). 

Ediția din acest an a Campio
natelor balcanice de volei va 
rămîne, de bună seamă. în is
toria aceste: tradiționale com
petiții in primul rînd ca una --- - = ,---în 

ertuzias- 
inconju- 
aterdenii 
sportive

dintre cele mai ilustrative 
privința interesului și 
mului cu care a fost 
rată. Și în ultima zi, 
amatori de spectacole 
au umplut sălile Panellinios și 
Sporting (dar mai ales aceasta 
din urmă, unde a evoluat și 
reprezentativa masculină a

„REGATA
lUrmare din pag. 1)

SNAGOV“
de

Ce ne-a mai arătat ziua de 
sîmbătă ? Un Bîrlădeanu am
bițios, care a reușit să-l în
treacă pe italianul Perri (au
reolat de o recentă victorie 
asupra campionului olimpic 
si mondial Helm), secondat de 
•tînărul Ion Geantă, și el cla
sat înaintea italianului, după 
cea mai bună cursă a carie
rei sale. O frumoasă surpriză 
în proba de caiac dublu, fur
nizată de echipajul Alexandra 
Giura — Nicolac Țicu, aflat 
la primul start în această al
cătuire. Fără să se intimideze 
de faima 
Astapkovici 
manovski 
ni olimpici „en titre" al 
tanței, Giura și Țicu au 
curat excelent. încrezători 
sansa lor și au obținut o 
torie convingătoare. într-o 
bă în care tehnicienii 
căutau de multă vreme, fără 
succes, un echipaj de mare 
valoare. Să fie Giura și Țicu 
soluția ? Să vedem !

în sfîrșit, in ultima probă 
m regatei, caiac 4, un alt echi
pai românesc „în premieră", 
Dîba — Bîrlădeanu — Geantă 
— Ciobanu a fost întrecut de 
ambarcațiunea sovietică. Insuc
cesul este un tribut plătit lip- 

-sei de omogenitate. Perseve
rența ne va aduce însă, sîntem 
■'convinși, satisfacțiile dorite 1

celebrilor Nikolai 
— Vladimir Ro- 
(U.R.S.S.), campio- 

' dis- 
con- 

în 
vic- 
pro- 

noștri

Rezultate tehnice (probe __
1 009 m). K 1 : L Ion Bîriădea- 
nu 3:48,4; 2. Ion Geantă 3:48,7 ;
3. Oreste Perri (Italia) 3:41.1 ; 4. 
Alain Lebas (Franța) 3:52,5 ; 5. 
Patrick Genestier (Franța) 3:55.5; 
6. Jan Baavend (Olanda) 3:5S,5 ; 
C 1 : 1. Ivan Patzaichin 4:11.3 ; 
2. Radomir Blazik (Cehoslovacia) 
4:13,0 ; 3. Dobre Nenciu 4 :U,4 ;
4. Gheorghe Lungu 4:18.3 ; S. 
Nikolai Kudrițki (U.R.S.S.) 4 :19.8; 
6. Nichita Toma 4:19.8 ; K 2: T. 
România (Alexandru Giura — 
Nicolae Țicu) 3:2«,0: 2. V.tlS.S. 
(Vladimir Romanovski — Nikola 
Astapkovici) 3:28,6 ; 3. România 
(Nicușor Eșeanu — Marian Din
eu) 3:30,4 ; 4. Ungaria (Andras 
Rajna — Laszlo Medgyas) 3:32,7 ;
5. Cuba (Jorge Marrero — Reyna
Ido Cunill) 3:33.1: 6.Ungaria
(Nandor Almasi — Laszk) Ruk- 
kel) 3:34,2 ; C 2 : 1. România
(Ivan Patzaichin — Petre Ca- 
pusta) 3:40,7 ; 2. România (Mi
hai Marcov — Gheorghe Simio- 
cenco) 3:42,2 ; 3. România (Toma 
Simionov — Gheorghe Simionov) 
3:46,5; 4. Cehoslovacia (Jiri Vrd- 
Iovec — Petr Kubicec) 3:47,3 ; 5. 
România (Gheorghe Gheba — 
Gheorghe Titu) 3:51.1 ; 6. Româ
nia (Gherasim Munteanu — 
Gheorghe Lungu) 3:53,7 ; K 4 ; 
1. U.R.S.S. (VI. Romanovski, N. 
Astapkovici, Andrei Timișin, Iuri 
Polians) 3:07.1; 2. România (V.
Dîba, I. Bîrlădeanu, I. Geantă. 
Marin Ciobanu) 3:08,2 ; 3. Un
garia CA. Rajna, L. Medgyas, Ia- 
noș Rasttocky. Istvan Parkas) 
3:09.2 ; 4. România (Mihai Za-
fiu. Al. Giura. N. Ticu. Petrică 
Dimofte) 3:09,5 : 5. Olanda (Ron 
Szevens. Rob Weerdenburg, Leb- 
bink Gertjan, J. Baatens) 3:11.0 ;
6. România (Zahar Susoi, Gavril 
Pamacai, Gheorghe Nițu. An- 
dreian Stefan) 3:11.3.

A ROMÂNIEI - :
țării gazdă, sală în care s-a 
aflat un public de două ori 
mai mare decît capacitatea 
normală, de 2 000 de locuri a 
tribunelor, mulți alți doritori 
neputînd să-și facă loc !). în 
mijlocul acestui adevărat vul
can, voleibaliștii greci, în 
frunte cu Păios, Malusaris 
și Kazazis, au cucerit, pentru 
prima oară, titlul balcanic- 
Bine pregătiți fizic, practidnd 
an joc modem, in viteză, vi
guros, etalind deprinderi teh
nice și tactice temeinic însu
șite, sub comanda antrenoru
lui polonez Jerzy Welez, ele
nii au învins de o manieră 
categorică și echipa Iugo
slaviei, cu 3—1 (10. 9, —6. Z). 
Astfel, -ptavă* nu numai că 
au pierdut titlul, ci și locul 
IL Ei au fost devansați de 
voleibaliști bulgari, care, in 
ultima zi. au întrecut cu 3—0 
(5, 9. 10) selecționata secundă 
a țării noastre.

în ceea ce-i privește pe re
prezentanții noștri, aceștia 
s-au prezentat la un nivel scă
zut : epuizați fizic și psihic, 
dezorientați in teren, fără co
eziune in sextet, greșind ma
joritatea execuțiilor tehnice și 
practicind un joc simplist. Doar 
Tutovan s-a străduit să reali
zeze câte ceva la fileu. Astfel, 
șansa „secunzilor" noștri de a 
deveni măcar.... terți în a- 
ceastă competiție, care, se do-

SUB AȘTEPTĂRI! c 
rea și un examen pentru e- 
ventuale promovări sau repro- 
movări în Iotul reprezenta
tiv prim, s-a risipit. România 
B clasîndu-se pe locul al IV -lea. 

Iată, dealtfel, clasamentul ce
lei de a XIII-a ediții a Cam
pionatelor balcanice masculine :
1. 
X 
X
4.
5.

RECORD MONDIAL LA ÎNOT
La campionatele de inot ala 

R. D. Germane, care se des
fășoară la Magdeburg, Petra 
Schneider a realizat un nou 
record mondial în proba da 
200 m mixt: 2:13,0. (v.r. Tracy 
Caulkins 2:13,69).

Fotbal
I meridiane

GRECIA 4 4 0 12:4 8
Bulgaria 4 3 1 9:6 7
Iugoslavia 4 2 2 9:6 6
România B 4 1 3 5:9 5
Albania 4 0 4 2:12 4
La fete, situația în fruntea

clasamentului s-a lămurit încă 
de vineri seara, cind repre
zentativa Bulgariei a cîștigat 
Ia limită (3—2) partida-derby 
cu cea a României. în ultima 
zi, pentru locul III, formația 
Albaniei a dispus cu 3—1 de 
cea a Iugoslaviei. Partida a 
fost condusă de arbitrul inter
național 
care s-a 
aprecieri 
arbitraje

Clasamentul in ediția a Xl-a 
a Campionatelor balcanice fe
minine are aceeași configu
rație ca și la ediția precedentă, 
adică :

român Gh. 
bucurat de 

pentru toate 
prestate.

Ionescu, 
unanime 
cele trei

6
5
4
3

1. BULGARLA. 3 3 0 92
J. România 3 2 1 8:3
X Albania 3 1 2 3:7
4. Iugoslavia 3 0 3 15

Aurelian BREBEANU

• La Glasgow, in campionatul 
interbritanic echipa Angliei a în
vins cu 2—9 (1—0), selecționata 
Scoției prin golurile marcate de 
Brooking (min. 8) și 
(min. 75). In urma acestei 
torit, Anglia cîștlgă pentru a 
oară această competiție. In 
ceeașl competiție la Cardiff, 
landa de Nord a învins cu 
(1—0) Țara Galilor. Unicii punct 
a lost marcat tn minutul 33 ds 
Bxotherston
• „Cupa Olandei" a revenit 

echipei Feyenoord Rotterdam, oa
re in finală a învins cu 3—1 
(1—1) pe AJax Amsterdam.
• La Moscova, in meci amical. 

Intre reprezentativele U.R.S.S. 91 
Franței, gazdele au obținut vic
toria cu 1—0 (!■—0), prin punctul 
marcat in minutul 39 de Seren- 
kov.
• In penultima etapă, a 33-a, a 

campionatului vest-german: Bayec 
Leverkusen — Hamburger S. V. 
2—1, Srittgart — Bayern Milnchen 
1—3, Braunschweig — Borussia 
MOnchengladbach 0—3, Koln — 
Bremen 5—0, Dortmund — Duis
burg 3—1. tn clasament : Bayern 
Munchen 48 p. Hamburger S. V. 
46 p. Stuttgart 41 p etc.
• In finala turneului U.E.F.A’ 

(juniori) : Anglia — Polonia 2—1 
(0—1). Anglia cîștlgă pentru a 
8-a oară trofeul. Pentru locul 
3 : ItaUa — Olanda 3—9 (0—0).

Coppef 
vlc- 
38-a 

a- 
Ir- 

1—a

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
ATLETISM © Americanul 

Charles Vigil a cîștigat marato
nul de la Cleveland, cu partici
parea a peste 4 000 de sportivi. 
Charles Vigil a fost cronometrat 
pe 42,195 km în 2h 15:19.

CICLISM • Disputată pe tra
seul Orvietto — Fluggi (216 km), 
etapa a 8-a a turului Italiei a 
fost cîștigată de spaniolul Juan 
Fernandez în 5h 35 :32. Etapa a 
9-a (Fiuggi — Sorento : 247 km) 
a revenit la sprint italianului 
Giovanni Mantovani. în 6h 49:0. 
Lider al clasamentului general se 
menține Roberto Visentinl (Italia).

HALTERE • Campionatele 
U.R.S.S. s-au încheiat la Moscova 
cu întrecerile de la categoria

supergnea, în care victoria a re
venit Iul Vladimir Marciuk. cu 
un total d: 4274 kg.

ȘAH • Ia turwil feminin de 
la Piotrkow Tribunalski (Polo
nia), după 3 runde conduc Llgia 
Jicman (România) șl Elisabeta 
Kowalska (Polonia). cu cite 21/» p. 
In runda a 3-a Jicman a cîștigat 
Ia poloneza Rlgelska, iar Ko
walska a remizat cu Kasprczyk. 
• Turneul de la Bugojno s-a 
încheiat cu victoria Iul Anatoli 
Karpov (UJi.S.S.). cane a totali
zat 8 p fiind urmat în clasament 
de Larsen — 7'/> p.

TENIS • în cadrul calificări
lor pentru campionatele interna
ționale ale Franței, Florin Segăr-

ceairi a obținut două victorii : 
la italianul Fanucci, cu 4—6, 
7—6, 6—4, și în partida cu Serret 
(Australia) cu 6—0, 2—6, 6—1. • 
In semifinalele turneului de la 
Roma, Vilas l-a învins cu 6—4. 
6—4 pe Teltscher. iar No ah l-a 
eliminat cu 6—1. 6—0 pe Tomas 
Smid. In finală. Vilas — Noah 
6—0, 6—4. 6—4. • In semifinalele 
,,Cupei Federației44 pe echipe 
(feminin), S.U.A. a învins cu 
3—0 formația Cehoslovaciei, iar 
Australia a întrecut cu 2—1 R.F. 
Germania. în finală : S.U.A, — 
Australia» 2—0 (Chris Evert — 
Dianne Fromholtz 4—6, 6—1, 6—1; 
Tracy Austin — Wendy Turnbull 
&—3, 6—2).
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