
ÎNCHEIEREA VUITEI OFICIALE 
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 

TODOR JIVKOV
• Ceremonia semnării documentelor 
oficiale comune • Marele miting 

al prieteniei româno-bulgare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, au semnat, sîmbătă 
dimineața, in cadrul unei cere
monii care a avut loe la Pa
latul Consiliului de Stat, De
clarația comună și Acordul- 
program privind direcțiile de 
bază ale dezvoltării colaborării 
economice șl tchnico-științifiee 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria pină în anul 1990.

La ceremonie au participat 
tovarășele Elena Ceaușesea și 
Liudmila Jivkova.

In încheierea solemnității, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov au inchlnat • 
cupă de șampanie pentru În
tărirea continuă a prieteniei 
româno-bulgare, pentru dezvol
tarea tot mai intensă a cola
borării dintre partidele, țările 
$i popoarele noastre, in folosul 
și spre binele 
păcii, securității 
în Balcani, in 
întreaga lume.

Un moment 
programul vizitei oficiale 
prietenie efectuate in 
noastră de delegația de partid 
și de stat a Republicii Populare 
Bulgaria, în frunte eu tovarășul 
Todor Jivkov, l-a constituit 
mitingul prieteniei româno-bul
gare, organizat simbătă in Ca
pitală, în Sala Palatului Re
publicii.

La miting au luat parte mii 
de oameni ai muncii din Între
prinderi și instituții bucn- 
reștene.

Participanții la miting au 
intimpinat sosirea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și. Todor 
Jivkov cu deosebită căldură, 
cu sentimente de dragoste și 
stimă, cu intensă bucurie, ex
presie a satisfacției deosebite a 
întregului nostru popor față de 
rezultatele fructuoase ale nou
lui dialog la nivel înalt româ
no-bulgar.

Se scandează eu înflăcărare, 
minute in șir, „Ceaușescu — 
Jivkov !“,, nume devenite 
simbol al prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

în deschiderea mitingului an 
răsunai solemn imnurile de 
stat ale Bulgariei și RomânieL

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R„ 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 

întimpinați cu deosebită 
însuflețire, cu îndelungi ovații 
și urale, la miting au luat cu- 
vîntul tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general

lor, al cauzei 
și cooperării 

Europa și ia

deosebit in 
de 

tara

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și TODOR 
JIVKOV, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Cuvintările rostite de cei 
doi conducători de partid și de 
stat sînt urmărite eu deosebită 
atenție și subliniate eu vii si 
puternice aplauze.

In uralele celor prezenți la 
miting, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov se 
îmbrățișează prietenește, sa
lută eu miinile strins unite 
mulțimea care aclamă cu în
suflețire : „Ceaușescu — Jiv- 
kov _P.GR. — P.C.B. r, 
.R.S.R. - R.P.B. !*

Miile de participant la mi
ting dau astfel expresie stimei 
pe care o poartă celor doi con
ducători de partid și de stat 
satisfacției pentru noul dialog 
la nivel 
înscriind 
pagină in 
prietenie 
partidele, 
noastre.

Sîmbătă. 7 iunie, s-a înche
iat vizita oficială de prietenie 
pe care a făcut-o in țara noas
tră, la invitația “ 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, 
partid și 
Populare 
tovarășul 
secretar 
trai al 
Bulgar, 
liuiui de Stat 
Populare Bulgaria.

Ceremonia plecării a avut 
loe pe aeroportul Otopeni, Îm
podobit sărbătorește. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jivkova 
au sosit împreună la aeroport

Mii de bucureșteni veniți sici 
să salute pe cei doi conducă
tori de partid și de stat au in- 
timpinat cu ovații, cu urale 
sosirea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. S-a 
scandat cu însuflețire — 
..Ceaușescu — Jivkov !“, nume 
devenite simbol al prietenie! 
româno-bulgare.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae — 
un 
la
Cei doi conducători 
și de stat s-au 
și-an strins miinile 
și prietenie.

La rindul lor. 
Elena Ceaușescu și 
Jivkova și-au strins eu căldu
ră miinile, s-au Îmbrățișat r

înalt româno-bulgar, 
• nouă și strălucită 
cronica relațiilor de 
și colaborare dintre 
țările și popoarele

Corni teta! ni

delegația de 
de stat a Republicii 

Bulgaria, în frunte cu 
Todor Jivkov, prim
ai Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
președintele Consi- 

al Republicii

Ceaușescu și-a luat 
călduros rămas bun de 
tovarășul Todor Jivkov.

de partid 
îmbrățișat, 
eu căldură

tovarășele 
Liudmila

HtOLETAM PIN TOATg ȚĂRILE, UNjJl-VĂ 1

ZIAR AL CONSILIULUI' NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXVI - Nr. 9495 |4 PAGINI - 30 BANt | Luni 9 iunie 1980

Campionatele internaționale de lupte ale României
V 

UN FRUMOS SUCCES AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
11 VICTORII FINALE LA AMBELE STILURI'

■>

• Ștsfan Rusii a primit cupa atribuită celui mai tehnic concurent • Tlnărul Gheorghe Minea - o revelație

Vasile Andrei, în întrecere cu bulgarul D. Dimitrov, 
in fața căruia a obținut victoria la puncte. Foto: Ion MIHĂICA

Campionatele internaționale 
șl „Cupa țărilor latine1' 

la pentatlon modern
TREI «RENII -

IX PRIMA ZI
Federației române de călărie 

și pentatlon modern i-a reve
nit cinstea de a organiza edi
ția din" acest an a „Gupei ță
rilor latine", care are loc con
comitent cu Campionatele 
ternaționale din acest an, 
trecere tradițională, care se 
cură de un frumos renume 
ternațional și reunește de 
care dată pentatloniști de 
loare din întreaga lume. Situa
ție ilustrată, dealtfel, și de 
participarea din acest an — 47 
de sportivi din 8 țări: Bulga
ria. Franța, Italia, Mexic, Po
lonia. Spania, Ungaria și Ro
mânia, țara noastră aliniind în 
întrecere echipe, iar Me
xicul —

In organizarea Federației 
noastre de specialitate și a clu
bului Olimpia din Capitală, 
competiția din acest an a în
ceput sub cele mai bune aus-

Constantin MACOVEI

Sîmbătă și duminică, în sala 
de atletism de la complexul 
sportiv „23 August", au conti
nuat întrecerile campionatelor 
internaționale de lupte greco- 
romane și libere ale României, 
actuala ediție reunind la star
tul său sportivi din 11 țări, 
mulți dintre ei cu frumoase 
cărți de vizită. In aceste con
diții, disputa pentru locurile 
fruntașe a fost foarte aprigă, 
cei prezenți fiind martorii u- 
nor partide dinamice, deosebit 
de spectaculoase. Acesta este și 
motivul - pentru care apreciem, 
așa cum se cuvine, cele 11 vic
torii finale ale luptătorilor ro
mâni (șapte la greco-romane și 
patru la libere) : Mihai Boțilă 
(57 kg). Ion Păun (62 kg), Ște-

fan Rusu (68 kg), Gheorghe 
Minea (74 kg), Ion Enache (82 
kg), Petre Dicu (90 kg), Vasilo 
Andrei (100 kg), la greco-ro- 
mane și Gheorghe Rașovan (48 
kg), Aurel Neagu (57 kg), Va- 
sile Pușcașu (100 kg) și Andrei 
Ianko (4-100 kg), la libere.

In confruntările ulterioare, 
M. Boțilă a dovedit că înfrîn- 
gerea prin tuș suferită în pri
mul tur în fața colegului său 
de echipă M, Dumitru a fost 
un simplu accident. In lupta 
cu principalii săi adversari, Gh, 
Donev (Bulgaria), N. Zamfir și 
D. Tindeche, el s-a concentrat 
la maximum și a obținut vic
torii categorice, care i-au per
mis să cîștige concursul, deși 
pornea cu patru puncte de pe
nalizare încă din turul inaugu
rat De pildă, pe bulgarul Gh. 
Donev l-a depășit la un scor 
concludent : 15—4.

Ion Păun l-a învins detașat 
pe ungurul I. Sipeki, clasat pe 
locul secund, ca și pe principa
lul său adversar, pretendent la 
titularizarea în echipă, G. Du- 
mitriu. Tot prin descalificare 
a cîștigat și partida cu cuba
nezul R. Rodriguez, manifes- 
tlnd o bună pregătire de con
curs și precizie în finalizarea 
procedeelor de atac.

într-o formă foarte bună s-a 
prezentat Ștefan Rusu, care i-a 
învins pe toți adversarii întîl- 
niți: S. Houvard (Canada), E. 
Garcia (Cuba), AL Karlov 
(U.R.S.S.). Dealtfel, campionul 
român a primit și cupa atri-

Mihai TRANCĂ 
Costin CHIRI AC

(Continuare in pag. a 4-a)
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Campionatele naționale de tir ale seniorilor

CORNELIU ION 597 p LA PISTOL VITEZA!

$ i indiciul ediția 1919/80 a Diviziei A de rugbij

STEAUA, CONFIRMÎNDU-SI VALOAREA,
PRIMUL LOCTERMINA

Foto : M. ION
Lotul echipei Steaua, câștigătoarea ediției 1979/80 a Dlvlziei A jle 
rugby, campioană a țării.

Corneliu Ion, la campionatele 
naționale, cu gindul la... Olim

piadă !
Foto ; V. BAGEAC

Ca de atitea alte ori, proba 
de pistol viteză a constituit și 
ieri marele punct de atracție 
al campionatelor naționale de 
tir pentru seniori, încheiate la 
poligonul bucureștean Tunari. 
Pentru prima dată în acest se
zon, s-au întîlnit, în luptă di
rectă, toți cei care au aspirat 
la titularizare în lotul olimpic : 
s-au măsurat dorința celor 
doi titulari (C. Ion și M. Stan) 
de a demonstra că sînt, intr- 
adevăr, cei mai buni și ambi
ția celor care au pierdut, mai 
devreme sau în ultimul timp, 
„trenul" Jocurilor Olimpice 
(T. Tașcă și D. Iuga, în spe
cial). în cele din urmă, crite
riile selecționerilor s-au do
vedit a fi juste : Corneliu Ion 
a demonstrat cu prisosință că 
intră crescendo în formă, exact 
cînd trebuie, adică, acum, cu a- 
proximativ o lună înaintea 
concursului olimpic. Cu 597 p 
(299 +298) el s-a impus catego-

ric In fata partenerilor de în
trecere, singurul care i-a creat 
probleme fiind un oaspete din 
Ungaria, L Olab — 596 p — 
care a evoluat hors-concourș. 
In final. Marin Stan a urcat 
și el pe podium, pe treapta a 
doua, dar nu fără emoții : a 
trebuit să se întrebuințeze pen
tru a-i învinge intr-un baraj 
de 4 pe revelația (plăcută) a 
acestei ediții a campionatelor. 
Virgil Suciu (19 ani, provenit 
la Steaua- de la U. T. Arad, 
unde a fost pregătit de L Po
po viei), pe M. Bujdei, campio
nul de anul trecut, și pe ceho
slovacul Musicka. toti încheind 
întrecerea cu același punctaj : 
594 p. Dan Iuga și Teodor Taș- 
că n-au rezistat presiunii de 
concurs, căzînd tocmai unde...

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag. 2-3)

S-a Încheiat ediția 1979/1980 
a Diviziei A de rugby, titlul 
de campioană a țării revenind 
echipei Steaua (antrenori, A- 
drian Mateescu și Radu Dur- 
bac). Iată cîteva amănunte din 
meciurile ultimei etape...

„POLI" IAȘI — STEAUA 9—19 
(0—10). Meci frumos, deschis, 
cu contribuția ambelor forma- 
țiL Gazdele 
Gavrileț (un 
Grecu) și Mititelu — l.p. Oas
peții și-au asigurat victoria 
prin Roșu, Munteanu și Fuicu 
(cite un eseu), Codoi (transf. 
și l.p.) și D. Alexandru (transf.). 
A arbitrat, C. Udrea, (D. DIA- 
CONESCU, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN B. MARE 
— R. C. SP. STUDENȚESC 32-4 
(13—0). Echipa locală a dominat 
70 de minute, realizind o vic-

au înscris prin 
eseu transt de

prin Vlădescu 
(5), Ion Vasilo 
Varga (4), Ne-

torie meritat/, 
(8), Tirnancev 
(6), Pujină (4), 
gruț (3) și Cantea (2). Oaspeții 
au redus din handicap 
Gîrjabu (eseu). A 
Lemneanu. (V. 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — 
ȘOV 52—0 (26—0). 
istoric, la discreția sibienilor. 
Realizatori : Ioniță și Cocîrcă 
(cîte două eseuri), Zamfir, 
Banciu, Miron, Ungureanu, Hă- 
dărugă și Burcea (cîte un eseu), 
Lupăș (5 transf.) și Fieraru 
(transf.). A arbitrat R. Chiriae 
(L BOȚOCAN, coresp.).

In cuplajul de pe terenul din 
Parcul copilului, partide atrac-

prin
arbitrat AL

sasaranu.
C.F.R. BRA-

Meci fără

(Continuare in pag. 2—3)



ROSTII Of IA C.S.Ș. 10COMOIIVA BIJCUHEȘTI
DIN NOU CAMPIONI IA JUNIORI

Sîmbătă a fost „ziua decizii
lor" in turneul final al cam
pionatului rugbyștilor juniori. 
Și la Arad, titlul de campioa
nă a revenit echipei Clubului 
sportiv școlar Locomotiva 
București, care se dovedește, 
prin acest ultim succes, o au
tentică lideră a rugbyului 
nostru juvenil. Disputînd fina
la cu R. C. Grivița Roșie, for
mația aliniată de profesorul 
Constantin Vasile a reușit o 
victorie reconfortantă : 18—0
(10—0). Atuurile sale s-au nu
mit 
zică, 
teren 
gabii 
miul“

Locomotiva a punctat repede, 
prin Gh. Dumitru (1. p. min. 7), 
Impunînd în continuare rit
mul, eseul înscris de Cămară 
în min. 17 reprezentind conse
cința firească a superiorității 
ta joc. A mai înscris, după pă
tau minute, Gh. Dumitru, tot 

p., pentru ca după 
grivițenii să aibă — 
bune — o tresărire de 

Ei s-au instalat în 
advers, dar drumul 
rămînea închis. Și, to- 
avut șansa unor k>vi-

excelenta pregătire fi- 
deosebita mobilitate în 
și registrul tactic irepro- 
(o remarcă pentru „de- 
Coman).

din 1. 
pauză 
minute 
orgoliu, 
terenul 
■pre but 
tuși, au 
turi de pedeapsă din bune po
ziții, pe care Dugaia și Duță 
le-au ratat însă cu seni
nătate. Scăpată cu fața cu
rată din acele minute 41—46, 
Locomotiva a preluat ini
țiativa, Cămară a plonjat 
tatr-un al doilea frumos eseu 
(min. 54). iar Stoica l-a imitat 
in min. 75.

Arbitrul Th. Witting a con
dus echipele : LOCOMOTI
VA : Iliev — Cămară, T. T)U-* 
mitru. Stoica, Dănălache — Gh.

Dumitru, Coman — Cantoneru, 
L. Constantin, Dinu — Mata- 
che, Frăsineanu — Tureu, 
Ariașu, S. Popescu ; R. C. GRI
VIȚA ROȘIE : Dugaia — 
Gheorghe, Nicolae, Gheorghi- 
escu, Mazîlu — Manolache, Po- 
deanu — Duță, Moraru, Beren- 
de — Pongracz (Marcu), Di- 
neeeu — Bratu (Cărbunarul, 
Ciută, Benguș.

Meciul pentru locurile 3—4 a 
fost o finală mică „în fami
lie", el opunînd două formații 
din Iași (lucru absolut remar
cabil !) : Liceul Metalurgic și 
C.S.S. Unirea. A câștigat prima 
echipă, cu 18—8 (4—0), victorie 
neîndoielnică, realizată prin 
punctele lui Albișteanu (2), 
David, Afloarei — eseuri, unul 
transformat de Tiliuță. Pentru 
Unirea, care are meritul de a 
fi jucat deschis în orice mo
ment, au 
Bălan (cîte 
X Vasilică.

Partidele 
a doua a 
disputat dimineața, pe o ploaie 
măruntă, contenind spre prînz. 
după ce înmuiase însă serios 
gazonul. Locul 5 a revenit, pe 
merit, C. S. Ș. Viitorul Cluj- 
Xapoca : 8—3 (8—3) cu C. S. Ș. 
2 Constanța. Jocul a fost arbi
trat de D. Grigorescu. în fine, 
meciul pentru locurile 7—8 
(condus de C. Cristăchescu) a 
fost decis de tinerețea (!) 
C-S.S. Triumf București, de
oarece scorul a rămas alb 
după 80 de minute, iar C. S. Ș. 
Locomotiva Oradea era mai 
ta... vlrstă cu 3 luni și jumă
tate.

înscris Hodorca și 
un eseu). A condus

pentru jumătatea 
clasamentului s-au

Geo RAETCH1 
loan IOANA

POLOIȘTII ROMANI (3 VICTORII) AU CÎȘTIGAT

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE JUNIORI
Echipa secundă neînvinsă in fața oaspeților !

I
I

SERL

DIVIZIA A
(Urmare din nag 1)

live, dar care, din păcate, s-au 
desfășurat într-un cvasi-anoni- 
mat...

★
In deschidere, R.C. Grivița 

Roșie a dispus de Rulmentul 
Birlad cu - -- 
patul unei 
nițiativa a 
gazdelor, 
rugbyștilor 
Moraru și 
demonstrat 
eseuri realizate: 
(două), Podărăscu 
plus trei transf.

Marin și 
Pentru

33—9 (15—3), la ca- 
întreceri în care i- 
fost net de partea 
Apetitul de joc al 
pregătiți de Viorel 
Radu Demian este 
și prin numeroasele 

E. Ștefan 
(două : în 

și o l.p.), 
Al. Marin și Bidirel (cîte
una). Pentru oaspeții au
Înscris Dranga și Grigoriță — 
cîte o l.p. și Mihalcea — drop. 
A. arbitrat A. Găgeatu.

In cel de-al doilea meci, Di
namo, care a înțeles xă păs
treze pînă la finele campiona
tului o cadență alertă, a între
cut la un scor de proporții 
XV-le Universității din Timi
șoara, cu 57—12 (21—6). Peste 
verva remarcabilă a majorității 
Jucătorilor dinamoviști, dorim 
totuși să semnalăm evoluția 
frumoasă a studenților. Deși

DE RUGBY
lipsiți de cîțiva titulari (Matei, 
Ioniță, Tătucu) ei n-au înțeles 
să cedeze nici atunci cînd rug- 
byștii dinamoviști au luat un 
avantaj, practic, irecuperabil. 
Au înscris: Aldea (3 eseuri), 
Petre (două eseuri și o transf.j, 
Zafiescu și Marghescu (cite do
uă eseuri), Paraschiv (un eseu 
și două transf.), Constantin (4 
transf. și o l.p.), respectiv Baicu 
— drop și eseu și Peter — Lp. 
ți transf.

De subliniat buna prestație a 
arbitrului Octavian Ionescu din 
Constanța, într-un meci care 
prin spontaneitatea și rapidita
tea fazelor l-a solicitat necon
tenit.

Tiberiu STAMA
La sfîrșitul actualei ediții a Divi- 

ilei A de rugby, clasamentul se 
prezintă astfel :
' STEAUA 

Dine mo 
Farul 
R.C. Gr. 
Știința B. M. 
Știința Petroș. 
C.S.M Sibiu 
„U“ Tknișoora 
,^oS- tați 
R.C. Sp. stud 
Rapid 
Rui. Bir Iod 
Vutca n 
QFJL Brașov

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

W. 
ti. 
tt. 
O. 
14.

R.

26 24 1
26 23 0
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20 1
18 3
15 1
14 1
10 3
11 0
9 3

I 932-155 75
3 659-123 72
5 593-197 67
5 363-175 65

10 377-269 57
II 293-269 54

49
48
47

13 256-32C
15 254-305
14 202-365 

• 3 15 294-366
1 0 II 
7 1 1«
3 1 22
2 2 22

224-501
179-428 
130-575 32 
1O5-7M 3!

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

nu le prea este locul, adică la 
mijlocul clasamentului.

Proba de pușcă liberă 3X40 f, 
«cuiul* tirului nostru a ră
mas, în continuare._ tot așa ! 
In această ultimă ocazie de a 
demonstra salturi calitative 
normale — dacă e să judecăm 
după condițiile de pregătire 
avute, cu deosebire în ultimul 
an — rezultatele au rămas oele 
cunoscute de multă vreme, adi
că mediocre, necompetitive. 
Cele 1152 de puncte ale câști
gătorului nu permit nici mă
car acordarea titlului național, 
ele aituîndu-se sub baremul 
minim necesar (1155 p). In a- 
ceste condiții, mult mai intere
santă a« fost întrecerea trăgă
torilor de la mistreț alergător, 
în care învingătorul, S. Manea, 
își datorează victoria ultimului 
foc (doar 7 p !) al celui ce a- 
vea să se claseze al doilea, N. 
Popescu. Titlul pe echipe n-a 
fost acordat. întrucit antrenorii 
au dat componența formații
lor... după începerea concursu
lui ’

REZULTATE TEHNICE • pistol 
viteză, individual : I. Cormeliu Ion 
(Steaua) — campion national 5S7 p, 

2. M.star? (Steaua) 594/146 P, 2. 
V. Suclu (Steaua) 584/145/142 p 
(nou record național de juniori),
4. M. Rujdel (Steaua) 594/145/141 p,
5. F. Irimia (C.S.U. Brașov) 581' p, 
8. M. D. Vlnț (Steaua) 591 p, 7. 
D. luga (Dinamo) 591 p ; echipe ■ 
1. Steaua i nas p, ș. steaua li 
1130 p, 3. Dinamo 1161 p ; pușcă 
liberă, 3 X 40 f, individual : L

<1
41

Ccsrațoîu (LEJJ.j 
Boboșcâ (Pionierul) 
Mines cu (Pionierul)

întrecerile turneului Internațio
nal de polo-juniori, continuate 
stmbăta la bazinul Dinamo din 
Capitală șl Încheiate duminică 
seara, au confirmat superioritatea 
netă a celor două selecționate ro
mânești. Dar dacă succesul pri
mei noastre reprezentative era 
oarecum scontat, evoluțiile secun
zilor au surprins realmente. După 
victoria In fața cehoslovaciei, se
lecționata B a României a între
cut șl puternica formație a Olan
dei cu 7—5, la capătul unul med 
palpitant. Olandezii au condus cu 
2—0, echipa noastră cu 4—3, dar 
înaintea ultimei reprize oaspeții 
s-au aflat din nou în avantaj 
(5—4). în ultimele 5 minute, echi
pa condusă de Zamfirescu și Ar- 
sene * jucat fără greșeală, a În
scris de 2 ori. clștigînd pe me
rit. In cursul după-amiezii, susți- 
nlnd al 3-lea med la 24 de ore. 
secunzii nu au mal avut forța 
necesară obținerii unei noi victo
rii, termlnînd totuși la egalitate 
cu reprezentativa Bulgariei (3—3).

Cel mai frumos med al turneu
lui l-au oferit cele două formații 
ale țării noastre. Cu un minut șl 
Jumătate Înainte de sflrștt, sco
rul era egal (9—9). prima repre
zentativă, cu forțe mal proaspete 
reușind să se desprindă în final 
șl să cîștige (12—9). Aceasta s-a 
impus net și în partidele cu Bul
garia (9—5) șl Cehoslovacia (7—4) 
printr-'jn Joc mal variat în atac. 
Ea * primit tasă nepermls de 
multe goluri datorită în special

superilciaJitâții portarului Cretu.
Derby-ul turneului a pus lață 

In rață primele selecționate ale 
României șl Olandei. De această 
data, formația română l-a avut In 
poarta pe Sorin Dlaconu, care a 
avut cfteva intervenții salvatoare. 
Șl coechipierii săi s-au mișcai 
mai viguros In atac, au știut să 
fructifice situațiile de „om in 
plus**, riștigind cu 7—5 o partidă 
în care au avut permanent ini
țiativa Diferența putea fi mult 
mal mare, dacă tinerii noștri po- 
loiști nu s-ar fi dovedit inexpli
cabil de nervoși în anumite si
tuații, primind goluri ușor evita
bile din partea unei echipei care 
nu reprezintă încă o mare valoare 
în Ierarhia europeană a juniorilor. 
Oricum, atit prima noastră se- 
iecțioinată, cit și cea secundă me 
rita a fi evidențiate pentru evo
luțiile lor in ansamblu.

Rezultate tehnice. — ‘ '
(B) — OLANDA 7—5
1— 2, 3—0). Arbitri :
(Italia) și Medianu __________
Au marcat : Szabo 2, JLanu 2, 
Sterpu, Malecu, Szasz, respectiv 
Uerboom 3, De Jong 2 ; ROMA- 
NL\ — BULGARIA 9—5 (2—3.
2— L 3—0, 2—1). Arbitri : Witzke
(B.F.G.) și Biro (Ungaria). Au in
serts : Dezmireanu 2, Dan Cris
tian 2. Selegean z Ciobăniuc, 
Chiriță, Hagiu, respectiv Bonev 
i, Anghelov, Nestorov, Suscov > 
ROMANIA țB) — BULGARIA 9—3 
(S—1, 1—1, 1—1, 1—0). Arbitri :
Pichetto — Șilha. Realizatori :

ROMANIA 
(P-2, 3—1, 

Plchetto 
(România).

Șerban, Sterpu, Pantea, respectiv 
Iliev, Angbelov, Bonev ; ROMA
NIA — CEHOSLOVACIA 7—4 
(2—2, 2—0, 2—1, 1—1). Arbitri ■ 
Witzke — Biro. Au marcat : Ha
giu 3, Selegean 2, Moiceanu 2. 
respectiv Eschwig 2, Vichra, E- 
brey ; ROMANIA — ROMANIA 
(JB) 12—9 (2—2, 1—2, 5—4, 4—1).
Arbitri : Witzke — Medianu. Au 
înscris : chiriță 3, Dan Cristian 
2, Selegean 2, Hagiu 2, Moiceanu
2, Vespe, respectiv Jianu 3, Șer
ban 2, Pantea, Tulau, Mâdescu, 
Tătaru ; OLANDA — CEHOSLO
VACIA 10—3 (1—0, 2—0, S—2.
4—1). Arbitri • Biro — Pichetto. 
Realizatori : Vreeburg 3, De Jong
3, Van den Bosch 3, Lagrand 
(Olanda), respectiv Borsig 2, Kos- 
aak ; BULGARIA — CEHOSLO
VACIA 7—3 (2—0, 4—2, 0—I, 1—0) 
Arbitri : Biro — șilha. Au mar
cat : Suscov 4, Bonev 2, Nestorov 
OBul.), respectiv Borsig, Peciar, 
Eschwig ; ROMANIA — OLANDA 
T—5 (2—1, 2—0, 1—2, 2—2). Arbitri; 
Plchetto — Witzke. Au înscris : 
Selegean 3, Hagiu, Moiceanu, Dan 
Cristian, ciobăni uc, respectiv De 
Jong 3, Van den Bosch, Nonnekes.

A. VASILIU
final

3 3 
3 2 
3 1 
3 0

Clasament
1. ROMANIA 
î. OLANDA
3. BULGARIA
4. CEHOSLOVACIA

Echipa secundă a , _ __
a evoluat In afară de concurs.

0
0
0 
o

țării

«
4
2
a

noastre

I
I
I
I
I
I
I
I
I

0
1
2
3

23-14
26-17
10-24 
ie-23 I

I

I.C.I.M. BRAȘ( 
GREȘUL BRÂU

BRAȘOV, SJBfU 
foarte disputat în 
angajate direct î 
evitar ea retrograd 
cu multă ambiție 
ab undind faul t ur
tehnico-tac-.ice G 
cat mai mult si 
in timp ce oasp 
pentru varianta 
grație căruia au 
sfert de oră dou 
ratate insă de < 
Ologu Treptat, b 
să se impună și, 
de numad 7 min 
marcaj se modific 
în favoarea echip 
bele goluri au f 
FUNKSTELN : în 
centrarea lui Adan 
— șut puternic ia 
»ată din apărătorii 
mai liniștit după 
s-a desfășurat In 
nare a formației g 
rile lui Adami, G 
pean, precum ș 
portarului Ungur 
ea s<x>rul să rărr 
in prima repriză.

A arbitrat exce 
(Timișoara).

I.C.IJM. : Cosma 
Lupuțan, Lie — < 
lean, Adami — J 
Șișcă H), Funks te

FROGRE^Pr*" 
Oprea, Mir-ai. Cri 
Ro^loruV — 5>?-â.go 
boc), Ologu, Gh. (

DINAMO BUCUREȘTI 
CiȘTIGĂ „CUPA DE

TG. JllJ, 9 (prin telefon). 
Iubitorii sportului din loca
litate au umplut pînă la 
refuz tribunele, intuind că vor 
asista la un spectacol handba
listic de calitate. Intr-adevăr, 
(deși din echipe lipseau mulți 
jucători de bază, prezenți a- 
cum în lotul reprezentativ care 
evoluează în Spania) Dinamo 
București și H. C. Minaur Baia 
Mare, finalistele ediției din a- 
cest an a „Cupei de primă
vară" la handbal masculin, au 
demonstrat virtuți de necon
testat Dinamo s-a prezentat la 
acest ultim act al cupei mai 
viguroasă, cu un lot mai omo
gen de jucători, ceea ce a per
mis elevilor lui Oprea Vlase 
să se detașeze — la început 
mai anevoios — in Învingători

(24-21 CU H. C. MINAUR BAIA MARE) 
PRIMĂVARĂ" LA HANDBAL MASCULIN

Dacă 
plusul lor era 
goluri (6—4), 
pus complet 
din min. 22 
10—6 — min. 

. 35), forța de

fără probleme (24—21). 
pînă ta min. 18 ] " 
de numai două 
dinamoviștii au 
ttăpînire pe joc 
(9—5 — min. 26, 
30, 13—7 — min.
pătrundere și de aruncare a 
hri Andreescu și Cosma — du
minică în excelentă zi — ca și 
apărarea exactă de care au dat 
dovadă fadlitîndu-le succesul. 
Pe contraatac, de cîte ori a 
reușit să „fure" mingea adver
sarilor săi, Cosma a marcat 
goluri de toată frumusețea, 
meritind pe deplin aplauzele 
spectatorilor.

Handbaliștii băimărenl, pe 
fondul formei bune prinse 
de Dinamo, au comis multe

inexactități, începînd cu pase 
greșite, de care au profitat ad
versarii lor, în plus, ei au avut 
șl o apărare vulnerabilă. Mi
naur n-a reușit să transforme 
4 aruncări de la 7 metri (Oros 
min. 12, lacob min. 23, Lupui 
min. 40 și Tyukodi min. 48). 
Meciul s-a încheiat cu rezulta
tul de 24—21 fiO—7) în favoa
rea echipei Dinamo București.

Au marcat : 
Cosma 6, Ștef 
Matei 2, Oprea 
namo, respectiv 
Avram eseu 3, Marta 3, Halma- 
gyi 3, Oroș 2, Panțiru 1. Au 
arbitrat bine R. Antocbi șl H. 
Eoschner (Brașov).

Andreescu 9, 
3, Becicheri 2, 

2 pentru Di- 
Dan 5, Lupui 4,

Ion GAVRILESCU

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag 1)

picii. Ca de obicei, stadionul 
clubului gazdă a fost pregătit 
sărbătorește, o ambianță caldă 
ți un public entuziast au asi
gurat un cadru de întrecere 
pe care și l-ar dori orice pen- 
tatlonist. Terenul de concurs, 
In ciuda ploii căzute sîmbătă 
după-amiază, s-a prezentat ți 
el in condiții optime, pentru 
ca să nu mai vorbim că, spre 
deosebire de alți ani, organi
zatorii au asigurat un număr 
corespunzător de cai, de va
loare apropiată, care să ofere 
șanse aproximativ egale tutu
ror participanților. Să mai 
menționăm că vremea a fost 
ieri splendidă pentru concurs, 
astfel că toți sportivii, gazde 
ți oaspeți, au avut toate condi
țiile să-și verifice potențialul 
fizic ți tehnic ct> mai bine de 
o lună înaintea Jocurilor Olim
pice de la Moscova.

Cuvîntul de bun venit oas
peților de peste hotare ți de 
succes adresat tuturor partici
panților a fost rostit de pre
ședintele Federației române de 
călărie ți pentatlon modern, 
general It Victor Stânculescu. 
după care a avut loc tragerea 
la sorți a cailor pentru prima 
serie de concurs, formată din

12 concurenți aparținlnd tutu
ror țărilor competitoare. Ope
rație așteptată, de regulă, cu 
cel mai mare interes, dată fi
nd importanța 
obținerea unui 
ridicată, sau a 
mai scăzut. Cel 
interesat calul 
să-1 tragă 
pentru că doream foarte mult 
ea multiplul nostru campion să 
nu fie... stopat de neșansă toc
mai acum, la ultimul concurs 
de verificare. Mingea de celu
loid trasă din Cupă de Dumi
tru Spârlea purta numărul 4. 
Deci, calul Pescăruș, uu pur 
singe de 12 ani, o noutate pen
tru sportivul nostru I Poate 
tocmai pentru acest fapt, Du
mitru Spârlea a mers destul 
de prudent, cu multă atenție 
la fiecare reacție a calului, l-a 
preocupat, cum era ți firesc, 
mai mult ' 
greșeală 
obținerea 
tentativă 
deplin.
parcurs traseul (800 metri, 15 
obstacole, 18 sărituri) fără gre
șeală, în timpul de 2:06,2, deci 
cu țase secunde mai mult de- 
eît baremul de 2 minute care 
l-ar fi permis să obțină punc
tajul maxim. Cu cele 1086 de 
puncte, Dumitru Spârlea mar-

pe care o are 
cal de valoare 
altuia de nivel 
mai mult ne-a 
pe care urma 

Dumitru Spârlea,

trecerea corectă, fără 
a obstacolelor, dedt 

unui timp record, 
care i-a reușit pe 
Campionul nostru a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iehează un start bun și are po

sibilitatea să-și dovedească din 
nou — așa cum a făcut-o în 
acest an la Paris, Erevan șl 
Budapesta — capacitatea de a 
obține la Jocurile Olimpice de 
la Moscova un rezultat foarte 
bun.

Din prima echipă a țării 
noastre a mai evoluat ta pri
ma zi Eugen Pop, care a în
călecat calul Azur, același care 
i-a tăcut multe greutăți' debu
tantului Lucinel Țintea, In pri
ma serie. Deși a fost verificat 
ta mod special de juriul între
cerii, Azur n-a corespuns aș
teptărilor nici în cea de a doua 
serie, astfel că Eugen Pop n-a 
putut încheia nici el parcursul, 
fiind nevoit să abandoneze.

Din cei 24 de sportivi care 
au luat startul în prima zi, nu
mai trei au reușit să realizeze 
punctajul maxim — 1100 p — 
doi ta prima serie, iar unul în 
cea de a doua. Este vorba de 
Rumen Dimitrov și Velcio 
KUnciarov din Bulgaria și Pier- 
paulo Cristofori din Italia, ul
timul Inregistrînd cel mai bun
timp, 1:53,1, față de 1:59,10 si, I 
respectiv, 154,2 obținute de I 
concurenții bulgarii ’

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Aii, de la ora 10, următoa
rele două serii ale probei de 
călărie.

Mih

ENERGIA GF 
GHIU-DEJ - 
CIMPULUNG

GH. GHEOKGHIi 
telefon). Meci de 
angajament (intre 
„cu cuțitul la os“) 
spectaculoase de s<d 
cut celor aproxir 
spectatori (unii ei 
Mușc elenii au înc 
deviza „n-avem ce 
min. 8, Badea cer 
BRESCU înscrie 
0—1 ! După 4 mina 
posibilitatea maj 
dar se oțxur.e C. 
ectiilibrează și, 
PE7TCU speculează 
apărării oaspeților

La reluare, gazd 
insistente st in i 
teanu centrează ' de 
FRASIN reia s 
capul : 2—1. Fază t 
55, de data acea 
Pe:cu si înscrie El 
peții însă nu cedea 
minute. Avram gr< 
reșre si PA_NFIL 
prop iere 
cehul spre punetu 
Acesta vtne Pi 
lași P.ANFIU «sal? 
de la 14 m. Tmaiu 
pa oaspete tn atac 
încheie eu o eehlt

Arbitrul I. Rom 
condus bine următe

Trandafir, 
lescanu ; min. 64 
ber — Avram, Boi 
— Ene, Petcu. Mihi

MUSCELUL : D. 
Păun, Mluțu, Posl 
geanu, Bădescu (n 
Badea — IPobresci 
revGlanu (min. 50

Pai

V. MARIN (Dinamo) A 
„CUPA OLIMPIA" LA

Disputele din cadrul „Cupei 
Olimpia4* ia ciclism au continuat 
sîmbătă și ' ‘ “
a IH-a si 
contratimp 
o alergare 
contratimp, 
șeaua București __________ _
pe distanța de 26 km. a dat ciș- 
tdg de cauză rutierului Valentin 
Marin de la Dinamo, In fapt 
campionul nostru de mai mulți 
ani ai alergărilor solitare. Deși 
a bătut vîntul din lateral, atît 
la ducere c£t jl la întoarcere, 
V. Marin a acoperit distanța în 
34:33, cern ce reprezintă o medie 
orară bună pentru cursele de 
contratimp individual : 45,151 km. 
In această etapă, foarte bine 
s-au mai comportat C. Nicolae

CÎȘTIGAT 
CICLISM

I

duminică, cu etapele 
a rv-a, o cursă 
individual, urmată de 
pe circuit. Cursa 

desfășurată

de
de 

pe șo- 
Alexandrla,

(Dinamo), sosit la o distanta 
numai 13 a față de câștigător 
de asemenea. A. Antal 
Brașov).

Ne-a surprins neplăcut atitudi
nea nesportivă a Iul R. '/.li. 
van, de la Voința Cluj-Naipoca, 
campionul de juniori, de anul 
trecut, al curselor de contratimp 
Individual, care a fost surprins 
de arbitri rulînd în plasa unui 
vehicul. Pentru această atitudine 
a șl fost penalizat Cu retrogra
darea în clasamentul etapei, eu 
2 min. (deși sancțiunea firească 
ar fi fost eliminarea din compe
tiție 1). Iată . clasamentul acestei 
etape ; 1. V. Marin (Dinamo)
34:33, 2. C. Nicola» (Dinamo)
34,45, 3. A. Antal (CIBO Brașov) 
35,M, 4. T. Sirbu (Dinamo) 35,09,

de 
st 

(CIBO

Moldo-

L L Gancea (Dinamo) 35,23. 
Ultima etapă, a rv^a, a 

urmărită de un mare număr 
spectatori. Ea s-a desfășurat 
un traseu in circuit (60 ture 
66 km), pe strada Cîmtrtnei, 
imediata apropiere a Arcului_
Triumf. Șl de data aceasta. Va
lentin Marin a fost la înălțime. 
Evadat din pluton alături de Tr. 
Sirbu, C. Căruțașu si I. Gancea, 
a reușit împreună cu colegii săi 
de acțiune să prindă din urmă 
(kru un tur, apoi cu do-uă !) 21 
de sportivi (dintr-un total de îl 
cățl au luat startul). Mereu în 
frunte, foarte activ în bătălia 
pentru puncte la sprinturi (sprin
turi din 5 în 5 ture), V. Marin 
® însumat 27 p, ceea ce l-a a- 
dus primuj loc în clasamentul e-

fast 
de 
pe
în 
de

tapei șl totodată șl primul loc 
ta clasamentul general al cursei, 
lata clasamentul etapei a IV-a : 
L V. Marin (Dinamo) 11 p, 1 
Tr. Sirbu (Dinamo) 26 p, 3. N. 
Savu (Dinamo) M p, 4. C. Căru- 
Șașu (Dinamo) 23 p. S. C. Pa
raschiv (Dinamo) 10 p. Clasa
ment general : 1. V. Marin, Z Tr. 
Sirbu, 3. C. Căruțașu.

Tot duminică, clubul sportiv 
Olimpia a organizat alergări si 
pentru vltezlști. întrecerile, des
fășurate pe velodromul Dlnamo, 
au dat următorii cîștlgători : vi
teză, juniori mici — D. Frunză 
(C.S.S. 1), juniori mari — Fl.
Popescu (C.S.Ș. 1), seniori —
Ion George (Dinamo) ; urmărire 
Individuală, juniori mici — M. 
Ianoș (STIROM) ; adlțlune de 
puncte, juniori miri — C. Ciulei 
(C.SR. Steaua), juniori mari — 
M. Prună (C.S.S. Steaua).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

I
I
I
I
I
I
I

MINERUL GURA 
— TRACTORUL I 
(1—0). Unicul gol 
de losep (min. 15).

NTTRAMONIA 1 
CJSJM. SUCEAVA : 
înscris : Moise (mir 
frntR. 78).

PORTUL CONSTj 
BOTOȘANI 0—1 (0- 
Dărăban (gnir^ 54).

UNIREA FOCȘA1 
BRAȘOV 3—0 (1—0) 
Rusu Cmin. 11), Sin 
Gheorghe (min. 67).

DELTA TULCEA 
STANȚA 3—1 (1—0 
Rotaru (min, 46 — < 
des cu (min. 63 șl 
Constantin (min. 76)

CIMENTUL MED 
TORUL VASLUI 6 
marcat : Gache o 
SUmoiu (min 25), /

F.C. BRAILA 
GHEORGHENT 3—2 
scris : Bezman (m 
Traian frnki. 83), 
ghi (min. 10), Szav

Relatări de la D. 
Stoiciu, P. Euache 
P. Comșa, A. Movie

1. F.C.M, BV. M
2. F.C. Constanța 31
3. C.S. Botoșani 31
4. Delta Tulcea 31
5. Unirea Focșani 31
6. Minerul G. H. 31
7. F.C. Brâîkj 31
8. Nîtramonio 31
9. Vrrtorul Vaskii 31

10. C.S.M. Suceava 31
11. Omen tul
12. Tractoru’ Bv. y
13. Vmtorul Gheorg. 31
14. I.C.I.M Brașov 31
15. Prog. Brăila 31
16. Muscelul 31
17. Energia 31
18. Portul Constanța 31

ETAPA VIITOARI
15 iunie) : Progresi



M&ierul Gura Humorului (1—2), 
Viitorul Gheorgheni — Delta Tul- 
cea (1—3), F.C.M. Brașov — Por- 

>RO- tul Constanța (3—1), C.S. Boto-
‘ șani — Unirea Focșani (1—3),2—0) Viitorul Vaslui — F.C. Brăila

‘ (2—3), Tractorul Brașov — C.SJd.
. Suceava (0—1). F.C. Constanța —
echipe Energia Gh. Gheorghiu-De]
pentru (0—1), Muscelul Câmpulung —

judat Nitnamonia Făgăraș (0—3). Cl-
îervos, meniul Medgidia — I.C.IJd- Bra-
•eșelile $ov (0—2).
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SERIA A Il-a
JOC MAI BUN, 

VICTORIE CLARA !
PROGRESUL-VULCAN - 

RAPID 3-1 (2-0)
Trăind „emoții care ucid- (mă

car la figurat, dacă nu și fii pro
priu) — Rapid a egalat in mln. 
90, in Cupă, pe Dinamo șt a 
eliminat-o, a fost egalată tot In 
mln. 90. tot in Cupă, de „Poli", 
și a fost ea eliminată — echipa 
gluleșteană a început șl ieri 
derbyul său <ru Progresul-Vulcan 
cu o lovitură de teatru împo
triva ei, o lovitură pe care o 
poți compara cu un upercut u- 
luitor care te aruncă de la 
primele schimburi de pumni 
peste corzile ringului... O cen
trare simplă a iul Marica In 
min. 5, doi napidlștl, portarul 
Kmiță șl fundașul Pirvu, sfc: 
primii la minge, se încurcă re
ciproc, se fistic esc ca doi copii 
balonul ajunge ca tm tort pe 
-Bt% în fața Iul ȚEVI care, de 
M 1 metri de poartă, 11 Împinge 
ușor ca bună ziua în plasă : 
1—0. Groggy în acest minut, nău- 
cită de o întîmplare nefericUJ, 
echipa glujeșteană va .Juca orb 
o (întreagă repriză. încercări m- 
dlvlduale repetate de zeci d< 
ort de a trece prin zid. alint 
amețite pe spații mici, togheeute- 
11 fără noimă, singurele acrtum 
frumoase aparținând Iul M-tocrc- 
șl Ion Ion, dar bombele lor 
spectaculoase din min. 11 (L 
respectiv, min. 14 au ocoik — 
șansă Progresul, ghinion Rapid' 
— poarta lui Bulancea... B> 
aceeași primă repriză, Progreaul- 
Vulcan a fost „cu un cap peste* 
adversara ei. Ne referim la eoc- 
cepția Jocului, la desfășurarea 
lui cursivă. aerisită, eficientă, 
deschisă pe extreme, care «e 
plimbau în voie ca pe bulevar
dul Giulești, Marica și Zamfir 
semăntnd panică la aproape fie
care incursiune a lor. Progresul- 
Vulcan a fost ..cu un cap peste" 
și prin... capul Iul Tevl (exce
lent acest atacant, cum de nu 
s-a putut el afirma și la Dinamo 
rămtoe un mister !). care atst In 
stilul său aerian cit șl în min
gile lucrate la picior s-a Jucat 
de-a pisica cu șoarecii în careul 
rapidist. Coautor (împreună eu 
Cristea) la o ratare „cit casa" 
tn mln. 41. ȚEVI va ridica sco
rul la 2—0 un minut mal tîrziu.

-4a o „acțlune-șnur" pe aripa 
stingă. Același Tevl avea, să fie 
la un pas de noi goluri în min. 
50, apoi în min. 55. el fiind — 
practic — nemareat de nimeni fc 
jocul de ieri. în care • tăcut 
hancea-parcea apărarea rapkltstă. 
Totuși, 2—0, scorul psihologie cel 
mai periculos după opinia antre- 
narffibr — cei oare conduc fiind 
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«țatgerat de liniștiți, un M>gur 
qjol, „de apropiere^, dfcd aripi 
celor conduși, care nu de puține 
ori „întorc" rezultatul — >-* re
zistat șl în min. FT • ac
țiune a lud Grosu se Încheie eu 
gotul lui ȘUMULANSCHL Rtoterr. 
ta eîteva minute de o *ouA lo
vitură de teatru. Manea reluînd 
în min. 60 peste poartă o cen
trare la care toată lumea — 
Jucători și spectatori — râmăeesc 
tablou. Un 2—2 care a iooc ta 
vlrful bocancului extremului ra- 
pddist... Cine știe ce ar fi urmat
după aceea ? Ceea ce rttaa teă 
sigur cu toții este faptul ei r- 
tuncl cînd nimeni nu se Htal 
aștepta MARICA înscrie wea la 
mondiale" în min. 77, șut cu «t2n- 
gul, din colțul careului mare, te 
unghiul lung, la vindu — goi 
mare ! — consfințind c victorie 
meritată a echipei Iul Iordache. 
Meritată pentru că Jocul tovfc- 
gătoriJar a avut permanent o 
lumină în plus, a fost limpede, 
* fost un Inteligent efort obiec
tiv care a avut mai ușor declt 
se bănuia cîștig de cauză în 
fața ,.soliștilor" rapldlștl luptfnd 
ptnă M disperare, dar hipptr.d 
fără orizont (cu excepția Iul Ion 
Ion, Mateescu șl Gnosu), eu 
capul în jos, cu privirea în pâ- 
ndnt, fără să se ajute reciproc, 
fără să sprijine omul eu min
gea. Mal corect decît tușleril săi. 
arbitrul N. Georgescu (excelent 
în acordarea legii avantajului) a 
avut o singură fază-problemă, 
în min. 67, la 2—1, rapldlstul Vă- 
tul a căzut tn careul Progresivul 
In urma unei aspre lupte eorp 
la Corp cu un apărător advers, 
în asemenea cazuri, specialiștii 
«pun de obicei : în această si
tuație, unii arbitri ar fi acordat 
penalty, alții nu. Părerea noas
tră este că a fost 11 metri I Dar 
tot părerea noastră este că Ieri 
pe Stadionul „23 August" Pro- 
gresul-Vulcan a fost cu o clasă 
mal bună decît Rapid șl dacă ar 
fi învins cu un scor șl mal net 
tabela de marcaj nu ar fi fă
cut decît să oglindească mal fi
del raportul real de forțe din 
teren.

PROGRESUL-VULCAN : Bulan- 
cea — Chlvu, CIUGAKIN, AN- 
GELESCU, ȘTEFAN — Nignea. 

NECULCE, Cristea (min. »7 Stoi
ca) — MARICA, ȚEVI, ZAMFIR.

RAPID : IONIȚA — Puriț țmln. 
20 GROSU), Peteu. Pirvu, Ad. 
Dumitru — ION ION, MATEES
CU, Marin Stelian (mln. 46 Vă- 
tul) — Cojoearu, Sumulanschl, 
Manea.

Ică
— Marius POPESCU

PANDURII TG. JIU - PE
TROLUL PLOIEȘTI 1-0 

(0-0)
TG. JIU, I (prin telefon). Aș

teptarea încordată a celor 10 000 
de spectatori a fost răsplătite 
abia în min. 63 de NANU. care 
a transformat un penalty, acor
dat pentru faultarea lui Gugu în 
suprafața de pedeapsă. Ce s-a 
tatîmplat pînă și după acest mi
nut care a hotărît soarta Intîl- 
nirii 1 „Pandurii" (antrenori C. 
Ștefan și S. Doda) au atacat dta 
start cu tot efectivul. Apăsată 
de miza intilnirii și debusolatâ 
de absența conducătorului ei de 
joc (mijlocașul Stanca, acci
dentat), echipa gazdă n-a găsit 
decît două alternative ta ofensi
vă : concentrarea jocului Hire 
extrema Băluță, omul cel mal 
dotat din efectiv, dribleur fin, 
șuteur de temut, dar indolent în 
faza de apărare ; pătrunderi in
dividuale cu mingea la picior în 
careul advers. Pentru o forma
ție rutinată, cu compartimente e- 
chilibrate șl tehnică bună, cum 
e Petrolul (antrenor E. Iuhasz.i. 
n-a fost greu să blocheze avlntul 
localnicilor. Presată intens, a ce
dat totuși, ta mocnentiti penatty- 
ului, pentru ea după pnmlrea 
gotului să toceree egalarea.

A F orwirth (Timișoara) a coo 
dus bine formațifle :

PANDLRfl : Hica - ZuicA 
Nun, lT.adtn, Plăvicheanu — 
Ridul eseu. Preduiescu I (mta. S3 
Caraman). Pisar oc — Băl ață,Rădct 
<min 53 Tresetun), Gugu. PETRO
LUL • Haralambie — Cojoearu. 
But uf ei, So tir, Mureșan — Aage- 
lescu (min. 68 Boroiaou), D. Ciln- 
gașu (min. M Negotță), Slmaci- 
— Bratosia, Istrătescu, Qzmar-

Ion CUPEN
MECANICA FINA BUCUREȘTI — 

METALUL BUCUREȘTI »—1 (1—1). 
Au marca: : Șt. Popa țratr. n șt 
O, respectiv Gragităziica g»la. t).

POIANA CLMP1NA — RULMEN
TUL ALEXANDRU »—1 fi—•). 
Au kucris : Panes X), lo-
nescu (mm. W), respectiv VoiczlJ 
gn .ri. 67).

METALUL PLOP EST — ȘOIMII 
SIBIU 1—« (1—•). umcul goi a
lost reaLza: de Spiridon emia. 2S;.

CHIMICA TIBNAVENI — CAR- 
PATI MdȘA 5—9 (2—9). Au mar
ee : Fodor gnin. 17). FazeCaa 
(mic. 31), Bolu (min. W £ Kj, 
Marefi cmic. 70.

GAZ METAN MEDIAȘ — F.CJ*. 
GIURGIU 5—9 (3—0). Au Inscr-J • 
Mocaru (min. X. >4 șl n — c.i 
11 m). Rmiță (mm. 37). Tclanc 
gr.in. 52).

CHIM LA TR. MĂGURELE — 
FLACARA MOKE.NT J—3 (1—2).
Au marcat : Bădăluță țmtr șș). 
Drăghid (mln. 70, respectiv Rus 
pun. H), Petre »mia. 15 și M).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 3—4 
(2—3). Au înscris : Udrică poaln. 
3 — din 11 m și 36). respectiv 
Sîngiorzan (min. 25 și 30) Clor- 
noavă («nin. 43), Predeaau (mln. 
60), Naghi (min. 72).

Relatări de la Andi VIUra, C 
Vlrjoghie, M. Boghici, L Ducan, 
M. Tacăl, D. Gruia și G. Octa
vian.
1. PROG.-VULCAN 31 ti 8 8 31 34 X
2. Rapid 31 17 3 11 54-36 37
3. Petrolul ■ 16 3 12 <5-32 36
4. Metck;.' Picpeoi 32 15 5 12 44-32 35
5. Poicnc Cimpoa 31 17 • M 44-3B 34
4. Rulmentul 31 14 5 12 42 » 33
7. Metodul Buc. 31 15 3 O 4336 X
8. Autobuzul 31 12 8 îl 57-41 32
9. Gaz neton 31 14 4 13 49M5 32

ML Pandurii Tg. Ita 32 M 4 14 45-56 32
11. Mecanica finâ X 11 9 12 40-C 31
12. Energia Slatina X W 3 13 X 31
13. Ftocora Morerx 34 14 3 14 43-4B 31
M. Șoimi Sib.Hi ■ 14 3 14 31-42 31
15. Chur.ca Tun. 31 13 4 14 MMI X
16. Chimia Tr. Mog. 32 9 7 16 33-52 25
17. Corpcți Mîqq 32 12 1 19 34-66 25
18. F.CM. Giurghi 31 4 5 X Z3-X V

ETAPA VUTOARE (4 am in lei
U Iunie) : Petrei ul 1 —
Autobuzul BucureMl (•—O. Pro
gresul-Vulcan Buc. — G«z metsz 
Mediae (•—1). Cm-pați Mîrsa - 
Rulmentul Alexandria ft—o. na- 
căre Merer— — PoMna ampkM 
fi—2). Metal'X BucureMl — Me- 
tMul Pîopenl (1—0. ȘnOrJi Sfclu 
— dilmia Tr. Măgurele (•—D. 
TXM. Giurgiu — Rapid Bucu
rești (1—4). Pandurii Tg. Jiu — 
Energia Slatina (1—1), Mecanică 
fină Buc. stă.

SERIA A IlI-a
DACIA ORAȘTIE - STRUN

GUL ARAD 5-1 (2-0)
ORAȘTIE, l (prin telefon), 

Partidă cpectociitoasA, ta eare 
s-au întftaH două formații an
gajate ta lupta pentru evitarea 
retrogradării. Docta Impui
din primele minute de joc, nelă- 
■ind nici o epenanță partenerei 
el de întrecere. Pe fondul unei 
dominări teritoriale aceesxtu&te, 
ocaziile s-au ținut lanț ta poarta 
arădeanului Vancu. Avtad în 
vlrful de atac Neiru tm exce
lent realizator, gazdele după ce 
au ratat prin Culea (mln. 21). 
au reușit să deschidă scorul cu 
un minut mai tîrziu prin NENU, 
care a expediat un șut violent 
de ta marginea «areluL Meciul 
păstrează același aspect și» ta

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 

EXPRES DIN 8 IUNIE ÎS80

FAZA I :
EXTRAGEREA I : 20. 5 36 43 33 23
EXTRAGEREA A U-a • 18 40 16 
15 1 13
EXTRAGEREA A d-a : 33 8 7 21 
10 45
EXTRAGEREA A IV-a : 24 25 t
31 36 15 

min. 26, tot MENU înscrie din 
nou cu un șut plasat din apro
piere. La reluare, Strungul are 
câteva tentative ofensive ratate 
însă de Butaș (min. 51) și Ruska 
(min. 55). Totuși, ta min. 70 
TAMAȘ reușește să reducă din 
handicap (fc—l). Un simplu „foc 
de paie" pentru că în final gaz
dele se dezlănțuie, punctînd încă 
de trei ori prin VIȘAN (min. 75), 
NENU (min. 32) și CULEA (min. 
85). A arbitrat foarte bine G. 
Dragomir (București)

DACIA : Hlopețchi — Sava. 
Vișan, Boroș, Fogoroși — Ureche 
(min. 63 Ștefănescu). Nilă, Albu 
— Radu (min. 80 Szilaghi). Nenu 
Cui ea.

STRUNGUL : Vancu — Drago? 
Hirmler, Bodi, Tușa — Bed • 
(min. 60 Leptic*), Bran. Iuhasz 
Ruszka, Butaș, Bizău (min. » 
Tamaș).

Gheorghe NERTEf

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - 
METALURGISTUL CUGIR 

_ 1-1 (0-1)
CLUJ-NAPOCA, 5 (prin te!i 

fon). Foarte greu a reușit echip.- 
ăeroviară să încheie această par 
tâdâ cu un rezultat de egaliiatc 
Avantajul luat de către jucăt 
dm Cugzr — In mln. 3. BUCUB 
a Inserts din apropierea perț; 
(Nagel șl colegii lui au los 
spectavm la desfășurarea faze: 
a rezzsia-. pîră spre sfirșirul îr 
tfinăril. După descinderea scor-- 
luL clujenii au dominat, in ma
joritatea timpului cu fundași: p- 
IMla de cesru. însă au ratat c 
«fcwi-A Qg Situații. ^7*^» rr.»*' fa*.-.-», 
rabilâ ea alta. Seria ratările 7 a
deschis-o Radu (mb- n : L 
frntta: după un mtcut. Pop cir 
a trimis balocul fc bară dm I: 
rituri de ia 11 nr (acordai 1

Bun arbitrajul Iul C. Birt-- 
lescu (București.

C-F-K. : Nagel — Popa, Toi 
Neamțu. Muresan — Pop. legea; 
NăBăiear. — Raduch (mln. 3S Z 
Elfin, man. 44 Albu). Berind. 
Radu.

METALURGISTUL t Sal — A 
KIHn, lovânescu, MibaleiX, Do 
beai — Naghl (min u Timpan 
Bucur. Clstean — Sava, Vâta: 
(mim 62 Moldovan), Mișoagă.

P. V1NT1LA

AURUL BRAD — MINERUL 
CAVNIC 4—2 (3—1). Au marțat : 
Ghiță $min. 14, 37 și 38), Oncu 
(min. 64), respectiv Dragomireseu 
pnk. 8), Poatiș (min. 71).

U.M. TIMIȘOARA — F.C. Bl 
HOR 2—0 (1—0). Au înscris • Mu
tat (min. 40) și Belanov (mir. 
«).

U.T.A. — F.C.M. REȘIȚA 3—2 
&—1). Au marcat : Kukla țmir. 
2fl, 43 și 64)^ respectiv Platagâ 
(min. 34), Firipean (min. 70).

MLNERUL ANINA — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 3—2 (2—G>.
Au înscris : Io van (min. 3), Gâ- 
tan (mia. 35 — autogol), Bătrînu 
tmta. K), respectiv Văetuș (min. 
52|. PeCcu (mia. »).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
UNIREA ALBA IULIA 4—1 (3—0). 
Au marcat : Urziceanu (mta. 2) 
Văcariu (min. 21 și 45), Uțui 
tnta. 57), respectiv Nichlniș (min. 
7aK’FRAȚIREA ORADEA — IN
DUSTRIA SIRMEI C. TURZIj 
3—4 (0—0). Au înscris : Swartzman 

54) M Palfi (min. 49).
SOMEȘUL SATU MARE — GLO

RIA BISTRIȚA 5—0 (1—0).
Au marcat ; Ghertae (mta. Tî). 
azitagta țata. 51). MoeOova 
goata. 72), Alexandru (mir ti — 
tartogol). llarcu tada. 86).

Betatâri de ta A. Jurcâ, C. 
Crețu, L Ioana, P. Lungu, P. 
Șumandan, L Ghișa, Z. Covaci.
t. CORVIN Ut
2. F.C. Bihor
X U.TA.
4. Gtaric Bistrița
5. Aurul Brod
4. Mtaecui Anine
7. F.CM. Reșița
8. MetcKrg. Cugîr
9. U.M. Tj^rrișoona

10. Minorul Covncc 
M. Docic Orăștie 
tt. Minerui M. N.
13. Ind. lîrmei C.T.
14. Unirea A. kiHa 
M. Wr. Oradea 
14. CF.R. Q.-Nop.
17. Someșul S. M.
18. Strungvi Arad

31 21 3 7 81-37 45
31 10 3 W 64-39 39
31 17 4 10 55-34 38
31 14 3 12 68-45 35
31 $3*5 13 57-44 31
31 15 1 15 45-52 31
31 13 4 14 54-40 30
31 13 4 14 43-49 30
31 14 2 1 5 34-45 30
31 12 5 14 46-55 29
31 13 3 15 37-49 29
31 14 1 16 38-57 29
31 13 2 16 47-53 28
31 12 4 15 32-61 28
31 13 1 17 37-39 27
31 12 3 16 38-49 27
31 12 3 16 38-53 27
31 12 1 18 43-58 25

ETAPA VIITOARE (duminică 
11 iunie) : F.C.M. Reșița — Dacia 
Orăștie (0—4), Minerul Cavnto — 
U>M. Timișoara (0—1), Metalur
gistul Cugir — Someșul S. Mare 
(2—2). Gkxria Bistrița — C.F.R. 
CSuJ-Napoca (1—0), Ind. sîrmei 
C. Turzii — Minerul M<^dwa 
Nouă (2—4), Aurul Brad — Mi
nerul Anina (0—1). Strungul 
Arad — înfrățirea Oradea (1—4), 
Oorvinul Hunedoara — U.T. Arad 
(1—1), F.C. Bihor Oradea — Uni
rea Alba Iulia (3—0).

FAZA A H-a :
EXTRAGEREA A V-a • 17 » 30 
16 18
EXTRAGEREA A VI-a : 2 22 37
42 44
EXTRAGEREA A VH-a : 14 42 32 
19 3®
EXTRAGEREA A VUI-a : 40 2 12 
15 21

FAZA A m-a :
EXTRAGEREA A IX-a : 33 29 9 

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
1.513.266 Iei.

„CUPLUL MlNJILOR -, A. IONESCU - CĂMĂTARU, 
Șl M. RĂDUCANU DISPECER,

CELE MAI IMPORTANTE CIȘTIGURI ALE JOCULUI
DE LA BRUXELLES

„11 cunoașteți pe Cămătaru ? 
Probabil că nu. Și totuși acest 
băiat eu un gabarit impresio
nant a jucat un rol deloc ne
glijabil in ultimul meci de ve
rificare al echipei Belgiei in 
care a întîlnit echipa Româ
niei...” Acest pasaj din comen
tariul lui Jacques Thibaut in 
„Le Soir“ subliniază unul din
tre elementele cele mai încura
jatoare — din punctul nostru 
de vedere — după jocul de vi
nerea trecută de pe stadionul 
Heysel: reapariția tinărului
virf de atac al Universității 
Craiova in echipa națională, o 
reapariție fructuoasă și plină de 
promisiuni viitoare pentru Că
mătaru. El a marcat ambele 
goluri ale echipei României, 
din păcate numai unul recu
noscut de elvețianul J. Bau
mann ; al doilea gol, perfect 
valabil, nu are nici o justifi
care de anulare. „Probabil că 
arbitrul n-a vrut sâ ne distru
gi totalmente moralul, recu
noștea. sportiv, după întîlnire, 
Guy Thys, selecționerul belgian. 
Pentru d, si vă spun drept, 
n-am văzut vreo iregularitate 
ia faza din care bravul Cămă
taru l-a bătut pentru a doua 
oară pe Custers. Dar, știți, a- 
eeștia sint arbitrii.Repre
zentativa noastră n-a ajuns, 
din motivele de mai sus, la 
2—0. Dar ea a avut — totuși 

! — un just 1—1 pînă cu 120 de 
' secunde Înainte de final Insă 

iarăși... Ca la Neapole, ca la 
București (cu reprezentativa 
R. D. Germane), ca la Brno, n-a 

i știut să joace finalul și. astfel, 
, o egalitate pe care ar fi meri

tat-o din plin („Fotbaliștii ro
mâni au atacat mult mai sim
plu și mai periculos decit noi...” 
declara cunoscutul Van Moer) 
i-a scăpat pur și simplu prin
tre degete-

Asta, ca să amintim ceva 
despre tabela de marcaj. Pen
tru că — în principal — inte
resează ce a arătat jocul de 
la Bruxelles în perspectiva 
„campaniei Mundial”, care se 
va declanșa — practic — la 29 
iunie clnd tricolorii se reunesc 
la București pentru primele 
antrenamente comune. încer- 
cînd o sintetizare a plusurilor 
ajungem la următoarele obser
vații :

— formula (născută în minu
tul 17, când Bălăci, accidentat, 
a părăsit terenul) de virfuri 
de atac A. Ionescu — Cămăta
ru reprezintă realmente o so
luție. Este foarte tânără, este 
combativă și are resurse de 
progres. Craioveanul — al că
rui moral a crescut mult după 
apreciata prestație de pe sta
dionul Heysel — trebuie (ca și 
inimosul înaintaș de la Steaua) 
să muncească insistent spre a 
cîștiga în mobilitate, în îmbu
nătățirea controlului balonului 
— mai cu seamă pe spații mici. 
Iar conducerea tehnică a națio
nalei are datoria, așa cum su
blinia după joc, să-i acorde tot 
creditul, toată încrederea, chiar 
dacă se vor ivi unele fluctuații 
de comportare.

— finul tehnician care este 
M. Răducanu * avut repede,

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar nr. 6 „PAJURA" selecționează pentru 

anul școLar 1986/1981 elevi la secția de fotbal de mare perfor
manță, din București și din județele ialomița, Ilfov, Dîmbovița 
și Prahova pentru grupele de începători și avansați, născuți în
tre anii 1964—1970, care vor fi școlarizați în clasele de gimnaziu 
ta Școala generală nr. 178 și în clasele de liceu de La Liceu) 
industrial „Dumitru Petrescu", clase afiliate la Șc. generală nr. 
178 din str. Dridului nr. 2.

înscrierile pentru clasele V—IX se fac în perioada 16—19 iu
nie a.c.

Probele de aptitudini vor avea loc In perioada 20—21 Iunie.
Pentru clasa a Xl-a înscrierile se fac în perioada 30 iunie — 

2 iulie, iar probei3 de aptitudini au loc între 3—4 iulie.
Cei admiși vor susține concursul pentru treapta a n-a de li

ceu în 9 iulie.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Pentru clasele V—VIU
— adeverință medicală, eliberată de dispensarul teritorial, care 

să cuprindă rezultatele probelor hepatice și cardiovasculare ;
Pentru clasele a IX-a și a XI-a
— fișă tip de înscriere ;
— fișă medicală tip elev-student I. P. Buletin Oficial 181002 ;
— aviz epidemiologie, dovadă vaccinare-revaccinare MS 50
— probele hepatice și cardiovasculare.
Celor admiși 11 se asigură, contra cost, cazarea și masa.
Pe perioada școlarizării elevii claselor de liceu pot beneficia 

de bursă conform normelor legale.
Relații suplimentare 1a secretariatele Clubului sportiv șco

lar nr. 6. bd. 1 Mai 162. Tel. 65.29.30 și Școlii generale nr. 178 
str. Dridului nr. 2. Tel. 67.03.35.

după nefericita (pentru el) pa
gină a finalei de cupă, posibili
tatea unei reabilitări. Utilizat 
în centru] liniei de mijloc, ca 
principal dirijor al ofensivei, 
el s-a achitat excelent de mi
siune prezentindu-se ca princi
pal candidat ai postului, post 
care pretinde nu numai o ex
celentă tehnică, dar și o rapi
dă și ingenioasă orientare tac
tică ; la acest capitol, M. Ră
ducanu trebuie să se corecteze 
încă. Mai rapida transmitere a 
balonului reprezintă una dintre 
principalele căi de perfecțio
nare pentru o misiune nouă 
dar mult mai indicată pentru 
el- ”

— Muuteanu II și-a ciștigat 
eu autoritate locul de fundaș 
stingă al naționalei, iar Lică 
* crescut și el ca randament și 
a devenit o viabilă soluție pen
tru frontul drept al defensi
vei.

— posibilitățile de manevra
re în alcătuirea liniilor de 
mijloc și de atac au crescut. 
Prin „descoperirile" A. Iones
cu — Cămătaru — M. Rădu
canu, prin siguranța reprezen
tată de efortul lui Boloni și 
Dinu în teren, efort dublat de 
experiența lor internațională, 
prin existența unui mijlocaș de 
mari speranțe, Țicleanu (care 
trebuia utilizat, după opinia 
noastră, măcar în repriza a 
doua, spre a-i fortifica încre
derea in propriile-i forțe și a-1 
verifica in cadrul mecanismu
lui Înnoit al echipei) ca și prin 
deloc neglijabilele variante o- 
ferite de vechii internaționali 
din lotul lărgit (Dobrin, Dumi
tru etc.), lotul reprezentativ 
are acum o largă paletă de 
soluții. Principalul este să fie 
aleasă cea mai potrivită și cea 
mai eficientă a momentului.

Deși echipa națională a fă
cut un joc superior celui de Ia 
Brno, deși a fost privată de un 
rezultat mai bun de o gravă 
eroare de arbitraj, in jocul ei 
stăruie încă destule deficiențe. 
Prima este această slăbiciune, 
acest „călcii al Iui Achile" — 
slăbiciunea psihică din finalul 
partidelor cind, parcă, o panică 
de rezultate o cuprinde. Sint 
nepermise gafele defensivei în 
asemenea perioade. Cuplul de 
mari posibilități și nădejdi, Sa- 
meș — Ștefănescu, a primit un 
practic și serios avertisment 
vineri, pe stadionul Heysel- 
Ne-am dat seama, după joc, că 
cei doi titulari de bază ai na
ționalei l-au recepționat pri
mii ! Jocul lor trebuie să re
devină sobru și decis, fără ma
nifestările de suficiență și su
perficialitate apărute in ultima 
perioadă. îndrăzneala și dorin
ța de a ataca a echipei trebuie 
sâ mai crescă, după cum e tot 
mai greu de admis să se rate
ze in situații așa de clare ea 
eele de vinerea trecută ! Sint 
numai eîteva dintre minusurile 
descoperite de jocul cu echipa 
Belgiei care a încheiat... pen
tru a deschide, peste trei săp- 
tămîni, decisiva campanie a 
pregătirilor pentru C.M. 198'2.

Eftimie IONESCU



A

La Tourcoing (Franța), sa iov succes di prestigiu ia scrimă

ECHIPA DE SPADA A ROMÂNIEI-LOCUL I
După prestigiosul succes al 

spadasinilor de la Steaua (lo
cul I in „Cupa Europei" la 
Heidenheim — R.F.G.), iată un 
nou succes de proporții: echi
pa de spadă a României, s-a si
tuat pe primul loc la concursul 
internațional de la Tourcoing — 
Franța ternii nind neînvinsă:

9—7 cu formațiile Franței și 
Italiei și 8—8 (victorie la tuș- 
averaj) cu Ungaria. Echipa ță
rii noastre a fost alcătuită din 
Ion Popa, Costică Bărăgan, An
ton Pongracz, Octavian Zidaru 
și Rudolf Szabo. Clasament: 1. 
România 3 v, 2. Franța 2 v

(10—6 cu Ungaria și 13—3 cu 
Italia), 3. Ungaria 1 v. 4. Italia 
0 v.

în 
pa a 
locul
pionului 
francezul Riboud.

turneul individual. Ion Po- 
pierdut (la baraj, cu 5—3) 
I, care i-a revenit cam- 

mondial al probei.

■ ■ ■

Interviu cu președintele rcdcrafici internaționale
de atletism, Adriaan Paulcn

RALIUL DUNĂRII - DACIA" - UN FRUMOS SUCCES
SPORTIV Șl ORGANIZATORIC

• Cișligâtori M. Pregliasco V. Reisoli • Echipajul român

cel mai bine clasat L. Balint M. Panaite
La Deva s-a încheiat cea de a 

XV-edlție a „Raliului Dunării- 
Dacia", importantă competiție 
automobilistică internațională — 
etapă in campionatul Europei de 
ratiuri, campionatul balcanic șl 
„Cupa Păcii și Prieteniei". In 
3 zile, concurențli au străbătut 
1015,9 km (în patru județe) tre- 
cînd prin 34 de controale orare 
și parcurgînd 37 probe speciale, 
timp in care au avut, evident, 
pauze pentru odihnă și reparații, 
dar stind la volan, efectiv, două 
nopți pline. Traseul, bine ales 
(au ailrmat-o toți concurențli) a 
fost dificil, triind serios pe con- 
curenți : din 71 de autoturisme 
(venite din 12 țări) plecate in 
cursă, au revenit la Deva doar 
41, Intre acestea numărîndu-se, 
remarcabil, 16 mașini „Dada 
1300".

De această dată, „Raliul Du- 
nării-Dacia“ a reunit la start o 
serie ’de piloți valoroși angrenați 
în campionatul Europei de ra
liuri — M. Pregliasco, A, Fer
jancz, B. Krupa, S. Kvalzar, V. 
Blahna — care au luptat să acu
muleze puncte în acest raliu, 
uneori cu o desfășurare de mare 
spectaculozitate (spre deliciul mi
ilor de spectatori prezențl pre
tutindeni pe traseu — în comune 
sau orașe). A învins, pe o ma
șină experimentală cu turbine a 
firmei Alfa Romeo, echipajul 1- 
talian Mauro Pregliasco — Vitto
rio Reisoli care a beneficiat șl 
de cea mal puternică mașină a 
concursului, cu nu mal puțin 
de 300 H.P. Un echipaj Valoros 
care cu această victorie a urcat 
pe locul 5 în campionatul euro
pean. Excelent au condus, fiind 
permanent „în coasta* lui Pre
gliasco, polonezul Krupa șl un
gurul Ferjancz, cu o revenire 
puternică in cea de a doua par
te a raliului, ceea ce l-a permis 
să ocupe in final locul 3 In în
trecere.

Dintre sportivii români, tntre-

care figura șl campionul balca
nic Ilie Olteanu, cea mal bună 
comportare a avut-o Ludovic 
Balint (avindu-1 coechipier pe 
Mircea Panaite), care a luptat 
de multe ori de la egal 
(prin măiestria sa), cu 
mult mal puternice decît 
1300* pe care o pilota, 
să ocupe tn final locul . 
mal fi de menționat că intre 
cele 16 mașini „Dacia 1300“ care 
au terminat raliul au fost șl cele 
trei ale asociației ITA Timiș șl 4 
din cele 5 ale A.S. Cetate Deva. 
Un succes l-au realizat și mași
nile Wartburg, toate cele patru 
înscrise în concurs reușind să 
termine raliul.

In final o mențiune specială 
adresată organizatorilor (Consi
liile popular județean Hunedoa
ra șl municipal Deva, ITA. Hune
doara, Combinatul siderurgic : 
federației de specialitate) care 
au făcut din această ediție e 
„Raliului Dunâril-Dacia* un fru
mos succes organizatoric remar
cat de către toți oaspeții (coa- 
curenți sau observatori). în spri
jinul afirmației, declarația ciștl- 
gătorulul M. Pregllaso. «Totul ■ 
fost la cotă excelentă. Alegerea 
traseului, munca oficialilor •— 
n-a existat nici o abatere de un 
minut de la programul raliului
— primirea de neuitat. M-*m 
simțit ca In țara mea, ca intre 
prieteni."

Clasamente : CAMPIONATUL
EUROPEAN — 1. M. Pregliasco
— V. Reisoli (Italia), 2. B. Krupa
— P. Mystkovscki (Polonia — 
R 5 Alpin). 3. A. Ferjancz — J. 
Tandari (Ungaria — R 5 Alpin),
4. V. Blahna — P. Schovanek 
(Cehoslovacia — Skoda 130 RS),
5. S. Kvalzar — S. Kotek (Ce
hoslovacia — Skoda 130 
7. L. Balint — M. Panaite, 
Szalai — I. Mălăuț, 13. I. 
nu — P. Vezeanu, 15. s. 
viei — O. Scobai, 16. Gh.
— ft. Popescu. 20. I. ■"

la egal 
mașini 
„Dada 

.reușind 
T. Ar

RS),... 
12. A.
Oltsa- 
lan co-
Urdea 

Matei —

INTEftNAȚIONALELE* Of LUPTEff
(Urmare din pag. 1)

buită celui mai tehnic luptător 
al concursului.

O impresie deosebită a pro
dus evoluția tînărului nostru 
reprezentant la categoria 74 kg, 
Gheorghe Minea. După o se
rie de victorii în fața unor 
sportivi reputați, medaliați ai 
marilor competiții internațio
nale (K. Helbing — R.F.G. și 
A. Franas — Polonia), în meci 
decisiv pentru primul loc el 
l-a întîlnit pe cubanezul I. 
Barbaro. Cu un tur de braț 
executat în primele secunde, 
Minea a luat conducerea la 
puncte (3—0), mărindu-și avan
tajul la 7—1 (min. 6,48), în 
momentul cînd juriul a decis 
descalificarea lui Barbaro. 
Confruntări deosebit de dificile 
a avut de susținut și Vasile 
Andrei. După dubla descalifi
care în partida cu polonezul 
R. Wroclawski, campionul nos
tru l-a depășit la puncte (6—5) 
pe bulgarul Ă. Dimitrov, cîști- 
gînd turneul.

In concursul de libere, s-a 
rezolvat și problema selecției 
în echipă pentru cat 48 kg. în 
partida decisivă s-au întîlnit 
Gh. Rașovan și V. Vișan, me
ciul lor fiind foarte disputat. 
Mai puternic și cu o mai mare 
experiență competițională, Gh. 
Rașovan a obținut victoria la 
puncte (10—5). Aurel Neagu a 
cîștigat detașat la puncte me
ciul cu ungurul L. Koos, iar 
în partida finală a obținut o 
victorie la fel de categorică 
(13—4) în fața vest-germanului 
H Portsch.

Intîlniri foarte grele a sus
ținut și Vasile Pușcașu, care 
a reușit o serie de victorii pre
țioase. în turul 4 el l-a fixat 
cu umerii pe saltea pe bulga
rul K. Kostadinov, în disputa 
următoare l-a învins cu 14—3 
pe fostul campion mondial N. 
Baianmuncb (Mongolia), iar în 
meciul final, după ce l-a con
dus la puncte (5—0), l-a învins 
prin descalificare (min. 5,28) 
pe V. Grișanov (U.R.S.S.). O

remarcă specială pentru tînă- 
rul nostru greu, A. Ianko, în
vingător prin descalificare asu
pra mongolului T. Hadvator, 
cîștigător la puncte în partida 
cu cubanezul N. Barbaro (me
daliat la C.M. 1978) și victorios 
prin descalificare în fața lui 
P. Szemendi (Ungaria).

Iată sportivii clasați pe primele 
trei locuri : GRECO-ROMANE : 
cat. 48 kg : 1. Viktor Savcluk
(UJt.S.S.), 2. M. Ștefan (Româ
nia), 3. F. Scherer (R.F.G.) ; 
52 kg : 1. Pavel Cijaev (U.R.S.S.), 
2. N. Gingă (România), 3. W. 
Maldakowski (Polonia) ; 57 kg :
1. Mihai Rotilă (România), 2. P.
Balov (Bulgaria). 3. R. Kraus 
(R.F.G.) ; 62 kg : 1. Ion Păun
(România), 2. I. Sipeki (Unga
ria), 3. P. Passarelli (R.F.G.) : 
68 kg : 1. Ștefan Rusu (România),
2. Al. Karlov (U.R.S.S.), 3. S.
Houvard (Canada) ; 74 kg : 1.
Gheorghe Minea (România), 2. E- 
Klaus (R.F.G.), 3. B. Idalberto
(Cuba) ; 82 kg : 1. Ion Enache 
(România), 2. A. Mălină (Polo
nia). 3. K. Spaniol (R.F.G.) : 
N kg: l Petre Dlcu (România), 
2. L Ivanov (Bulgaria). 3. R. Vi
dai (Cuba) : 100 kg : 1. Vasile 
Andrei (România), 2. A. Dimitrov 
(Bulgaria). 3. R. Wroclawski (Po
lonia) ; +190 kg : 1. Aleksandr
Kolcinskl (U.R.S.S.), 2. R. Co-
dreanu (România), 3. S. Ivanov 
(Bulgaria) : LIBERE : 48 kg : 1. 
Gheorghe Rașovan (România). 2. 
K. Mohmad (Irak). 3. J. Drag 
(Polonia) ; 52 kg : 1. Mahzad Be- 
regda (Mongolia), 2. V. Danilov 
(U.R.S.S.), 3. P. Cearnău (Româ
nia) ; 57 kg : 1. Aurel Neagu 
(România) 2. H. Portsch 
(R.F.G.). 3. L. Koos (Ungaria) ; 
62 kg : 1 Raul Cascaret (Cuba),
2. D. Oiunbold (Mongolia). 3. E-
Radu (România) ; 68 kg ; 1. A- 
leksandr Besman (U.B.S.S.), 2. 
Z. Oldov (Mongolia), 3. J. Ra
mos (Cuba) ; 74 kg : 1. Martin 
Knops (R.F.G.), 2. N. Petcu 
(România) 3. J. Davadjan (Mon
golia) ; 82 kg : 1. Aleksei Marko- 
viei (U.R.S.S.), 2. J. Gorski (Po
lonia). 3. V. Tigănas (România); 
60 kg : 1. Roman Ruderman
(U.R.S.S.). 2. A. Panait (Româ
nia), 3. R Gomez (Cuba) ; 
100 kg : 1. Vasile Puscașu (Ro
mânia), 2. N. Baianmunch (Mon
golia), 3. V. Grișanov (U.R.S.S.): 
+100 kg : 1. Andrei Ianko (Ro
mânia). 2. B. Barbaro (Cuba),
3. P. Szemendi (Ungaria).

G. Mlhâilescu (toți pe Dada 
1300). CAMPIONATUL BALCA
NIC — 1. L. Balint — M. Panai
te, 2. G. Serafimov — A. Guer- 
gov (Bulgaria — Vaz 1600), 3. A. 
Szalai — I. Mălăuț ; „CUPA PĂ
CII ȘI PRIETENIEI* — 1. V. Bla
hna — P. Schovanek, î. S. Kval
zar — 9. Kotek, 3. V. Pech — 
O. Gottfried (toți Cehoslovacia — 
Skoda 130 RS) 4. L. Balint — 
M. Panaite ; la cL I — 1. L Ma
tei — G. Mihâilescu. ECHIPE 
CAMP. EUROPEI — 1. Cehoslo
vacia, 2. România, 3. U.R.S.S., 4. 
Bulgaria, 5. R.D. Germană ; echi
pe de club — 1. UAMK Ceho
slovacia, 2. ~
uzină — 1.
3. Lada, 4.
PIONATUL
Daria a ocupat locul 1 atît

IA Dacia ; echipe de 
Skoda, 2. LA Dada, 
Wartburg. In CAM- 
BALCANIC — I.A 

la 
echipe de uzină cit și de club.

Modesio FERRARINI

Oaspete de marcă la „inter
naționalele" noastre, dl. A- 
DRIAAN PAULEN (Olanda), 
președintele Federației Inter
naționale de Atletism Amator 
(I.A.AF.) a avut amabilitatea 
să răspundă întrebărilor re
dactorului nostru Romeo VI- 
'ara.

RED. Domnule președinte, 
vă aflați in fruntea celui mai 
reprezentativ organism sportiv 
internațional, Federația de a- 
tletism numărînd, la această 
oră, mai mult de 150 de țări 
membre. Există perspective ca 
numărul acestora să crească și 
<n continuare ?

Campionatele internaționale de tenis ale Eran(cl

VIRGINIA RUZICI PIERDE FINALA
LA ROLAND GARROS..

...dar trece pe primul loc
Simbătă după-amiază, pe are

na centrală pariziană „Roland 
Garro6“, în fața a 18.000 de 
spectatori, în finala probei de 
simplu femei a campionatelor 
internaționale de tenis ale 
Franței, Chris Evert-Lloyd 
(S.U.A.) a întrecut-o, după o 
oră și jumătate de joc, pe Vir
ginia Ruzici (România) cu 6—9, 
6—3. Scorul drastic confirmă su
perioritatea evidentă a campioa
nei americane, dar nu reflectă 
îndeajuns lupta dîrză care s-a 
dus în cel puțin 7 din cele 15 
ghemuri jucate. Cei ce au vă
zut meciul la televizor au re
marcat că, astăzi, în elita teni
sului, întîlnirile decisive iau un 
caracter necruțător, aspru : nu 
mai există parcă eleganță, nu 
mai există decît concentrarea 
maximă, ambiția de a măcina 
pe adversar. în această dură în- 
crincenare, cîștigă cel ce stă- 
pînește mai bine loviturile de 
bază și sîmbătă meritul acesta 
a revenit americancei, o adevă
rată „mașină de returnat” mingi 
exacte. Practic, s-a jucat majo
ritatea timpului pe fîșia în
gustă a unei jumătăți de te
ren, întrunit, tactic, fiecare din 
cele două combatante a vrut să 
exploateze slăbiciunea celeilalte 
(forehandul Ia Evert, backhan- 
dul la Ruzici). Ar fi rezultat o 
oarecare monotonie, dacă ro
mânca nu ar fi încercat, la 
răstimpuri, mijloace variate de 
atac. Dealtfel, publicul a cople
șit-o pe Ruzici cu aplauzele 
pentru venirile la fileu, pentru

mingile scurte, pentru drive- 
urile biciuite care i-au reușit, 
subliniind o anumită clasă care 
justifică promovarea ei in a- 
ceastă finală. învinsă de o du
blă campioană a Wimbledonu- 
lui, de o jucătoare de 6 ani 
consacrată în fruntea ierarhiilor 
feminine, Virginia Ruzici rămî-, 
ne cu onorurile finalistei și mai 
ales cu un palmares simțitor 
îmbunătățit prin victoriile an
terioare la iugoslava Mima 
Jausovec și la cele două aus- 
tralience Wendy Turnbull și 
Dianne Fromholtz. Comentato
rul agenției France-Presse apre
ciază că acest traseu pe tabloul 
de joc l-a creat jucătoarei ro
mânce un handicap fizic. Ori
cum, prezența în finală a Vir- 
giniei Ruzici este o performan
ță notabilă, care îi deschide 
perspective interesante pentru 
turneul de la Wimbledon, (vib)

După turneul de la Roland 
Garros, Ruzici a trecut pe pri
mul loc în clasamentul feminin 
al Marelui Premiu F.I.L.T. cu 
390 p, urmată de Mandlikova 
360 p, Evert-Lloyd 350 p. Ma- 
druga 335 p, Jordan 310 p, Na
vratilova 275 p. etc.

în celelalte finale ale turneu
lui : simplu masculin : Borg — 
Gerulaifis 6—4, 6—1, 6—2, dublu 
bărbați; Pfister, Amaya — 
Gottfried, Ramirez 1—6, 6—4,
6—4, 6—3 : dublu mixt : Ann 
Smith, BiUy Martin — Renata 
Tomanova, Stanislas Birner 
2—6, 6—4, 10—8.

A. P. Evident. Chiar nu 
peste mult timp, la Moscova, 
cu prilejul Congresului Fede
rației noastre, in “ _ * 
Jocurilor Olimpice, vom lua in 
discuție situația mai 
federații naționale, între care 
cea din Angola și din mai 
multe mici republici din zona 
Caraibilor, care din membra 
cu statut provizoriu vor deveni 
membre definitive ale I.A.A.F, 
ceea ce va face ca 
derațiilor membre 
că de 160. Cred că 
federație sportivă 
nală nu are atit 
membri, dar important pentru 
noi este ca toți aceștia să 
ducă o activitate continuă. Fot
balul, de exemplu, are mai 
puțini membri, dar activi
tatea lor este mai prodigi
oasă decit a noastră 1

RED. Ați fost, cu diverse pri
lejuri, de mai multe ori oas
pete al atleților români, po 
care-i cunoașteți destul de i
Cum apreciâți nivelul de dez
voltare a atletismului roma
nesc ?

A.P. ...Nu numai că-i cunosc 
pe atleții români, dar îi și a- 
preciez pentru meritele lor I 
Atletismul românesc, in an us- 
blul atletismului mondial, este 
intr-un progres evident. Fap
tul că, spre exemplu, echipa 
dumneavoastră feminină este, 
de cîțiva ani buni, printre S- 
nalistele „Cupei Europei*, re
prezintă o dovadă grăit ara. 
Asta ca să nu mai vorbesc ia 
diferitele succese ale atletelor 
românce — care sint mai buaa 
decît atleții, pe care o aseme- 
nea constatare aș vrea sâ-i am
biționeze mai mult ! —, de aae- 
le recorduri realmente valoroa
se. Uite, dacă ar fi să ai re
fer doar la cele văzute acea 
la această interesantă competi
ție internațională, socotesc că 
Z orgii la suliță, Loria la s< 
m, Tăcu la disc, Florei» ta 
10 000 m, Nagy la disc și rr»- 
teasa la înălțime (el trebuie to
tuși să știe că fără 2.34_ ). paa-
te că și alții au șanse mari <4 
lupte pentru un loc printre ccâ 
mai buni. Personal cred ci 
tru oricare atlet o clasare in
tre primii opt la Olimpiadă. »• 
zic, reprezintă un succes caro-< 
onorează, dar dacă mai 
și pe podium — și atlețu >• 
care i-am enumerat an ace— 
posibilitate — atunci e at* 
mai bine pentru ei, per.trC* 
care-i pregătesc, pentra sapua^ 
terii lor. Am văzut acum, ta 
București, cițiva tineri a'3ed 
români foarte capabili. Esâa 
clar că Federația română 4* »- 
tletism, una dintre memkanta 
cele mai active ale forului am- 
tru internațional, duce • ■>•- 
că bună, in perspectivă- Vă 
resc mult succes !—

RED. Vă mulțumi 
președinte pentru 
făcute I

timpul

multor

totalul fe
să trea- 

nici o altă 
inlernațio- 
de mulțl

Je

ATLETUL VASILE BiCHtl
ÎNVINGĂTOR LA BRATISLAVA^ 

în cadrul concursului oMer- 
național atletic de la Bratislava, 
proba de 3000 m obstacole a tont 
cîștigată de sportivul rxxr J 
Vasile Bichea. cu timuul oe 
8:26,9.

TELEX o TELEX o TELEX o TELEX o TELEX o TELEX
ATLETISM « La Wichita, Al 

Oerter (43 ani) — 63,46 m 1»
disc 1 • La Leningrad, Vlktor 
Miasnikov a alergat 110 mg in 
13,41 (record unional), iar Nlko 
lai Vaslllev 400 mg in 49,0, cri 
mai bun rezultat mondial al anu
lui. Recordmana mondială 1» 
săritura tn lungime Wllma Ba- 
raduskiene și-a făcut reintrarea 
cu 6.63 m • In cadrul campiona
telor universitare ale S.U.A., la 
Austin, Carl Lewis (18 ani) a 
sărit 8,35 m la lungime, iar Stan
ley Floyd a alergat 100 m tn 
10,10 • La Louvain, portughezul 
Fernando Mamede a alergat 5 000 
m în 13:20,0, cea mai bună per
formantă mondială a sezonului 

baschet • La Prag a în meci 
feminin : U.R.S.S. — Cehoslova
cia 129—70.

BOX • In turneul internațional 
de la Sekeshfekhervar (Ungaria) 
pugillștll români N. Crăciun (ca- 
teg. semlmuscă) șl D. volnescu 
(categ. cocoș) s-au clasat pe lo
cul întîi la categoriile respective.

CICLISM • Turul Italiei s-a 
încheiat la Milano cu vietorU 
francezului Bernard Hinault, ur
mat de Panlzza (Italia) la 5:42 
și Bataglin (Italia) la 6:03. Hi
nault va lua startul în Turul 
Franței, pe care l-a cîștigat 1» 
ultimele două ediții. încercînd sâ 
realizeze eventul reușit ptnă 
acum doar de Coppl, Anquetil șl 
Merckx • Turul Angliei (ama 
tori) a revenit sovieticului I 
Mișcenko, urmat de compatrio- 
țll săi Galaletdinov și Suhurucen- 
ko.

FOTBAL • Turneul pentru a 
chlpe de tineret de la Toulon a 
fost ciștlgat de Brazilia (2—1 î» 
finală, după prelungiri cu Fran
ța). Pe locul trei s-a clasat Ce
hoslovacia. • Honved Budapesta 
este noua campioană a Ungariei, 
totallzînd 48 p„ față de 41 p 
cîte au realizat Videoton și Uj- 
pestl Dozsa • După 20 de etape 
în campionatul Argentinei con
duce River Plata cu 26 p, urma
tă de Argentlnos juniors 25 p șl

Newels 24 p • Campioana oc»- 
ziliri Flamengo Rio de Jacetraș 
a întrecut la Frankfurt pe Mata 
formația locală Eintracht «• 
3—1 (1—1).

NATATIE • La Kiev. In CMB" 
plonatele de înot ale U.R.sa i 
200 m spate (b> : Knznelce
2:02,70 (record), 1 500 m liber 
Salnikov 15:11,91, 200 m spa‘< tn : 
Gorceakova 2:16.74.

ȘAH • In turneul feminin da 
la Plovdiv, după 5 runde con - 
duce maestra româncă Margare
ta Teodorescu cu 4 p. tn runda 
a 5-a : Teodorescu — Bougie'.» 
1—0. Savova — Zaițeva 0—1 St- 
koa — Alexandrova 1—0, Ukwâ 
— Honfl remiză.

TIR • La Zaragoza. în cam
pionatele europene la arme do 
vînătoare, în proba de skeei vieri 
toria a revenit cehoslovac- ’ 
Panacek cu 197 t.d„ urmat da 
Bruno Rosettl (Italia) 197 Ld 0 
Paul Bentley (Anglia) 190 Ld.
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