
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA OBIECTIVE DE INTERES CULTURAL
SI ECONOMIC DIN CAPITALĂ1

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
vizitat, in cursul dimineții de 
sîmbătă, „Arenele Romane", din 
Parcul Libertății, și ferma zoo
tehnică Pantelimon a întreprin
derii agricole de stat Mogoșoaia.

împreună cu conducătorul 
partidului șl statului nostru, 
s-au aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu 
și Gheorglie Pană.

Vizita a avut Ioc la sfirșitul 
unei săptămini in care, in ca
drul Consfătuirii de lucru de 
la Comitetul Central al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dezbătut cu primii secretari, 
cu secretarii cu probleme eco
nomice și secretarii cu proble
mele agricole ai comitetelor 
județene de partid probleme 
fundamentale ale activității e- 
conomice și de comerț exterior, 
iar apoi a purtat in județul Olt 
un amplu și fructuos dialog cu 
făuritorii bunurilor materiale și 
spirituale.

Pe întregul traseu, de Ia se
diul Comitetului Central și pînă 
la Parcul Libertății, bucurește- 
nii, aflat! la această oră de di
mineață cu treburi prin oraș, 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu spontane și calde 
manifestări de dragoste și sti
mă, cărora secretarul general al 
partidului le-a răspuns cu prie
tenie.

La „Arenele Romane", prima
rul general al Capitalei a in
format pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu despre ansamblul lu
crărilor — executate după pro
iectele realizate de un colectiv 
de specialiști de Ia Institutul 
„Proîcct-Bucureștî" — , care au 
făcut ca „Arenele Romane", in
trate in cel de-al 75-lea an de 
existentă, să devină mai fru
moase și mai încăpătoare ca 
orieînd. Prin prelungirea clădirii 
hemicicluluî si a tribunelor s-a 
obținut un ansamblu mai înche
gat și un plus important de 
locuri. Acum, capacitatea tota

lă a Arenelor a sporit la circa 
3 500 locuri în tribune, la care, 
in funcție de manifestări, se 
pot adăuga alte 2 000 de locuri 
în incintă. Froiectanții și cons
tructorii, respectînd strict ar
hitectura originală a construc
ției, au valorificat, de aseme
nea, inspirat și spatiile de sub 
tribună, lărgindu-le și asigurîn- 
du-Ie mai multă funcționalitate.

In urma amenajărilor și mo
dernizărilor, „Arenele Romane" 
vor putea găzdui spectacole de 
masă, de revistă, concerte, pre
zentări de filme, precum și 
manifestări sportive.

Secretarul general al partidu
lui a apreciat grija arhitecților 
și constructorilor de a asigura 
o folosire polivalentă a acestui 
vechi și îndrăgit lăcaș de cul
tură bucureștean și a indicat să 
se organizeze programe cultu- 
ral-artistice și sportive cu ca
racter permanent, in scopul de 
a se asigura o exploatare cit 
mai eficientă a Arenelor. D’e 
asemenea, a indicat să se stu
dieze posibilitatea aplicării dea
supra scenei și in alte părți ale 
construcției a unor ornamente 
care să se integreze arhitecturii 
originale a monumentului și, în 
același timp, să-i adauge un 
plus de frumusețe; de aseme
nea, să se studieze posibilitatea 
folosirii integrale și eficiente a 
spatiilor din zona colonadelor. 
Remarcînd că „Arenele Roma
ne" dispun și de un mare și 
frumos parc, secretarul general 
al partidului a cerut municipa
lității să ia măsuri pentru a fi 
bine amenajat și întreținut, 
pentru ca publicul bucureștean 
să-și poată petrece aici timpul 
liber intr-un cadru natural cit 
mai plăcut

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
tovarășul Emil Bobu și Gheor- 
ghe Pană, a vizitat ferma nr. 
10 Pantelimon — cu profil zo
otehnie și bază proprie de fura
jare — din cadrul întreprinderii 
agricole de stat Mogoșoaia, sec
torul agricol Ilfov.

Jb-- Hi®*<
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STEAUA (22-21 cu Farul) PENTRU A 13 a OARĂ
Cu etapa de ieri se încheie 

actuala ediție a Diviziei „A" de 
rugby. Campioană, STEAUA 
BUCUREȘTI (pentru a 13-a 
oară), care a reușit să întrea
că, pe linia de... sosire, pe 
Farul, Ia Constanța ! Rămîn de 
lămurit lucrurile în zona retro
gradării, după jocurile restanță 
de marți și miercuri... Pînă a- 
tunci, citeva amănunte din 
meciurile ultimei etape...

CONSTANTA. 7 (prin 
telefon). Renăscut în urmă 
cu o săptămînă. visul echipei

CAMPIOANĂ A ȚĂRII LA RUGBY
Steaua, de a deveni pentru a 
13-a oară campioană a tării, 
s-a împlinit pe... malul Mării: 
22—21, succes la limită în fața 
Farului. Nu a fost o victorie 
ușoară. Chiar dacă constănțe- 
nii au intrat pe teren fără cî- 
teva piese grele, ei i-au făcut 
pe oaspeți să treacă de Ia.„ 
agonie la extaz. A fost, cu alte 
cuvinte, o partidă de toată fru
musețea, jucată cu aplomb, am
biție și sportivitate.

FLORENȚA CRĂCIUNESCU-RECORDMANĂ 
NAȚIONALĂ LA DISC: 68,98 m!

Sint aproape trei ani de cînd 
Florența Crăciunescu a tot... 
cochetat cu recordul național 
de Ia disc, cu cel. 67,96 m al 
performanței Argentinei Mente, 
realizată la 15 mai 1976, pe 
Stadionul Republicii, lăsînd im
presia că, de la un concurs Ia 
altul, va Izbuti să-1 întreacă. 
Dar n-a izbutit această ispra
vă decît acum, slmbătă, pe sta
dionul din Bratislava, cînd cu 
performanța de 68,98 m a în
trecut. iată, cu mai mult de 
un metru vechiul record, ceea 
ce este, într-adevăr. o frumoa
să reușită. Cu acest record Flo
rența Crăciunescu se înscrie 
printre cele mai de seamă a- 
runcătoare de disc din lume 
din acest sezon și chiar din 
istoria probei. Evident, cu re
zultatul de 68,98 m Florența 
Crăciunescu își depune, în mod 
obiectiv, candidatura la o me
dalie — noi sperăm să fie de

aur ! — la Universiada a 
Xl-a.

în afara Florenței Crăctu- 
nescu, învingătoare la disc, o 
altă atletă româncă, este vorba 
de aruncătoarea de suliță Co
rina Girbea, a obținut șl ea 
primul foc în competiț’a de la 
Bratislava, cu 56,38 m.

Iată alte citeva performanțe 
din acest concurs : FEMEI :
200 m : Jarmila Kratochvilova 
(Ceh.) 21.97 — nou record na
țional ; 100 mg : Tatiana Ani
simova (U.R.S.S.) 12,86; 800 m:

Nu începuse bine partida 
(min. 3) cînd Codoi a trans
format o l.p. Dar după 10 mi
nute a început „recitalul" Bu- 
cos, într-una din cele mai in
spirate partide ale sale : drop. 
El s-a repetat în min. 20 și 26. 
Deci, 9—3 pentru Farul 1 Me
ciul și... campionatul nu erau, 
insă, jucate. Se remarcă C. 
Florea și Murariu, ripostează 
Farul (Motrescu, apoi Galan), 
revine Steaua (Murariu din 
nou în prim-plan) și punctează 
Alexandru din l.p. (min. 35), 
9—6 pentru Farul, la pauză.

Un minut după reluare, Ale
xandru transformă o nouă Lp., 
pentru ca în min. 44 să inter
vină o fază superbă : Gh. Flo
rea (fratele jucătorului de la 
Steaua, care este un fundaș 
demn de Iot !) pornește la atac 
din propriul „22", urcă impe
tuos 30 de metri, urmează pase 
rapide, exacte, Plloțschi oprin- 
du-se în eseu la centru, trans
format de Bucos. Alexandru 
reduce din handicap-, prin drop 
(min. 49). După aceea Bucos 
înscrie și el (min. 52) prin a- 
celași procedeu. Se joacă la 
cea mai înaltă tensiune. In 
min. 55 Alexandru pasează ex
celent la Zafiescu I și eseu I 
In min. 57 același „decar" al

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

CRAIOVEMII, IA UN PAS DE TITLU!
Finalele „Daciadei“ Ia tenis de masă (juniori)

OLGA NEMEȘ- PERFORMERA COMPETIȚIEI
IAȘI, 7 (prin telefon). După 

trei zile de dispute antrenante, 
cei mai tineri jucători de tente 
de masă și-au desemnat cam
pionii. Finalele din acest an 
ale competiției naționale ,,Da- 
ciada" au oferit un excelent 
prilej de a vedea la lucru vi
itorul tenisului nostru de 
masă.

Sîmbătă dimineață atenția a 
fost îndreptată spre probele de 
dublu. N-au existat surprize, 
favoriții ureînd spre primele 
poziții. La feminin, Olga Ne
meș, Iudith Borbely (C.S. 
Arad) — 2—0 cu Camelia O- 
țelea, Maria Mora (C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea) ; 2—0 cu Anca Cheler, 
Otilia Bădescu (M.E.F.M.C.) ; 
2—1 cu Carmen Ciurtin, Ga
briela Gherman (C.S.M. Cluj- 
Napoca) ; 2—0 cu Beatrice Pop, 
Lorena Mihai (Gloria Buzău) 
— au intrat în finală unde au 
în ti In it cuplul Maria Albolu

(C.S.Ș. Slatina), Daniela Pa
duraru (C.F.R. C.S.Ș. Petro
șani), care, Ia rîndul lor, au de
pășit cu 2—0 perechile Carmen 
Găgiatu, Gabriela Anghelescu 
(M.E.F.M.C.), Daniela Isac 
(C.S.M. Iași). Isabela Chirea 
(C.S.Ș. Constanța) ; Veronica 
Buhuș, Ecaterina Șoltan (C.S.Ș. 
Constanța) ; Agnes Koncz 
(C.S.Ș. Bistrița), Adriana Pala- 
miuc (C.S.M. Iași). în finală : 
Nemeș — Borbely s-au dovedit 
superioare, cișiigînd cu 2—0 
(18. 17).

La masculin, perechea favori
tă nr. 1, Florescn (Craiova), 
Fejer (C.S.Ș. Odor he iu Secu
iesc), a depășit, pe rînd, cu 2—0 
cuplurile Vaslle (Constructorul 
Ploiești). Grigore (Petrolul 
Băicoi) ; Dragomir, Diamandi 
(C.S.Ș. Constanța), Neagu, Ma
rin (Spartac București) ; Bădoi 
(U. Craiova). Ffflop (C&Ș. 
Odorheiu Secuiesc), ajungînd

în finală. De pe partea cealal
tă a tabloului au urcat Dorces- 
cu (Gloria Buzău), Ferenczi 
(C.S.M. Cluj-Napoca), care au 
depășit cu 2—0 dublurile Bar
tha, Șacal (Voința Sa tu Mare), 
Balint Fillop (înfrățirea Tg. 
Mureș) șl cu 2—1 perechile 
Vrînceanu, Iurașcu (C.S.M. 
Cluj-Napoca) șl Florea, Haldan 
(Universitatea Cluj-Napoca). Fi
nala a fost dominată de Flo- 
rescu, Fejer, care au cîștigat cu 
2-0 (20, 16).

Duminică au fost desemnați 
campionii la simplu. Dețină
torii titlului de anul trecut, 
Maria Albolu șl Eugen Ffores- 
cu, au cedat ta finale în fața 
Olgăi Nemeș și a lui Andras

Emanuel FANTANEANU

® Dinamo, „ga
lop la sosire” 9 
F.C. Argeș și 
Steaua, victorii in 
deplasare, sprin- 
tează puternic 
pentru U.E.F.A. 9 
Progresul Vulcan 
și „U” Cluj Napo
ca au intrat in 
„hora retrogra
dării”^ alături de 
alte echipe • 
Radu II, prezumtiv 
golgeter al cam
pionatului

REZULTATE TEHNICE 
„Poli" Timișoara - Jiul Petroșani i 
Univ. Craiova — F.C.M. Brașov 
Chimia Rm. Vilceo- Corvinul 
S.C. Bacău - Poli, lași
„U" Cluj-Napoca - F.C. Argeș 
Progresul Vulcan - Steaua 
F.C.M. Galați 
Dinamo 
F.C. Baia Mare

- F.C. Olt
- Sportul stud.
- A.S.A Tg. M. 

CLASAMENTUL

0-0
4-0
3-2
2-0
2-3
0-1
1-2
0-2
1-0

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

(Continuare tn pag. 3-3)

NOI ATRACTIVE FINALE IN PROGRAMUL SĂPTĂMlNII

GOLGETERII
• 21 GOLURI : 

Radu II (6 din 11 
m) • 16 GOLURI : 
Țevi • 15 GO
LURI : M. Sandu, 
Cămătaru • 14
GOLURI : Cîmpea- 
nu II, Fanlci (2 
din 11 m) • 13 
GOLURI : Nedel- 
cu, Giuchici (1 din 
11 m) • 12 GO
LURI : Gtagu • 
11 GOLURI : Pet- 
cu. Bălăci (6 din 
11 m) • 10 GO
LURI : Augustin, 
Dumitrache • 9
GOLURI : Crișan. 
Văetuș, lamandi, 
D. Georgescu (3 
din 11 m).

Finalele celei de a doua ediții a marii 
competiții sportive naționale „Daciada" cu
nosc, începînd de mline, una dintre săptămâ
nile cele mal pline In evenimente din această 
vară. Calendarul competiției prevede. între 
9 și 14 iunie, întreceri finale — In activitatea 
de performanță — la nu mai puțin de 5 ra
muri sportive.

Dintre acestea, trei cîștâgă ta importanță, 
fiind discipline care figurează și în progra
mul Universiadei de vară de la București 
(19—30 iulie) ; baschet, scrimă și voleL A- 
ceastă împrejurare face — în mod firesc — 
ca întrecerile finale ale „Daciadei" să fie, 
pe de o parte, un ultim șl important test de 
selecție a celor ce vor forma reprezentativele 
studențești ale țării, iar pe de altă parte să 
constituie o veritabilă repetiție generală îna
intea Universiadei, nu numai pentru sportivi, 
ci și pentru corpurile de oficiali și arbitri, 
precum și pentru bazele sportive. Acest din 
urmă argument a determinat programarea în
trecerilor „Daciadei" în chiar sălile care vor

găzdui și concursurile mondiale studențești. 
Cu acest prilej vom asista, de pildă, la ver
nisajul oficial al noii săli „Rapid" din Giu- 
lești — sediu al meciurilor de baschet, pre
cum vom putea constata îmbunătățirile aduse 
sălii de atletism „23 August" (pentru scrimă) 
și sălii Floreasca (pentru volei).

Concomitent se dispută finale ta alte două 
discipline sportive : caiac-canoe șl ciclism. 
Pentru titlurile de campioni ai „Daciadei" vor 
lupta pe apele lacului Snagov cei mai buni 
canoiști și caiaciști ai țării. De asemenea, își 
încep pasionantele curse cicliștii : deocamda
tă, rutierii se întîlnesc pe șoselele din jurul 
Brașovului, prelungindu-și disputele pînă din
colo le hotarul acestei săptămini.

Cele 5 finale ale acestei săptămini sînt re
zervate exclusiv categoriei seniorilor, cu 
probe masculine și feminine (cu excepția ci
clismului), ceea ce sporește valoarea întrece
rilor. Ne așteaptă, cu adevărat, o mare săptă- 
mlnă a finalelor „Daciadei" de vară !

UNIV. Craiova 
Dinamo 
F.C. Argeș 
Steaua 
S.C. Bacău 
F.C.M. Brașov 
Chimia Rm. Vîlcea 
„Poli* Timișoara 
Sportul stud. 
F.C. Olt 
„U” Cluj-Napoca 
Continui Huned. 
Jiul Petroșani 
A.S.A. Tg. Mureș 
Progresul Vulcan 
Politehnica lași 
F.C. Baia Mare 
F.C.M. Galați

ETAPA VIITOARE
F.C.M. Brașov 
Steaua 
Univ. Craiova 
AS.A. Tg. M. 
Corvinul 
„Poli” Timișoara - Dinamo 
Politehnica lași — Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Argeș 
Sportul stud.

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

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

30 19 3 8 58-25 41
30 16 5 9 47-29 37
30 16 3 11 47-34 35
30 13 7 10 45-37 33
30 14 5 11 41-36 33
30 13 5 12 31-34 31
30 14 3 13 45-51 31
30 13 5 12 29-35 31
30 14 2 14 40-33 30
30 12 6 12 35-38 30
30 13 4 13 41-47 30
30 13 3 14 53-44 29
30 13 3 14 37-34 29
30 12 4 14 45-52 28
30 11 5 14 37-48 27
30 10 6 14 38-44 26
30 9 5 16 28-46 23
30 6 4 20 32-62 16

(miercuri 10i iunie)
' Cluj-Napoca (1--2)- „U*

- Jiul
- S.C. Bacău
- Progresul Vulcan
- F.C. Baia Mare

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

- F.C. Olt
- F.C.M. Galați

Cronicile meciurilor 
tn pag. 2—J.

Debutantul Balint, intr-o nouă incursiune spre careul advers, 
trece printre Gh. Ștefan (nr. 4) fi Grigore. Foto: L MIHĂICĂ



„crosul tartorilor poștali". Pin Ducurcșd:

0 SPLENDIDĂ ÎNTRECEDE
Duminică, în Capitală, pe o 

vreme ideală pentru cros. Stadio
nul tineretului și împrejurimile 
sale au devenit e uriașă scenă 
în aer liber pe care s-a desfă
șurat tradiționalul Cros al fac
torilor poștali bucureșteni. la ca
re fiecare sector a trimis cite 
20 de concurent! (jumătate fete, 
jumătate băieli).

Primele, au pornit „colegele* 
poștăriței Cristinel, din opereta 
„Vînzătorul de păsări". Fiecare 
avea cite o geantă în care. în loc 
de scrisori, ducea cite un săcu
leț cu nisip. Ca și băieții, care 
au mărșăluit 5 000 de metri (dar 
cu un sac de două ori mai greu), 
poștărițele erau îmbrăcate în 
uniforma de serviciu, unele avînd 
chipiu, care acoperea doar în 
parte buclele răvășite de vînt. 
La capătul celor 2000 m parcurși, 
cea dinții a sosit Florența Diaco- 
neasa, de la Oficiul poștal 19 
(bd. I. Șulea), pe care băiețelul 
ei de șapte ani a încurajat-o fre
netic. Pe locul secund a sosit 
Angelica Gușă, de la Oficiul 8 
(Apărătorii Patriei), iar pe locul 
trei — Aurica Brașoveanu de la 
Oficiul 72 (Bd. Macaralei).

— Sînt fericită că am cîștigat, 
ne-a declarat Florența Diaconea- 
sa. De pe acum am emoții la 
gîndul că voi reprezenta Capitala 
la finala pe țară de la Suceava...

Factorii poștali au pornit-©... 
bărbătește, părăsind, după prima 
tură, stadionul și mărșăluind de 
zor pe străzile din jurul aces
tuia. între ei — nea Marin Băr- 
bulescu, care la cel aproape 60 
de ani (...„și la a nu știu cita 
participare la crosul nostru, to
varășe", ne spune el), se ia La 
întrecere cu tineri ca Uie Scor- 
dea, a cărui vîrstă abia se apro
pie de... un sfert de veac! Asis
tența, formată din sute de colegi 
de breaslă. încurajează, aplaudă.

înoet-încet, apele se limpezesc 
șl în frunte se instalează Ion 
Erciu (Of. poștal 24, Pantelimon). 
care cîștigă. urmat de Gb. Mi-

ÎIL CADRUl „DACIADfl"
balache, debutant la asemenea 
manifestare sportivă (a venit de 
la Oficiul din comuna Moara Vlă- 
slel) si — pe locul trei — de Ion 
Obedeanu, care a luat parte la 
18 ediții, ocupind locul I de 12 
ori, locul II de 4. iar trei — de 
două ori. („Ce să fac. asta-1 
virsta ; scad puterile, dar nu mă 
las", ne spune el).

— A fost un concurs cu o par
ticipare foarte bună, bazată pe 
• riguroasă selecție realizată la 
sectoare, ne-a declarat tovarășul 
Marin Pantazi, directorul adjunct 
al Direcției de postă București. 
Factorii poștali bucureșteni care, 
zi de zi, pe orice vreme, străbat 
grăbiți drumurile, au onorat, prin 
frumoasa lor evoluție, tradiționa
lul nostru cros, din cadrul marii 
competiții naționale „Daciada". 
Sperăm că și in finala pe țară, 
la Suceava, reprezentanții noș
tri vor fi la înălțime".

Sever NORAN

FINALELE LA TENIS
(Vrmare din pag. 1)

Fejer. Olga Nemeș nu a pier
dut nici un set : 2—0 cu Geor- 
geta Ciocan (Știința Petroșani), 
Iuliana Belemet (Rovine Cra
iova). Otilia Bădescu (M.E.F. 
M.C.), Doina Murea și Lorena 
Mihai (Gloria Buzău), pentru 
ca in finală să dispună de Ma
ria Alboiu cu 2—0 (20, 6), în- 
scriindu-și astfel numele pe 
lista tuturor probelor în care a 
participat

La rîndul său, Andras Fe- 
jer (2—0 cu Beldiman de la 
Constructorul Hunedoara, Bar-

CAMPIONATE- COMPETIȚII
ATLETISM

CBAIOVA, 7 (prin telefon), 
întreceri viu disputate ta fina
lele campionatelor 
școlare găzduite 
Central din Craiova. Au ___
înregistrate câteva rezultate no
tabile, asupra cărora, ca și asu
pra competiției, ta general, vom 
reveni. La 110 mg bueureșteanul 
Livju Giurglan (Lie. nr. 2 fi- 
lologie-istorite) a coborît sub 
14,0 secunde și cu 13,9 s a în
registrat un nou record de ju
niori. Reintrarea, după o lungă 
absență, a recordmanului țării 
Sorin Matei (de la aceiași liceu) 
a fost promițătoare — 2,15 
Anișoara Cușmir .__  .
Craiova) a sărtt 6,68 m la lun
gime dar a alergat și 100 m, 
probă la care cu 11,5 s a deve
nit cea mai bună performeră na
țională a sezonului 1 In decurs 
de o săptămînă Silvia Comărni- 
ceanu (Lie. filologie-lstorie 
C-lung) a îmbunătățit de 2 ori 
recordul la greutate !

Iată campionii școlari pe 1931 : 
BĂIEȚI 100 m : R. Ababei (Lie. 
Bacovia Bacău) 10,7 ; 200 m : c. 
Tarău (Lie. Ind. construcții Ga
lați) 22,1 ; 400 m: D. Zimmerman 
(Lie. ind. Sibiu) 49,4 800 m : I. 
Baljnt (Șc. g-rală Deva) 1:53,5 ; 
1500 m : M. Poștoacă (Lie. fiL- 
ist C-lung) 3:49,5 ; 5000 m : E. 
Enăchioiu (Lie. N. Gane Fălti
ceni) 14:40,2 ; 2000 zn obst. : C.
Milaș (Lie. tad. 1 .Zalău) 5:47,6; 
110 mg : L. Giurglan (Lie. fil
let. 2 Buc.) 13,9 — nou record ; 
400 mg : M. Popescu (Lie. con
strucții Brăila) 54,7 ; 10 km 
marș : D. Marlsac (Lie. ’ ' '
Iași) 48:40,0 ; lungime : “ 
(Lie. ind. Tg. Ocna) 
triplu : Bran 15,42 m ; 
S. Matei (Llc. fil.-ist, 
2,15 m ; prăjină : R.
(Lie. fiL-ist. 2 Buc.) _
greutate : M. Vintilă (Lie. Cara- 
giaie Ploiești) 14,68 m ; disc : 
Vintilă 44,96 m ; suliță : L Bu- 
Hgă (Lie. Construcții Drobeta Tr. 
Sev.) 63,06 m ; ciocan : Ad. U- 
recheanu (Lie. IOR Buc.) 57,64 
m ; FETE : 100 m : Anișoara
Cușmir (Uc. ind. 7 Craiova) 
11,5 ; 200 m : Nicoleta Lia (Lie. 
Bălcescu Craiova) 24,0 ; 400 m : 
Livia Rosnoveanu (Lie. ind, 3 
Gl.) 55,8 ; 800 m : Mirella Stoica 
(Lie. ped. Tg. Jiu) 2:09,8 ; 
1500 m : Maria Bernea (Lie. ffll.- 
tat. GL) 433,7 ; lungime: Cușmir 
6,63 m ; tnățțimc : Monica Matei 
(Lie. fil-ist. 2 Buc.) 1,78 m 5 
greutate : Silvia Comărniceanu 
(Lie. fil.-ls.t C-lung) ÎS,85 m — 
nou record ; disc : Comămicea- 
nu 52,10 m ; suliță : Crist. Do- 
brinoiu (Gr. școlar UMM C-lung) 
50,00 m. (Vladimir MOBABU).
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iași, 7 (prin telefon). Timp 
de trei zife numeroși spectatori 
i-au urmării pe cel mal buni 
călăreți ai noștri, unit dintre d 
laureațl ai diverselor competiții 
tnternațtanale, care și-au dispu
tat tatEeitatea la tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa Fe
derației". înainte de a ne referi 
Ia întrecerile propriu-zise, să 
subliniem organizarea foarte 
bună asigurată de C.S.M. Iași 
(președinte Florin Popoifici), 
precum sl faptul că filiala 
A.F.R. a pus în circulație o 
ștampilă publicitară, care a fost 
aplicată pe toată corespondența 
expediată ta aceste zile din Iași,

Cum era de așteptat, repre
zentanții clubului Steaua au do
minat întrecerile, la experiența

lor adăugîndu-se și mal buna 
pregătire a cailor. SteMștilor M. 
Neagu, D. Neagu, D. Velea, Da
nia Popescu M s-au mai adăugat, 
prin comportări bune, Mariana 
Moisei, M. Station (Dinamo). 
Gtoconda Pînzaru (C.S.M, Iași), 
M. Aluneanu (Olimpia) și alții. 
Dar, trebuie să scoatem ta evi
dență șl faptul că au fost si 
destui sportivi la care a fost e- 
vldentă lipsa unei pregătiri sus
ținute, ceea ce șl-a pus ampren
ta asupra evoluțlc-i, el comițînd 
numeroase erori.

Bezultate tehnice : ,,Duble șl 
triple": 1. Mariana Moisei cu 
Beladona 0 p (53,2 s), 2. M. A- 
luneanu cu Port Said 0 p (54,6 s) 
3. L. Kevendi (A.S.A. Cluj-Napo- 
ca) cu Techir 0 p (55,8 s) ; 
.Alegeți punctele" : 1. Gioconda 
Pînâaru cu Argint 990 p. 2. D. 
Velea cu Jan 970 p, 3. M. Neagu 
cu Juvăț 940 p ; cat ușoară : 1. 
M. Simian cu Bengal 0 p (56,1 s), 
2. M. Aluneanu cu Port Said 
0 p (58,5 s), 3. I. Popa (Steaua) 
cu Jur 0 p (63,4 s) ; echipe : 1. 
Steaua 8 p, 2. Dinamo București 
U p, 3. C.S.M. Iași 19 p.

Clasament final : 1. Steaua
271 p, 2, Dinamo 241 p, 3. C.S.M. 
Iași 139 p, 4. A.S.A. Cluj-Napoca 
135 p, 5. Olimpia 118 p. (Em, F.).

HANDBAL
astăzi tacepe, ta sala Flo- 

reasca din Capitală, turneul de 
baraj pentru Divizia „A“ la hand
bal. In competiția masculină par
ticipă formațiile Universitatea 
Craiova, CJS.M. Borzești, Cons
tructorul CJS.U. Oradea și Nitra- 
monia Făgăraș, iar ta oca femi
nină Constructorul Timișoara, 
Textila Buhuși, Confecția Bucu
rești șl C-F.B. Craiova. Primele 
două clasate — atît la masculin 
cît și la feminin — vor evolua, 
ta campionatul viitor, in prima 
divizie, iar celelalte ta divizia se
cundă. După cum se știe, ta 
Divizia „A“ (ca și în seriile Di
viziei ,,B“) numărul echipelor 
participante s-a mărit de la 10 
la 12.

Iată programul de astăzi : ora 
14,30, Constructorul Timișoara — 
C.F.B. Craiova (f) ; 15,45 : Uni
versitatea Craiova — Nitramonia 
Făgăraș (m) ; 17: Textila Buhuși 
— Confecția București (f) ; 18,15: 
C.S.M. Borzești — Constructorul 
C.S.U. Oradea (m),

ȘAH
TînARUL jucător vest-german 

Klaus Bischoff șl-a continuat 
seria succeselor ta turneul de 
șah de la Satu Mare, favingîn- 
du-1 In runda a 4-a pe iugosla
vul Osterman. In cealaltă fatîl- 
nlre decisă a reuniunii. Urzică 
a ciștigat la Grdnberg. Celelalte 
partide, remize : Tratatovicl — 
Ghlțescu. Szabo — Stanclu, Len
gyel — Manouck si Ștefanov — 
Ungureanu.

în runda a 5-a, Ghlțescu l-a în
vins pe Szabo, iar Osterman 
pe TratatovlcL Egalitatea a fost 
înregistrată ta partidele Ungu
reanu — Bischoff, Lengyel — 
Grdnberg șl Stanclu — Urzică. 
S-a tarerupt pentru a doua oară 
partida Manouck — Ștefanov.

După 5 runde, ta clasament 
conduce Bischoff cu 4(/a p, ur
mat de Manouck (Franța) 3 (1), 
Ghlțescu 3, Grfinberg, Stanclu, 
Ungureanu 2’A, Urzică, Osterman 
2 (1). (T. NICOABA).

FLODENțA CnACIENESCC
RECORDMANĂ LA DISC

. (Urmare din pag. 1)

Hildegard Ullrich (R.D.G.) 
1:59,31 ; 1500 m : Vera Steitert 
(R.F.G.) 4:13,4 ; BĂRBAȚI :
100 m: Mike Robertson (S.U.A.) 
10,34 ; 5 000 m : Milan Uvzil 
(Ceh.) 13:41,27; 3 000 m obst.: 
Ahcene Babaci (Algeria) 8:38,29; 
110 mg : Dedy Cooper (S.U.A.) 
13,42 ; triplu : Willie Banka 
(S.U.A.) 17,31 — record națio
nal egalat ; prăjină : Mariusz 
Klimczyk (Pol.) 5,50 m ; disc : 
Luis Delis (Cuba) 66,28 m.

• In cadrul concursului in
ternațional al zâarului „Narod- 
na mladej", la Sofia. Natalia 
Mărășescu a cîștigat 1500 m cu 
un rezultat excelent: 4:03,71. La 
100 mg. Mihaela Stoica a fost 
a doua cu 13,59. cu numai 0,03 
s în urma hurdlered bulgăroai- 
ce Daniela Vulkova.

DE MASĂ (juniori)
tha de la Voința Satu Mare ; 
Bădoi și Nioorescu de la Uni
versitatea Craiova) l-a depășit 
în finală pe Eugen Florescu cu
2— 0 (18, 13), cîștigînd titlul.

Clasamente. Dublu-feminin :
1. NEMEȘ — BORBELY, 2. 
Alboiu — Păduraru, 3—4. Koncz
— Palamiuc și Pop — Mihai ;
masculin : 1. FLORESCU —
FEJER, 2. Dorcescu — Ferenczi,
3— 4. Bădoi — Fulop și Florea
— Haldan. Simplu feminin : 1, 
NEMEȘ. 2. Alboiu, 3. Mihai, 4. 
Pop, 5. Păduraru. 6. Găgiatu. 
Simplu masculin : 1. FEJER,
2. Florescu, 3. Nicorescu, 4. 
Haldan, 5. Dorcescu, 6. Florea.
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Divizia „A“, etapa a 30-a

FOTBALUL Șl ROLAND GARROS-UL
Ctad TV-ul a programat, „la concurentă", Roland Garros-ul 

cu meciul de la Bacău, ne-am zis că întrecerea nu e loială... 
la ce bun să mai aducem argumente 7 Dar, pe nesimțite, ne-am 
dat seama că e parcă mai interesant ceea ce Se fatîmplă pe 
gazon, cu greșeli cu tot, dedt ce s« fatîmplă pe zgură, cu 
cd doi ași „tranzistorizați", la care mai totul e previzibil, și 
crosul, și lungul de linie, și drive-ul — asta pentru că voleul 
lui Smith sau stopul lui Năstase — atît de frecvente cîndva...
— veneau cam o dată la o jumătate de oră, ca să mal dez
morțească cele 10 000 de caschete coloniale anti-caniculă.

Din fericire, fotbalul n-are „tranzistorl", 61 fiind un sport 
mult mai... uman dedt „jocul mecanic" care este tenisul ’31... 
Așa se face că e mal multă viață in jocul-rege, fa care acum 
urci pe culmi, acum cobori, și iarăși urci, spre satisfacția tu
turor celor care speră și suferă, suferă și speră, cu gîndul la 
ce șanse mai are lașul sau cum devine cu lupta pentru ede 
două locuri în U.E.F.A.

Că Universitatea Craiova va îmbrăca tricourile de campioni 
nu e o surpriză. Surpriză e doar faptul că ta aceste ultime 
patru etape, Începe un mare meci pentru U.E.F.A., fa care 
stat angajate șl Dinamo, și Argeșul, șl Steaua.

Farmecul imprevizibil al fotbalului apare însă șl acolo unde 
nu ne-am 11 așteptat chiar deloc. La ora 17,45 Politehnica 
Iași era ta Divizia B. Peste două ore, ieșenii au început să 
spere din nou, așa cum au sperat de atîtea ori în ultimii ani, 
pentru că, iată, Progresul Vulcan coboară la minus trei, iar 
„șepcile roșii", unde Argeșul a realizat un break greu de între
văzut după fafrîngerea netă a Stelei, ajung și ele la minus doi, 
ceea ce cu patru etape înainte de final nu e chiar atît de sim
plu, mai ales ctad mai ai acasă un singur joc.

La capitolul acestui „farmec imprevizibil" se cuvine să men
ționăm șl un nume care s-a ascuns, pînă acum, cu modestie
— e vorba de Ion Voica, „secund de meserie”, s-a spus — dar 
care demonstrează, în acest retur, că inteligența, dublată de 
muncă, se poate lua la întrecere cu galoanele cîștigate, fa spa
tele cărora se ascund uneori doar forme de scleroză fotbalistică.

loan CHIRILA

| FRUMUSEȚILE FOTBALULUI
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VOLEI
SIBIU, ,7 (prin telefon). Turneul 

pentru promovare in Divizia „A“ 
la volei feminin șl-a consumat 
duminică dimineața, ta sala C.S.Ș. 
Sibiu, ultimul act. Conform aș
teptărilor, au promovat C.S.M. 
Libertatea Sibiu (antrenor M. 
Gheorghiță) șl Universitatea Ti
mișoara (antrenor B. Florea), 
cele mal bune echipe din turneu. 
Alături de acestea și Calculatorul 
București (antrenor M. Humă) s-a 
prezentat bine, diferența valorică 
Intre aceste trei formații și cele
lalte fiind evidentă. Sîmbăfâ 
după-amiază, Calculatorul Ișl în
cerca una dintre ultimele șanse 
tatianind pe CJS.M. Libertatea Si
biu. După începutul foarte bun 
al bucureștenceloir se părea că 
succesul le va surîde, dar greșe
lile elementare apar prea repede 
(pe fondul de tensiune ridicată), 
ceea ce face ca sibiencele să-și 
adjudece primele două seturi la 
9 șl la 7. In setul HI, Calculato
rul conduce permanent șl cîștigă 
la 13. In setul IV — ultimul — 
spectatorii asistă la un volei de 
calitate, spectaculos, fa care Mi- 
rela Popovici,' Doina Bischin și 
Iuliana Răceanu (poate cele mai 
bune din turneu, alături de Doi
na Popescu de la „U“ și Maria 
Cristoloveanu de la Voința) nu 
dau nici o speranță bucureștence- 
lor. Scor final 3—1 (9, 7, —13, 10) 
pentru C.S.M. Libertatea Sibiu. 
Alte rezultate: „U“ Timișoara — 
Voința Buc. 3—2 (13, 7, —11, —5, 
11) șl C.S.M. Zalău — Spartac 
Buc. 3—1 (—11, 12, 14, 10). Dumi
nică dimineață, nivelul jocurilor 
a fost mult scăzut. Rezultatele, 
fără surprize, n-au mal produs 
modificări ta clasament. C.S.M. 
Sibiu — Voința 3—2 (4, M, —3, 
—5, 6). Calculatorul — CJS.M. Za
lău 3—1 (11, —6, 12, 15), „U" — 
Spartac 3—0 (9, 16, 9).

Clasamentul final: 1. C.S.M. Li
bertatea Sibiu 10 p, 2. „U“ Ti
mișoara 9 p, 3. Calculatorul 8 p, 
4. Voința 6 p, (9:13), 5. CJS.M. 
Zalău 6 p (5:13), 6. Spartac 6 p 
(4:14). (Mihail VESA).
• SALA FLOBEASCA din Ca

pitală a găzduit întilnirea inter
națională amicală de volei dintre 
Steaua București și Selecționata 
Armatei Elene. Publicul pre
zent a asistat la un spectacol 
agreabil la care și-au adus con
tribuția ambele echipe. Jucătorii 
greci s-au străduit (cu excepția 
primului set pe care l-au cedat 
la 3) să dea o replică cît mai 
viguroasă valoroșilor lor adver
sari. în setul 2 el au condus, 
ta dteva rinduri. dar au fost 
egalați și ®u cedat la limită la 
14. In setul trei, pe fondul unei 
relaxări amplificată șl de căldu
ra din sală, după ce jucătorii 
noștri au condus cu 8—0, au fost 
egalați la 10. lipsa de experiență 
Si bagajul mai mic de cunoștințe 
tehnlco-tactice al voleibaliștilor 
greci i-a făcut să piardă la 11. 
Scor final 3—0 (3, 14, 1D pentru 
Steaua.

Am remarcat jocul bun prestat 
de taternaționaiMl noștri Nicu 
Pop șl Ion Aurelian (Steaua). 
De la oaspeți s-au impus Polyzos 
și Casanpalis. Antrenorii greci 
IUopoulos șl Staconis au folosit 
întregul efectiv deplasat la Bucu
rești : Papadads (Casampalls) 
niopoulos (Tecttonidls), Polyzos, 
Constantinldls. Fioros (Mariatos), 
Goyntacos (Tatsls). Jucătorii fo
losiți de antrenorii A. Drăgan șl 
O. Crețu au fost : Pop. Spînu 
(Cazacu), Ion (Dascălu). Săniuță. 
Terbea, Geană. Arbitraj foarte 
bun efectuat de Anghel Dinlcu 
șl Martin Rauh (București). (G. 
DEDIU).

CHIMIA RM. VÎLCEA - CORVINUL HUNEDOARA 3-2 (1-0)
Stadion „1 Moi"; teren excelent; timp frumos; spectatori — aproximativ 

7 000. Au marcat: G. STAN (min. H), GEORGESCU (min. 59), STANCA 
(min. 73), respectiv DUMITRACHE (min. 47), NICȘA (min. 66). Șuturi la 
poartă: 19-12 (pe poartă: 11—7). Cornere: 5-6.

CHIMIA: Constantin 7 — Basne 8, Iordan 7, Catargiu 6, Cincă 7 — A- 
lexarrdru 7, G. Stan 8, Stanca 8 — Telețpan 6 (min. 32 Preda 7), Gingu 7 
(min. 80 Cilean), Georgescu 7.

CORVINUL: I. Gabriel 7 — Rednic 7, Dubinciuc 6, Gălan 6, Bogdan 7 - 
Andone 6, Nicța 7, Klein 8 — Gabor 8, Dumitrache 8 (min. 65 Oncu 6), 
Ghlțâ 6 (min. 85 Colesniuc).

A arbitrat: G. Dragomir 8; la linie: A. lanuț (ambii din București) șl 
M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene: CONSTANTIN, GEORGESCU, GABOR.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 4—2 (2-2).

RM. VÎLCEA, 7 (prin telefon)
Două formații care, neame- 

nintațe In clasament, s-au an
gajat tntr-o dispută frumoasă, 
deschisă, cu atacuri poziționa
le sau contraatacuri de toată 
frumusețea, In eluda faptului că 
in ambele tabere se înregis
trau absențe de marcă (Che- 
ran, Savu, Lepădatu la gazde; 
Petcu, Alexa, Dumitriu IV, 
Văetuș la oaspeți). Gazdele 
deschid scorul relativ repede, 
în min. 14 : o minge lungă ii 
găsește în plină alergare pe 
G. STAN care pătrunde și șu- 
tează sec, pe jos, In plasă: 
1—0. Hunedorenii replică fru
mos, tăios și in min. 26 Klein 
trimite mingea în bară. Două 
minute mai tirziu, Gabor ajun
ge doar cu Constantin în față, 
dar trimite balonul exact în 
portarul vîlcean. Corvinul ra
tează o nouă situație in min. 
32, vîlcenii avind și ei ocazii 
de a marca în min. 36, 37 și 
41, pierdute însă de Gingu, 
Stanca și Preda. în ultimul mi

nut al reprizei Gabor scapă din 
nou singur și Constantin este 
obligat să-l faulteze la 30 m 
de poartă. La fel de interesan
tă, ba și mai darnică în faze 
frumoase și... goluri, partea a 
doua a partidei ne-a confirmat 
potențialul formațiilor noastre 
cînd sînt eliberate de miză. 
DUMITRACHE a egalat (min. 
47) reluind cu capul în plasă 
balonul perfect centrat de Ga
bor. După faze palpitante la 
ambele porți : min. 54 — Cin
că trimite balonul în bară din 
lovitură liberă, apoi GEOR
GESCU marchează (tot cu capul 
în min. 59), la o lovitură liberă 
executată de G. Stan. Hunedo
renii nu se împacă cu înfrân
gerea. ei egalează în min. 66. 
prin NICȘA (din nou lovitură 
cu capul !), la o centrare a lui 
Rednic. Și intr-un final pasio
nant, vilceniî obțin victoria 
(min. 73 : cursă Cincă, din nou 
gol cu capul STANCA), intr-o 
partidă de toată frumusețea.
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ÎN LUPTA
CU SOARELE...
GALAȚI, 7 (prin telefon)
Fără îndoială, partida de azi 
fost influențată de căldura 

la Galați. Ra- 
ale Boarelu', 

____ __ _____ jocul 
ambelor echipe. In prima re
priză mai proaspeți au părut 
a fi fotbaliștii de la F.C. Olt, 
care au știut să respingă ava
lanșa atacurilor formației an
trenată de C. Teașcă și să 
contraatace pericuîos. Din 
două asemenea contraatacuri 
au rezultat și goluriie : în min. 
27, LAMANDI șutează de la 
aproximativ 18 m în stingă 
Iui Oană, un șut destul de u- 
șor, pe care însă portarul gă-

a
care a domnit 
zele nemiHoase 
și-au pus amprenta pe

F.C.M. GALAyi - F.C. OLT 1-2
Stadion Dunărea; teren bon; timp canicular; 

2 000. Au marcat: IAMANDI (min. 27), ȘOARECE
60). Șuturi la poartă: 25-8 (pe poartă: 11-4). Com 

F.C.M.: Oană. 5 — Moțoc 6, Anchelinei 5, St 
Comșa 6, Cr. Rusu 5 (min. 46 Majaru 6), B< 
Orae 5, Ancuța 7.

F.C. OLT: Anghel 9 — lieă 6 (pentru durități), 
lae 7, A. Minau 7 — Șoarece 7, Leac 
Prepeliță 6, lomandt 6, Matei 6.

A arbitrat: A. Deleanu 9; le 
din București).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe:

lățean nu-1 poate reține ; 7 
minute mai tirziu, ȘOARECE 
fructifică o pasă de Ia Iovă- 
nescu și mărește avantajul e- 
chipei sale, gol care, de ase
menea, considerăm că putea 
fi parat. După pauză este rîn- 
dul gălățenilor să atace fără 
întrerupere, dar, rfind pe rind, 
Orac, Ancuța și in special Ba- 
laban (care a trimis balonul 
in bară, în min. 55) au ratat

Comșa 6, Cr. Rusu 5 (min.
Orac 5, Ancuța 7.

frinîe;

6 (min. 85

N. George

4-2 (3-1).

incredibil 
a fost te 
min. 60, 
MAJARU 
boltă pes 
oaspe, și 
plasa por 
nai, Balal 
țină (mii 
Orac (mir 
egalare.

VICTORIE BAIMAREANA CU... CONCURSUL MU
BAIA MARE, 7 (prin telefon)
Prima remarcă : meciul a 

început în fața unor tribune 
dezolant de goale, semn al su
părării spectatorilor băimâreni 
pe echipa lor. A doua : A.S.A. 
a venit hotărîtă să la de Ia 
Baia Mare un punct de care 
avea mare nevoie. Și nu s-a 
gîndit inițial la apărare, dova
dă că Bal&ii a fost adus din 
linia de fund ca vîrf de atac. 
Numai că gazdele, cu o echi
pă mereu întinerită In ultima 
vreme, fără psihologia unei re
trogradate. au Început jocul 
foarte dezinvolt, creându-și 
multe ocazii de gol, șutind pu
ternic la poartă : Bălan în min. 
5 — în stâlpul porții, ctad Varo 
a respins ta extremis cu pi
ciorul, Terheș ta min. 15 — a 
ratat de puțin, golul cu o lovi
tură cu capul, la centrarea iul

F. C. BAIA MARE - A.S.A. TG. MUREȘ
Stadion „23 August"; teren bun; timp frumos;

3 000. A marcat: SZABO — autogol (min. 22). Șui 
poartă: 9—5). Cornere: 8-3.

F.C, BAIA MARE: Feher 7 — Tătăran 6, Borx l 
Moreșan 6), Ho ti co 7 — Bălan 5, Radu 6, I. Mure 
78 Roznai), Terheș 5, Sepi 6.

A.S.A.: Varo 7 — Szaoo 4, Unchlcț 6. Isplr 7, I 
S) - Both H 7. VIgu 7, Gal) 6 - Blro 5, B8l6ni 6.

A arbitrat: I. Igna 9; k> Mnle: A Forwlrth și C 
semnalizări greșite (toți din Timișoaraț).

Cartonașe galbene: RADU și UNCHIAȘ.
Trofeul Petschovschi: 8. La speranțe 1-2. (1-1).

Hotieo ; I. Mureșan în min. 20 
— cel mai activ atacant în a- 
ceastă repriză. ȘL firesc, a ve
nit golul; in min. 22 același L 
Mureșan a șutat foarte puter
nic. mingea s-a lovit în traiec
torie de umărul fundașului mu
reșan SZABO și s-a oprit în 
plasa porții Iui Varo, care, de
rutat, n-a mai putut face ni
mic : 1—0. -----—

Repriza ; 
a gazdelor, 
Tg. Mureș 
ocazii clar, 
care cea i 
Bbloni a 
liberă). N-: 
deși, poate 
gîndim că J. 
seră ambt't 

h



IOVA - F.C.M. BRAȘOV 4-0 (3-0)
buni conîculă; tpectatori — aproximativ 

(min. 11 $1 1<5). CAMATARU (min. 21 și 75). 
□artă: 10-4). Corners: 15—4.

— Purima 7, Ti-lihoi 7, Ștefănescu 7 (min. 60 
pcleonu 7 (min. 60 Irimescu 7), Bălăci 7, Do- 
8, Cîrțu 8.
6. Vărzaru 5 (min. 46 Bucur 6), Panoche 6, 

rghe 6, Furnică 5 — Ciobanu 5 (min. 67 Bori- 
'eanu 5.
jj-Napoca) 9; Ic linie: Gh. Jucan (Mediaș) și 

: iperanțe: 5-0 (4-0).

DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC 0-2 (0-2)
Stadion' Dinamo; teren bun; timp călduros, spectatori — aproximativ 

12 000. Au marcat: FL. GRIGORE (min. 7), M. SANDU (min. 431. Șuiuri la 
poartă: 14—11 (pe poartă: 7—6). Cornere: 7—2.

DINAMO: Speriatu 5 — Mărginean 5 (min. 35 Dragnea 5), Dinu 5, I. 
Marin 5, Stredle 5 — Pană 5, Muițescu 5, Custov 5 (min. 65 lordache 5) 
— Țălnar 5, D. Georgescu 5, D. Zamfir 5.

SPORTUL STUD.: Lozăr 7 - M. Mihai 7, Cazan 7, iorguiescu 8. Mun- 
teanu H 7 — Chihaia 7, Munteanu I 7 (min. 79 Bozeșan), O. lonescu 7 — 
FI. Grigore 8, M. Sandu 8, Bucurescu 7.

A arbitrat: C. Jurja 9; la linie: Gh. Retezcn șl D. Petrescu (toți din
București).

Trofeul Potschovschî: 10. La speranțe: 5-0 (3-0).
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acțiuni individuale doar cu e 
fect spectacular. Descumpănită 
la un moment dat, F.C.M. Bra
șov caută să închidă jocul și 
reușește să stopeze avalanșa 
de goluri. După pauză, întrece
rea se desfășoară un timp sub 
semnul unui ușor echilibru, 
după care craiovenii revin în 
atac, deciși să majoreze scorul. 
Ei își creează cîteva bune oca
zii de a înscrie, dar ratările se 
tin lanț la poarta lui Popa care, 
în ușoară revenire, are unele 
intervenții salutare, ca aceea la 
„capul" lui Cîrtu, din min. 84. 
In min. 15, Popa nu mai reu
șește să retină bomba lui Iri
mescu, dinlr-o lovitură liberă 
de Ia 30 m și respinge la CA- 
MĂTARU, care îndeplinește o 
simplă formalitate, împingind 
balonul în plasă. Finalul par
tidei îi găsește pe craioveni în 
căutarea golului 5, care rămîne 
doar o dorință a publicului.

Mihai 1ONESCU

DOI AUTORI

Nu știm pe ce să dăm vina 
slabei comportări a echipei dina- 
moviste — total neașteptată, ți- 
nînd cont de veleitățile sale în 
cursa pentru titlu — In afara 
căldurii... Pentru că, evoluînd în 
fata propriilor suporteri, dinamo- 
vistii au apărut in rol de spar- 
ring-partneri pentru studenții 
bucureșteni. alura meciului fiind 
adeseori cea a unei partide de 
vacantă. Bineînțeles că rezultatul 
final reflectă, totuși, diferența de 
angajare și clarviziune in joc, 
ambele. Ieri, în favoarea netă a 
Sportului studențesc.

Scorul s-a deschis, repede, la o 
fază care nu se anunța pericu
loasă. Bucurescu a pasat înapoi 
la FLORIN GRIGORE, aflat liber 
la 14 m, pe post de atacant cen
tral și acesta a șutat nestingherit 
pe lîngă Speriatu : 0—1. Dinamo- 
viștil încearcă să se adune, dar, 
în min. 11. 17 șl 21. D. Georgescu. 
Muițescu și D. Zamfir nu găsesc 
poarta din poziții bune de șut. 
In min. 39, Țălnar centrează 
foarte bine în careul de 6 m.

Lazăr prinde balonul, îl soapă, 
reținîndu-1 iar, în extremis. în 
fața lui Dragnea.

Două gafe înlănțuite ale dl- 
namoviștilor consfințesc scorul fi
nal ; în min. 43 Custov pierde 
copilărește o minge la Munteanu 
I. acesta centrează în careul de 
16 m. Dinu intervine in traiec
torie, dar pasează cu călciiul (!) 
spre... M. SANDU care înscrie : 
0—2. După pauză. în primele 15 
minute, dinamevlștii, deși se agi
tă să relanseze partida, se ex
primă cu totul întimplător si dez- 
linat in atac. Ba mal mult. în 
min. 65. atunci cînd nu era prea 
tîrziu, la un fault în careu al porta
rului Lazăr (care l-a ținut pe D. 
Zamfir să nu ajungă la o minge 
urmărită de M. Marian si care 
ieșea în corner!). Dudu Geor
gescu a si ratat penalty-ul. min
gea, respinsă initial de Lazăr, 
fiind si trimisă apoi afară. Iar 
In min. 84 Bozeșan. scăpat sin
gur pe contraatac, n-a putut să 
înscrie. Căldură mare...

Paul SLAVESCU

SERIA I
ceahlăul p. NEAMȚ — I.M.U. 

MEDGIDIA 2—0 (2—0). Autorul
golurilor : Gherghina (mln. 1 și 
30).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
F.C. CONSTANȚA 2—1 (1—1). Au 
marcat : Stăncioiu (min. 22). Iva
na (min. 47). respectiv Buduru 
(min. 36).

OLTUL SF. GHEORGHE — C.S. 
BOTOȘANI 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Benclk (min. 
49).

C.S.M. BORZEȘTI — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 3—0 (0—0).
Au înscris : Florian (min. 57 din 
11 m) și Miu (min. 68 și 78).

CIMENTUL MEDGIDIA — MI
NERUL GURA HUMORULUI 2—1 
(1—1). Au marcat : Cocoș (min. 
13 șl 57). respectiv Coșereanu 
(min. 37).

CHIMIA BRAILA — VIITORUL 
GHEORGHENI 0—0.

C.S.U. GALAȚI — C.S.M. SU
CEAVA 2—1 (2—1). Autorii golu
rilor : Lala (min. 25 șl 31), res
pectiv Penov (min. 21).

GLORIA BUZĂU —F.C.M. PRO
GRESUL BRAILA 4—1 (1—0). Au 
Înscris : Toma (min. 30 si 68), 
Gbizdeanu (min. 50), lonescu 
(mtn. 7S), respectiv Pamfil (min. 
61).

DELTA TULCEA — GLORIA 
BISTRIȚA 4—2, disputat la 26 
mai.

Relatări de la : C. Rusu. Al. 
Nichita, Gb. Briotă, Gh. Gorun, 
Al. Mavlea, Tr. Enache, T. Si- 
riopol șl I. Stănescu.

Fîorea (min. 65). respectiv Soare 
(min. 35).

Relatări de la : Gh. Uinca. C. 
Gruia. Nic Ștefan, I. Ducan'. M. 
Bizon. D. Brănoiu. T. Negulescu. 
51. Băloi -si L Tănăsescu.

1. C.S. I-VIȘTE 31 22 7 2 61-13 51
2. Petrolul PI. 32 21 7 4 66-23 49
3. Rapid Buc. 31 15 5 11 55-34 35
4. Tractorul Bv. 33 15 4 14 41-42 34
5. Flacâra Moreni 31 14 5 12 40-34 33
6. Rulm. _ Alex. 31 13 6 12 41-34 32
7. Chimica Fim. 32 14 4 14 41-55 32
8. Metalul Plopeni 31 13 5 13 39-30 31
9. Autobuzul Buc. 31 13 5 13 44-39 31

10. Pandurii Tg. Jiu 31 13 5 13 33-30 31
11. Gaz metan 31 12 7 12 33-37 31
12. Metalul Buc. 31 11 8 12 45-40 30
13. Mecanica fina 32 11 8 13 42-43 30
14. ROVA Roșiori 32 12 5 15 32-47 29
15. Șoimii Sibiu 31 11 5 15 36-48 27
16. Poiana Cîmpina 31 12 2 17 38-48 26
17. Nitramonia Făg. 31 8 3 20 24-66 19
18. Sirena Buc. 31 4 5 22 32-80 13

VULCAN - STEAUA 0-1 (0-0)
bun; timp călduros; spectatori — aproximativ: 

ORGHE (min. 70). Șuturi la poarta: 11-11 (pe

4 — Alexandru 7 (min. 46 Nignea 6), Grigore 
— Mateescu 7, Marica 7, Drogu 6—1. Nicolae 

6, M. lonescu 6.
ighelini 7, Sameș 7, lovan 6, I. Gheorghe 7 - 
), Ba lint 8, Zahiu 6 — Ad. lonescu 6, Bclbo 6 
iucanu 7+.
(Cluj-Napoco) 7; la linie: I. Pop și C. Mateescu, 
București).

a speranțe: 4-2 (1-1).

SOIMAN FACE... GOLURILE»
S. C. BACĂU - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (1-0)

Stadion „23 August"; teren foarte bun; timp călduros, vînt: spectatori — 
aproximativ 6 000. Au marcat: ANTOHI (min. 15) și ANDRIEȘ (min. 60 — 
din 11 m). Șuturi Ia poartă: 15—6 (pe poartă: 6-3). Cornere: 5-7.

S.C, BACAU: Mongeoc 7 — Andrieș 8, Cărpuci 7, Arteni 7, Elisef 7 — 
Vamanu 6, Moldovan 6, I. Solomon 6 — Șoiman 8 (min. 75 Fîșic), Antohi 8, 
Chitaru 8.

POLITEHNICA: Bucu 6 — Munteanu 5, Agachi 5, Ursu 6, Ciocîrlon 5 — 
Romilă 4, Simionaș 7, Florean 6 — Opa’iț 5 (min. 75 Dănilă), Cioacă 5 
(min. 66 C. lonescu 5), Costea 5.

A arbitrat: Cr. Teodorescu 9; la linie: S. Necșuiescu (ambii din Tîrgo- 
viște) și M. Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene: VAMANU, COSTEA, CIOCIRLAN, ANTOHI. -
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 2-0 (0-0).

1. F.C. CONST. 31 20 6 5 58-2e 46
2. Gloria B-ța 31 14 8 9 55-37 38
3. Viii. Gheorg. 31 15 4 12 35 38 34
4. Unirea D. Focș. 31 14 5 n 50-41 33
5. C.S. Botoșani 31 14 4 13 47-37 32
6. Delta Tulcea 31 15 1 15 53-45 31
7. C.S.M. Suceava 31 14 3 14 44-32 31
8. Oltul Sf. Gh. 31 13 5 13 39-37 31
9. Gloria Buzău 31 14 3 14 40-39 31

10. F.C.M. Prog. 31 13 5 13 39-40 31
11. I.M.U. Medg. 31 13 4 14 36-43 36
12. Ceahlăul P. N. 31 13 4 14 37-45 30
13. Vi it. M. Vaslui 31 13 4 14 35-53 30
14. C.S.U. Galați 31 13 3 15 53-50 29
15. C.S.M. Borzești 31 12 4 15 49-50 28
10. Cimentul Med. 31 12 3 16 37-58 27
17. Minerul G. H„ 31 9 t 14 28-44 26
18. Chimia Brâila 31 7 6 18 33-59 20
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Ionul, dar 
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pierde, dar parcă cu mai multă 
ambiție ca altădată, a jucat 
dezinvolt, în timp ce Pregresul- 
Vulcan amenințată de situație, a 
evoluat precipitat. Aceasta a fost 
si motivarea psihologică a golu
lui, care avea să decidă soarta 
meciului : min. 70, „slalomul" Iui 
Ballnt n-a putut fi oprit decît 
prin fault, la cca. 25 m ; Rădu- 
canu a executat lovitura liberă 
în diagonală, pe stingă. Ia fun
dașul I. GHEORGHE, care și-a 
încercat șansa cu un șut din col
țul careului mare și a Înscris cu 
concursul portarului. Vasile Mar
cel a primit un gol pe care co
pilul de mingi din spatele porții 
sale l-ar fi apărat, probabil. Și 
după ce tot L Gheorghe a fost 
la un pas de... a egala (min. 81), 
în min. 84. M. lonescu a ratat 
o mare ocazie. El s-a grăbit si 
a șutat de la 15 m pe lîngă 
poartă, deși nu era marcat si mal 
putea înainta. A ratat golul ega
lizator. de care echipa lui avea 
nevoie ca de aer.

Constantin ALEXE

BACĂU, 7 (prin telefon)
Ambele echipe se prezintă la 

startul acestui meci de mare 
importanță pentru ele, dar mai 
ales pentru ieșeni, fără cîțiva 
dintre ced mai buni jucători. 
De la gazde au absentat : Ur- 
sache, Lunca, Soșu și C. So
lomon, accidentați, iar de la 
oaspeți — Anton și Oprea, sus
pendați pentru cartonașe gal
bene. Absența acestor titulari 
și căldura sufocantă își pun 
amprenta asupra calității dis
putei, dar jucătorii fac mari 
eforturi pentru a construi faze 
periculoase la cele două porți 
din care să rezulte goluri. Și 
golul, primul, vine destul de 
repede, în min. 15, după cîteva 
situații favorabile în care s-au 
aflat Cărpuci, Florean și An
tohi : Șoiman demarează pe 
stingă, centrează din viteză, 
Bucu nu iese pe centrare și

NU ESTE SUFICIENT SA

ANTOHI trimite cu capul In 
plasă : 1—0. După bara lui
Chitaru (min. 25), jocul nu 
mai are momente notabile pînă 
la pauză.

In repriza secundă, tot după 
15 minute, băcăuanii își ma
jorează avantajul : Șoiman
scapă în careul oaspeților, unde 
este faultat de Ciocîrlan, arbi
trul acordă penalty și AN
DRIEȘ transformă cu siguran
ță. După acest gol antrenorii 
celor două echipe fac modifi
cări în formații, liniile ofensi
ve apar acum în formule ine
dite (Chitaru — Fîșic — An
tohi, la gazde ; Costea — Dă
nilă — Romilă, la ieșeni), dar 
scorul nu se mai modifică, bă
căuanii obținînd o victorie ab
solut meritată, care-i scutește 
de emoții cu patru etape înain
te de sfîrșitul campionatului.

Laurențiu DUMITRESCU
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bun. cu- 

cavînd ce

aproximativ 
JARU (min. 

? pe seu 6 - 
Căpățînă 6,

. Al. Nleo- 
ănescu 6 — 

enescu (toți

POLITEHNICA TIMIȘOARA - JIUL PETROȘANI 0-0
Stadion „1 Mai"; teren bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 

12 000. Șuturi Ia poarta: 21—6 (pe poarta: 9—4). Cornere: 8-2.
POLITEHNICA; Suciu 7 — Vițan 6, Pâhinlșan 6, Șunda 6, Munar 7 — 

Dumitru 6, Manea 6, Viată n eseu 6 (min. 76 Dembrovschi) — Anghel 6, 
Nedelcu 4. Palea 5 (min. 66 Co tec 6).

JIUL: Caval 7 — Vînâtoru 6, Vasil iu 7, Rusu 7, P. Grigore 6 — Șumu- 
lanschi 6, Varga 6, Stoica 6 (min. 81 Schmidt) — Sâlâjan 6 (min. 60 Las- 
©oni 6), Stoichițâ 6, GiuchicI 7.

A arbitrat: R. Petrescu 9; la linie: C. Ghițâ (ambii din Brașov) șl Z. 
Csavar (Odorhei).

Cartonașe galbene: STOICHIȚÂ.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 2-0 (2-0).

• ......................... .. ........ ................... ... ........................ .. .......
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JDORAN

IILOR

TIMIȘOARA, 7 (prin telefon)
In ciuda unei dominări evi

dente, „Poli" Timișoara n-a reu
șit să finalizeze cu suficient 
grad de periculozitate la poarta 
Jiului, facilitînd oaspetei sale 
primul punct obținut în acest 
campionat pe teren străin. La 
început marile ratări ale lui 
Palea (min. 20) si Dumitru

RADU VREA SĂ

(min. 24) nu păreau decît pre
ludiul unei realizări certe care 
avea să vină în contul unei e- 
chipe care combină frumos în 
preajma careului de 16 m ad
vers. creîndu-și culoare de gol. 
Oaspeții la rîndul lor. constrînși 
să se apere, lăsau un om, doi, 
în fată, pericol potențial pentru 
poarta lui Suciu, fiind de re

CÎȘTIGE TITLUL

gulă nemarcati de apărătorii ti
mișoreni (în min. 35. Sălăjan a 
ratat din interiorul careului ti
mișorean).

După pauză presiunea Iui 
„Poli" se accentuează, dar toate 
acțiunile ofensive eșuează în 
centrări stereotipe. în un-doi- 
urile-contra timp, ta perseveren
ta cu care Nedelcu încurcă 
toate treburile. La jumătatea 
reprizei, Păltinișan se mută de
finitiv în centrul liniei de atac 
(părăsind postul său de libero), 
probînd o explicabilă taabilitate 
in noul rol și va frîna aportul 
ofensiv. In min. 74 o minge șu
tată de Anghel a ricoșat din 
bară Pe linia porții creînd ilu
zia că poate ricoșa în plasă. Dar 
Cavai a blocat-o. Fusese ultima 
speranță a gazdelor.

Ion CUPEN

DE GOLGETER!

ETAPA VIITOARE (duminică 14 
iunie) : Unirea Dinamo Focșani
— Gloria Buzău (0—0), Ceahlăul 
P. Neamț — Chimia Brăila (0—3), 
F.C. Constanta — Viitorul Meca
nica Vaslui (0—0), I.M.U. Medgi
dia — Viitorul Gheorgheni (1—3), 
C.S.M. Suceava — C.S.M. Bor-

, zești (1—5), Gloria Bistrița — Ol
tul Sf. Gheorghe (0—0). Minerul 
Gura Humorului — C.S.U. Galați 
(1—2), F.C.M. Progresul Brăila — 
Cimentul Medgidia (0—1), C. S. 
Botoșani — Delta Tulcea (0—3).

SERIA A H o
FLACARA MORENI — POIANA 

CIMPINA 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Radu (min. 63).

TRACTORUL BRAȘOV — C. S. 
TIRGOVIȘTE 0—0.

BIECANICA FINA BUCUREȘTI
— METALUL BUCUREȘTI 2—2 
(1—0). Au înscris : Catrina (min. 
38), Marcu (min. 83 din 11 ml 
pentru Mecanică fină, Niță (min. 
52), Cămui (min. 64) pentru Me
talul.

CHIMICA TlRNAVENI — ȘOI
MII I.P.A. SIBIU 3—1 (2—1). Au 
marcat : Ogreanu (min. 8). Pisla- 
ru (min. 29), Stoica (min. 57 din 
11 m), respectiv Beleaua (min. 37 
din 11 m).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 4—2 (1—1). 
Autorii golurilor : Gh. Radu (min. 
5), Tiuș (min. 69). Vlad (min. 82), 
Ifrim (min. 88), respectiv Solo
mon (min. 4), Pleșoianu (min. 
90, autogol).

RAPID BUCUREȘTI — SIRENA 
BUCUREȘTI 5—1 (2—1), Au În
scris : Paraschiv (min. 19). Vă- 
tui (min. 30), Manea (min. 53). 
Ursu, (min. 73), St. ■ Popa (min. 
82), respectiv Cristache (min. 38 
din 11 m).

ROVA ROȘIORI — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 4—2 (2—0). AU 
marcat : Mincu (min. 7 din 11 
m). Locoviște (mta. 25 si 55), 
Drăgan (min. 86), respectiv Tă
tara H (min. 60) si Sultănoiu 
(min. 88).

PANDURII TG. JIU — PETRO
LUL PLOIEȘTI 0—1 (0—1). Au
torul golului : Călin (min. 34).

METALUL PLOPENI —LUCEA
FĂRUL BUCUREȘTI 2—1 (1—1).
Au înscris : Ghlțescu (min. 14),

ETAPA VIITOARE (duminică 14 
iunie) : Mecanică i >ă București
— Metalul Plopenl (0—5). Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Metalul București 
(0—5), Rapid București — Flacăra 
Moreni (0—1). Luceafărul Bucu
rești — Petrolul Ploiești (1—4),' 
Gaz metan Mediaș — Pandurii Tg. 
Jiu (0—2). Autobuzul București —
— Tractorul Brașov (1—4). C. S. 
Tîrgoviște — Rulmentul Alexan
dria (0—1), Poiana Cîmplna —Si
rena București (3—1). Chimica 
Tirnăvenl — Nitramonia Făgăraș 
(0—2), ROVA Roșiori — stă.

SERIA A lll-a
METALURGISTUL CUGIR — 

C.F.R. TIMIȘOARA 3~1 (2—0).
Au marcat : Stanciu (min. 5 din 
11 m), Vătafu (min. 44). Naglii 
(min. 80 din 11 m). respectiv Ian- 
cu (min. 72).

F.C. BIHOR ORADEA — MINE
RUL ANINA 4—0 (2—0). Autorul 
golurilor : Doja (min. 5. 44, 73 
Si min. 75 din 11 m).

DACIA ORAȘTIE — C.I.L. SI- 
GHET 6—0 (3—0). Au înscris 2
Ștefănescu (min. 10 și 37). M. Ma
rian (min. 32), Radu (min. 47 
și 77) și Nenu (min. 57).

MINERUL CAVNIC — META
LUL aiud 2—0 (1—0). A marcat: 
Bonte (min. 17 și 88).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA 2—4 (0—0). 
Autorii golurilor : Văcariu (min. 
47 șl 88), respectiv Popovici (min. 
51). Pavel (min. 59) și Scwarcz- 
man (min. 68 și 89).

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
LUPENi 6—0 (1-0)- Au marcat : 
Belanov (min. 29), Ganea (min. 
68 și 74). Floareș (min. 78 din 
11 m), lonescu (min. 81) și Co- 
valcic (min. 85).

OLIMPIA SATU MARE — AU
RUL BRAD 3—2 (1—0). Au în
scris : Matei (min. 43), Hațeganu 
(min. 62), State (min. 68). res
pectiv Stoica (min. 73 și 83).

F.C.M. REȘIȚA — RAPID A- 
RAD 1—0 (0—0). Unicul gol a
fost realizat de Oancea (min. 75 
din 11 m).

U.T. ARAD — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 3—0 (0—0). Autorii go
lurilor : Șchiopu (min. 71). Cura 
(min. 88) și Marcu (min. 90).

Relatări de la : M. Vîlceanu^ 
I, Gliișa. B. Cretu, Z. Debrețeni, 
P. Sumandan, St. Marton, Z. 
Covaci, P. Aurel și N. Străjan.
1. U.T.A. 32 :21 ■I 8 62-26 45
2. Olimpia S. M. 31 16 5 10 61-41 37
3. înfr. Oradea 31 17 2 12 44-40 36
4. Aurul Brad 31 15 5 11 59-37 35
5. F.C.M. Reșița 31 16 2 13 48-36 34
6. F.C. Bihor 31 13 7 11 52-35 33
7. C.I.L. Sighet 32 15 3 14 48-61 33
8. C.F.R. Cj--N. 31 14 4 13 54-43 32
9. U.M. Timișoara 31 13 5 13 41-37 31

10. Min. Cavnic 31 14 3 14 48-48 31
11. C.F.R. Tim. 31 12 6 13 43-43 30
12. Dacia Orăștie 31 12 6 13 42-53 30
13. Rapid Arad 31 12 5 14 38-43 29
14. Minerul Lupeni 31 13 2 16 41-54 28
15. Metalul Aiud 31 13 2 16 35-54 28
16. Metalurg. Cugir 31 12 3 16 49-47 27
17. Minerul M. N. 31 11 1 19 41-61 23
19. Minerul Anina 31 7 4 20 23-70 18

ETAPA VIITOARE (duminică 14 
iunie) : Rapid Arad—Aurul Brad 
(2—2), F.C. Bihor Oradea — Mi
nerul Moldova Nouă (2—0), Me
talul Aiud — U.M. Timișoara 
(1—3), Minerul Lupeni — F.C.M. 
Reșița (0—6), C.I.L. Sighet — 
U.T. Arad — 2—1. disputat pe 
3 iunie, Metalurgistul Cugir — 
Dacia Orăștie (0—1). C.F.R. Timi
șoara — Minerul Cavnic (0—1),’ 
C.F.R. Cluj-Napoca — înfrățirea 
Oradea (1—3), Minerul Anina — 
Olimpia Satu Mare (1—4).

C.S.Ș. BRAȘOVIA Șl METALUL BUCUREȘTI 

ÎN FINALA CAMPIONATULUI DE JUNIORI

* aproximativ 
tâ 18-11 (pe

(min. 66 G. 
zgâu 6 (min.

lîn. 61 Fonici

— ambii cu

-a mai fost 
î echipa din 
mai multe 

•1 (printre 
72, cînd 

iră o lovitură 
să egaleze, 

iu, dacă ne 
îsi consuma- 

•lîna repriză. 
FERRARINI

CLUJ-NAPOCA, 7 (prin telefon) 
înainte de meci, Radu II - 

mărturisea că a venit pe So
meș să înscrie cel puțin un 
gol, pentru a dobîndi în fina
lul stagiunii cununa de golge- 
ter al țării purtată tacă de 
clujeanul Cimpeanu II. Vîrful 
piteștean și-a depășit cu mult... 
norma propusă, reușind aici 
performanța mai rară, trei go
luri ta deplasare ! Și aceasta 
după ce gazdele reușiseră să 
deschidă scorul în min. 8, prin 
SUCIU, care a fructificat o 
frumoasă pasă a lui Tegean, 
și să-I „pună la punct" pe nă
bădăiosul BMuță prin faultu
rile lui L. Mihai și Porațehi. 
Egalarea a venit in min. 25, 
cînd RADU II l-a inters în 
careu cu stage rece pe L. Mi
hai și a înscris plasat. Peste 
două minute, virful din Triva- 
le speculează „astenia" lui L. 
Mihai și Ciocan și ridică min
gea peste Moldovan, în poartă. 
După pauză, „cavaleria" arge- 
șeană zburdă, Radu II ratează

„U« CLUJ-NAPOCA - F. C. ARGEȘ 2-3 (1-2)
Stadion Municipal; teren foarte bun; timp călduros; spectatori — aproxi

mativ 12 000, Au marcat: SUCIU (min. 8), RADU H (min. 25, 27 și 55), 
DOBROTA (min. 68). Șuturi la poartă: 16-13 (pe poartă: 7—8). Comere: 
4-4.

„U" CLUJ-NAPOCA: Moldovan 5 - t. Mi hai 4 (min. 43 Dobrotă 7), Co
con 4 (min. 54 Țiatarlu 7), Dobrău 6, I. Mureșan 5 — Poroțchi 5 (pentru 
durității), Baca 5, Țegean 7 — Suciu 7, Cimpeanu H 5, Batacliu 5.

F.C. ARGEȘ: Arlciu 8 — M. Zamfir 8, Stancu 8, Cirstea 8, Tulpan 9 — 
Bărbulescu 8, Kollo 8, Ignat 7 — Bâluță 6 (min. 89 Badea), Radu M 10, 
Nica 6 (min. 70 Molceanu 6).

A arbitrat: V. Ciocilteu 8; Io linie: R. Șerban (ambii din Craiova) și 
O. Andorco (Sotu Mare).

Cartonașe galbene: CIOCAN.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 1-0 (1-0).

(min. 47), Nica ezită în fața 
golului (min. 48), dar în min. 
55, Tulpan pătrunde in forță, 
ajunge la linia de colț, trimite 
înapoi in careu și liderul gol- 
geterilor punctează din nou. 
Urmează o serie de contra
atacuri argeșene, care reamin
tesc de raidurile englezilor de 
sîmbătă, de la Budapesta, însă 
M. Zamfir (de două ori) și 
Băluță trec pe lîngă un scor 
de proporții. Și cum ratările 
se răzbună, clujenii reduc din

handicap în min. 68, tind Te
gean trage in bară, Suciu 
prelungește la DOBROTA și a- 
cesta înscrie. Studenții nu vor 
reuși însă egalarea, pe care 
nici nu o meritau astăzi, pen
tru că echipa lui Halagian a- 
rată că știe să se și apere. 
Astfel, F.C. Argeș înregistrează 
la Cluj-Napoca a șasea victo
rie consecv'' in I’’i ,U“.

Mircea M. IONESCU

Iată rezultatele Înregistrate 
in etapa de sîmbătă : Lucea
fărul București — C.S. Tîrgo
viște 2—1 (1—1). Au marcat : 
Pîrvoiu și Pralea, respectiv 
Marta — autogol Metalul 
București — Politehnica Iași 
2—0 (1—0). Autorii golurilor : 
I. Petre și Gavrilescu (auto
gol). C.S.Ș. Brașovia — „U"

Cluj-Napoca 2—2 (2—2). Au 
înscris : Mairiniuc, Berteanu, 
respectiv Georgescu (2). Cor- 
vinul Hunedoara — C.S.Ș. Ti
mișoara 3—1 (1—0). Au mar
cat : Popescu și Neag (2), res.- 
pectiv Popa. în urma acestor 
rezultate pentru finală s-au ca
lificat C.S.Ș., Brașovia și Me
talul București. (L. D.).

ADMINISTRAȚIA DI STAT 10T0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 IUNIE 1981

I. Tract. Bv. — C.S. Tîrg x
n. Pandurii — Petrolul 2

HI. Unirea Focș. — F.C. C-ța 1
VI. Mec. Fină — Met. Buc. x
V. Genoa — Catania 1

VI. Lanerossi — Foggia 2
VII. Lazio — Cesena 1

VIII. Palermo — Verona 1
IX. Pescara — Lecce x
X. Rimini — Milan x

Xi. spal — Atalanta x
XII. Taranto — Pisa x

XIII. Varese — Sampdoria x
Fond de cîștiguri led 427,475.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
„LOTO** DIN 7 IUNIE 1981.

FAZA I. EXTRAGEREA I : 18 85 
39 45 67 23 21 96 65 78 44 73 ; 
EXTRAGEREA A II-a : 61 84 48 
64 3 76 50 19 38 36 35 15. FAZA 
A II-a. EXTRAGEREA A IlI-a ! 
57 2 52 15 62 20 ; EXTRAGEREA 
A IV-a : 13 21 73 6 60 10 ; EX
TRAGEREA A V-a : 50 40 85 14 
43 46. FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI : 1.161.415 lei.



Turneul internațional de lupte al României

ZECE SPORTIVI ROMANI PE LOCUL I
BRAȘOV, 7 (prin telefon). După trei zile de întreceri, duminică 

au fost desemnați cîștigătorii celei de a XlX-a ediții a „Turneului 
internațional de lupte greco-romane și libere al României", la care 
au fost prezenți 240 de sportivi din opt țări. Reprezentanții țării 
noastre s-au comportă șl de data aceasta Ia înălțimea așteptărilor, 
zece dintre ei reușind să termine învingători (șase la greco-romane 
și patru la libere).

SPORTIVII DE LA GRECO-ROMANE ȘI-AU RECONFIRMAT 
VALOAREA

Așa cum era de așteptat — 
in ciuda unei concurențe valo
roase — luptătorii români dc Ia 
stilul greco-romane au dominat 
întrecerile, șase dintre el reu
șind sâ se claseze pe primul Ioc 
la categoriile lor : CONSTANTIN 
ALEXANDRU (48 kg), NICU 
GINGA (52 kg). MIHAI BOȚII.A 
(57 kg), ION PĂUN (62 kg), ION 
DRAICA (82 kg) șl ILIE MATEI 
(90 kg). Succesul reprezentanților 
noștri putea ti și mal categoric 
dacă Ștefan Rusu (campionul eu
ropean și olimpic al categoriei) 
ar fi abordat toate partidele cu 
seriozitatea necesară și n-ar fl 
avut o scădere inexplicabilă în 
disputa cu Ghenadi 
(U.R.S.S.) ta fața căruia a 
dut la puncte.

Dintre învingători, merite 
claie se cuvin sportivilor 
Păun, Ion Draica și Mihai 
lă, care au reușit să termine pe 
primul loc concursul, luptînd în
tr-o companie valoroasă. Cons
tantin Alexandru și Nicu Gingă 
rămln mal departe cel mai pu
ternici luptători la categoriile lor, 
dar adversarii întilnițl n-au fost 
capabili să le pună... probleme.

Odată cu apropierea de final, 
partidele au devenit tot mal di
ficile și mal dtrz disputate. In 
meciuri decisive, N. Gingă l-a 
depășit la puncte pe mai tînărul 
său coleg M. Ștefan, iar M. Bo
ții* — într-o sesizabilă revenire 
de formă —, l-a întrecut Ia punc
te (2—0) pe N. Zamfir (învingă
torul campionului european P. 
Passarelli). I. Păun se dovedește

Ermilov 
pier-
spe- 
Ion 

Boți-

aceiași sportiv serios, capabil de 
performanțe. După ce în dispu
tele din serie a învins parteneri 
de întrecere străini în finală a 
reușit să-1 învingă clar la puncte 
(6—1) pe I. Tecuceanu, cel care-1 
eliminase din lupta pentru pri
mele locuri pe N. Davidian, fost 
campion mondial. Un meci foar
te bun a reușit și I. Draica în 
compania bulgarului I. Ztaghinov, 
pe care l-a învins prin descalifi
care. V. Andrei (100 kg) a pier
dut la puncte (2—4) în fața Iul 
V. Avdișev (U.R.S.S.), dar spor
tivului nostru 1 s-au refuzat două 
puncte.

Iată primii trei clasați la ede 
zece categorii : 43 kg : 1. C. 
Alexandru, 2. N. lordache, 3. C. 
Scuturici; 52 kg : 1. N. Gingă,
2. M. Ștefan, 3. J. Keller (R.F.G.); 
57 kg : 1. M. Boțilă, 2. N. Zamfir,
3. L Andruliev (Bulgaria) ; 62 kg : 

I. Păun, 2. I. Tecuceanu, 3.
Davîdlan (U.R.S.S.) ; 68 kg: 
G. Ermilov (U.R.S.S.), 2. C. ...--------- . s rusu ;

Zaporoscenko
Arsenie 

Ciobotaru ; 
2. I. Zln-

62 kg : 1. Tr. Marinescu (Româ
nia), 2. Gh. Mitran (România), 
3. S. Masianov (U.R.S.S.) ; 68 kg: 
1. S. Baerett (S.U.A.), 2. J. Szi- 
manski (Polonia), 3. I. Lungu 
(România) ; 74 kg : 1. D. Schutz 
(S.U.A.), 2. N. Petcu (România), 
3. S. Vialkov (U.R.S.S.) ; 82 kg : 
1. D. Shuler (S.U.A.), 2. Gh. Fo- 
dore (România), 3. A. Volokitin■ ----- - suhan-

Ivanov 
Broșteanu 

_ M. Evans
Pușcașu (Româ- 

(România),

I, 2. 
A.

(U.R.S.S.) ; 90 kg : 1, 
kov (U.R.S.S.), 2.
(România), *
(România) ; 
(S.U.A.), 2.
nla), 3. C. 
+100 kg : 1.
2. E. Panaite (România), 
Dimitrov (Bulgaria).

A. 
I.

3. Gh. 
1M kg : 1.
V. — 

"Șandru __________
A. Ianko (România), 

“ 3. E.

Costin CH1RIAC

MANDLIKOVA — PENTRU PRIMA OARĂ, 
BORG-PENTRU A 6-a OARA 

CÎȘTIGĂTORI LA „ROLAND GARROS
PARIS (Agerpres). — Proba 

de simplu femei din cadrul cam
pionatelor internaționale de te
nis ale Franței a fost cîștigată 
de tînăra jucătoare cehoslovacă 
Han a Mandlikova (19 ani), care 
a învins-o cu 6—2, 6—i pe vest- 
germana Sylvia Hanika, în fina
la disputată, sîmbătă. la arena 
Rolland Garros, ta prezența a 
15 OM de spectatori. Campioană 
mondială de junioare in anul 
1978, Mandlikova, pînă de curind 
doar a 5-a ta Ierarhia mondială, 
este prima jucătoare din Ceho
slovacia învingătoare ta marele 
turneu de la Paris. Anterior, 
Mandlikova fusese victorioasă ta 
„openul" australian și finalistă 
la cel american de la Flushing

Meadow, unde pierduse în fața 
americancei Chris Evert, aceeași 
asupra căreia șl-a luat, zilele 
trecute, revanșa, ellmlntnd-o in 
semifinale.

Disputa masculină, de dumini
că, a reunit ta finală pe suede- 
zut Bjorn Borg șl cehoslovacul 
Ivan Lendl. După o disputa 
strînsă, care a durat, 3 ore șl 20 
de minute, 
a 6-a oară 
tiv) acest 
6—1, 4—6,

In finala 
bați perechea _ __ ________
(Elveția), Balasz TarSczy (Unga
ria) a întrecut cu 6—2, 7—6, 6—3. 
6—3 cuplul Terry Moor, Eliot 
Teltcher (S.U.A.).

Borg cîștigă pentru 
(a 4-a oară consecu- 
lmportant turneu : 

6—2, 3—6, 6—1.
probei de dublu băr- 

Heinz Gunthardt

Ungaria - Anglia 1-3 (1-1) In preliminariile C. M. de fotbal

KEEGAN A FĂCUT CA VEDETA SA FIE... ECHIPA

1.
N.
1.
Kowallk (Polonia)

2.
3.

I. Draica,

74 kg : 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 
82 kg : 1.

V. 
V. 

Gh.
ghinov (Bulgaria), 3. G. Glonț ; 
90 kg : 1. I. Matei 2. C. Bogol, 
3. P. Pavlidis (R.F.G.) ; IM kg : 
1. V. Avdișev (U.R.S.S.), 2. V. 
Andrei, 3. J. Kormanski (Po
lonia) ; +100 kg : 1. A. Etceanl- 
nov (U.R.S.S.), 2. V. DoUpschi,
3. M. Galinski (Polonia),

Mihai TRANCA

BILANȚ MERITORIU ȘI LA LUPTE LIBERE
La întrecerile de lupte libere. 4 

sportivi români au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
onoare : GHEORGHE rașovan 
(cat. 48 kg), GHEORGHE BIRCU 
(cat. 52 kg), TRAIAN MARI
NESCU (62 kg) și ANDREI IAN- 
KO (+100 kg). Alți 9 reprezen
tanți al țării noastre s-au clasat 
pe locul 2, iar 4 pe locul 3. Clte
va amănunte.

Gh. Rașovan a cîștigat cu ușu
rință grupa sa, întreeîndu-și net 
adversarii. în finală, el a luptat 
cu V. Vișan, situat pe primul Ioc 
în cealaltă grupă. Partida s-a în
cheiat, însă, în min. 3, cînd Ra
șovan — care conducea pînă în acel 
moment cu 4—2 — l-a surprins 
pe Vișan cu un atac rapid, fixîn- 
du-1 cu umerii pe saltea.

Deși aflat, după tragerea la 
sorți. într-o grupă cu adversari 
dificili, Gh. Bircu a luptat peste 
așteptări, întreeîndu-i, intre alții,

pe sovieticul B. Dasiradirov șl pe 
bulgarul H. Halilov, calificîndu-se 
astfel pentru finala cu D. Ignat. 
Concurînd foarte bine șl în acest 
meci, Bîrcu a obținut victoria prin 
descalificare. Tînărul Tr. Mari
nescu, vizibil sttajenit de un ac
cident nerezolvat la mina stingă, 
a reușit, totuși, să se situeze pe 
locul 1 într-o grupă cu nu mai 
puțin de 8 concurențl. Finala sa 
cu Gh. Mitran a fost aprig dis
putată, victoria revenindu-1 la li
mită : 5—4. Greul A. Ianko a ob
ținut victorii înainte de limită șl 
în grupă și ta finală cu E. Pa- 
naite.

Iată primii clasați : cat. 48 kg: 
î. Gh. Rașovan, 2. V. Vișan, 3. 
N. Hîncu (toți România); 52 kg: 
1. Gh. Bîrcu (România), 2. D. 
Ignat (România), 3. B. Daslrodi- 
rov (U.R.S.S.) ; 57 kg : 1. J. Aze
vedo (S.U.A.), 2. A. Neagu (Ro
mânia), 3. D. Questas (S.U.A.) ;

BUDAPESTA, 7 (prin telefon). 
Din nou un rezultat-surpriză în 
grupa noastră. Anglia, umilită 
meciuri în sir, în fieful ei, în
vinsă recent, la 30 mal. în El
veția, câștigă acum în fața Un
gariei. la Budapesta, acolo unde 
n-a mai obținut o victorie de 72 
de ani I Cine ar 11 crezut în a- 
cest spcces al formației insulare, 
prin care ea își repune atît de 
spectaculos candidatura la cali
ficare,. diminuând, în primul 
rind, șansele învinsei sale de 
sîmbătă, echipa Ungariei T Așa 
cum s-a putut vedea șl acasă, 
pe micul ecran, Anglia care, 
după aprecierile tuturor, își iuca 
ultima el carte, a abordat aceas
tă partidă cu • voință rar ta- 
tHnită. L-am văzut pe Keegan, 
unul dintre cel mai slabi fotba
liști al lui Ron 
recentul med ' 
cînd exemplar 
venind după 
direct, Martos, 
rea propriului ____ .___ ____
dașul dreapta al gazdelor urca în

Greenwood, în 
do la Basel, jw- 

ambele faze sl 
adversarul lid 

pînă In apro ple
carea, clnd fun-

CLASAMENTUL 
GRUPEI A

1.
2.
3.
4.
5.

IV-a
ANGLIA 6312 11-6 7
România 5 2 2 1 4-3 6
Ungaria 4 2 11 6-6 5
Elveția 4112 6-73
Norvegia 5 113 4-9 3
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STEAUA, CAMPIOANA LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Stelei și al naționalei prinde 
pe picior greșit defensiva gaz
delor șl Murariu culcă in eseu, 
transformat de Codol Bucos 
își mai' face o dată datoria (l.p., 
min. 69), dar Steaua cîștigă la 
limită, cu 22—21 și în același 
timp campionatul t

FARUL ; Gh. Florca — !fto- 
tresen, Istrate. Holban, PUoțschl 
— Bucos, Dinu — Marca, Ga
lan, Nache — FL Constantin, 
Dumitru' — Prisecaru, Grosu 
(min. 42 Grigore). Opriș.

STEAUA : Codoi — Fuicu, E- 
nache. Zafiescu I, Lungu — 
Alexandru, Suciu — Murariu, 
Rădulescu, C. Florea — Cioa- 
rec, M. Ionescu — Corneliu, 
Munteanu, Pojar.

A arbitrat : C. Udrea (Bucu
rești).

pe terenul din Parcul 
cu două puncte. Rea- 

Cojocaru (l.p. și 
.................................Hari- 

pentru 
respectiv 
N. Stă-
— eseu. 
Găgeatu

Geo RAEfCHI

R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — RAPID 13—13 (0—6). 
fntr-o partidă în care studenții 
nu aveau nici un motiv să for
țeze victoria (decît doar pentru 
o poziție ceva mai bună în 
clasament), ei s-au aflat, to
tuși, aproape tot timpul la cîr- 
ma jocului. N-au lipsit decît... 
40 de secunde pentru ca XV-le 
universitar să obțină trei 
puncte ! Ne-a fost dat să ve
dem o echipă hotărîtă să joace 
dîrz, ofensiv și nu de rare ori 
lucid, așa cum n-a Jucat decît 
rareori de-a lungul întregului 
campionat.

Este pe undeva ș! explicația 
prestației sub așteptări a rug- 
byștilor de la Rapid. echipă 
masivă, cu gabarit superior, 
care s-a adaptat mult mal 
greu condițiilor de joc. Si nu
mai ambiția de a nu pierde a- 
cest meci (pentru a-și mal 
păstra, cit de cît, șansa de a 
evita retrogradarea) i-a readus 
pe rapidiști în situația de a

pleca de 
copilului 
lizatori: 
transf), Atanasiu șl Ă. 
ton - cite un eseu 
R.C. Sp. studențesc, 
Năstase (drop.și Lp.), 
nescu (drop) și Oprea 
A condus excelent A.
(t. st).

P.T.T. ARAD — POLITEH
NICA IAȘI 8—0 (8—0). 
dele și-au asigurat 
prin Aștcfănoaie și Moser, 
eseuri. A condus P. Soare 
IOANA, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI 
C.S.M. SIBIU 10—3 (6—3). 
tărie lejeră a studenților 
gurată de Luca (două Lp.) 
Catană (eseu). Pentru 
a înscris Henteș, din drop. A 
arbitrat I. Bănică. (Staicn BA- 
LOI, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA - R.C. GRIVIȚA RO
ȘIE 9—6 (0—3). Joc viu dis
putat în care rezultatul a fost 
decis de înaintarea studențeas
că, în bună dispoziție. Au mar
cat : Voinov — eseu și Peter 
— transformare șl Lp. pentru 
gazde, respectiv Șișiu și Stân
cii Lp. A condus FI. Tudorache 
(C. CREȚU, coresp.).

CONSTRUCTORUL CON
STANȚA — ȘTIINȚA BAIA 
MARE 0—17 (0—8). Băimăre- 
nii au făcut un joc bun, în 
fața unui adversar care, aflat 
pe ultimul loc în clasament șl 
fără nici o perspectivă de a-1 
părăsi, are totuși meritul de a 
fi evoluat în limitele sportivi
tății. Realizatori : Vlădescu, 
Moț și Gligor cite un eseu șl 
Gomoescu o transformare și o 
l.p. A condus foarte bine 
Florian Dudu. (Cornel POPA- 
coresp.).
• Astăzi, de Ia ora 18, pe 

stadionul Olimpia, in meci in
ternational : Dinamo — An- 
nețey (Franța).

atac. Exemplul
formația Angliei era urmat si de 
ceilalți coechipieri în efectuarea 
marcajului, a presingului, a du
blajului, în sfirșlt. a intervenții
lor hotărite, cum au fost, cu 
precădere, acelea ale lui Neal 
care, în prima parte a jocului, 
a înlăturat pericolul de la poar
ta lui Clemence, acordînd clteva 
cornere in extremis.

Dar. cum sublinia s! Green
wood, după meci, la conferința

de presă, punctul forte al în
vingătorilor l-a constituit mijlo
cul echipei, superior șl numeric, 
șl calitativ, compartimentului o- 
monim advers, prin travaliu, 
pase (cu conținut tactic) șl 
frecvență în participarea la e- 
fensivă. Elocventă în acest sens 
ni se pare șl acțiunea, din min. 
18, care a dus la deschiderea 
scorului : combinație, pe partea 
dreaptă, Coopell — McDermott — 
Brooking (trei din cel patru ju
cători de la mijloc), ultimul în
scriind, plasat, dan Interiorul ca
reului. Cum se știe, finalul pri
melor 45 de minute răsplătește șl 
eforturile formației gazdă, care 
reușea golul egalizator prin fun
dașul Garaba, aflat pe fază la 
pasa lui Tflr&cslk șl prompt în 
a specula o inexactitate a ltd 
Clemence. Acest 1—1, fixat la 
pauză, pe tabela de scor, avea 
să demonstreze însă forța de joc 
a echipei engleze, nebănuitele el 
resurse (pentru un sfirștt de se
zon epuizant) de ordin fizic șl 
psihic, care au pus in valoare 
scheme tactice executate rapid, 
la firul ierbii, nu cu mingi înal
te, la „bătaie", ca în 
tele ei evoluții. Șl 
McDermott a produs, 
52, emoții lui Katzlrz, 
gazdelor a fost iarăși 
Brooking, care a 
combinație
Două minute mal tîrziu. Mariner, 
singur cu toată poarta în față, 
a trimis în portarul ieșit, pen
tru ca, în min. 64, Kiss, scăpat 
in careu, pe partea stingă, să 
șuteze alături- Fusese ultima 
zvîcnire a echipei lui Meszdly, 
ultima posibilitate de a egala. 
Depășită din ce in ce mai mult 
pe plan fizic, Ungaria avea să 
primească, în min. 72, Încă un 
gol, înscris de Keegan, din lovi
tură de la U m, acordată pen
tru fault comis asupra iul de 
Garaba. Anglia realizase „des
prinderea", dominînd, de aici 
înainte, cu o șl mai mare auto
ritate un partener epuizat șl sub 
aspectul moralului.

Arbitrul Paolo Casarlnl (Italia) 
a condus foarte bine formațiile :

Ungaria : KATZIRZ — Martos, 
Balin t, GARABA, Varga — 
Mdllec (mta. 54 Komjati), NY- 
LASl Mucha — Fazekas (min. 
61 Bodony), Kiss. T6r6csik ; An
glia : Clemence — Neal, THOM
SON, Watson, Mills — COOPELL, 
Mc DERMOTT, Robson, BROO
KING (min. 74 Wilkins) — Ma
riner, KEEGAN.

DECLARAȚII
MESZOLY (antrenorul Unga

riei) : „O foarte bună echipă a 
Angliei ne-a scos ta evidență, 
mai mult ca orlclnd, slăbiciuni
le. Dacă vom reuși să le elimi
năm, calificarea va fi, totuși 
posibilă",

GREENWOOD (antrenorul An
gliei) : „După atîtea zile moho- 
rlte, trebuia să apară, odată, 
soarele și pe ulița noastră. Șl-a 
apărut la timp..."

Gaz- 
victoria 

din 
(I .

Vlc- 
asl- 

?i 
sibieni

preceden- 
după ce 

min. 48 șl 
portarul 

învins de 
care a încheiat • 

cu Neal și Keegan.

IN C.E. (TINERET) : 
UNGARIA - ANGLIA 1-2

Meciul de la Keszthely dintre 
echipele de tineret ale Ungariei 
și Angliei din cadrul C.E. (gr. 4) 
s-a încheiat cu victoria fotbaliș
tilor englezi cu 2—1 (1—1) prin 
punctele marcate de Show (min. 
40) și Fashanu (min. 89). Pentru 
gazde a înscris • - ■ -
1. Anglia
2. Ungaria
3. România
4. Elveția ;

BASCHETBALIȘTII SOVIETICI, CAMPIONI EUROPENI
PRAGA (Agcrpres). — La Pra- 

ga, in prezența a peste 10 000 
de spectatori, s-a disputat finala 
campionatului european de bas
chet masculin. Titlul a fost cuce
rit de echipa U.li.SS.. care a în
vins cu 84—67 (43—25) Iugoslavia.

Pentru locul trei, echipa Ce
hoslovaciei a întrecut cu 101—00 
(46—48) formația Spaniei (locul 4).

Pe tocurile următoare : 5. Ita
lia, 6. Israel, 7. Polonia, 8. Fran
ța. 9. R.F.O., 1». Grecia, 11. Tur
cia. 12. Anglia.

•TELEX*
ATLETISM • La Baton Rouge 

(Louisiana), Carl Lewis (18 ani) 
a obținut 9,99 s pe IM m și 8,25 
m la lungime • Soci: concurs al 
loturilor unionale : Vladimir Gra- 
nekov 2,23 m la înălțime. Viktor 
Abramov 13:37,2 la 5000 m. Ana- 
toll Litvinov 20,9 pe 2M m • 
Moscova : campionatele de juni
ori ale U.R.S.S. : înălțime 2,21 
m Paklln, triplu 16,08 m Leonov, 
400 mg 51,1 Mișcepko ; lungime 
6,61 m Elena Lugovaia — nou re
cord unional • Campionatele A- 
slei. la Tokio : Zhu Jianhua (R.P. 
Chineză) 2,30 m Ia înălțime — re
cord continental, Zou Zhenxlan 
(R. P. Chineză) 17,05 m la triplu 
— record continental • Cottbus, 
Marita Koch a cîștigat 100 m ta 
11,16 s. Campioana olimpică Eve- 
Un Jahl 68,02 m la disc, la înălți
me a reintrat Rolf Beilschmidt 
si a sărit 2.22 m. la suliță Detlef 
Michel 85,96 m.

AUTOMOBILISM • Tradiționala 
competiție internațională „Raliul 
Acropole" a fost cîștigată de pi
lotul finlandez A. Vătanen, pe 
Ford Escort e Competiția in
ternațională „Cursa de 1 000 km" 
de la Francorchamps a revenit 
echipajului belgian Davit — Trl- 
gaux („Porsche"),

BOX • Pugllistul Luis Ibarra 
din Panama a cucerit titlul de 
campion mondial la categoria 
muscă (versiunea WBA), tavin- 
gînd la puncte. în 15 reprize, pe 
argentinianul Santos Laciar, ta 
meciul disputat la Buenos Aires.

CICLISM • Penultima etapă, a 
21-a, a Turului Italiei. Cadore — 
Arzignano (197 km) s-a încheiat 
cu succesul italianului Plerlno

8.VL
10. VX

IL VI.
13.VL

(min.
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CAMPIONATE, CUPE, TURNEE
AUSTRIA. — (etapa 34) : Sturm 

— Wiener Sport Club 7—0 (2—0); 
Admira Wacker — Eisenstadt 3—2 
(1—1) ; Austria Salzburg — Lask 
1—0 (0—0) ; Voest — Gak 5—2 
(1—1) ; Austria Viena — Rapid 
0—0. In clasament : 1. Sturm Graz 
44 p ; 2. F.C. Austria Viena — 
42 p ; 3. Admira — 40 p.

R.D. GERMANA — Cupa R.D. 
Germane a fost cucerită de Lo
komotive Leipzig, care a învins in 
finală cu 4—1 (0—1) pe Vor-
wărts Frankfurt pe Oder.

LUXEMBURG — Finala „Cupei 
Luxemburgului" se va disputa 
între echipele Jeunesse Esch șl 
oiympique Eischen. Rezultate în
registrate în meciurile retur ale 
semifinalelor : Alliance Dudelan- 
ge — Jeunesse Esch 3—2 (ta 
0—2) ; Olymplque Eischen 
Etzella Ettelbruck 3—1 (în 
1-1).
• In semifinalele turneului 

se desfășoară în Japonia, tater- 
nazionale Milano a învins cu 4—1 
(1—0) formația engleză Everton 
Au marcat AltobeLU (2), Caso, 
Prohaska, respectiv Trevor Ross.
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3
3
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1
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1 
2
2
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AGENDA SAPTAMINII
Tenis : Turneu internațional, la Londra (se va încheia 
la 14. VI.).
Caiac-canoe : Regata internațională, la Belgrad.
Ciclism ; Turul Elveției — profesioniști (se va Încheia 
la 19.VI) ; Turul Italiei — amatori (se va încheia la 20.VI). 
Sărituri: „Cupa Mondială" sărituri în apă, la Ciudad de 
Mexico.
Atletism : medul dintre echipele U.R.S.S. șl R.F. Germa
nia, la Leningrad.

Automobilism : cursa de 24 de ore, la Le Mana.
Haltere : campionatele mondiale și europene de juniori, 
la Torino (se încheie la 21. VI).

Gavazzl, înregistrat cu timpul de 
4 h 15:22,0. Ultima etapă dispu
tată la Verona (contracronometru 
individual 42 km) a fost cîștigată 
de norvegianul Knut Knudsen ta 
51:50. Competiția s-a încheiat cu 
victoria lui Giovanni Battaglta 
care a totaliza* în clasamentul 
general 104 h 51 :36, urma* la 
36 sec. de suedezul Tommy Prim 
șl Ia 48 sec. de Giuseppe 
Saronni (Italia)). • Turul 
Angliei a revenit rutierului sovie
tic S. Krlvoșeev urmat la 11,0 de 
coechipierul său Vedernikov șl de 
polonezul Sczpekowskl la 1113,0. 
Ultima etapă. Harrogate — Black
pool (125 km), a fost ctstigată de 
englezul Mike BeU în 3 h 45:41,0.

HALTERE • La Ta tab any a au 
luat sfîrșlt întrecerile competiției 
internaționale pentru „Cupa Pa- 
nonla". La cat 110 kg, pe pri
mul loc s-au clasat la egalitate 
bulgarul Plamen Asparuhov și 
cehoslovacul Petr Solar cu cita 
397,500 kg. Primul loc la catego
ria supergrea a fost ocupat de 
Rudolf Strecek (Cehoslovacia) cu 
un total de 410 kg.

ȘAH * In prima rundă a tur
neului de șah de la Lvov. Mlhal 
Ghindă ---------- ’
Goran 
zultat 
Arjak 
duard 1 
singura ______ _____ ________
maestru sovietic Vladimir Butu- 
rin l-a învins pe campionul unio
nal Aleksandr Beliavski.

TENIS • La Bruxelles. în tu
rul doi al campionatelor Interna
ționale ale Belgiei, Andrei Dîrzu 
l-a învins cu 6—3, 7—5 ne vest- 
germanul Skalke, după ce în tu
rul inaugural cîștigase cu 7—S, 
6—1 în fața Iul Florin Segărceanu.

VOLEI • Turneul international 
masculin dotat cu „Trofeul ora
șului Sofia" a programat noi 
meciuri. Iată rezultatele înregis
trate : Bulgaria — R. D. Germa
nă 3—6 ; Sel. orașului Moscova 
— Ungaria 3—0 ; Polonia — Ar
gentina 3—0 ; Iugoslavia — Cuba 
3—0. In finala competiției se vor 
întflnl echipele Bulgariei și Iugo
slaviei.

i (România) a remizat cu 
Cabrilo (Iugoslavia). re- 

consemnat si in partida 
Petrosian (U.R.S.S.) — E- 
Meduna (Cehoslovacia). In 

partidă decisă, tînărul


