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Infirmînd toate pronosticurile, ieri, pe stadionul ,,23 August"

POLITEHNICA TIMIȘOARA A CUCERIT 
„CUPA ROMÂNIEI * LA FOTBAL

După 120 dc minute de joc: 2-1 cu steaua, care din minutul 23 a rămas in 10 jucători

Lotul cîștigătoarei Cupei României, de la stingă la dreapta (rut- 
ăul de sus) : antrenorul principal Ion V. Ionescu, Roșea, Pălti- 
nișan, Nedelcu II, Suciu, Manea, Dembrovschi, C. Turcu (vice
președintele clubului), antrenorul secund Toma Dobindă, medicul 
echipei P. Manciu; Nucă, Șunda; (rindul de jos) : T. Nicolae, 
Șerbănoiu, Vișan, Nadu, Cotec, Anghel Foto : Dragoș NEAGU

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI, 
NEÎNVINSĂ, CÎȘTIGĂ CEA DE A 19-a 

EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI“
In ultimele două partide, formația tării noastre a întrecut 

reprezentativele R. D. Germane cu 19-14 și R. F. Germania cu 17-15

O finală de 120 de minute, 
ieri, pe stadionul „23 August". 
Cine se aștepta? Și încheiată, 
pe deasupra, cu victoria outsi- 
derului Politehnica Timișoara! 
Nimic n-a rezistat, calcule, 
palmares, in fața impondera
bililor, decisivi și de această 
dată în materie de „Cupă“. 
Nici palmaresul mai vechi al 
celor două echipe, net favo
rabil bucureștenilor, cu ale lor 
13 cupe adjudecate, față de 
una singură a lui „Poli", ca 
să ne referim doar la compe
tiția k.o- Nici rezultatele proas
pete, și anume dubla victorie 
repurtată de Steaua în dauna 
campioanei Universitatea Cra
iova, cel de-al doilea succes

O întrebare de actualitate:

CINE VOR FI NOII CAAAPIONI 
DE GIMNASTICĂ Al ȚĂRII? 

incepind de astăzi, la Constanța, candidații olimpici susțin 
ultimul concurs public inaintea J.O.

O finală de campionat re
publican este, prin ea însăși, 
un eveniment sportiv deosebit, 
a cărui semnificație sporește 
considerabil în actualul context 
al pregătirilor olimpice. Este 
cazul concursului de gimnasti
că masculină de la Constanța, 
în cadrul căruia cei mai buni 
gimnaști ai țării își dispută, 
de astăzi și pînă miercuri, 
titlurile de campioni naționali 
pe 1980.

Firește, sîntem interesați să 
vedem cum își vor apăra po
zițiile de lideri campionii ab- 
soluți ai țării pe anul trecut, 
Dan Grecu și Kurt Szilier, dar 
într-o măsură și mai mare ne 
va preocupa forma competițio- 
nală pe care au atins-o toți 
componenții lotului nostru o- 
limpic. Se știe, finala campio
natului masculin este ultimul 
concurs public al gimnaștilor 
noștri înaintea greului examen 
olimpic de la Moscova. „Tri
unghiularul" desfășurat cu mal 
bine de 'două săptămîni în 
urmă la Tîrgoviște, în care au 
fost angajate reprezentativele 
României, Cubei și Poloniei, a 
arătat că gimnaștii noștri frun
tași au încă destule rezerve 
nevalorificate și va fi intere
sant să-i vedem concurind cu 
dîrzenie și ambiție, atit pentru 
a obține selecția în echipa care 
se va deplasa la Moscova, cit 
și pentru a se prezenta, intr-un 
concurs cu exerciții impuse și 
liber alese, la cel mai înalt 
nivel posibil. 

fiind obținut nu mai departe 
de miercuri, în ziua în care 
„Poli“ o egala, în min. 90, pe 
Rapid cu concursul acesteia, 
calificîndu-se apoi prin penal- 
ty-uri. Nici chiar golul lui 
Stoica, înscris, ieri, în min. 25, 
nu avea să netezească Stelei 
drumul spre cucerirea trofeu
lui pe care-1 obținuse și anul 
trecut pe același teren. Cum 
spuneam, nimic n-a „ținut"...

„Poli", învinsa Stelei cu 
1—71, nu de mult în campio
nat, avea să-și ia o prețioasă 
revanșă, mini-victoria de ieri

Gheorghe NlCOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Antrenorii Adrian Stoica, 
Gheorghe Condovici, Vasile 
Coșariu și Iosif Hidi au con
dus un scurt stagiu de pregă
tire chiar in Saia sporturilor 
din Constanța și ne-au anun
țat că așteaptă evoluții bune 
din partea participanților. Prin
tre ei, Dan Grecu, Kurt Szilier, 
Sorin Cepoi, Aurelian Georges
cu, Nicolae Oprescu, Romulus 
Bucuroiu, Gabriel Popescu, Ra
du Branea, Valentin Grecu.

Azi, de la ora 17, sînt pro
gramate exercițiile impuse.

ROMÂNIA - ANGLIA 195,85-183,65 p, 
LA GIMNASTICĂ FEMININA

Emilia EDcric, învingătoare la individual compus
în continuarea pregătirilor 

pe care le efectuează în ve
derea Jocurilor Olimpice de la 
Moscova, lotul național femi
nin de gimnastică a susținut 
simbătă, la Deva, o nouă în- 
tîlnire internațională. Este 
vorba despre concursul desfă
șurat în compania echipei si
milare a Angliei. Reprezentan
tele țării noastre, pregătite de 
antrenorii Martha și Bela Kă- 
roly s-au detașat și de aceas
tă dată prin precizia, eleganța 
și dificultatea execuțiilor lor. 
Cum era normal, în aceste 
condiții, victoria pe echipe a

Ediția a XXVI-a a campionatelor internaționale de atletism

LA EXAMENUL PREOLIMPIC -UN BUCHET
DE PERFORMANȚE REMARCABILE

5 noi recorduri ale competiției • La aruncări, îndeosebi, rezultate valoroase
La cea de a XXVI-a ediție 

a tradiționalelor campionate 
internaționale de atletism des
fășurate, la sfirșitul săptămînii 
trecute, pe Stadionul Republi
cii au fost prezenți ațleți și 
atlete din Algeria, Anglia, Ce
hoslovacia, Cuba, Finlanda, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Grecia, Iran. Iugoslavia, Po
lonia, Suedia, Turcia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și, bineînțe
les, România.

Competiția a oferit, la citeva 
probe, întreceri spectaculoase 
și de un ridicat nivel valo
ric. Avem în vedere, în mod 
special, probele de aruncări la 
care au fost obținute citeva 
rezultate deosebite. CU acest 
prilej au fost îmbunătățite re
cordurile competiției la 5 
probe. Do asemenea, au fost 
înregistrate 2 noi recorduri ale 
Cubei, 3 recorduri de seniori 
ale României și 1 la jupioare 
mari.

PE PLOAIE, PROTEASA - 
NOU RECORD LA ÎNĂLȚIME I 
Simbătă, in prima zi a cam

pionatelor internaționale de 
atletism, ploaia apărută pe a- 
ripi de furtună a „stricat" des
fășurarea câtorva probe, dar în 
rest timpul a fost bun. Una 
dintre aceste probe a fost

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU
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revenit lotului român, cu 
195,85—183,65 p. Iată și aspec
tul primei părți a clasamentu
lui la individual compus : 1. 
Emilia Eberle 39.40 p, 2. Eca- 
terina Szabo 39,20 p, 3. Melita 
Ruhn 39.10 p, 4. Dumitrița 
Turner 39,0 p, 5. Rodica Dunca 
38,85 p, 6. Lavinia Agachi 38.30 
p, 7. Denise Jones (Anglia) 
37,60 p. De remarcat exigența 
deosebită a brigăzii de arbitre, 
condusă de Maria Simionescu, 
care n-a acordat nici o notă 
maximă.

Ioan SIMION — coresp.

ORADEA, 1 (prin telefon). 
Simbătă și duminică s-au des
fășurat in ospitaliera Sală a 
sporturilor din localitate ulti
mele două runde ale celei de 
a XlX-a ediții a „Trofeului 
Car pa ți- la handbal masculin. 
Victoria finală a revenit re
prezentativei României, net su
perioară în această competiție 
prestigioaselor sale partenere. 
Este un succes meritat, la baza 
căruia se află intensa activitate 
de pregătire a Întregului lot, 
dorința fermă a tricolorilor de 
a reinălța handbalul românesc 
in fruntea ierarhiei mondiale. 
Reușita a fost fundamentată pe 
o creștere reală a valorii și 
potențialului de luptă, pe rea
lizarea unei perfecte omogeni
tăți, pe îmbogățirea repertoriu
lui tehnic. Handbaliștii noștri 
și antrenorii lor : loan Kunst- 
Ghermănescu, Nicolae Nedef și 
Lascăr Pană, merită sincere fe
licitări pentru prestația supe
rioară din această întrecere cu 
un profund caracter de verifi
care a forțelor înaintea Olim
piadei.

Iată acum citeva detalii de 
la partidele desfășurate in ul
timele două zile.

Derby-ul competiției l-a con
stituit meciul dintre primele 
echipe ale României și R.D. 
Germane, disputat simbătă. O 
partidă de mare luptă, aspră,

Adrian Proteasa in momentul săriturii record

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE 
DE LA MANGALIA-NORD - .

UNANIM ELOGIATE CA 0 MARE REUȘITĂ 
A SPORTULUI ROMÂNESC

La cea de-a XIII-a ediție a 
Campionatelor mondiale de 
popice, care s-au încheiat zi
lele trecute la Mangalia-Nord 
(stațiunea Neptun), s-au pro
dus evenimente care au po
larizat atenția iubitorilor aces
tui sport de pretutindeni. Cu 
excepția titlului suprem pe 
care reprezentativa masculină 
a României și l-a menținut, 
celelalte medalii de aur au 
intrat în posesia altor prota
goniști decît cei precedenți 
(din 1978) ; au fost doborîte 4 
recorduri mondiale pe piste 
din plastic, iar toți medaliații 
au fost cunoscuți în urma u- 
nei lupte foarte interesante, 
după ultimele lovituri. Precum 
se știe, sportivii români au 
avut o comportare excelentă 
la această confruntare mondia
lă. cîștigînd 3 medalii de aur 
(pe echipe, fete și băieți, și la 
individual prin Margareta Că- 
tineanu) șl 2 de argint.

Iată citeva declarații, culese 
la încheierea competiției:

GUNTER STIELIKE (R. F. 
Germania), vicepreședinte al 
Federației internaționale de 
popice : „Din momentul în 
care am ajuns la Mangalia- 
Nord, am observat cu cită hăr-. 

dar cu un nivel de joc ridicat, 
care i-a entuziasmat pe cel 
peste 3000 de spectatori pre- 
zenți în tribune. Echipa noastră 
s-a detașat încă din start (5—1 
in min. 9) și a condus în per
manență, chiar cu 6 goluri di
ferență (16—10 în min. 48, 19—13 
în min. 58), grație unui joc în 
permanentă mișcare, deosebit 
de mobil în apărare. DeaitfeL 
defensiva a fost momentul 
forte al evoluției tricolorilor, el 
reușind să destrame in perma
nență ofensiva adversă, să-i de
ruteze pe partenerii lor printr-o 
permanentă întîmpinare a omului 
cu mingea, să-i oblige să-și iro
sească posibilitățile de a înscrie. 
Nicolae Munteanu, în excelen
tă formă, s-a opus — în ulti
mă instanță — șuturilor de pe 
semicerc sau de la distanță. 
Atacul echipei noastre benefi
ciază din ce în ce mai mult 
de forța, precizia și măiestria 
tehnică a lui Vasile Stingă, de 
iscusința lui Măricel Voinea și 
— în ansamblu — de varietatea 
și rapiditatea întregii echipe, 
de strădaniile ei de a pune în 
valoare pe cel ce are șanse de 
a înscrie. Decalajul valoric din-

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU
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nicie s-a muncit pentru pre
gătirea competiției. Campiona
tele mondiale s-au desfășurat 
in condiții excelente, respec- 
tindu-se pe deplin spiritul re
gulamentului. Totul a funcțio
nat perfect, începind cu omo
logarea sălii de joc și termi- 
nind cu ultimul buletin infor
mativ emis de secretariatul 
C.M. Mi-am dat seama încă o 
dată că jocul de popice este 
sprijinit de organele mișcării 
sportive din țara dumneavoas
tră și am convingerea că re
prezentanții României vor ob
ține succese și mai mari in 
viitor".

JOSEF SCHILLEIN (Aus
tria), președintele Secției as
falt din F.I.Q. : ..Organizare de 
primă clasă, mari favoriți care 
au vrut să se autodepășească, 
întreceri inegalabile din punct 
de vedere tehnic și spectacular 
și o atmosferă de caldă ospi
talitate — iată impresiile cu 
care plec din frumoasa stațiu
ne de pe litoralul românesc".

BELA CSĂNYI (Ungaria), 
noul campion al lumii (tehni
cian electronist Ia o întreprin
dere din Budapesta, 30 de ani

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
Partide atractive ta Galați

GALA DE VERIFICARE A LOTULUI OLIMPIC DE BOX
In campionatul de rugby, etapa a 25-a

Sala sporturilor din Galați a 
găzduit, sîmbătă seara, cea de 
a doua gală de verificare a lotu
lui olimpic de box, urmărită de 
un număr apreciabil de specta
tori. Chiar dacă în unele partide 
competitorii au lăsat impresia 
că nu aveau suficentă dispoziție 
de luptă. „olimpicii» protejîn- 
du-șl, uneori, partenerii de în
trecere, gala a fost frumoasă, cu 
multe meciuri atractive, aplauda
te de cei prezenți. Cu c^l mai 
mare interes a fost urmărită în
trecerea celor doi semigrei gălă- 
țeni. Georgică Donici și Ion Cir- 
lan. G. Donici. un pugilist in 
mare progres tehnic, care a ob
ținut numeroase victorii în com
petiții internaționale, a fost sur
prins (ca, dealtfel, întreaga asis
tentă) de replica dîrză și cura
joasă oferită de tînărul său ad
versar. Bine condus din colț de 
antrenorul V. Mariuțan, semi
greul de la B.C. Galați a evitat 
cu pricepere lupta de la semi- 
distanță care l-ar fi dus la o 
tnfrîngere- înainte de limită. și a 
acționat mereu cu brațul din fa
ță. In aceste condiții, G. Donici 
nu și-a mai putut valorifica ple
nar forța loviturilor, mulțumin- 
du-se cu o victorie la puncte.

O partidă foarte interesantă a 
fost și cea dintre „muștele" 
Daniel Radu și brăileanul Nico- 
lae Șchiopu. Evoluînd pe o linie 
ascendentă fată de întîlnirile an
terioare cu N. Șchiopu (cînd a 
fost la un p<as de înfrângere). D. 
Radu a boxat mai relaxat, a 
punctat cu lovituri rapide din 
permanentă mișcare, lăsînd o

impresie mai bună pe parcursul 
celor trei reprize. în reușita dis
putei, merite egale revin și în
vinsului, care s-a prezentat bine 
pregătit și hotărât să nu cedeze 
ușor în fața medaliatului cu ar
gint la C.E. de Ia Koln.

Și Tlt! Cercel (pană) a întîm- 
pinat o deosebit de dîrză rezis
tență din partea musceleanului 
Marcel Mitrea, care a atacat cu
rajos, încercînd să producă o 
surpriză. Componentul lotului 
olimpic s-a dovedit, însă, într-o 
bună formă sportivă, a lovit mai 
mult, mai puternic și mai clar, 
cîștigînd Ia puncte. In bună dis
poziție de luptă s-a arătat și 
Simion Cuțov (ușoara), care l-a 
depășit categoric pe timișorea
nul Gheorghe Pîrvănescu, impre
sionând prin deosebitele sale re
surse fizice și tehnica superioa
ră. în aceleași condiții s-a pre
zentat și . cernim usca" Dumitru 
Șch opa în partida cu rapidistul 
Radu Nedeleu, pe care l-a de
pășit categoric in ultima parte a 
meciului.

A plăcut și evoluția lui Ion 
Budusan, care l-a învins clar pe 
constănteanul Teodor Spinu. Ce
lelalte rezultate: S. Petrescu 
(B.C. Galați) b.p. G. Govtci 
(Steaua), T. Dinu (Dinamo) b.p 
D. Cipere (lot). D. Voinescu Co*) 
b.p. N. Mî+oi (Met. Drobeta Tr. 
Sev.), F. L’vadaru (lot) b.ab. 1 
N. Stoenescu (B.C. Galați). V. 
Gîrgavu (lot) b.p. M. OI arm, V. 
Silaghi (lot) b.p. I. Lupu (Ra
pid).

Mihai TRANCA

Campionatul de rugby se apro
pie de sfîrșit (au mai rămas de 
jucat doar o etapă și o restan
ță: R.C. Sportul studențesc — 
R.C. Gri vița Roșie) și lucrurile 
curg absolut normal, fără pro
bleme, fără surprize, etapa a 
25-a permițînd favoritelor să se 
impună pe toată linia. Steaua 
face figură de solistă în fruntea 
clasamentului. în timp pe Vulcan 
(care joacă bine!) și CÎF.R. Bra
șov se și gin dese cum să revină 
din

STEAUA — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 33—€ (13—0). Steaua 
a jucat din nou bine, a dominat 
copios și a învins lejer, la scor,

STEAUA aȘTIGA LA PAS ...
tiv ușor handicapul șl și-a făcut 
obișnuitul joc combinativ înain- 
tare-treisferturi, care îi aduce 
mari satisfacții. Au marcat Pos- 
tolachi, Rădulescu, Fuicu, Codoi, 
Roșu, Enache, toți cite o încer
care, Alexandru o l.p. tr., Co
doi tr, zafiescu tr. în ultimul 
minut de joc, o acțiune percu
tantă a înaintașului băimărean 
ștefiuc a dus la încercarea reu
șită de FI. Popovici, pe care 
Negruț a transformat-o. A con
dus bine Gh. Bănceanu.

VULCAN — RAPID 3—6 (3—6). 
Joc frumos între două echipe 
relativ „subțiri", dar... Jucăușe. 
A dominat mai mult Vulcan 
(mai ales cînd vîntwl i-a fost

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 
CUPA ROMÂNIEI* LA OINĂ■>

MANGALIA. 1 (prin telefon). 
Timp de trei zile, cît au durat 
întrecerile turneului final al „Cu
pei României1- la oină, stadionul 
„23 August» din localitate a cu
noscut o animație deosebită. Au 
fost zile însorite și acest fapt a 
făcut ca spectatorii să guste din 
plin spectacolul oferit de fru
moasele evoluții al - celor mai 
bune opt echipe de oină, efie 
s-au aflat în lupta pentru cuce
rirea trofeului.

Au fost evidente încercările C- 
pografffor bucureșteni de a-i de
poseda de ..cupă" pe sportivii tfb» 
namoviști, dar tentativa nu le-a 
reușit. într- singură partidă, ju
cătorii Combinatului poligrafic 
București s-au apropiat la dife
rență de un nune*. ceea ce a fost, 
însă, prea puțin. Dealtfel, recor
dul formației DtiHBBO BacBMftt 
este impresionant, tinerii «fnțptl 
antrenați de maestrul snortului 
Gheorghe Vlase (reputatul ftst 
jucător al clubului, acum antre
nor, își vede noua carieră răs
plătită cu prima eupă ciștișatâ de 
echipă sub bagheta sa) obțiBBstf 
10 victorii din tot atît ea partide. 
Iată numele celor care au obțin ut 
victoria : M. Andrusca, I. Minac. 
Gh. Chițu, Al. Bobeică, FI. Dincă. 
I. Anghel. I. Ene. T. Sirbu. I. 
Fundăteanu. Tr. Perșinaru, Fl. A- 
lexe si S. Canber.

Oiniștii de Ia C.P.B. nu au reu
șit decît un loc doi. deși față de 
pretențiile lor de sportivi care 
mai mu.lt de un deceniu consecu
tiv au cîstigat atît „cupa" cît si 
Camnionatul, acesta este un loc 
modest. Explicația e^te simolă • 
s-a neglijat întinerirea Iotului, 
fapt care acum îsi soune cuvîn- 
tul, pentru că oricîtă experiență 
ar avea vechii jucători ei nu pot 
sunlini vigoarea tinereții...

în sfîrșit. am putut vedea de 
data aceasta la finala competiției 
și două echipe noi : Mecaniza
torul Hîrșova șl Liceul de con
strucții industriale nr. 6 Cluj-Na- 
poca. Ele au ocupat ultimele lo
curi în clasament, dar meritul a- 
eociațiilor sportive respective nu 
trebuie diminuat, pentru că însuși 
faptul de a se fi gîndit la po
pularizarea sportului nostru națio
nal este mai mult decît lăudabil.

Cîteva rezultate din turneul final:

Dinamo 16—S și 3—6 cu Metalul 
Tirgovișfce, 21—7 și 13—12 eu 
C.P.B. ; C.P.B. 16—9 și 17—4 eu 
Tricolorul Baia Mare, 10—4 și 
7—11 cu Metalul.

Clasament ui „Cupei ^României": 
1. Dinamo București 18 p, X C.P. 
București 12 p. X Metalul Tirgo- 
vlște li p, 4. Trâcotorul Baia 
Mare i p. 5. Viața Nouă Olteni. 
9. AvîntuJ Curcani. 7. Mecaniza
torul Hirșova. I. Lie. de con
strucții ind. < Cluj-Napoca.

în «Cupa Callaris», două echipe 
au ocupat aceeași poziție pe po
dium. meciul care ar fi trebuit să 
le departajeze inchrindu-se nede- 
eis (15—15). astfel că juriul a ho
tărât ca atît A.S A. Constanța, cît 
și Viață Nouă Olteni să fie de
clarate ocupantele primului loc.

Ion GAVRILESCU

Un rugby st ~en vogue", Sandu 
renul de țintă al „XV"-lui din 
tineri coechipieri : Florea. Fuicu 
o echipă băimăreană, cindva o 
promisiune, care se stinge vă- 
zînd cu ochii. Să ne ierte băi- 
mă renii per.tru această apreciere 
care ar putea părea cam aspră, 
dar nu sîntem și nu vom fi 
niciodată de acord atunci cînd 
mergem la un meci ca o echipă 
să joace, iar alta doar să mi
meze. Cu atît mai mult cu cît 
Știința Cemin începuse să aibă 
în rugbyul nostru veleități. Cinci 
accidentați (Florea, Demian, FI. 
Atanasiu. varga. Pujină) și un 
suspendat (Urdea) nu sînt o 
scuză suficientă, unii susținînd 
că și accidentele se datoresc 
unei slabe pregătiri fizice. Să fi 
terminat prematur Știința resur
sele cu care și-a umplut rezer
vorul din start? Steaua, fără 
obișnuitul „cap de grămadă» 
(Comeliu șl Cioarec sînt ambii 
accidentați), a surmontat rela-

MU- CLUJ-NAPOCA Șl FLACĂRA ROȘIE (LA FEMININ), 
C5.U. GALAJ1 Șl RAPID (LA MASCULIN) 

CALIFICATE IN DIVIZIA A DE VOLEI
La TG. MUREȘ. in fe

minin pentru ramificarea în Di
vizia A de volei, sîmbătă s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
„U* Cluj-Napoca — PraRova Plo
iești 3—6. Flacăra Rhșie Bucu
rești — Voința București 3—4, 
Corvinul Dacia Deva — C-S JX Si
biu 3—2. Duminică, în ultima zi 
de concurs : Flacăra Rosie Buc. — 
Prahova Ploiești 3-4 (5. X 11).
Voința Buc. — Corvinul Dacia 
Deva 3—2 (—12. —13, 5. 4. 11) și 
.U- Cluj-Napoca — C.SJ4. Sibiu 
3—2 (1, 14. —IX —7, IU- S-au
calificat pentru Divizia A echipe
le WU- Cluj-Napoca și Flacăra 
Roșie București, care au acumu
lat 10 șt respectiv, 9 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Voința București (8 p). Corvinul 
Dacia Deva (7 p), C.SJX Liberta
tea Sibiu (6 p) și Prahova Plo
iești (5 p)

De-a lungul Întregului turneu, 
clujence’e au avut o cotr.p-mtare 
constantă, dovedind o bună pre
gătire fizică șt posedarea uncr 
procedee tehnice din jocul mo
dem. Flacăra Roșie, cea mai 
tînără echipă a turneului, a ju-

cat la început cu oarecare nesi
guranță, apoi a acționat bine, 
ataci nd variat șl apârtndu-se 
eficace. (L PAUȘ-coresp.)

La DEVA, în jocurile de sîm
bătă (turneul masculin) s-au în
registrat rezultatele : „U" Ciuj-
Napoca — C.S.U. Galați 1—3. Ra
pid București — LC.I.M. Brasov 
1—X D ianw Brăila — CLS.U. A- 
lumina Oradea 2—3. în ultima zi 
a turneului : LC.I.M. Brașov — 
Dinamo Brăila 3—3 (—IX 9. IX 
—IX —13) C.S.U. GaUți — C.S.U. 
Alumina 3—1 (—13, 13» 13, 14) — 
joc frumos, ristigat ușor de gă- 
lățenl ; Țic (Galați) și Enescu (O- 
radea) au fost eliminați dm joe 
pentru nesportivitate. Ultimul joc: 
Rapid — .U- CMQ-Napoca 3—9 
(X X 3) — un joc de slabă fac
tură tehnică, in care rapidiștii 
au dominat.

S-au calificat pentru Divizia A: 
C^.U. Galați $x Rapid București. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele Dinamo Brăila, 
CXU. Ahzm-na Oradea, LCJJ4. 
Brasev și WU- Cluj-Napoea. (I. 
JURA-cor esp.)

C. M. DE POPICE DE LA MANCALIA NORD
(Vrmirt din diq. I)

— împliniți în preziua cam
pionatelor mondiale) : .pistele, 
popicele și bilele au fost de o 
calitate superioară, triindu-i 
pe concurenți după valoarea 
lor ți pregătirile efectuate. Eu 
nu pot spune că sînt mai bun 
decit fostul campion al lumii, 
Iosif Tismănar, cu care acum 
am schimbat medaliile cucerite 
cu doi ani in urmă la Lucer
na. Tismănar a jucat foarte 
bine, cu toate că tn finalul 
celor trei probe a scăzut pu
țin din ritmul cu care joacă 
de obicei. Mi-am zis că dacă 
am să pot menține, pină la ul
timele 50 de bile, fragilul a- 
vans de 5 puncte, cu care-l 
conduceam înaintea turneului 
final am să cîstig,, tnirecînd 
această adevărată „mașină" de 
lovituri, prietenul și adversa
rul meu in sport Iosif Tismă
nar"

OSKAR ROSSI (Italia), ar
bitru principal : „De mulți ani

nu am mai condus întreceri 
atit de valoroase și riu dispu
tate, care au solicilct la ma
ximum și corpul de oficiali. 
Cu acest prilej, vreau si-i fe
licit, alături de medalîați. și 
pe cei 20 de arbitri secunzi 
din România care cu fost o- 
biectivi și competeufi". '

MARGARETA CATINEA- 
NU, campioană mondială: 
„Sînt cu atît mai fericită cu 
cit in așteptarea competiției 
mondiale, în viața mea s-a 
produs un eveniment fericit — 
am dat viață unui băiețel, la 
începutul anului trecut. Cu 
toate că la sfîrșitul lui 1979 
am suferit o intervenție chi
rurgicală, ceea ce m-a ținut 
departe de sală mult timp, am 
reușit să refac handicapul de 
antrenament și să fiu in ple
nitudinea forțelor la campio
natele mondiale. A fost o fi
nală grea, dar am cîștigat da
torită intensei munci de pre
gătire și a publicului care, pur 
și simplu, mi-a dat aripi in 
momentele dificile".

KARL HANF (R.F.G.), an
trenor federal : „Pentru mine, 
nivelul ridicat al acestor cam
pionate mondiale a constituit o 
adevărată Surpriză. Nu mă 
așteptam ca echipele favorite 
ți cele din plutonul secund să 
fi progresat atit de mult, tn 
general, au învins sportivii 
care au avut nervii mai țari 
ți din acest punct de vedere 
reprezentanții României au 
conjugat tehnica cu calmul, ca 
rezultat al bunei lor pregătiri. 
Organizarea a fost fărg cusur, 
la fel și arbitrajele".

OSKAR SAGA (Cehoslova
cia). locțiitor al arbitrului prin
cipal : „Am urmărit toate e- 
dițiile de pină acum ale cam
pionatelor mondiale, dar n-am 
asistat la o competiție atit de 
valoroasă cum a fost cea de 
acum din România. Conform 
așteptărilor, popicarii români 
au fost la înălțime, compor- 
tîndu-se pe măsura rennmelui 
de care se bucură pe plan in
ternațional".

Rădulescu (Steaua), intră in te- 
Baia Mare, urmărit de alți trei 
ți Dima Foto : Dragoș NEAGU

aliat prețios). Elevii antrenorului 
Hristache Preda au fost însă mai 
realiști, el punctînd de două ori 
prin Șișiu din l.p. (min. 4 și 10). 
A redus din handicap Gagiu 
l.p. (min. 25). După pauză, așa 
cum spuneam, metalurgiștli au 
dominat, dar nu au găsit calea... 
eseului. Remarcabil jocul in 
margine al Iui Gheorghiosu, ca 
șl abilitatea tn cîmp a lui Săn- 
doi șl Mihai Marian. Bun arbi
trajul lui C. Udrea.

Dimitrie CALLIMACHI
R. C. SPORTUL STUDENȚESC 

— C.S.M. SIBIU 27—10 (7—0). Joc 
bun al universitarilor, lor ajun- 
gîndu-Ie un sfert de meci — 
prelungirile primei reprize și ju
mătate din cealaltă — pentru a 
face o diferență categorică cum 
de mult nu au mai reușit (oare 
cît să fie de atunci?). Balonul a 
ieșit oportun din grămezi, ata- 
canții au cîștigat fără dubii due
lul cu linia adversă, toate eseu
rile avînd la origine sclipiri in
dividuale: Leșeanu, Barba, Chi- 
ciu, Mărculescu. Sibienii au in
terpretat partitura bineștiută a 
celor în deplasare — joc de aș
teptare —, ei „ținînd» bine o 
repriză șl dominînd chiar fina
lul. Insă cădere-a din cele 20 de 
minute amintite, jocul dezordo
nat al cîtorva și absențele unor 
titulari au dus la o înfrângere 
prea severă, totuși, față de po
tențialul lor adevărat. Realiza
tori: Cojocaru 2 eseuri, 2 tr.,
1. p., Mărculescu, Gheorghiu, Tă- 
nase, Barba, toți cite un eseu; 
respectiv Sîrbu eseu și l.p., Lu- 
paș l.p. Arbitraj fără probleme 
pentru M Gavrici. (Geo RA- 
EȚCHD.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA IAȘI 18—0 
(4—0). Desprinderea gazdelor s-a 
făcut abia după pauză. Terenul 
de joc a fost greu din cauza 
ploii. Totuși, fapt remarcabil, ti
mișorenii au înscris patru în
cercări: Radu (2), Sucfu șl Peter 
(cîte una) ; a transformat o dată 
Peter. (Șt. Marton, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — R.C. 
G HIV IȚA ROȘIE 0—3 (0—0). Te
ren greu, joc închis. Au învins 
la limită oaspeții printr-o l.p. 
reușită de Simion. A arbitrat 
AI. Lemneanu. (T. Cornea, co
resp.).

RULMENTUL BÎRLAD — DI
NAMO 3—4 (3—0)

C.F.R. BRAȘOV — FARUL 
CONSTANȚA 0—24 (0—7).

In clasament: 1. STEAUA 72 p,
2. Dinamo 69 p, 3. Farul 67 p, 4. 
R.C. Grivița Roșie 60 p, 5. Ști
ința Cemin Baia Mare 54 p, 6. 
Știința Petroșani 51 p, 7. Uni
versitatea Timișoara 47 p, 8. Po
litehnica iași și 9. c.S.M. Sibiu 
ambele cu cîte 46 p, etc.
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POLITEHNICA TIMIȘC
A CUCERIT „CUPA RO

(Urmare din pag l)

însemnînd, în același timp cu 
reintrarea în posesia Cupei — 
după 22 de ani! — și dreptul 
de participare în prestigioasa 
competiție europeană „Cupa 
cupelor".

Ar fi reușit ieri Politehnica 
să .învingă dacă Steaua n-ar 
fi rămas din min. 28 (cînd M. 
Răducanu a fost eliminat pen
tru gest nesportiv — lovirea 
lui Manea cu pumnul) cu un 
om mai puțin în teren? Puțin 
probabil, dar nu imposibil..-

Cert este că, din acel minut 
28 și pină la finele meciului, 
misiunea timișorenilor a fost 
mplt mai ușoară. Meritul lor 
este însă acela că, păstrîn- 
du-și sîngele rece în fața ma
relui avantaj cu care s-au tre
zit ei au manevrat balonul (ctf 
o ușurință crescîndă, pe măsu
ră ce adversarul își măcina 
forțele) îndeosebi pe lățimile 
cîmpului de joc, spre zonele 
neutre, propice temporizării. 
Și totuși, mult s-a temut Po
litehnica în această finală, 
chiar și în condițiile de supe
rioritate numerică, atît după 
punctul lui Vișan din min. 43, 
cît și după golul victoriei rea
lizat de Păltinișan în min. 
96! Șl pe bună dreptate. întru- 
cît — exceptînd partea a doua 
a primei reprize (cînd Steaua

a greșit, retrl 
efectiviil in jl 
și lăsîndu-1 ia 
adversari, pel 
Steaua (într-o I 
ță a colectivul] 
ta greul handl 
un singur jud 
țat, în repetatl 
lui Suciu, fiinJ 
de gol în md 
partidei. A. îl 
85, Vigu în ml 
în sfîrșit, Zahl 
116 și, respecți 

Aceasta a fod 
istoria celei dl 
Pe Politehnl 
aplaudată de d 
la turul ei dl 
teaptă, cum I 
cupelor", iar 
amintim: ocupi 
la sfîrșitul întl 
zia A), Cupa

Credem că I 
al lui Marcel 1 
minant în înfrl 
ei sale (o repd 
tudini, de asen 
re, aeeecr *»lwl 
astă toamnă, în 
șă cu F.C. 
cupelor"), va | 
simț de răspul 
electivul form] 
cători, antrenoi 
Prea se uita 
reprobabile, țla 
lor sînt adesea

FILMUL MECIU
Partida a început destul de 

echilibrat, dar, în minutul 9, 
cu un șut puternic de la 30 de 
metri, Dumitru l-a pus la grea 
încercare pe portarul Suciu. 
Totuși, acțiunile de poartă erau 
rare, echipele studi.indu-se prea 
mult Abia in minutul 20, la o 
lovitură liberă, lateral stingă, 
de la 20 m, Dumitru a trimis 
excelent, dar A. Ionescu a ra
tat intercepția. în minutul 25 
Steaua a deschis scorul : Du
mitru a trimis o pasă lungă, 
Răducanu a tișnit de lingă Na
du și a trimis cu capul spre 
colțul lung; portarul nu a pu
tut reține și STOICA a înscris 
din apropiere. Se părea că 
Steaua va obține o victorie fa
cilă. Dar in min. 28 s-a petre
cut un lucru neașteptat : la o 
altercație cu Manea, M. Rădu
canu l-a lovit pe timișorean 
fără balon și a fost eliminat (i 
se cuvenea și lui Manea un 
cartonaș galben). în min. 32 a 
înscris Politehnica, dar în faza 
precedentă Iordache fusese fa
ultat de Cotec, ca peste un mi
nut Dumitru să scoată o minge 
de gol din piciorul lui Anghel. 
cînd Politehnica se afla în o- 
fensivă. Și dominarea timișore
nilor avea să se concretizeze in 
min. 43, cînd, Ia o acțiune pre

lungită, fundaș 
juns în atac, a 
14 m.

La reluare, n| 
a început foal 
nîndu-și partej 
tate. în mln. a 
hologic) la cord 
Aelenei, Sameș 
reu și cu o lo 
de cap a trim] 
gol, dar acesta^ 
transversală. B 
nute, Dumitru 
situație, insă u 
surse fizice nu] 
profite de ea. „] 
Politehnica a t 
adversarilor, da 
scrie pentru ci 
78 Nedelcu a j 
balonului jn s| 
fa vorab: Ie. - j
Steaua ane. - lei 
situații, dar Da 
trimite pnn fa( 
hiu (min. 81) ■ 
în min. 85 tasd 
Adrian IonescuJ 
cordă fault la j 
astfel un gol v 
r^rea noastră.
WRiina in min 
pătruns in cad 
lingă poarta gd

Au urmat pd

In iinala campionatului republican

j DINAMO BUCUREȘTI-CORVINUL

I 3-2 (0-2)

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 1 IUNIE 1980

I. Strungul — Corvinul 1
II. F.C. Bihor -r Gloria 1

III. Minerul Anina — U.T.A. 1
IV. Min. Cav.—F.C.M. Reșița 1
V. Gaz metan — Rapi-d Buc. 1

VI. Mecanică fină—Petrolul 1 
VII. Pandurii—Metalul Buc. 1 

VIII. Un. Focșani—Viitorul Vs. 1
IX. Cesena — Como 1
X. Sambenedet.—Lanerossi 2 

XI. Bari — Palermo X
XII. Atalanta — Sampdoria X 

Xin. Verona — Spăl Ferrara 2
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : -495.673 LEI.
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A fost una dintme cele mai fru
moasa finale disputate In ultimii 
zece ani. Partidă cu ritm alert, 
cu multe faze desfășurate la cele 
două porți, cu cinci goluri spec
taculoase, cu o răsturnare de scor 
pe care, în min. 55, nimeni n-o 
mai putea prevedea. Formația hu- 
nedotreană, pregătită de Dumitru 
Pătrașcu, unul dintre cei mai har
nici descoperitori de talente dfn 
fotbalul nostru, s-a instalat din 
start La cîrma jocului, a atacat 
cu aplomb, îndeosebi prin masi
vul Ormenișan, foarte subtilul 
Gabor, dar și prin infiltrările ra
pide și derutante ale fundașului 
lateral stânga Rodnic. în min. 9, 
Ormenișan a ratat prima mare 
ocazie a partidei. L-au imitat, 
după aceea, Rednie fmin. 16) și 
Colesniuc (min. 24). Și diipă alte 
două minute, în mod firesc, ca 
urmare a evoluției mai bune, 
Corvinul a reușit să deschidă 
scorul : Rednie a avansat pină la 
linia de centru, l-a văzut demar
ca* pe dreapta, pe Moldovan, i-a 
pasat In diagonală, de Ia acesta 
mingea a ajuns rapid la TIRNO- 
VEANU care, calm, din centrul 
careului, a săltat balonul peste 
Tămaș Î 1—0. GABOR (min. 33) 
șl Ormenișan (min. 34) au irosit, 
în continuare, ocazii rarisime, 
dar primul se va revanșa, de
oarece, în min. 35, va executa im
pecabil o lovitură liberă de la 20 
m, catapultând balonul Ia j,vln- 
clul“ barelor porții Iui Tămaș ; 
2—0 pentru hunedoreni.

După pauză, tot juniorii Corvl- 
nului s-au aflat mai aproape de 
gol. în minutele 50 și 54 tabela 
ar fi putut arăta 3—0 și chiar 
4—0, dar Ormenișan, Gabor, Red- 
nic, Colesniuc și Tirnoveanu au

tratat cu Ai$yrin 
puteau incheia ci 
nit, apoi, min.
DEA, deschis foJ 
dorel Petre, a n 
și a înscris plas 
tarul Rus : 2—1.1 
de paie» al junio 
Nicidecum, pentrl 
mare ambiție și I 
piară, jucătorii s 
stantin Frățilă a 
62, și golul ega 
LAUR, la o lovit 
același „spiriduș* 
2—2. Resimțind 
n-a mai avut foi 
scrierii golului v 
că, în min. 74, i 
într-o bună sitiu 
final și... lovitul 
care a dat-o tot 
lalte două golur 
Ia un corner exe 
și după trei șut 
expediate spre r 
TUDOREL PETRI 
scrie plasat golul 
pioană. Era min

Arbitrul M. Sal 
ca) a condus fo 
tear ele formații :

DINAMO : Tărr 
Balaur, Popic (nr 
Frîncu — M.. Bi
C. Badea (mim 
nete (min. 41 T. F
D. Zamfir. CORVI 
duly, Mechenici, 
Colesniuc, Mold 
(min. 72 Harabag 
nu, Ormenișan, (

Laurențiu



VIATA NEȘTIUTA A FINALEI•> •>

HEI“
cil tot 

I proprie 
Le trei 
kscu) — 
ră voin- 
surmon- 

Izat de 
I amenin- 
i, poarta 
I aproape 
peie ale 
k min. 
hmeș și, 
minutele 

mare — 
k finale. 
Lmișoara, 
I stadion 
r, o aș- 
, „Cupa 
lua (re- 
kilui 2, 
în Divi- 

kecugetat 
u. deter- 
formați- 

knei ati- 
p6tisitoa- 
tt—Stoica, 
a revan- 
k „Cupa 
kzat cu 
e întreg 
laua. ju- 
ducători.

faptele 
Isecințele 
kbile...

...„Poli" se îndreaptă prima 
spre arenă. Toată lumea e ve
selă „N-avem ce pierde !“ zice 
Păltinișan. „Avem de apărat 
tradiția din '58, cind după ce 
a fost surclasată de Progresul 
eu 7—0, la București, Stanța 
Timișoara a ciștigat cu 1—0 in 
finala Cupei. Steaua ne-a 
zdrobit acum o lună cu 7—1, 
aici, la București. Trebuie să 
revanșăm acest eșec!“ mărtu
risește Anghel. Cind se află 
că juniorii lui Dinamo au câș
tigat finala cu Corvinul. Șer- 
bănoiu replică sec: „înseamnă 
că astăzi e ziua echipelor cu 
șansa a doua!“. Antrenorul 
Ion V. Ionescu e grav ca în
totdeauna : „Steaua are prima 
șansă. Știu asta. Șansa noas
tră e că nu avem... șansa Ste
lei; și deci nu avem decit de 
ciștigat, azi. De pierdut, ni
mic !“. Apare și Steaua în gu
ra tunelului. Bucureștenii par, 
paradoxal, mai marcați de a- 
propierea finalei. Tribuna
scandează „Cupa, cupa 1".
Steaua intră în teren cu acest 
gînd. A 14-a cupă !...

...Meciul. Alegem banca e- 
chipei cu „șansa a doua", ban
ca lui „Poli". Antrenorul timi
șorean e foarte agitat. Strigă 
într-una. Dincolo, îl vedem pe 
Gh. Constantin liniștit. Steaua 
atacă, domină. Ion V. Ionescu 
conduce parcă un joc de șah 
prin teleghidare. Anticipează 
mai toate mișcările adversaru
lui și indică soluții. Cit vor fi 
elg». respectate ? Vine minutul 
2ă, Suciu nu-i sigur, apărăto
rii rămîn spectatori și Stoica 
înscrie.» „Nu-i nimic, nu ce
dăm !“ replică, vizibil mîhnit,

POLI. TIMIȘOARA - STEAUA
2-1 (1-1, 1-1, 2-1)
eram tentati să spunem că 
„Poli" e mai proaspătă, Dem
brovschi (min. 92) n-a avut pu
terea să înscrie de la 3 m. A 
salvat-o însă un fundaș. Min. 
96 : corner la poarta Stelei; a 
venit în atac și PĂLTINIȘAN 
care, nemarcat, s-a înălțat și, 
cu o lovitură de cap, a înscris 
golul victoriei. Pînă la finalul 
meciului am mai consemnat 
trei momente: în min. 104, 
mingea șutată de la distanță 
de Șerbănoîu, a „mușcat" ba
ra transversală ; min. 116, tot 
la un corner, Sameș a trimis, 
cu capul, jos la colț, dar porta
rul a reținut; pentru ca In 
min. 118 Zahiu să trimită un 
șut puternic pe lîngă poartă.

Arbitrul N. Hainea a condus 
sub așteptări formațiile:

POLITEHNICA : Sueîu — 
Nadu, Păltinișan, Șerbănoîu, 
Vișan — Manca, Dembrovschi, 
T. Nicolae (min. 61 Nucă) — 
Anghel, Nedelcu (min. 91 Roș
ea), Cotec.

STEAUA : Iordache — An- 
ghelini, FI. Marin, Sameș, Vî- 
gu — Stoica (min. 75 Nițu), 
IqMlănescu (min. 65 Zahîu), 
1Juniitru, Aelenei — Răducanu, 
Ad. Ionescu.
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timișorean. Peste 
trei minute, M. Răducanu își 
lovește adversarul și Nicolae 
Rainea îl elimină pe stelist 
fără ezitare. Gh. Constantin Ie 
cere jucătorilor săi să „strîn- 
gă“ în apărare. Unii nu-1 aud, 
alții nu-i respectă indicația și 
egalează Vișan. E 1—1, e pau
ză !.„ în drum spre cabine, 
Vișan mărturisește : „N-am 
înscris un gol în cele 298 de 
meciuri cit am jucat in Divi
zia A. Asta de azi. pe care îl 
aștept de 11 ani, sper să răz
bune toate ratările mele !“. 
Gh. Constantin e abătut : „In- 
trebați-l ;i acum pe M. Rădu
canu dacă cunoaște regula
mentul !“... Repriza secundă 
Începe cu intenții ofensive din 
partea bănățenilor. „Trebuie să 
atacăm, nu ne mai intilnim cu 
o asemenea șansă 1“ strigă, ră
gușit, Ion V. Ionescu.

.prelungirile. „Poli* atacă. 
E chemat Păltinișan în față. 
Masivul fundaș se înalță și în
scrie. E minutul 96, e 2—L Se 
Încheie finala. Grupul timișo
rean „explodează", ca și mica 
galerie venită de pe Bega. E- 
chipele sint in fața tribunei 
L la festivitatea de premiere. 
Gh. Constantin îl felicită, ca
valerește, pe Ion V. Ionescu. 
Cu învinșii, dialogurile se lea
gă greu, de regulă, dar „pro
fesorul" a fost întotdeauna un 
bărbat adevărat, un om lucid: 
„Am pierdut o finali ca ți 
ciștigată pentru că : 1. Am ră
mas in 10 oameni. prin gestul 
necugetat al lui M. Răducanu; 
2. oboseala și-a spus cuvintul, 
după meciul pe terenul greu, 
de duminică, la Craiova, după 
semifinala de mare tensiune 
de la Pitești; 3. cițiva jucă
tori din echipa mea au evoluat 
modest, uitind că de mult in 
fotbal nu mai contează nu
mele, ci aportul in teren". Du
mitru, căpitanul învinșilor, e 
laconic : „Asta-i Steaua! Cîș- 
tigă derby-urî cu Craiova și 
pierde cu „Poli"! Fără Rădu
canu, n-a mai avut cine să 
înscrie ! Felicitări învingăto
rilor învingătorii fac turul 
de onoare, cu cupa în brațe. 
„Nu credeam că vom cîștiga 
această finală, dar, in subcon
știent. îi simțeam pe toți ho- 
tăriți să dea o mare lovitură.'" 
zice Dembrovschi. „Cind a 
ieșit Răducanu, am fost sigur 
că noi vom juca in „Cupa cu
pelor !“, mărturisește căpitanul 
studenților, Dan Păltinișan.

„.O echipă veselă, alta tris
tă ! Manea își conduce spre 
ieșire mama, venită de la Tom
natic să-l vadă. Bătrîna aproa
pe că plînge de bucurie. Doi 
„steliști" îl duc de brațe pe 
M. Răducanu. Acesta plînge, 
merge greu, ca un boxer care 
nu-și revine dintr-un k.o.

„Cupa României", la cea de 
a 42-a finală, a înregistrat 
încă un k.o. !...

Ieri, in Divizia B
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In turneul echipelor fle tineret ne la Toulon

FRANȚA - ROMÂNIA

RESCU

Echipa de tineret a României a 
debutat în cadrul turneului to- 
temațional de la Toulon (Fran
ța) fotîlnind eîmbătă. în noctur
nă, în cadrul seriei A, echipa 
țării gazdă. Echipa Franței a 
cîștigat cu 2—0 (1—0), prin punc
tele marcate de Buscher (min. 
27) șl Touri (min. 51). Antreno
rul C. Drăgușin ne-a comunicat 
telefonic, că jucătorii noștri, 1 
ciuda cîtorva faze ofensive de. 
fect irosite insă de Geoigău, Ha
lea si Terheș, șl a unei bune 
prestații tehnice, au evoluat to
tuși, mal slab decit în IntUnirile 
internaționale anterioare. De re
marcat eă, pe parcursul între
gului turneu (fără o pune în 
gardă prealabilă), regulamentul 
jocului, suferă, experimental, 
două modificări : loviturile de

2-0 (1-0)
aut se bat eu piciorul. Iar un 
cartonaș galben se penalizează 
cu eliminarea din joc pe timp 
de 5 minute (ceea ce a pățit și 
Andrecuțl, între minutele M și 
H, cind echipa Doastră a și pri
mit primul goi).

Formația noastră : Boldicl — 
Andrecuți (min. 55 Vlad), C. So
lomon, FI. Pop, Mincu (min. 10 
Badea) — Mureșan. Geolgău, 
Bozeșan — Ralea, Terheș, Cto- 
banu.

Alte rezultate, seria A: U.R.S.S. 
Mexic 1-5; seria B: Cehoslova
cia — Olanda 1—0 șl Brazilia — 
RJ>. Chineză 8—«.

Următorul meci al reprezenta
tivei noastre : astăzi, la ora 
20,45 (ora Bucureștiulul), în com
pania echipei U.B.S.S.

SERIA 1
F.C. CONSTANȚA - 

I.C.I.M. BRAȘOV 3-1 (1-0)
CONSTANTA, 1 (prin telefon). 

Cind I. MOLDOVAN a deschis 
scorul (min. 11), după ce echipa 
sa ratase in min. 7 și 10, se părea 
că jocul va avea un singur sens 
șl că I.C.I.M. nu va crea mari 
probleme. Brașovenii s-au mobi
lizat însă și, in min. 27 șt 81, 
extrema s. Sișcă — pe contra
atac — a trecut de puțin pe 
lingă egalare. Jocul este specta
culos și alert chiar. In min. 37, 
Buduru (marele rateur al echi
pei. vezi și situațiile din - min. 
47, 55 și 73) nu reușește să ma
joreze avantajul.

Repriza a doua va avea și mal 
multe suspansuri: mai ales după 
ce același L MOLDOVAN (min. 
54) mărește avantajul gazdelor, 
I.C.I.M. reduce din handicap, în 
min. 81, prin CtMPEAN și — 
alergind după egalare, pe care 
ar fi meritat-o — va rata, din lipsă 
de luciditate, prin Dan, în min. 
84 și 87. două mari situații de 
gol. Ultimul gol al partidei l-a 
înscris PETCU (min. 50).

A arbitrat bine N. Georgescu 
(București).

F.C. CONSTANȚA: Lascu — 
Mustafa. Nistor, Petcu, Turcu 
(min. 66 Bădilaș) — Purcărea, 
Antonescu, I. Moldovan — Ignat, 
Tararache (min. 46 Mănăilă), 
Buduru. I.C.I-M. BKAȘOV: Cos- 
ma — Neaga Mitu, Lupuțan, Lie 
— Câmpean, Ghileanu. Adami — S. 
Șlșcă (min. 00 N. Șișeă), Albotă 
(min. 35 Bălan), Dan.

Stelicn TRANDAFIRESCU 
TRACTORUL BRASOV - MUS
CELUL QMPULUNG 3-1 (3-0) 
BRAȘOV, l (prin telefon). — 

Prima jumătate de oră a scos In 
evidență lipsa unui registru tactic 
al gazdelor, care n-au izbutit să 
depășească marcajul strict al de
fensivei muscelele. Cursul liniștit 
al partidei (n-am avut ocazia să 
notăm vreo acțiune periculoasă) 
a fost întrerupt in min. 32, cind 
Tractorul a deschis scorul prin 
N. MOLDOVAN, lăsat liber la o 
lovitură de colț. In trei minute 
(min. 37—40), gazdele își măresc 
avantajul prin cele două goluri 
ale lui HINTEA, prima dată la o 
neînțelegere dintre Popa și Păun, 
tar a doua oară din penalty.

Surprinzător, dar repriza secun
dă a aparținut aproape In între
gime jucătorilor din Clmpulung 
Muscel, care, după ce au Înscris, 
In min. 52, prin MIUTU (la o 
gravă greșeală a portarului Cu- 
tean), s-au angajat într-o insis
tentă cursă de refacere a handi
capului, fără eficiență însă, acțiu
nile lor ofensive fiind haotice, 
lipsite de consistență.

Arbitrul C. Bărbulescu (Bucu
rești) a condus foarte bine for
mațiile t TRACTORUL s Cutean — 
Pașca, Dumitru, Dobre (min. 17 
Godja), Oancia — Aldea (min. 
75 Nechița), E. Moldovan, N. Mol
dovan — Mareaș, Hintea, Sima. 
MUSCELUL : Popa — Viase. Mlu- 
țu. Păun, Bădescu — Badea, 
Lungeanu, Poștoacă (min. 67 Pre- 
doi), Berevoianu — Dobrescu, 
Gorgoi.

Adrian VASILESCU
VIITORUL GHEORGHENI — 

MINERUL GURA HUMORULUI 
1—1 (0—0). Au înscris : Savuii
(min. 68) pentru Viitorul, Coșe- 
reaau (min. 67) pentru Mine
rul.

F.C. BBAILA — PORTUL CONS
TANȚA 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost reatirat de Bezman (min. 
51).

C.SJH. SUCEAVA — PROGRE
SUL BRAIL A 1—0 (0—0). A În
scris : Căldărus (min. 77).

UNIREA FOCȘANI — VIITORUL 
VASLUI 3—6 (1—0). Autorul go
lurilor : Alexandru (min. 20, 73
61 7Î).

ENERGIA GH. GHEORGHIU- 
DEJ — C S. BOTOȘANI 5—0 (2—0). 
Au înscris : Petcu (min. 38). Bo- 
ișteanu (mjn. 65), Tomiță (min. 
51. autogol). Grădinara (min. 60) 
și Gruber (min. 64).

NTTRAMONLA FAGARAȘ — 
CEMENTUL MEDGIDIA 3—1 (1—0). 
Au marcat : Comșa (min. 10). 
Arinean (mm. 63J. Ciutae (mir. 
7», din 11 m), respectiv Mar- 
dare (min. 74).

Meciul F.CJd. BRAȘOV — 
DELTA TULCEA 2—0 s-a disputat 
in ziua de 15 mal

Relatări de la L Malnași, N. 
Costin. L Mindrescu, V. Mano- 
liu, Gh. Grunzu si Tr. Lancea.
1. F.CM. BFASOV 30 M 6 3 60—12 U
2. F.C. Constanta 38 17 3 18 57-32 37
X C.S. Botojan» 30 15 2 13 44-35 32
4. Delta Tulcea 30 14 4 12 42-39 32
X Unirea Focșani 30 14 3 13 50-37 31
X Viitorul Vashri 30 13 5 12 44-37 31
7. C.S.M. Suceava 30 13 5 12 38-36 31
X Minerul G.H. 30 13 3 12 27-41 31
9. F.C. Brăila 30 12 6 12 42-42 30

18. Nitramonia Fg. 30 14 2 14 33-43 30
11. Tractorul Brașov 30 11 7 12 38-38 29
IX Viitorul Gh. 30 11 7 12 JS—44 29
13. Progresul Br. 30 12 4 14 38-<1 28
14. Cimentul Mdg. 30 13 2 15 48-53 28
19. I.C.IA4. Brașov 30 9 8 13 44-41 26
IX Mușce'ul 30 10 6 14 34—48 26
17. Energia 30 10 4 16 31-49 24
18. Portul C-ța 30 6 5 19 22-51 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
I iunie): Portul Constanța — 
C.S. Botoșani (1—2). Unirea 
Focșani — F.C.M. Brașov (8—2). 
F.C Brăila — Viitorul Gheor- 
ghenl (0—1), Minerul Gura Hu
morului — Tractorul Brașov 
(0—2), Nitramonia Făgăraș — 
C.SJM. Suceava a—0), Cimentul 
Medgidia — Viitorul Vaslui (2—5). 
LC.I.M. Brașov — Progresul 
Brăila (0—2), Delta Tulcea — 
F.C. Constanța (0—5), Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Muscelul 
Clmpulung (0—1).

SERIA A Il-a SERIA A Ill-a
MECANICĂ FINĂ BUCUREȘTI - 
PETROLUL PLOIEȘTI 1-0 (0-0)
Îd primele 45 de minute. 

Mecanică fină a creat multe a- 
tacuri la poarta adversă, dar îna
intașii (Puchea — min. 16. Tur
bat u — min. 35. S. Popa — min. 
37) au greșit ținta sau portarul 
Jipa a intervenit cu succes. După 
pauzâ. ploieștenii au renunțat la 
defensivă și astfel jocul s-a echi
librat insă și spiritele s-au mai 

încălzit*, arbitrul acordînd car
tonașe galbene iul Năstase. C. 
Popa șl Stanciu pentru a-1 tem
pera. După ce Petre Dumitru 
(min. 46) și Toporan (min. 65) 
au fost la un pas de a deschide 
scorul. în min. 71 s-a marcat 
unicul gol al partidei. Portarul 
Jipa a degajat greșit, în spatele 
lui Puchea, fundașii Petrolului 
nu și-au „păzit" adversarii si 
PETRE DUMITRU a interceptat 
balonul, pe care l-a trimis tn 
poartă.

Arbitrul Gh. Ispas (Constanța) 
a condus foarte bine.

MECANICA FINA : L Popa — 
Cocuz. Panță. Stânculescu, Năs- 
tase — Feschiu. S. Popa, Turba
ta — Pncfaea, Petre Dumitru, 
Hegheduș (min. 49 Popescu, min. 
51 Catrina). PETROLUL : Jipa — 
Cojocaru. Sotir, Butufei. R. Mu- 
reșan — Decu Crîngașu. Stanciu, 
Angel eseu (min. 53 Cismaru) — 
Simaciu. C. Popa, Toporan (min. 
7« Pisău).

. P. VINT1LÂ
GAZ METAN MEDIAS -

RAPID BUCUREȘTI 2-1 (1-0)
MEDLAȘ, 1 (prin telefon). — 

Jocul s-a legat greu, abmdind 
greșeiile de tehnică. Echipa gazdă 
se regâseșe fcsă mai repede. Ea 
atacă mai mult și In min. 38 MO- 
RARU înscrie cu capul, Iructid- 
cind o centrare a lui Țiglariu, 
după ce, cu un minut Înainte, 
rapidistul Ion Ion, venit din spa
te. fusese fluierat pe nedrept tn 
ofsaid la semnalizarea eronată a 
tușierului C. Braun. După pauzâ, 
rapidlștii încep să-și arate „colții-. 
Mateescu (min. 47) și Manea 
(min. 55) amină egalarea pinâ în 
min. 60, cind același Manea șu- 
tează de la M de metri printr-o 
pădure de picioare, iar GROSU 
deviază In gol. Bartales ra
tează In min. 74, poate golul 
victoriei, mingea trimisă de- el 
spre poarta goală lovindu-se 
de rădăcina barei Și tn loc de
1— 2, un minut mal tirziu va fi
2— 1. prin golul Înscris tot de 
MORARU, din pasa lui Boaru, la 
executarea unei lovituri libere 
indirecte de la 16 m. Rapid mai 
are. totuși, șansa egalului, pe 
care o ratează Grosu (min. 50).

Arbitrul Cr. Teodorescu (Tîrgo- 
vlște) a condus bine următoarele 
formații : GAZ METAN : Tu- 
linschi — Potor, Costin. Boaru, 
Dazăr — Szakacs, Dulău. Moraru 
— R. lonită. Țiglariu. Czika: RA
PID i. Ioniță — Puriț. Pirvu, 
Petcu, Ad. Dumitru — Mateescu 
(min. 62 Paraschiv). Ion Ion, Șu- 
mulanschi — Cojocaru (min. 46 
Grosu), Manea, Bartal as.

Mircea TUDORAN
PANDURII TG. JIU — ME

TALUL BUCUREȘTI 3—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Pisarjuc (min. 
7), Râdoi (min. 50), Ziucă (min. 
58), respectiv Cămui (min. 52).

CHIMICA TÎRNAVENI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 3—2 (1—2). 
Au marcat : Ogreanu (min. 30), 
Stoica (min. 65), Bâlu (min. 83). 
respectiv Ene (min. 14), Ciornoa- 
vă (min. 20).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — RULMENTUL ALE
XANDRIA 1—1 (0—1). Au înscris: 
Mari ca (min. 84. din 11 m) pen
tru Progresul Vulcan, Ciugarin 
(min. 1, autogol) pentru Rul
mentul.

CARPATI >HRȘA — FLACARA 
MORENI 1—2 (V—I). Autorii go
lurilor : Vai da (min. 79). res
pectiv PoOzaebe (min. 35). Stan- 
eescu (min. 75).

CHML4 TR. MĂGURELE — 
METALUL PLOPENI 5—0.

F.CJL GIURGIU — ȘOIMH 
SIBIU 1-0 (0—0). Unicul gol
a fost realizai de M. Preda (min. 
71>.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
ENERGIA SLATINA 0—2 (0—1).
Au marcat : Vlăduț (min. 15) și 
Asaftei (min. 47 din 11 m).

Relatări de la P. Cristea, L 
Ducan, D. Brănoiu, M. Verzescu, 
D. Gruia, Tr. Barbălată și N. 
Ștefan.

INDUSTRIA SIRME1 Ci M PI A 
TURZII - SOMEȘUL SATU 

MARE 2-1 (1-0)
CtMPIA TURZII, 1 (prin tele

fon) cele două combatan
te s-au angajat tntr-o luptă 
acerbă, fără menajamente, pentru 
victorie și spre lauda lor. într-un 
adevărat spirit de talr-play, fără 
a fi necesar a se acorda nici un 
cartonaș galben. Gazdele (sur
clasate. în etapa trecută, cu su
părătorul 7—1 la Hunedoara), au 
dorit cu ardoare victoria tv 
a se reabilita în fata propriilor 
suporteri. Succesul lor s-a con
turat greu, dar meritat, artizanii 
acesteia fiind fundașul Voronea- 
nu (cel mai bun de pe teren) și 
înaintașul VESA — autorul celor 
două goluri înscrise tn min. 30 
șl 83. Pentru sătmăreni, care au 
lăsat o frumoasă Impresie, prin 
jocul deschis practicat a marcat 
BORZ (min. 55).

A arbitrat foarte bine Hie Ro- 
șoga (Bucureștii.

INDUSTRIA SIRMEI : Moraru
— Oltean, Ionuț. Voroneanu, Dușa
— Moldovan, Mureșan. Bicheseu 
(min. 46 Kaszas) — Colojl (min. 
62 Mihășan), Radu. Vesa, SOME
ȘUL : Szabo — Bencze. Pataki, 
Babolea. Merker — Cardos, Ghe- 
rine, Marcu — Szllaghi, Moclran. 
Gola (min. 46 Borz : min. 85 
Kadar).

Aurel PĂPĂDIE

UNIREA ALBA IULIA - 
INFRÂpREA ORADEA 2-0 (0-0)
ALBA IULIA, 1 (prin telefon).'. 

Deranjate — din start — de mar
cajul strict al oaspeților, gazdele 
nu reușesc prea mult în atac, 
acțiunile stingîndl-se în preajma, 
careului de 16 m. Timp de 
80 de minute am asistat la un 
fotbal de uzură, în ’ care fotba
liștii de la Unirsa au atacat ma
joritatea timpului, dar s-au lovit 
de rezistența unei echipe^ care a 
știut să stringă rândurile în apă
rare. Am notat cîteva situații cla
re : min. 13 — Nechimlș ; min. 
39 șl 77 — Vasile ; min. 45 — 
Iordache ; min. 63 — Strîmbeanui

Dar tocmai cind nimeni nu se 
mai aștepta la schimbarea scoru
lui alb, VASILE a executat impe
cabil o lovitură liberă de Ia 20 
de metri, mareînd primul gol al 
Unirii (min. 81). După gol, gaz
dele se năpustesc în atac, acțiu
nile lor au mai multă claritate 
și. în min. 85. ele își măresc a— 
vantajul prin același VASELE; 
care a transformat un penalty.

A arbitrat bine V. Ciociltetr
(Craiova) formațiile : UNIREA r 
Boroș — Kir, Corn eseu, Simiones— 
cu, Stănică — Pcp (min. 63 -A 
Runceanu). Păcurar. Strîmbeamt 
— Nechimiș, iordache (min. 53 — 
Bănică). Vasile, ÎNFRĂȚIREA? 
Boitor — Mihelea. Popovici, PalfU 
Molnar — Tămaș, Negrea,
Schwartzman — Birca (min. 75 
Omuț), Stoica (min. 79 — Balazs) 
Nicoraș.

Florin SANDU
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — AU

RUL BRAD 3—0 (2—0). Au mar
cat : Năsălean (min. 15). Berindej 
(min. 38) și Albu (min. 77).

MINERUL CAVNIC — F.CJH. 
reșița 4—1 (3—0). Au înscris X 
Drag om ires cu (min. 19 și 68); 
Stenzel (min. 33, din 11 m, și 
min. 45), respectiv Vizitiu (min— 
70).

U-M. TIMIȘOARA — DACIA 
ORAȘTIE 4—1 (3—0). Autorii
golurilor : Giuchici (min. 13 și 
55), Bobu (min. 40), Bejenaru 
(min. 44), respectiv Nenu (min- 
72).

F.C. BIHOR ORADEA — GLO
RIA BISTRIȚA 8—2 (3—2). Au 
înscris : M. Marian (min. 14)w 
Florescu (min. 22, 35, 54, 75 șl 
78), N. Georgescu (min. 63), Ro- 
zsa (min. 59) respectiv Berceanu 
(min. 30) și L Georgescu (min,. 
32).

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL MOLDOVA NOUA 5—1 
(2—I). Autorii golurilor : Mișoagă 
(min. 4), Naghi (min. 25 și 58), 
Dobra j (min. 62), Cistian (min- 
•0), respectiv Văcariu (min. 25).

STRUNGUL ARID — COR
VINUL HUNEDOARA 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de
Ruska (min. 84).

MINERUL ANINA — U.T. A- 
RAD 2—0 (0—0). Au marcat :
Damian (min. 56) și Ciocîrlie 
(min. 86).

Relatări de la I. Lespuc, Z. 
Debrețeni, Șt. Marton, I. Ghișa, 
M. Vîlceanu, N. Străjan și P. 
Lungu.

1. RAPID. Buc 29 16 3 10 49-30 35
2. Progr. Vulcan 29 13 8 8 46-34 34
X Petrolul PI. 29 15 3 11 44-31 33
4. Metalul Buc. 30 15 3 12 42-33 33
5. Met. Plopeni 30 14 5 11 39-30 33
X Poiana Cîmp. 30 16 0 14 42-37 32
7. Rulmentul Alex. 29 13 5 11 37-28 31
8. Autobuzul Buc. 30 11 8 11 55-41 30
9. Gaz metan 29 13 4 12 44-41 30

10. Pand. Tg. Jiu 30 13 4 13 43-54 30
11. Mecanică fină 30 10 9 11 37-37 29
ÎL Șoimii Sibiu 29 13 3 13 28-40 29
13. Energia Slatina 29 12 5 12 32—44 29
14. Chimica Tm. 29 12 4 13 45-40 28
15. Flocăra Moreni 29 12 3 14 38-45 27
16. Chimia Tr. M ■ 9 7 14 34-45 25
17. Carpati Mirșa ■ 12 1 17 34-53 25
1X F.C.M. Giurgiu 29 • 5 18 23-49 17

ETAPA VIITOARE (miercuri 4 
iunie): Petrolul Ploiești — Chi
mica Timăveni (0—3), Poiana 
Cimpina — Luceafărul București 
(4—3). Flacăra Moreni — Pandu
rii Tg. Jiu (0—1), Metalul Plo- 
peni — Progresul Vulcan Bucu
rești (0—2), Rapid București — 
Chimia Tr. Măgurele (1—0), Rul
mentul Alexandria — Gaz me
tan Mediaș (0—0). Autobuzul 
București — F.C.M. Giurgiu 
(0—1), Energia Slatina — CarpațJ 
Mîrșa (0—2), Șoimii Sibiu — 
Mecanică fină București (1—0). 
Metalul București stă.

CORVINUL 
F.C. Bihor 
U.TA. 
Gloria Bistr. 
F.C.M. Reșița 
Aurul Brad 
Minerul Cavnic 
Metalurg. Cugir 30 
Minerul Anina 30 
Ind. sîrmei C.T. 30 
U.M. Timișoara 30 
Unirea Al.tulia “ 
Dacia Orăștîe 
Minerul M. N. 
C.F.R. Cj-Nap 
înfrățirea Or.

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

19.
11.
12.
13.
14.
15.
16. ___  _
17. Strungul Arad
18. Someșul S. M.

3
3
4
3
4

30 12 5 13 53-42
30

30
30
30
30
30

21
18
16
16
13

6 79-34 45
9 64-37 39

10 52-32
11 68-40
13 52-37

30
30
30
30
30
30
30

12 5
13 3
14
13
13
12
12
13
12
12
12
11

13
14
15
15
15

36
35
30
29
2946- 51 

42-48 29
42-50
47- 51
32-45
31- 57
32- 48

1
2
2
4 14
3 15
1 16 34-56
2 16 37-48
1 17 35-39
1 17 42-53 25
3 16 33-53 25

29
28
28
28
27
27
26
25

ETAPA VIITOARE (duminică 8 
iunie): Someșul Satu Mare — 
Gloria Bistrița (0—2), Minerul 
Moldova Nouă — Unirea Alba 
iulia (0—1), Minerul Anina — 
Corvinul Hunedoara (2—4), Da
cia Orăștîe — Strungul Arad 
(0—2), U.T. Arad — F.C.M. Re
șița (0—1), înfrățirea Oradea •*- 
Ind. sîrmei C. Turzii (0—1), U.WL- 
Timișoara — F.C. Bihor Oradea 
(0—3), Aurul Brad — Minerul 
Cavnic (1—1), C.F.R. Cluj-Napo-- 
ca — Metalurgistul Cugir (0—3I>



TEFAN VASILE PE LOCUL 4
I La campionatele mondiale de 
i haltere pentru juniori, care se 

desfășoară la Montreal, repre
zentantul țării noastre la cat. se
migrea, Ștefan Vasile a ocupat 

i locul 4, cu rezultatul de 325 kg, 
fiind întrecut Ia limită de polo
nezul F. Bonk clasat pe locul 3.

’ Iată primii : 1, R. Raclev (Bulga
ria) 375 kg (162,5; 212,5), 2. I.
Zaharevici (U.R.S.S.) 372.5 kg
(167,5; 205), 3. F. Bonk (Polonia)

1 327,5 (145; 132,5). 4. Ștefan Vasile 
(România) 325 kg (145; 180).

La cat. grea-ușoarâ (100 kg) pe 
primul loc s-a clasat V. Penev 
(Bulgaria), cu 3G2.5 kg (152,5; 
210). Miliai Liviu (România) a 

! ocupat locul 6. cu 315 kg (150 — 
record național; 165).

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din do<). D

tre cele două reale forțe ale 
handbalului mondial a fost in 
permanență evident, reprezen
tativa României depâșind-o 
net (19—14), la toate capitole
le, pe cea a R.D. Germane.

Au marcat : Stingă 10, Voi- 
nca 2, Boroș 2, Durau 2, F6I- 
ker, Vasllache, Cosma pentru 
România, Kriiger 4, Rost 3, 
Wiegert 3, Doring 2, Wahl și 
Dreibrot. Au arbitrat : Karl 
Nilsson și Lars Jesmyr (Sue
dia).

Partida dintre România (ti
neret) și Cehoslovacia a oferit 
o primă repriză pasionantă, în 
care cadeții au fost egali, une
ori chiar au condus, în dispu
ta cu puternica lor adversară, 
în partea a doua a întilnirii, 
valoarea și experiența și-au 
spus însă cuvîntul, Cehoslova
cia întrecînd România (tineret) 
cu 23—17. Au înscris : Flangea 
6. Croitoru 5, Rădulescu 3, Mi
hai 2, Omer pentru România 
(tineret), Fapiernik 7, Cerny 6, 
Polivka 4, Bernard 3, Simek 2, 
Homolka pentru Cehoslovacia. 
Au arbitrat : August Mayer și 
Oskar Fritschi (Elveția).

Deosebit de interesantă, de 
mare luptă, a fost și întîlnirea 
dintre Spania și R.F. Germa
nia, încheiată cu o mare sur- 
priză : 12—11 ! Spaniolii, cu 
jocul lor in viteză, purtînd 
permanent amprenta fanteziei, 
cu execuții surprinzătoare, i-au 
derutat pe Vlado Stenzel și pe 
handbaliștii săi, obligîndu-i să 
accepte o înfrîngere pe care 
nici un moment n-au bănuit-o. 
Poate că o „remiză" ar fi o- 
glindit mai bine raportul de 
forțe din teren, dar spaniolii — 
avînd ascendentul unei mai 
mari puteri de luptă — au 
tranșat în favoarea lor această 
întîlnire, la care porniseră în 
postura de outsideri. Au mar
cat : Albizu 4, Gispert 4, Pe
layo 2, Bazterrica, Bordonava 
pentru Spania. Meisinger 4, 
Spengler 4, Dammann, Eret, 
Klenk pentru R.F. Germania. 
Au arbitrat : Pândele Cîrligea- 
nu și Romeo Iamandi (Româ
nia).

Duminică, în primul joc, se- 

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM
(Urmare din pas. D

săritura în înălțime, singura, 
dealtfel, în care s-a înregis
trat un nou record național : 
2 23 m la înălțime pentru A- 
drian Proteasa care, mai apoi, 
a fost doar la un mic pas de 
reușită și la 2,26 m.

Alte rezultate notabile de 
sîmbătă : performanța de
4:03,7 cu care Fița Lovin a 
cîștigat clar întrecerea alergă
toarelor pe 1500 m (este cel 
mai bun timp din cariera ei 
sportivă), timpul de 28:04,0 în
registrat de Ilie Floroiu în 
cursa de 10.000 m, cele de 
52.58 s, la 400 m ale Niculinei 
Lazarciuc (cu o săptămână în 
urmă cîștiga la Sofia cu 52,56 
s). aruncarea de 64,66 m cu 
care Florența Țacu a ocupat 
primul loc la aruncarea discu
lui într-o companie bună (Ro
mero 64.16 m, Menis 63.70 m, 
Betancour 63,32 m). Oaspeții 
străini și-au mai făcut remar
cată prezența la aruncarea su
liței și la 1500 m.

Rezultatele înregistrate In pro
bele de sîmbătă : FEMEI : 100 m: 
Otilia Șomănescu (Steaua) 11,51, 
Veronica Anghel (Rapid) 11,87, Or. 
Mitu (CSȘA Craiova) 11.97. Nlcu- 
lina Chiricuță (Știința C-ța) 11,97; 
400 m : Niculina Lazarciuc (CSM 
Craiova) 52,58, Maria Samungi 
(Farul C-ța) 52,74. El. Tăriță (CA 
Roman) 52,84 ; 1500 m : Fița Lo
vin (CSU Galați) 4.03,7, Mariclca 
Puică (Olimpia) 4:00,1, Maria 
Radu (ASU Oradea) 4-10,7 ; 100

La cat. grea (110 kg) victoria 
a revenit sovieticului Leon Kap
lun, cu 390 kg (180; 210). Au ur
mat în clasament Josef Yonek 
(Polonia) — 327,5 kg și Ko Weiru 
(R.P. Chineză) — 315 kg. La 
cat. super grea, titlul a fost cu
cerit de Viktor Mosibit (URSS)
— 392,5 kg, urmat în clasament 
de Liubomir Dimitrov (Bulgaria)
— 390 kg și Francisco Mendez 
(Cuba) — 380 kg. Clasamentul pe 
echipe: 1. Bulgaria — 329 p, 2. 
U.R.S.S. — 278 p. 3. Cuba — 
191 p, 4. R.P. Chineză 139 p, 5.
Polonia — 117 puncte. Cu numai 
3 sportivi delegația României s-a 
clasat pe locul 10, cu 53 p (din 
25 de echipe). «

lecționata de tineret a țării 
noastre a făcut un meci foarte 
bun in compania redutabilei for
mații a R.D. Germane, a cărei 
victorie a fost mult mai di
ficilă decît o arată scorul fi
nal (18—12). Tinerii handba- 
liști români au condus în ma
joritatea timpului (2—0, 8—6.
10— 9, 11—10 în min. 41), dar 
finalul meciului a aparținut for
mației oaspete, care a luat con
ducerea în min. 45 (12—11), 
punctînd decisiv în ultimele mi
nute prin WahL Să mai notăm 
că handbaliștii din R. D. Ger
mană au marcat 7 din cele 18 
goluri în situații de superiorita
te numerică. în timp ce prima 
eliminare dictată împotriva a- 
cestei echipe a survenit abia 
în min. 56! Au înscris : Wahl 
7, Hoft 3, Rost 2, Schmidt 2, 
G runner 2, Gerlach, Iaunich 
pentru R.D. Germană și Flan
gea 5, Croitoru 3, Cenan 2, 
Rădulescu, Ilaberpusch pentru 
România (tineret). Au arbitrat: 
Karl Nilsson și Lars Jesmyr 
(Suedia).

Marcați de efortul depus sim- 
bătâ. handbaliștii noștri din pri
ma formație n-au mai reușit 
in partida cu jucătorii vest- 
germani, campioni mondiali, să 
reediteze prestațiile din intil- 
nirile anterioare. Ei au început 
meciul degajați, lăsind adver
sarilor, posibilitatea să-și spu
nă punctul de vedere. astfel 
că, după ce au condus cu 1—0, 
au fost egalați in minutul dot 
Spengler și colegii lui găsin- 
du-se, întreaga repriză la cir- 
ma jocului. Abia in partea a 
doua a meciului, cind Birtalan 
a egalat (9—9), marcând cel 
de al 900-lea gol al său pentru 
echipa națională, băieții noștri 
și-au revenit, evoluind mai a- 
proape de valoarea lor reală. 
Combinațiile cu Măricel Voinea 
(in acest meci excelent). Vasile 
Stingă, Cornel Durau și Adrian 
Cosma, inițiate de Iosif Boroș 
sau Ștefan Birtalan. au deru
tat formația vest-germană, obli- 
gînd-o să primească, la inter
vale nu prea mari, goluri mult 
aplaudate de spectatori. Hand- 
baliștii noștri au condus cu
11— 9. 16—14 și au cîștigat un 
meci care a plăcut mult prin 
ardoarea cu care campionii 
mondiali au încercat să-și re
facă ceva din reputație și — 
mai ales — prin replica deo-

mg: Mihaeia Dumitrescu (Rapid) 
13.43, Alina Grecu (CSȘ Lie. 2 
Buc.) 14.U, Coculeana Bucătaru 
(Știința C-ța) 14.23; lungime ; Ga
briela ionescu (CAU) 6.37 m, Su
sans Reeve (Anglia) 6.29 m, Vall 
Ionescu (Rapid) 6,27 m ; disc : 
Florența Țacu (Farul C-ța) 64,66 
m. Carmen Romero (Cuba) 64,16 
m. Argentina Menis (Dinamo) 
63,74 m. Cristina Betancour (Cu
ba) 63.32 m ; BARB AȚI : 100 m : 
Florin Bâlțat (Steaua) 10,56. T. 
Petrescu (Dinamo) 10.61. J. Schrom 
{Rapid) 10.71; 400 m : Horta To- 
boc (Farul C-ța) 46,92, Sig. Nagy 
(CAU) 48.60 A. Găvan (Steaua) 
48,82 X1500 m • Aide» Mehdi (Al
geria 3-44.2. Gh. Ghlpu (Știința 
Bacău) 3:45.4. S. Timurlenk (Tur
cia) 3:«_5 : 10-000 m : Hie Floroiu 
(Farul c-ța) 23:04,0, H. Okkola 
(Finlanda) 28:54.0. A. Niculescu 
(Pol!. Timiș.) 28.57.3. Gh. Zaharia 
(Prahova Pl.) 2S-05.8 : 110 mg :
Ion Oltean (Știința C-ța) 14.24. P. 
Scholz (RJ. Germania) 14,41. P. 
Palffy (U Cluj-Napoca) 14.45 ; 
triplu : Bedros Bedrosian (Dina
mo) 16,44 tn. H. Trușcuiescu (Di
namo) 15,98 m. Ad. Ghioroale 
(Steaua) 15.88 m ; Înălțime : A- 
drian Proteasa (Steaua) 2.23 — re
cord national D. AIbu (Steaua) 
2,15 m, S. Matei (CSS Lie. 2 Buc.) 
2,10 m. C. Militam (Viitorul Buc.) 
2,10 m ; prăjină : Nichifor Ligor 
(Steaua) 4.70 m. Ad. Dloancă 
(Steaua) 4.70 m, C. Miclăuș (Poli. 
Timiș.) 4,76 m ; greutate : Gheor- 
ghe Crăciunescu (Steaua) 16.58 m, 
S. Tirichiță (Steaua) 16.45 m. V. 
Savu (Dinamo) 16.22 m : suliță : 
Joachim Lange (R D. Germană) 
77,92 m, J. Jarvis (Cuba) 75,52 m, 
I. Heredi (Ungaria) 74,54 m, O. 
Șandru (Poli. Timiș.) 74,58 m.

6RIÎPEE0R PENTRU TURNEUL
OLIMPIC DE

HANDBAL MASCULIN
La Basel a avut loc o nouă 

tragere la sorți pentru stabili
rea grupelor turneului olimpic 
de handbal masculin. Echipa 
ROMÂNIEI- va juca în grupa 
B, alături de formațiile 
U.R.S-S., Iugoslaviei, Elveției, 
Kuweitului și Algeriei. în 
grupa A se vor întrece repre
zentativele R.D. Germane, Da
nemarcei, Poloniei, Spaniei, 
Ungariei și Cubei.

Rezultatele de sîmbătă: ROMA
NIA (tin a-et) — CEHOSLOVACIA 
17—33 (11—12) ; ROMANLA — R.D. 
GERMANA 19—14 (11—7) ; R. F.
GERMANIA — SPANIA 11—12 
(7—4) :

Rezultatele de duminică: ROMA
NIA (tineret) — R.D. GERMANA 
12—18 (8—8) ; ROMANȚA — R. F. 
GERMANIA 17—15 (8—0) ; SPA
NIA — CEHOSLOVACIA 17—22 
G—13),

Clasament final :

Premii oferite de organizatori

1. România 5 5 0 0 102— 70 10
2. R-D. Germană 5 4 0 1 99— 77 8
3. Cebcskr.acia 5 2 12 92— 95 5
4. Spania 5 2 13 79— 88 4
5. R_F. Germania 5 113 84— 90 3
6. România tin. 5 0 0 5 74—ue 0

'..Trofeul Carpați* — echipa 
României

Golgeterul turneului — Vasile 
Stingă. 32 goluri

Cel mai bun jucător — Vasile 
Stingă

Ce* mai bun portar — Wieland 
Schmidt (R. D. Germană)

„Cupa Fair-play“ — echipa Ce
hoslovaciei.

sebit de dirză pe care jucă
torii români au dat-o în par
tea a doua a partidei, prin ab
negația cu care ei și-au apărat 
titlul de ciștigâtori neînvinși, 
titlu pe care și-l doreau și pe 
care l-au obținut. Așadar: Ro
mânia — R.F. Germania 17—15 
(8—9>. Au înscris : Voinea 6, 
Birtalan 3, Cosma 2, Stingă 2, 
Durau 2. Grabovschi, Boroș pen
tru România, Meisinger 4. Freis- 
chler 3, Klenk 3. Waldke 2, 
Ohli. Spengler, Mefle, pentru 
R. F. Germania. Au arbitrat: 
August Mayer și Oskar Fritschi 
(Elveția).

In ultima întîlnire a turneu
lui selecționata Cehoslovaciei a 
obținut un succes clar in fața 
reprezentativei Spaniei cu 
22—17. Handbaliștii cehoslovaci 
au condus din primul minut, 
impunindu-se printr-o apărare 
mai sigură și un atac mai va
riat. Au marcat : Cerny 5, Fa
piernik 4. Simek 3, Kotrc 3, 
Bernard 2. Polivka 2, Barton, 
Kozak, Firner pentru Cehoslo
vacia, Melo 4, Novoa 4, Gis
pert 3, Gracia 3, Delafuente, 
P. Lopez, Jarillo pentru Spa
nia. Arbitri : VL Cojocaru și 
P. Curelea (România).

DUMINICĂ, 
ZIUA RECORDURILOR...

Duminică, în sfîrșit, timp 
frumos și — ca o consecință 
— nivelul întrecerilor a fost 
mult mai bun. La aceasta au 
contribuit în primul rînd cele 
cîteva performanțe de excep
ție Înregistrate la aruncări 
(disc bărbați, greutate și suli
ță femei) printre cele mai 
bune din lume in actualul se
zon olimpic. Am avut bucuria 
noilor recorduri realizate de 
Iosif Nagy — 65,80 m la disc, 
Mihaeia Loghin — 19,55 m la 
greutate și de junioara Monica 
Matei — 1,84 m la înălțime, 
dar și a unor performanțe re
marcabile, în primul rînd cea 
de la suliță (65,86 m) a Evei 
Zorgo-Raduly . Am asistat, de 
asemenea, la cîteva curse foar
te spectaculoase, încheiate la 
diferențe minime de sutimi de 
secundă și ale căror clasa
mente poate că n-ar fi putut 
fi Întocmite fără fotografiile 
sosirilor !

Semifondista Fița Lovin și 
colegul ei de probe, algerianul 
Aidet Mehdi, au cîștigat fie
care cite 2 titluri de campioni, 
la 800 m și 1500 m. O mențiu
ne specială pentru valoarea în 
continuă creștere a aruncăto
rilor cubanezi.

Rezultatele de duminică : FE
MEI : 200 m : Nicoleta Lla (CSAA 
Craiova) 23,95 Donna Hartley (An
glia) 23,97, Niculina Chiricuță 
(Știința C-ța> 24,33 ; 800 m : Lovin

Șl CANOIȘTILOR
în cadrul concursului inter

national de caiac-canoe de la 
Tata (Ungaria), proba de ca
iac simplu 500 m, a fost cîș- 
tigată de sportivul român Va
sile Dîba cu timpul de 1:59,6. 
în proba de K2-500 m, victoria 
a revenit echipajului român 
3eniamin Borbandi — Policarp

TURNEUL DE IA RULÂND GARROS
La arena Roland-Garros din 

Paris, unde se desfășoară cam
pionatele internaționale de tenis 
ale Franței, în turul 3 al probei 
de simplu femei, jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici, a învin
s-o cu 7—6, 6—3 pe Mima Jau- 
sovec (Iugoslavia). La masculin, 
australianul Paul McNamee a 
obținut o surprinzătoare victorie 
cu 7—6, 6—7, 7—6, 7—6 în fața 
americanului John McEnroe. 
Alte rezultate: Ramirez — Bibbs 
6—3, 7—5. 6—3; Gerulaitis — Bir- 
ner 7—5, 6—4, 7—5.

în primul tur al probei de du
blu femei, perechea Virginia Ru
zici (România) — Virginia Wade 
(Anglia) a învins cu 7—6, 6—2 
pe Coles — Hobbs (Anglia).

In turui 2, Ruzici — Wade au 
Învins cu 6—4 6—2 pe Delhees — 
Jolissaint (Elveția). Ale rezultate : 
simplu masculin • Gottfried — 
Lendl 2—6, 7—6, î—6, 7—5, 6—3 ;
Vilas — Mottram 6—2, 6—3, 6—2 ; 
Barazzutti — Prajoux 6—2, 6—4, 
6—3 ; Borg — Portes 6—3, 6—0, 
6—1 ; Orantes — Manson 7—6, 
6—0, 6—3 ; simplu feminin.: From- 
holtz — Strachonova 4—6, 6—4, 
6—3 ; Madruga — Wade 6—0, 6—7, 
6—2 ; Evert — Bunge 4—6, 6—4,
6—3. De astăzi. în competițiile re
zervate juniorilor, intră în joc și 
Nadia Becherescu și Cristinel 
ștefan eseu.

BJORN BORG IN ECHIPA SUEDIEI 
PENTRU „CUPA DAVIS"

STOCKHOLM, 1 (Agerpres). — 
Cunoscutul tenis man Bjorn Borg 
va juca în echipa Suediei în 
meciul pe care aceasta îl va 
susține între 10 și 12 iunie la 
Baastad cu formația R.F. Ger-

CAMPIONATUL R.F. Germania 
a fost cîștigat de echipa Bayern 
Mâne hen, cu 50 puncte (34 eta
pe), urmată de S.V. Hamburg 
— 48 puncte, V.f.L. Stuttgart și 
F.C. Kaiserslautern, cite 41 p.,
F.C. Koln — 37 p. In ultima 
etapă: Bayern Munchen — Bra
unschweig 2—1; Hamburg — 
Schalke 4—0; Koln — Uerdingen 
1—0.

IN SEMIFINALELE „Cupei 
U.R.S.S.** Dinamo Tbilisi — Dina
mo Kiev 2_—1; Șahtior Donețk — 
Spartak Moscova 1—0. Finala va 
avea loc la 9 august, la Mos
cova.

MECIURILE TUR în semifina
lele „Cupei Franței**: Orleans
(div. a n-a) — F.C. Paris (div. 
a Il-a) 3—1; Monaco (div. I) — 
Montpellier (div. a ii-a) 2—1. 
Returul la 3 iunie.

LA SYDNEY, meciul amical 
Anglia — Australia s-a terminat 
cu scorul de 2—1 (2—0) în fa
voarea jucătorilor englezi. Au 
marcat Hoddle, Meriner, respec
tiv Cole (din penalty).

INTR-UNA din semifinalele 
turneului de la Nagoya, echipa

1:59,0, Doina Beșliu (CSM Sucea
va) 2:02,6, Radu 2:03,6; 3000 m : 
Tatiana Conac (CA Roman) 9:19,0, 
Nese Getin (Turcia) 9:25,0, El. 
Fidatov (Delta Tulcea) 9:39,8 ; 
400 mg : Adriana Stancu (Farul 
C-ța.) 58,49, Doina Casian (Rapid) 
58,89, Tamara Deliu (CAU) 62,98 ; 
înălțime : Cornelia Popa (Dinamo) 
1,84 m, Monica Matei (CSȘ Lie. 
2' Buc.) 1,84 — record junioare, 
Katalin Sterik (Ungaria) 1,80 m; 
greutate : Elena Sarria (Cuba) 
20,40 — record național. Mihaeia 
Loghin (CAU) 19,55 m — nou re
cord, Mioara Boroș (Dinamo) 
16,88 m ; suliță ; Eva Zorgo-Ra- 
duly (U. Cluj-Napoca) 65,86 m, 
Caridad Colon (Cuba) 65,64 m. 
Ana Nunez (Cuba) 58,92 m, Cris
tina Dobrinoiu (Muscelul C-lung) 
57,14 m; BĂRBAȚI : 200 m : Clau- 
diu Sușelescu (Dinamo) 21,30, 
Bălțat 21,31, P. Szekernyes (U. 
Cluj-Napoca) 21,56 ; 800 m î Aidet 
Mehdi (Algeria) 1:49,3, Timurlenk 
(Turcia) 1:50,6, Em. Grec eseu 
(CAU) 1:51,3; 5000 m: Rașid Hab- 
șaoui (Algeria) 13:52,0, A. Nicu
lescu 13:54,4. Ev. Pirkin (U.R.S.S.) 
13:55,6 ; 20 km marș : Lio-dor Pes
carii (CSM Pitești) 1.28:20,6. C. 
Stan (Steaua) 1.29:09,0. C. Patu- 
șinschi (Olimpia) 1.29:46,0; 400 mg: 
Toboc 50,85, D. Melinte (CSM 
Suceava) 52,64, D. Iacob (CAU) 
53,22 ; 3000 m obst. : Vasile Bi- 
chea (Poli. Timiș.) 8:30.4, N. Voi- 
cu (Metalul) 8:36,0, M. Kacar (Iu
goslavia) 8:37,4; lungime : Vir
gil Costache (Dinamo) 7.49 m. Gh. 
Cojocaru (Știința C-ța.) 7,36 m, 
H. Trușcuiescu 7,36 m ; disc : 
Luis Mariano Vevis (Cuba) 67,74 m 
— record național, J. Martinez 
(Cuba) 66,42 m, I. Nagy (Steaua) 
65,80 m — record național ; cio
can : Nicolae Bîndar (Dinamo) 
73,02 m. T. Stan (Dinamo) 68,34 m. 
P. Lengyel (CAU) 66,26 m.

ROMÂNI Lfl TATA
Malihin cu 1:45,6. Locul doi a 
fost ocupat de echipajul Spa
niei, iar pe locul trei s-a cla
sat un alt echipaj al Româ
niei (M. Zahiu și Al. Giura). 
Gherasim Munteanu și Gheor- 
ghe Titu au terminat victorioși 
în proba de canoe dublu 500 m 
cu timpul de 2:01,5.

REGATA GRUNAU
LA CANOTAJ

în cadrul probei de 8 plus 1 
a Regatei de canotaj de la 
Griinau, echipajul feminin al 
României s-a clasat pe locul 
doi cu timpul de 3:23;08. Vic
toria a revenit echipajului 
R.D. Germane cu 3:15,94. Echi
pajul U.R.S S. a ocupat locul 
3 cu 3:27,70.

RECORD MONDIAL LA PRĂJINĂ i 
THIERRY VIGNERON 5,75 m !
în cadrul unui concurs des

fășurat duminică Ia Paris, fran
cezul Thierry Vigneron a sta
bilit un nou record mondial la 
săritura cu prăjina cu 5,75 m. 
Vechiul record era de 5,72 m și 
fusese stabilit în urmă cu^rei 
săptămîni de polonezul Vla- 
dislaw Kozakiewicz. Noul re
cordman este în vîrstă de 20 
de ani.

mania în cadrul semifinalelor 
„Cupei Davls» (grupa A a zonei 
europene). Alături de Borg vot 
mal evolua Kjell Johansson, Per 
Hjertquist șl Ștefan Slmonsson.

meni'ciian^
engleză Middlesbrough a între
cut cu 3—1 (2—1) selecționata
R.P. Chineze..

meciul internațional amical 
dintre selecționatele Ungariei șl 
Scoției, desfășurat la Budapesta, 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 
(1—0) în favoarea gazdelor. Au 
marcat Torocsik (2), Kerekl, res
pectiv Archibald.

LA OSLO, echipa Norvegiei vi
itoarea adversară a echipei 
României în preliminariile C.M. 
— a susținut un meci amical cu 
reprezentativa Bulgariei ciștiglnd 
cu 1—0 (1—0) prin golul înscris 
de Iacob.

TELEX"
ATLETISM • Campionatul de 

maraton al U.R.S.S.. desfășurat 
La Moscova pe traseul unde va 
avea loc concursul olimpic, a fost 
cîștigat de Volkov, cronometrat 
pe 42,195 km cu 2h 10:58 — cea 
mai bună performanță mondială 
a sezonului. @ La Wichita (Kan
sas) americanca Louise Ritter a 
stabilit un nou record al S.U.A. 
la săritura în înălțime cu 1,95 m. 
în proba masculină de aruncare 
a greutății. Brian Oldfied a ob
ținut 21,41 m. 0 în concursul de 
la Grudzendze, Jacek Wszola (Po
lonia) a cîștigat proba de sări
tură în înălțime cu 2,30 m. in 
proba similară feminină, compa
trioata sa Urszula Kielan a sta
bilit un nou record național — 
1,95 m.

BASCHET. ® Echipa masculină 
a Universității din Nevada 
(S.U.A.) și-a început turneul în 
R. P. Chineză jucînd la Palatul 
sporturilor din Beijing cu repre
zentativa țării-gazdă. Partida, la 
care au asistat peste 18 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu scorul 
de 88—79 (44—37) în favoarea bas
chet baliștiloa* chinezi.

CICLISM • — Turul ciclist al 
Ialiei a continuat duminică cu 
desfășurarea etapei a 16-a : Giu- 
lianova — Gatteo a Mare (229 km) 
care a fost cîșigată de Giuseppe 
Martinelli (italia), cronometrat cu 
timpul de Gh 36:01. în clasamen
tul general se menține lider ita
lianul Vladimiro Panizza urmat 
la 1:05 de francezul Hinault și la 
1:49 de spaniolul Ruperez.

GIMNASTICA Q Titlul d? cam
pioană a R. D. Germane a reve
nit în acest an Reginei Grabolle, 
care a totalizat la individual 
compus 77,45 puncte. Pe locul se
cund s-a clasat Katarin Rensch, 
cu 77.325 puncte.

HOCHEI • ..Cupa Stanley-, 
competiție care reunește cele mai 
valoroase echipe din America dî 
Nord, a fost cîștigată de echioa 
New York Islanders, care a în
vins în meci decisiv, cu 5—4 (du
pă prelungiri) formația Phila
delphia Flyers.

RUGBY • Echipa Noii Zeelan- 
de. aflată în turneu în AustraLita. 
a fost ținută în șah de selecțio
nata orașului Sydney, cu care a 
terminat nedecis : 13—13. Oaspeții 
conduceau la pauză cu 9—3.
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