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r IN ALILF „D ACI ADf 1“ AU DESEMNAT NOI CAMPIONI
După întreceri spectaculoase, de mare ambiție și lupta

ECHIPELE DE VOLEI ALE BUCUREȘTIULUI CÎȘTIGĂ COMPETIȚIA
Cea de a doua ediție a „Da 

ciadei“ la volei s-a incheiat, 
in sălile Floreasca și Dinamo, 
cu succesul reprezentantelor Ca
pitalei, atiț la feminin, cit și 
la masculin.

In sala Floreasca, unde s-au 
desfășurat semifinalele și fi
nalele turneelor, am asistat 
simbătă și duminică la partide 
echilibrate, viu disputate, sti
mulate de vechi rivalități și 
de dorința participantelor de 
a-și adjudeca titlurile compe
tiției naționale. îndeosebi sîm- 
bătă, în semifinale, Întrecerea 
a cunoscut momente de înaltă 
tensiune si de puternică am
biție, ceea ce a generat spec
tacole sportive de caliiate, 
dispute îndirjite, prelungite. De 
pildă, confruntarea dintre for
mațiile masculine a'e județelor 
Brașov și Dolj a durat efectiv 
două ore și 45 de minute, bra
șovenii remareîndu-se prin for
ța atacurilor dirijate înțelept 
de Sterea, care și-a pus în 
valoare trăgătorii prin pasele 
cele mai convenabile : în ur
care pentru Zamfir (foarte efi
cient), sau pentru Hinda, înal
te pentru „tunarii" Bujiîă, 
Crișan și Stancu. La rîndul lor, 
doljenii, după un început mai 
nesigur, și-au mobilizat exem
plar resursele, reușind o spec
taculoasă egalare la seturi (2—2, 
după 0—2), pe parcurs remar- 
cîndu-se Zloiea, la „pupitru" și

Atacă Nicolae Pop, la o frumoasă combinație cu Oros, yi echipa 
Bucureștiului va primi aplauze pentru această reușită fază, cu 
execuții de finețe Foto : Vasile BAGEAC

in linia a doua, Hrinco, Pascu 
și Braun în atac. în final. însă, 
experiența mai mare a echipei 
lui T. Tănnse s-a dovedit de
cisivă.

La fel de disputată a fost 
și cealaltă semifinală mascu
lină, 'dintre echipa Bucureștiu- 
lui, în frunte cu Oros, Pop și 
Marinescu (cel mai bun din 
meci), și reprezentativa jude
țului Maramureș, în frunte cu

SELîCȚIONATELE DE BASCHEE Alt BflCIIKIȘIIIIlUI 
AU ÎNVINS IA SCUR

Staicu, Mihalca, Ignișka și Cor- 
cheș. Un meci cu combinații de 
toată frumusețea și cu două 
seturi încheiate pe muchie de 
cuțit. De asemenea, în una din 
semifinalele feminine, Bucu
rești — Dolj, am reținut cali
tatea deosebită a replicii olten
celor, de la care am apreciat 
pe Marilena Dubineiuc (una 
dintre cele mai remarcabile vo
leibaliste prin dăruirea cu care 
luptă pentru echipă) și pe Con
stanța Militaru ; în cealaltă se
mifinală ne-a impresionat jo
cul admirabil făcut de echipa

Aurelian BREBEANU 
Mihail VESA

(Continuare în pag 2-3)

Campionatele internaționale de tir ale României
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IL1E CODREANU (598 p, la pușcă liberă), 
MARELE PERFORMER AL COMPETIȚIEII
• Numeroase victorii obținute

Ieri, la poligonul bucureștean 
Tunari au luat sfîrșit între
cerile Campionatelor interna
ționale de tir ale României și 
ale „Marelui premiu Carpați" 
la talere aruncate din turn. In 
ciuda condițiilor ‘atmosferice 
neprielnice (sîmbătâ — caniculă, 
duminică — luminozitate re
dusă), mulți trăgători din cele 
15 țări prezente la această com
petiție de prestigiu au reușit 
să obțină rezultate de nivel 
internațional. O dată in plus, 
Campionatele internaționale de 
tir ale României iși confirmă 
bunul renume de care se bu
cură în lumea tirului european.

Trebuie să începem seria 
performanțelor de valoare cu 
aceea reușită de reprezentan
tul nostru. Uie Codreanu. cel 
care a primit dealtfel și „Cu
pa challenge Iosif Sîrbu" pen
tru cel mai valoros rezultat al 
întregii competiții, reușit în 
proba olimpică de pușcă libe
ră 60 Le, : 598 p. Trăgătorul

cu cifre de valoare mondială
nostru i-a învins la baraj pe 
sovieticul Iurii Zabolodiko, a 
tînără autentică speranță a ti
rului sovietic, și pe colegul da 
la clubul Steaua șl de echipa 
națională, Romulus Nicolescw. 
după numărătoarea „muștelor*. 
Să mal subliniem și reușita în 
bloc a reprezentanților țării 
noastre care, într-o companie 
deosebit de valoroasă, au do
minat această probă, 7 dintre 
ei clasîndu-se între primii 10, 
cu rezultate de 596 p sau mai 
mult !

Anișoara Matei a fost, la 
rîndul ei, a doua performeră 
a echipelor României. Sîmbătă, 
în întrecerea de pistol 10 m. 
desfășurată în sala Dinamo, A- 
nișoara și-a dominat net par
tenerele de întrecere, impu- 
nîndu-se clar, la 3 puncte di
ferență față de suedeza Gun

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 4-a)

CARMEN BUNACIU 62,97 (record) LA 100 m SPATE, 
CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ MONDIALĂ 

A SEZONULUI!
REȘIȚA, 14 (prin telefon). 

Debut excelent al primei îno
tătoare a României în acest an. 
După o îndelungată pauză (pes
te 10 luni), Carmen Bunaciu a 
înotat din nou probele sale fa
vorite, 100 m șl 200 m spate, 
intr-un bazin de 50 m, cu pri
lejul concursului de verificare 
al înotătorilor fruntași, desfă
șurat sîmbătă și duminică în 
piscina din localitate.

Sîmbătă după-amiază, luînd 
startul în primul schimb al șta
fetei de 4X100 m mixt, cam
pioana României a avut o ex
celentă primă lungime (30,53). 
a întors destul de bine. încheind 
cursa în 62,97 sec., timp ce 
constituie un nou record al 
României. Vechiul record (63,25) 
fusese stabilit în seriile între
cerilor olimpice de la Moscova 
și egalat la Balcaniada de la 
Voios (august 1980), cînd de
altfel a și înotat ultima oară 
această distanță în bazin de 
50 m. Antrenorul federal Ti- 
beriu Munteanu, care a urmă
rit atent cursa lui Bunaciu, 
ne-a declarat : „Deși este încă 
departe de a atinge forma ma

ximă, Carmen a inotat toarta 
bine din punct de vedere teh
nic. Poziția sa in apă este mal 
bună și întoarcerea a fost ac
ceptabilă. Ea trebuie să-și mal 
pună la punct rezistența, pen
tru că in ziua a doua inotind 
200 m spate, a plecat cu 65,68 
pc prima „sută" și a terminat 
doar cu 69,32. Timpul ei total, 
2:15,00. este al doilea in lume, 
iar recordul de Ia 100 m (62,97). 
reprezintă deocamdată cea mai 
bună performantă mondială * sezonului".

Alte rezultate ale concursului: 
Flavius Vișan 2:09,13 la 200 m 
fluture — nou record (vechiul 
record 2:10,12) și 1:59,08 la 200 
m liber : Mihai Mandache 60,50 
la 100 m și 2:10.89 la 200 tn 
spate ; Cristlne Seidl 1:16,70 și 
Brigitte Prass 1:17,62 la 100 tn 
bras ; B. Prass 2:44,70 la 200 tn 
bras ; Luciela Mihăilescu 5:18,77 
la 400 m mixt ; Sorin Plev 
55,50 la 100 m liber ; Carmen 
Bunaciu 64,65 la 100 m fhH 
ture : Mariana Paraschiv
2:22,10 la 200 m fluture : Irl- 
nel Pănulescu 61,09 la 100 m 
liber.

O nouă acțiune de atac a baschetbaliștilor 
din echipa Bucureștiului, învingători in fi
nala susținută cu selecționata județului Cluj.

Foto : I. MIHAICA

MASCULIN
BUCUREȘTI — 

CONSTANȚA 116— 
63 (54—25). „Uni
versitarii" bucu- 
resteni (conduși de 
antrenorii H. Tur- 
sugian si Gh. Mar- 
cu) au repurtat un 
succes la scor în 
fata echipei ne
învinsă pînă la 
partida respecti
vă. Constănțenii 
au obținut locul 2 
în clasamentul fi
nal (o performan
tă care îi onorea
ză), dar le repro
șăm că în întîlni- 
rea cu echipa 
Bucureștiului s-au 
considerat de la 
început învinși si. 
din această cauză, 
nu și-au valorifi
cat întregul poten
țial. Au înscris : 
Ermuraehe 22, Că- 
pușan 18. C. Cer- 
nat 16, Carpen 15, 
Antochi 11. Opșita- 
ru 8. V. Ion 6, 
Pogonaru 6. I. Io- 
nescu 6. Gh. Du
mitru 4. Fluturaș 4 
pentru învingători, 
respectiv Spinu 19. 
Mănăilă 15, Băi-

ceanu 10, Martinescu 8. Radu 4. 
Șerban 5, L. Cernat 2. Arbitrii : 
C. Negulescu și I. Antonescu

IAȘI — TIMIȘ 107—86 (50— 
45). Prin această victorie, ie
șenii (antrenați de D. Pave- 
lescu) și-au consolidat locul 3, 
rezultat care le face cinste, mai 
ales că a fost obținut în fața 
unor selecționate mai bine co
tate. Au marcat : Moisescu 24. 
Matei 20, Boișteanu 19, Bahrin 
10, Marin 9, Siiaghi 7, Măgu- 
rea 6, Mihăilescu 4, Chiriiă 6, 
Sidor 2 pentru învingători, res-

Dumitru STĂNCULESCU

Paul IOVAN

DIVIZIA DE FOTBAL

LIDERUL MAI PĂSTREAZĂ 3 PUNCTE AVANS-
• Dinamo, o prezență certă in Cupa U.E.F.A. • Progresul obține o victorie in 

extremis în derby-ul subsolului • După cum in extremis a fost ți victoria argeșeanâ 
(obținută în dauna Sportului studențesc), semnată de aceeași „rezervă" de mare e- 
ficacitate, Moiceanu ® Simplificată, in aparență, prin înfrîngerea ieșenilor, lupta 
pentru evitarea retrogradării s-a complicat, numărul „candidaților" la Divizia „B" 
crescînd la patru • Surprinzătoare și usturătoare, înfrîngerea categorică a Ste

lei în fața unei echipe virtual retrogradate
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Ca și in anul 1978 (la pri
ma ediție), selecționatele mas
culină și feminină de baschet 
ale municipiului București au 
cucerit locul I în turneele fi
nale ale întrecerilor din cadrul 
„Daciadei". Victoria celor două 
echipe era previzibilă, deoarece 
amîndouă au fost formate (a- 
proape în exclusivitate) din ju
cători și jucătoare care alcă
tuiesc loturile aflate în pregă
tire pentru Universiadă. Clasa
mentele după meciurile din ul
timele două zile, “găzduite de 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală : masculin : 1.
BUCUREȘTI 10 p. 2. Constanța 
9 p. , 3. Iași 8 p. 4. Cluj 7 p, 
5. Sibiu 6 p, 6. Timiș 5 p ; 
feminin : 1. BUCUREȘTI 10 p. 
2. Cluj 9 p, 3. Bihor 8 p. 4. 
Brașov 7 p, 5. Timiș 6 p, 6. 
Mureș 5 p.

F.C. Baia Mare - Steaua 5-0 (4-0)
Corvinul Hunedoara — „Poli" Tim. 4-0 (1-0)
Progresul-Vulcan - „Poli" lași 1-0 (0-0)
Jiul Petroșani — S.C. Bacău 1-0 (1-0)
F.C. Argeș - Sportul stud. 1-0 (1-0)
F.C.M. Galați - A.S.A. Tg. M. 1-0 n-o».
Dinamo — F.C.M. Brașov 3-0 (2-0)
Ch'mia Rm. Vîlcea - Univ. Craiova 5-4 (2-2)
F.C. Olt - „U" Cj.-Nap. 5-2 (2-2)

ETAPA VIITOARE (miercuri 17 iunie)
S.C. Bacău — Dinamo (0-0)
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. Mureș (4-1)
Sportul stud. — F.C. Baia Mare (0-0)
„U“ Cluj-Napoca — Corvinul Hunedoara (2-1)
F.C.M. Brașov - Progresul-Vulcan (1-3)
Jiul Petroșani - F.C. Argeș (1-3)
Politehnica lași — F.C.M. Galati (1-1)
Steaua - F.C. Olt (0-2)
Politehnica Tim. — Chimia Rm. Vîlcea (1-2) Citiți cronicile in paginile 2—3.

1. UNIV. CRAIOVA 32 20 3 9 68-32 43
2. Dinamo 32 17 6 9 53-32 40
3. F.C. Argeș 32 18 3 11 55-34 39
4. Steaua 32 14 7 11 47-43 35
5. Corvinul Huned. 32 15 3 14 63-45 33
6. S.C. Bacău 32 14 5 13 43-43 33
7. F.C.M. Brașov 32 14 5 13 34-38 33
8. Chimia Rm. Vîlcea 32 15 3 14 50-56 33
9. Sportul stud. 32 15 2 15 43-34 32

10. F.C. Olt 32 13 6 13 40-47 32
11. „Poli» Timișoara 32 13 6 13 32-42 32
12. Jiul Petroșani 32 14 3 15 39-36 31
13. A.S.A. Tg. Mureș 32 13 4 15 47-53 30
14. „U“ Cluj-Napoca 32 13 4 15 44-55 30
15. Progresul-Vulcan 32 12 5 15 38-50 29
16. Politehnica lași 32 11 6 15 39-45 28
17. F.C. Baia Mare 32 10 5 17 34-52 25
18. F.C.M. Galați 32 7 4 21 33-65 18

în a 39-a finală a campionatului de juniori, la fotbal

METALUL BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTOARE MERITUOASA: 1-0 CU C.S.S. BRASOVIAo

(Continuare in pag 2-3)

Finala pentru al 39-lea titlu de 
campioană a țării la juniori 
(Metalul București — C.S.Ș. Bra- 
șovia 1—0) s-a disputat sîmbă
tă, pe stadionul din Șos. ștefan 
cel Mare, în cuplaj cu partida 
de Divizia „A“ dintre Dinamo și 
F.C.M. Brasov. N-a fost un meci 
cu prea multe virtuți de ordin 
tehnic șl spectacular, fazele cla
re, gîndlte sau inspirate, n-au a-

b undat la *cele două por ți. Cu 
toate acestea, finala juniorilor 
republicani I a ținuit în... priză 
spectatorii, deoarece rezultatul 
ei a stat în cumpănă pînă în 
ultimele secunde ale .oculul.

Metalul a fost, cum era șl de 
așteptat, „vioana întîi" a parti
dei. Ea a atacat hotărît din start, 
a profitat de tracul juniorilor 
Brașovlei, s-a instalat — pentru

întreaga primă repriză — In. 
jumătatea de teren adversă, dar 
a ratat foarte bune ocazii prin 
Ștefan (min. 5). Nica (min. 15) 
și D. Badea (min. 21), în minu
tul următor, însă, același mijlo

Laurentlu DUMITRESCU

(Continuare in pag 2-3)
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ECHIPELE DE VOLEI ALE BUCUREȘTIULUI CÎȘTIGĂ COMPETIȚIA |
(Urmate din pag l)

Constanței, care a „executat" in 
mai puțin de o oră pe cea a 
Bacăului. Dealtfel, mulți le ve
deau pe Maria Enache, Emilia 
Mănăilă, Liliana Văduva, Iu- 
liana Enescu, Guiniza Gelil Si 
Carmen Marinescu (sextetul de 
bază constănțean) cîștigătoare 
ale competiției. N-a fost așa, 
deoarece în finala de duminică 
elevelor lui D. Jitaru nu le-a 
mers deloc jocul timp de două 
seturi, revenirea din setul 3 
61 începutul setului 4 fiind ur
mată de o nouă cădere în ano 
nimat (doar Carmen Marinescu 
Si Marinela Turlca au dat par
țial satisfacție). Astfel, bucu- 
reștencele — în fapt dinamo- 
vistele. în frunte cu Irina Pet- 
euleț, Mariana Ionescu, Victo
ria Banciu, Corina Crivăț, Doi
na Moroșan și Victoria Geor
gescu, dirijate de Carmen Ca- 
dar, au cîștigat din nou titlul. 
Pentru locul 3, Doljul, cu Ma
ria Buzatu în formă, a învins 
pe Bacău, intr-un meci mara
ton.

La băieți, finala a fost ten
sionată în prima parte (presă
rată și cu nervi), brașovenii 
dînd o replică foarte hotărîtă 
bucureștenilor. Pînă la urmă, 
Oros și coechipierii săi (o im
presie bună a lăsat Ionită) s-au 
Impus, după un prim set pier
dut la mare luptă. In schimb,

SELECȚIONATELE DE BASCHET ALE BUCUREȘTIULUI AU ÎMS IA SCOR
(Urmare din pag. 1) 

pectiv Ardelean 41 (!), Ilie 16, 
Vulc 11, Skalețchi 8, Duțu 6, 
Feder 4. Arbitri : C. Călin și 
N. Constantinescu.

CONSTANȚA — SIBIU 103—90 
(48—51), IAȘI — SIBIU : 87—80 
(53—41), CLUJ — TIMIȘ 118— 
73 (62—33), BUCUREȘTI —
CLUJ 99—64 (53—39).

FEMININ
BIHOR — BRAȘOV 105—74 

(48—36). Bihorencele (conduse 
la acest turneu de antrenorul 
G. Leitner) au condus „de la 
cap la cap", dar detașarea au 
realizat-o de abia în repriza 
secundă. Agresive în apărare, 
spontane în acțiunile de con
traatac, cu o bună precizie în 
aruncările de la distantă. învin
gătoarele au repurtat o victo

DINAUOVISTUL IONEL GANCEA - CAMPION LA SEMIFOND PE CIRCUIT
Proba de semifond pe cir

cuit a deschis finalele „Dacia
dei" și ale campionatelor re
publicane de ciclism rezervate 
seniorilor, pe care le găzduiește, 
începînd de sîmbătă, orașul 
Brașov. La startul acestei pro
be au semnat prezența 30 de 
rutieri, fruntași ai ciclismului 
românesc, care și-au disputat 
întîietatea Pe un timp foarte 

ESTE RINDLIL ATLEȚILOR
SA-ȘI DESEMNEZE CAMPIONII
De miercuri și pînă vineri, 

in Capitală, pe Stadionul Re
publicii, se vor desfășura în
trecerile ediției a Il-a a „Da- 
ciadei" la atletism. împreună 
cu finalele campionatelor națio
nale ale seniorilor și cele ale 
juniorilor de categoria a IlI-a. 
La întreceri vor lua parte toti 
atletii fruntași ai tării. în mod 
special interesează felul în care 
se vor comporta și rezultatele 
ne care le vor obține candidații
noștri pentru Universiadă.

Concursul are loc miercuri 
(de la ora 9.00 și 17,15 — fes
tivitatea de deschidere), joi 
(de la ora 8,15 și 18,00) și vi
neri (de la ora 9,00 și 17,30). 
Validarea participanților se va 
face la sediul F.R.A.. mîine. 
numai între orele 8 și 18. At
letii care nu au validarea fă
cută nu vor fi admiși în con
curs. Ședința tehnică are loc 
la ora 19. sediul C.N.E.F.S. 
etajul VIII (prezenta delegați- 
lor de cluburi și a antrenorilor 
este obligatorie).
• în triunghiularul de juni

ori de Ia Poznan (Polonia — 
Ungaria — România) atletii ro
mâni au obținut cîteva fru
moase victorii : Monica Matei 
1,79 m la înălțime (2. Octavia 
Nif 1,76 m). Silvia Comărnicea- 
nu 15,88 m — nou record la 

doljenii n-au mai dat randa
mentul scontat, în fața mara
mureșenilor, pentru locul 3 
Iată rezultatele, semifinale 
(sîmbătă) : Constanța — Bacău 
3—0 (6, 5, 7), București — Dolj 
3—1 (14, —8, 9, 6), la femi
nin ; Brașov — Dolj 3—2 (10, 
14, —13, —10, 10) și Bucu
rești — Maramureș 3—1 (9, 14, 
—14, 8). Finale (duminică), locu
rile 1—2 : București — Con
stanța 3—1 (10, 5, —7, 7), locu
rile 3—4 : Dolj — Bacău 3—2 
(—12, 14, 11, —6, 15) — la fe
minin ; locurile 1—2 : Bucu
rești — Brașov 3—1 (—13, 11, 
10, 8), locurile 3—4 : Maramu
reș — Dolj 3—0 (7, 12, 3) — 
Ia masculin. ,

Sîmbătă, în sala Dinamo, au 
avut loc semifinalele pentru 
locurile 5—8. In primul joc 
s-au întîlnit selecționatele ju
dețelor Galați și Cluj (f). 
Scor : 3—0 (6, 11, 16). Gălățen- 
cele s-au impus printr-un joc 
mai atent în apărare. Mult mai 
experimentate decît partenerele 
de întrecere, în cel de-al doi
lea ioc reprezentantele lașului 
au învins echipa Bihorului cu 
3—0 (10, 8, 3). Evidențiate : 
Carmen Cuejdean, Gabriela Co- 
man, Aurelia Ichim și George- 
ta Popescu (Iași), Carmen Să- 
veanu si junioarele Dana Bar
bu și Felicia Ciorba (Bihor). In 
intîlnirea masculină, B:hor — 
Timiș s-a înregistrat rezultatul 

rie netă în fața unei formații 
la care s-a resimțit, însă, obo
seala sfîrșitului de an... școlar 
(majoritatea brașovencelor sînt 
eleve). Au înscris : Szekely 25, 
Niculescu 22, Tabără 17, Gri- 
goraș 15, Constantinescu 14, 
Szabo 6, Funkenhauser 6 pen
tru învingătoare, respectiv Pali 
26, Solovăstru 16, Parcanschi 12, 
Ciccio 6, Lambrino 6, Adler 6, 
Matei 2. Arbitri : C. Negulcscu 
și I. Breza.

BUCUREȘTI — CLUJ 81—65 
(42—34). Se presupunea că ul
timul meci al turneului femi
nin (Jare urma să stabilească 
cîștigătoarea întrecerii) va fi e- 
chilibrat, mai ales că sporti
vele de pe Someș erau aureo
late și cu titlul de campioane 
ale țării (cîștigat de formația 
Universitatea Cluj-Napoca). Dar 
după 20 de minute de joc in 
care scorul s-a menținut echili

frumos și pe un traseu exce
lent. care a măsurat 2 km și 
pe care concurenții l-au par
curs de 30 de ori, cu sprint din 
două în două ture. Cursa a 
fost dominată net de repre
zentanții clubului Dinamo Bucu
rești, care după primul sprint 
— cîștigat de Cornel Popa de 
la Metalul Plopenl — n-au mai 
avut... probleme. încă de la

greutate (2. Liliana Isac 15.35 
m), Nicole ta - Vornicu 59,39 s la 
400 mp. Liviu Giurgian 14,38 s 
la HO mg. Băzvan Stănescu a 
fost al 2-lea la prăjină cu 4,80 
m. rezultat egal cu al polone
zului Koliasa, clasat pe primul 
loc.

ADMINISTRAȚIA »E STAI 1010 PRONOSPORT INIORFIEAZl
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2" 
DIN 14 IUNIE 1981

EXTRAGEREA I : 27 15 12 55

EXTRAGEREA A II-a : 53 
73 18 33

EXTRAGEREA A III-a : 31 
36 50 14

FOND TOTAL -DE CÎȘTI- 
GURI : 664.703 lei, din care 
23.172 lei report categoria 1.

REZULTATELE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 14 IUNIE 1981

I. Șoimii — Metalul Buc. 1
II. Rapid Arad — Aurul 1

III. C.I.L. — U.T.A. Anulat

de 3—1 (4, —9, 9, 12). Re-
marcați : Manole, D. Dragoș și I 
Băgăian (Bihor), Grădinara și 1 
Cionca (Timiș). In ultimul joc,', 
Tulcea — Galați (m), scor : I 
3—0 (10, 15, 10), s-au eviden- I 
țiat : Iacoblev, Ivanov și Ispas 
(Tulcea). Căcscu și Rădulescu I 
(Galați).

Duminică dimineața s-au în- » 
tilnit învinsele (pentru locurile 
7—8) și învingătoarele (locurile I 
5—6) de sîmbătă. Bihor — Cluj | 
(f) — 3—1 (9, 13, —9, 14), în- 
tr-un meci în care bihorenele | 
au făcut din nou dovada am- | 
biției cu care își apără șan
sele. în meciul următor. Galați ■ 
— Timiș (m) — 3—1 (—7, 9, I 
13, 10) pentru gălățeni, după un • 
meci anost. Au urmat parti
dele pentru locurile 5—6. In I 
competiția feminină. Iași — | 
Galați 3—0 (4, 12, 1). în cel 
mai frumos meci al zilei. Tul- | 
cea — Bihor (m), după un în- g 
ceput mai slab, tulcenii își a- * 
duc aminte că sînt totuși o . 
divizionară „A“ și se impun. I 
Scor : 3—2 (—9, 11, 13, —9, 8). I 
Remarcați : Iordache, Ispas, Ia
coblev și Gavrilă (Tulcea). D. | 
Dragoș, Manole, Nagy și Bă- I 
găian (Bihor). CLASAMENTE 
FINALE — masculin : 1. Bucu- ■ 
rești, 2. Brașov, 3. Maramureș I
4. Dolj, 5. Tulcea, 6. Bihor, 7. I 
Galați, 8. Timiș : feminin : 1. 
București. 2. Constanța. 3. I 
Dolj, 4. Bacău, 5, Iași 6. Galați, I 
7. Bihor, 8. Cluj.

brat, baschetbalistele antrenate 
de N. Martin au renunțat la 
luptă, permițînd bucureștence- 
lor (conduse la acest turneu 
de antrenorii M. Strugaru și 
G. Năstase) să obțină o vic
torie mai lejeră decît era de 
așteptat. De la învingătoare au 
lăsat o bună impresie (ca și 
în celelalte partide. dealtfel. 
Mariana Bădinici, Constanța 
Fotescu, Elena Filip și Maia 
Zidaru. Au înscris: Bădinici 31, 
Filip 22, Fotescu 16, Tomescu 
6, Zidaru 6 pentru selecționata 
București, respectiv Anca 19, 
Prăzaru-Mate 12, Jurcă 10. Bo
lovan 11. Ciuhăncan 9, Mangu 
4. Arbitri : M. Aldea și P. 
I^asere

TIMIȘ — MUREȘ 94—57 (36- 
32), BIHOR — MUREȘ 88—67 
(36—29), CLUJ — TIMIȘ 77—71 
(46—39), BUCUREȘTI — BRA
ȘOV 99—84 (54—42).

sprintul al treilea, au „fugit" 
din pluton dinamoviștii Ionel 
Gancea, Constantin Căruțașu. 
Traian Sirbu și Gheorghe Lău- 
taru. care și-au mărit treptat 
avantajul. Dună 10 sprinturi. 
Gh. Lăutaru rămîne, iar cei
lalți trei continuă să ruleze pu
ternic. disputîndu-și cu ardoa
re locurile pe podium și, natu
ral. următoarele cinci sprin
turi le cîștiaă prin... rotație.

La capătul celor 15 sprinturi, 
pe primul loc s-a situat Ionel 
Gancea cu 42 p — cîștigăior al 
„Daciadei" și campion repu
blican Ia semifond pe circuit. 
Pe următoarele locuri : 2. C. 
Căruțașu 38 p, 3. Tr. Sîrbu 
38 p, 4. Gh. Lăutaru 21 p,
5. N. Cornel 7 p, 6. I. Brutaru 
5 p (toti de la Dinamo Bucu
rești).

Azi are loc proba de contra
timp individual. 40 km. pe șo
seaua spre Tirlungeni, cu pri
mul start la ora 10. (C. GRUIA- 
coresp.).

IV. Min. Anina Olimpia 2
V. Atalanta — Genoa 2

VI. Catania — Pescara 2
VII. Foggia — Cesena 2

VIII. Lazio — Lanerossi X
IX. Lecce — Taranto 1
X. Pisa — Bari X

XI. Rimini — Palermo X
XII. Sampdoria — Spal 1

XIII. Verona — Varese X

FQND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 461.727 LEI.
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ORGOLIUL... RESE
O etapă a gazdelor, de sus pînă jos, în 

pofida strădaniilor umăr echipe, ca, de 
pildă, Sportul studențesc și Politehnica 
Iași, care. „strîngînd din dinți", pe tere
nurile din Pitești și din str. dr. Staicovici. 
au rezistat, fără gol, pînă aproape de fi
niș. Pînă și formații ca F.C.M. Galați și 
F.C. Baia Mare, resemnate de mult cu 
soarta lor de retrogradante, au luptat e- 
xemplar întru obțin.ere>a ambelor puncte, 
făcînd ca, măcar în acest zbuciumat sfîr- 
șit de campiona-t, ierarhia să fie cea 
dreaptă, iar clasamentul — mal adevărat 
decît j se spune...

Frumos și dătător de speranțe pentru 
următorul sezon al fotbalului nostru acest 
spirit de luptă — în final de partide, în 
final competițional (de unde se vede că 
niciodată mu e prea ttrziu cînd e vorba

ama 
înde- 
ale 

niu p
eșec 

Mare

mici, chiar dacă bucuria suc 
lășuită într-una din tabere, ș 
taHmente, la adversar reversul 
me tristețe, uneori mai 
simplă înfrîngere. Cazul 
baliștijor de la Steaua, 
denie victorii (în serie) 
nici un chip, zdrobitorul 
ei pe terenul din Baia
care demonstrează că sincroni 
generații, aceea a lui Sameș 
cu, pe de o parte, a lui Balia 
pe de aflită parte, este depai 
fi realizat, că omogenizarea 
„ll“-lui bucureștean, la toți 1 
lui, reclamă, în egală măsură, 
și răbdare.

RevetnAnd la etapă, două sin 
________ __ _ r_________ _____ _ ____  le care se impun, acum, la i 
de instaurat ordinea la toate capitolele) — lin’i'a dreaptă : 1) grație victoi 
al tuturor gazdelor, mai mari sau mai -te în dauna lud F.C.M. Brașov,

CINCI GOLURI ÎN POARTA LIDERULUI!
...Min. 3 : Stanca, singur în

fața porții, șutează slab ; min. 
4 : ratează Cămătaru, lăsîndu-ne 
impresia că... n-a vrut să înscrie; 
min. 7 : Stan șutează imprecis 
din poziție bună ; min. 10 : Că
mătaru are din nou golul în pi
cior, dar întîrzie să șuteze și e 
deposedat.

Așa a început meciul de la 
Rm. Vîlcea. Se juca lejer, se pa
sa mai mult cu călcîiul... Aveam 
impresia că ne aflăm în vacan
tă.... Publicul i-a chemat la ordi
ne pe. jucători, dar Georgescu 
continua să se plimbe cu balonul 
prin fața porții, dezinteresat par
că de gol... în min. 14, GÎNGU 
a stricat aparenta „regie", 
deschlzînd seria a nu mai 
puțin de nouă goluri. în- 
tr-un meci în care Chimia a^ 
vea să se afle (mai ales după pau
ză) în prim-plan și să bombar
deze. pur și simplu, poarta lide

...PUTEA FI
Verva de joc a hunedorenilor 

și apetitul lor de gol din acest 
final de stagiune s-au făcut re
marcate șl în partida cu „Poli" 
Timișoara — formație marcată 
vizibil de insuccesele anterioare 
de pe terenul propriu, ca și de 
unele frămîntări interne (gene
rate de acestea), care subminea
ză spiritul de echipă. Meciul a 
avut o desfășurare dinamică, 
spectaculoasă, fazele de atac 
cursive, ingenios și variat con
cepute de localnici punînd în 
mare dificultate defensiva ..alb- 
violeților". Din fericire pentru 
aceștia, marile ratări (Gabor — 
min. 5. Văetuș — min. 6. Ghiță — 
min. 17, Petcu — min. 49). inter
vențiile uluitoare ale portarului

MOICEANU IȘI FACE DIN NOU DATORIA
Tn cea mai mare parte a me

ciului de la Pitești, publicul a 
asistat la un duel între atacu-l 
lipsit de astă-dată de forță, lu
ciditate și inspirație a gazdelor, 
care păreau a-și fi epuizat resur
sele în jocurije anterioare și a~ 
părarea bine organizată, decisă, 
de netrecut a oaspeților, autori 
însă și ai unor vizibile trageri 
de timp. în aceste condiții, suc
cesul — dealtfel meritat — al 
piteștenilor s-a conturat greu, 
de-abia spre final, cînd el de
venise a.proaipe o iluzie.

Localnicii ar fi putut, totuși, 
deschide scorul încă din prima 
jumătate a partidei, cînd și-au 
creaț bune situații de gol, în

JUNIORII LASCONI Șl POPA, IN PRIM-PLAN
Șifonată zdravăn în ultima eta

pă, la Craiova, și aliniind un „11* 
fără șase titulari (toti acciden
tați), echipa băcăuană era consi
derată din startul partidei o pra
dă ușoară pentru formația petro- 
șeneană. Accidentarea lui Chitaru 
(min. 5). bara lui Sălăjan (min. 
6), dar mai ales golul lui LAS
CONI (min. 15, — șut plasat din 
10 m, deși era talonat de doi 
adversari) susțineau pronosticul. 
In min. 18, Giuchici a ratat o 
imensă ocazie, mingea șutată de 
el — după o frumoasă acțiune 
personală a lui Lasconi — .,muș- 
cînd" transversala. Se pare că 
această ratare a fost momentul 
psihologic al partidei : a trezit 
orgoliul oaspeților, care au ac
ționat simplu si realist în con
dițiile unui teren alunecos, în 
timp ce localnicii nu puteau 

METALUT BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ
(Vrmare din pag 1)

caș ofensiv D. Badea a pătruns 
decis în careul brașovenilor, a 
șutat puternic, portarul Din- 
gan n-a putut reține, a respins 
lateral, IOSIFESCU a urmărit și 
a reluat în plasă : l—0 pentru 
echipa bucureșteană. Tot D. Ba
dea a ratat, cu uin minut înain
te de pauză, majorarea scorului, 
faptul acesta l-a supărat pe an
trenorul Vas lie Neceleu și, în 
repriza secundechipa a apă
rut. pe> teren fără cel mai bun 
jucător al ei ! Petre (min. 4?.). 
losifescu (min. 44) și D. Bogda- 
niuic (min. 54) au ârosit și ei 
mari ocazii, după oare Brașov ia 
s-a ... trezit, a forțat eg a Iar ea. 
dar șansa nu j-a suiris, mai

rului. în care Boldici avea să fie, 
de cîteva ori, simplu figurant. 
In min. 27. oaspeții au egalat, 
profitînd de singura greșeală a 
arbitrului, care a acordat penalty 
cînd Cîrțu s-a împiedicat de fun
dașul Cincfi, care stătea nemiș
cat. Grație loviturilor de la 
11 m (în min. 62, Cincă l-a faul
tat. în careu, pe Geolgău) și bu
năvoința apărătorilor advexși, 
CAMATARU avea să înscrie trei 
goluri : în min. 44, Bălăci n-a 
vrut să înscrie el, și i-a pasat 
lui CAMATARU. să trimită el 
mingea în plasă (amenințînd po
ziția lui Radu II), deși arăta o 
formă precară. Dar ALEXAN
DRU, GINGU și STANCA au luat 
jocul în serios, au marcat în min. 
36. 51. 54 și 74 și liderul s-a vă
zut condus cu 2—1, 4—2. 5—3.
Cînd s-au simțit „băgați în 
corzi'4, craiovenii l-au trimis în 
teren pe Ștefănescu, dar

CH!
Stadie: 

motiv: 
361), ST/ 
diin 11 i 
12-9).

CHIRI
6, Cinci 
Georges-

UNIVE7
— Țiclec 
(min.

A orb 
cescu (c

Ti&ttail

nici el 
cru, de< 
parcă e< 
tulul... 1 
la 30 rr 
(de la 1 
în trans 
clu. în i 
scrip, r<

Șl 10-0!
Suciu, ajutat șl de șansă (min. 
19, la șutul lui Nicșa. min. 43 
— Rodnic, min. 63 — Dumitrache, 
min. 80 — Gabor, min. 82 —
Klein) și barele (min. 2 — Văe
tuș, min. 18 — Gabor) au făcut 
ca scorul să nu capete dimen
siunea unui posibil 10—0. deloc 
exagerat după modul cum s-au 
desfășurat ostilitățile în teren.

Iată cum s-au marcat cele pa
tru goluri : min. 8 — după o fază 
prelungită, mingea ajunge — Ia 
GHITA, care — de Ia marginea 
careului — înscrie plasat, în 
pofida lui Suciu care plonjase 
disperat ; min. 54 — Rednic urcă 
în atac, combinație fulgerătoare 
între Nicșa și PETCU, ultimul 
înscriind fără drept de apel ;

F.
Stadion 

motiv 9 0 
(min. 67ț 
(pe poar

CORVIN 
mitriu IV 
(min. 50

POLIȚEI
Vițan 5,
Node leu < 

A orbit 
C. Szilac 

Cartonc
Trofeul

min. 67 
pe parte 

. balonul
care trii 
ze au foi 
luri de 1< 
manii d-

deosebi cele din minutele 11 (de 
La numai cîțiva metri, Kallo a 
trimis mingea, cu capul, exact 
în brațele lui Moraru), 24 (ace
lași Kallo a șutat imprecis) și 
39 (lovitura liberă perfect exe
cutată de Tulpan, de la circa 25 
metri, a fost splendid parată de 
portarul bucureștenilor).

După pauză a fost mal întîi 
rîndul lui Chihada să dea emoții 
publicului. în mim. 54, cînd la 
lovitura liberă executată de el din 
marginea exterioară a careului 
de 16 metri mingea a șters bara 
transversală. Apoi gaizdele, deși 
cu forțe proaspete pe aripi (Moi- 
ceanu și Turcu), s-au chinuit 
mult pentru a înfrînge dîrza re- 

Stadion 
motiv 12 
poartă: &

F.C. M 
Chivescu 
Nioa 6 (i

5PORTI
N.v team 
M. Sandi
A arbit 

V. Topan 
Cartonc 
Trofeul

zistență . 
min. 81 
celent Îs 
Băluță, s 
advers, a 
Iul, de o 
a făcut

schimba șablonul jocului combi- 
nativ, fără grad de periculozita
te. Minutele se scurgeau și la 
poarta juniorului Popa nu se în
registra vreo acțiune mai clară, 
deși alt junior, Lasconi, alterna 
jocul de „pivot* cu deplasări 
ingenioase pc ambele flancuri. In 
schimb. în min. 42, Vamanu & 
creat mari emoții in tribune, re
luarea sa, cu capul, din 8 m, tre- 
cînd pe lîngâ bară. După ce a 
avut o intervenție defectuoasă la 
șutul lui P. Grigore (min. 67), 
de care putea profita Giuchici, 
portarul Popa s-a remarcat în 
mod deosebit în min. 71, clnd l-a 
blocat pe Lasconi. scăpat singur, 
și în min. 75, cînd a respins cu 
piciorul șutul din 10 m aii lui 
Giuchici, după singura acțiune 
de efect a acestuia.

Adrion VASILESCU

Stadion 
A marca 
Comere:

JIUL:
Șumulcrvs 

— Sătâjar
S.C. Bi 

L. Moldo 
(min. 8 1»

A arbH 
rești').

Trofeul

ales în minutele 62 și 79, cînd 
Mariniuic și, respectiv, Berteanu 
s-au aflat doar cu portarul 
Gluircă în fată 1 Acestea au fost 
prinicipa]ele momente ale unei 
finale câștigate absolut meritat 
de juniorii proveniți din mereu 
productiva „grădină" a Pantel'i- 
monului bucurcștean.

Arbitrul Vasile Lanul (Iași) a 
condus foarte bine formațiile : 
METALUL BUCUREȘTI î GIUR- 
CA — D. BOGDANIUC, Popescu', 
D. Ciobanu, Njjca — ANCA. Tă- 
cutu (min. 69 Bucur), D. BA
DEA (min. 41 Dumitra) — IDSI- 
FESCU, Petre. ȘTEFAN. C.S.Ș. 
BRAȘOVIA ; Dingan — Savu. C. 
BADEA, Matei, Arondc.ă — MA- 
RTNI1JC, Dărămus, Gh. Cîob.vw— 
BERTEANU, Lleă (min.. 51 Dră- 
gulin), M and oca.

GLORL 
SF. GME 
torii goli 
Dănilă (i 
88), resp

F.C.M.
C1MENXT 
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MINERI
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C.S. BO 
CEA 1—0 
dea (min.

C.S.M.
BORZEȘT 
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danei (ml 
(min. 34).

UNIREA
— GLOR1 
Au marc; 
din 11 m 
respectiv

CE AHT 
MIA BR. 
scris : Ar 
Nemțeanu



le fotbal, etapa a 32-a

TELOR
lucureșteni vor )u>ca sigur (cel puțin) In 
2upa U.E.F.A. ; cit privește marele hor 
'is, acela de a evolua în Cupa cam pion 1- 
or europeni, acesta ne apare realmente 
un... vis, întrucît, înainte de confruotaree 
ircctă (duminică. 21 iunie. în șos. Ștefan 
:el Mare), liderul Universitatea Crado-va 
rre șanse să-și păstreze avansul hatărîtor; 
1) prin jocul rezultatelor înregistrate sîm- 
)ătă, apele la subsol s-au limpezit prea 
puțin, A.S.A. Tg. Mureș și „U" CIuj-Napo- 
ca in'trînd și ele, aflătuiri de Politehnica 
(ași și Progresul Vulcan în virtejul peri
culos. Ultima obținând, totuși. în disputa 
cu principala contracandidată la retrogra
dare, două puncte mari.

Care din cele patru se va salva, evi
tând astfel obsedantul loc î« ? Să aștep
tăm răspunsul pînă la finele săptămindi. 
Cel mal tîrziu...

Gheorghe NICOLAESCU

A - UNIVERSITATEA CRAIOVA 5-4 (2-2}
i foarte bun; timp călduros; spectatori — aproxi- 

GlNGU (min. 14. 51 >1 54). ALEXANDRU (mia. 
respectiv: CAMATARU (mir». 27 și 62, ambele 

IU (min. 83). Șuturi ia poartă: 27-13 (pe poartă:

(min. 59 Roșea 7) - Basno 7, Catarg iu 6, Iordan
8, Stan 8, Ccrobageac 6 (min. 72 Ciiean 6) - 

>îngu 8.
4 — Purima 6, Ti Iii hei 5. Ciupită 6, Ungureanu 5 
(min. 65 Ștefânescu 6), Bălăci 7 — Geolgâu 6 

Tiâtaru 5, Ctrțu 6.
(Cluj-Napoco) 7; Io Hnie: R. Petrescu și M. Ivon-

bz speranțe: 1—1 (1-0).

0 SINGURĂ DATĂ
...•cel mai bun om de pe teren 

în acest derby dramatic, jucat 
pe tigaia încinsă de flăcările Di
viziei B, și visul ieșenilor de a 
obține „remiza" mult dorită s-a 
spulberat ca puful de păpădie 
în vînt. Și mai erau doar 12 mi
nute pînă la încheierea parti
dei... Era ora 17 și 33 minute și 
oaspeții trăiau, probabil, senti
mentul că pămintui Diviziei ,,A“ 
este din ce în ce mai sigur sub 
picioarele lor. Și de»dată... le-a 
fugit pămîntutl de suib picioare. 
Cînd se așteptau mai puțin. 
După ce scăpaseră de ceea ce 
fusese mai greu. Trecuseră prin 
atîbea și scăpaseră fără gol din 
ocazii mari cît roata carului 
(cea mai mare, a Iul Țevi, din
mim. 61, cînd șutul bucureștea- 
nuTud — aflat Mtoer în mijlocul 
careullui, în situație ideală — a 
trecut pe lîngă poartă ; altă fază 
la care golul părea „citit" în
min. 67, cînd mingea expediată 
cu capul de Tică, din 6—7 me
tri, a trecut peste poartă), re
zistaseră ,,pe baricadă" la 16 
carnetre și la peste 20 de șu.turi

A GREȘIT NAȘTE...
spre poartă și a venit o fază 
mult mai simplă și mai „nevi
novată" deeît altele : o lovitură 
liberă Ia circa 30 m lateral, exe
cutată lung de Marica, peste 
ciorchinele de jucători masați în 
careul ieșean, Naște sare la 
minge s-o boxeze, . nu ajunge 
însă s-o atingă, zboară prjn aer 
și bate zadarnic aerul cu brațele 
sale de uriaș, și mingea cacle în 
fața lui T1CA, stoperul bucu- 
reștean, care aproape că nici 
nu-și dă seama... cum pune pi
ciorul la minge, înscriind golul 
după care Progresul alergase 
pînă atunci de pomană aproape 
80 de minute.

Un gol muncit din greu. Un 
gol fără îndoială meritat. Dar și 
un gol norocos ! Rămas pe linda 
porții sau boxînd balonul, așa 
cuim se aștepta toată lumea de 
pe stadion., este foarte probabil 
că Politehnica s-ar fi întors la 
Iași cu un ..punct uriaș", echi
valent. cu rămînerea ei în Divi
zia „A". Așa însă, speranțele 
moldovenii! or s-au împuținat 
muilt.

PROGRESUL VULCAN - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (0-0)
Stadion Progresul; teren bun; timp canicular; spectatori — aproximativ 

5 (XX). A marcat TICA (min. 78). Șuturi la poartă: 22—8 (pe poartă: 9—4). 
Cornere: 16—2.

PROGRESUL: Marcel Vasile 7—1. Alexandru 6, Ticâ 7 b» Grigore 6, 
G. Ștefan 7 - Mateescu 6 (min. 60 Neculcea 7). Draga 5 (min. 34 Marica 
6), Marion lonescu 7 — 1. Nicolae 6, Țevi 6, Apostol 7.

POLITEHNICA: Naște 8 — Oprea 6, Anton 7, Ursu 74-, Cocîrlan 6 -
C. lonescu 5 (min. 29 Munteenu 6), 
74-, Florean 5 — Romilâ 5, Cioacă 6.

A arbitrat: N. Rai nea 9; la linie 
V. Tătar (Hunedoara).

Trofeul Petschovschi: 8. La speranțe:

Jocul, după cum s-a văzut și 
pe micul ecran, mu prea a avut 
calitate. Este și greu să pretinzi 
calitate în asemenea partide dis
putate ... pe marginea prăpasti- 
ei. Partide jucate sub deviza 
„a rămîne sau a cădea". Parali
zate de trac, de teama evidentă 
de a nu greși, ambele echjipe au 
fost parcă mai stîngace în pri
ma repriză, cînd oaspeții și-au 
închis mai bine „garda". Scur
gerea timpului în partea a doua 
a meciului, paradele impresionan
tului Naște, siguramța libero-ului 
Ursu și clarviziunea „dispeceru
lui" Simionatș le-au dat însă ie
șenilor o vizibilă liniște prema-

Agachi 6 (mm. 80 Dănilă), Simionoș

: D. Munteanu (ambii din Bîrlad) și

9-4 (3-1).

tură, ei „jucîndu-so" de cîteva 
ori destul de imprudent în pro
pria jumătate de teren la cî
teva faze ușoare. Dlntr-o ase
menea fază au primit și golul. 
Un gol ©are a răsplătit ofensiva 
disperată a gazdelor, care s-au 
dus „peste adversar" permanent, 
ghicind pînă Ia urmă — cum se 
spune la box — croșeu! care l-a 
făcut k.o. pe ieșeni.

VICTORIE ABSOLUT MERI
TATA (deși smulsă „cu cleștele", 
in extremis) și două puncte ne
cesare ca aerul Progresului-Vul
can.

Marius POPESCU

mare lu- 
evolua de 
clasamcn- 

mescu (de 
82. Stanca 
nă praznic 

>e de vin- 
ANU a fo
ița la un

gol. Un meci început într-o at
mosferă calmă s-a transformat 
într-un festival de goluri, în ca
re balonul a poposit de cinci ori 
în poarta cralovenilor, lucru care 
nu s-a mai întâmplat de mulți 
ani. Nici nu ne mal amintim do 
cînd.

Constantin ALEXE

Șl SCORUL
Meciul acesta, început pe cani

culă și terminat pe ploaie, a ră
mas în memoria celor prezenți 
la arenă doar prin cele trei go
luri și prin cîteva ratări banale. 
Poate căldura din start. poate 
lipsa de miză și mediocritatea 
„ll"-lui de sub Timp a (incom
plet, dar și fără ambiția de altă
dată !) au influențat negativ va
loarea partidei. Un meci oareca
re, în care dinamoviștii au clști- 
gat la pas. deși n-au forțat, iar 
oaspeții se pot declara mulțumiți 
de scor, chiar dacă abilul Paras- 
chivescu șl-a permis citeva rai
duri (min. 6, 44 și 55). încheiate 
fără gol, cum a fost si faza din 
min. 12, cînd Ciobanu s-a aflat

ESTE MIC...
la opt pași de reușită, dar n-a 
știut să tragă la poartă.

Scorul l-a deschis DINU, în 
min. 27, cu un sut de excepție, 
de la 25 m., care a „fulgerat" 
vinciul din stînga portarului bra
șovean. Peste două minute, Custov 
a reușit o „ghiulea", goal-keepe- 
rul Popa n-a avut priză, a res
pins în față, și DRAGNEA, pe fa
ză, a marcat din apropiere. La 
patru minute după pauză. DUDU 
GEORGESCU a reușit primul său 
gol peste granița celor două sute 
trecută, miercuri, la Timișoara. 
Gol cu concursul portarului Po
pa. care și-a revenit, ca boxe
rul. din lovituri, șl s-a opus în 
final cîtorva șuturi periculoase.

DINAMO - F.C.M. BRAȘOV 3-0 (2-0)
Stadion Dinamo; teren foarte bun; timp călduros, ploaie in reprize se

cundă; spectatori - aproximativ 6.000. Au marcat: DINU (min. 27), DRAG
NEA (min. 29) și DUDU GEORGESCU (min. 49). Șuturi la poartă: 25-6 
(pe poartă: 14—2). Cornere: 12—3.

DINAMO: Eftimescu 6—1. Marin 6, Dinu 8, Bumbescu 7 (min. 84 Pa
nă), Stredie 7 — Dragnea 8, Mul-țescu 7, Augustin 6, Custov 7 — Țătnar 
6 (min. 69 D. Zamfir 6), Dudu Georgescu 8.

F.C.M. BRAȘOV: Popa 5 — Ștefan 6, Vărzaru 7, Furnică 6, Manciu 6 - 
Gherghe 6 (min. 67 Hanu 5), Chiorearvu 5 (min. 69 Boriceanu 5), Șuleo 5, 
Ciobanu 6 — Marinescu 6, Paraschivescu 8.

A arbitrat: O. Anderco 9; la linie 
A. Forwirth (Timișoara).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranța:

I. Taor (ambii din Satu Mare) și

2-0 (1-O).

AMBIȚII IN CEASUL AL 13-lea!

Un 3—0 de care formația gazdă 
nu poate fi prea entuziasmată, 
avînd în vedere cele două bare 
(Custov — min. 38 ; Dragnea — 
min. 50) și ratările numeroase, 
ale lui ’Mulțescu (min. 25). Dudu 
Georgescu (min. 78 și 79), Custov

(min. 73) și Dragnea (min. 79). 
Ce-i drept, însă, nici evoluția de 
ansamblu n-a depășit limita unui 
meci care se uită repede. Noroc 
de primul gol, ieșit din tiparele 
banalității...

Mircea M. IONESCU

- POLITEHNICA TIMIȘOARA 4-0 (1-0)
n foarte bun; timp frumos; spectatori - aproxi- 

GHIȚA (min. 8). PETCU (min. 54), DUMHRACHE 
(min. 86 - din penalty). Șuturi ia poartă: 25-8 

re: 10-4.
• Nicșa 8, Gâtan 8, Dubincîuc 8, Red nit 8 — Du- 
jgdan 7), Petcu 8, Klein 8 — Gaboj 8, Ghiță 7-f- 
Văetuș 8.

J — Na du 5, Șerbănoiu 5 (mim. 46 Vlâtfine«cu 6), 
»umitru 5, Manea 64-, T. Nicolae 7 - Anghel 7, 
n. 77 Rotariu).
9; la linie: R. Stîncan (ambii din București) fi

EIN. ȘUNDA.
. La speranțe: 5-1 (2-1).

Văetuș de 
-or întoarce 
MITRACHE, 
(ambele fa- 
ectacol. go- 
itru camera- 
; min. 88 —

Bogdan centrează către Dumitra- 
che, în careu, Vișan „voîeibalea- 
ză" balonul șl lovitura de la 
11 m este transformată impeca
bil de DUBINCIUC.

Stelian TRANDAFIRESCU

Greu de crezut ca o echipă ca 
Steaua, neînvinsă de patru etape 
si pretendentă La un loc pe po
dium, să înregistreze un eșec de 
asemenea proporții în fața unei 
formalii care a marcat. într-un 
singur meci, slmbătă. tot atîtea 
goluri cît în zece etape anterioa
re ! în teren, însă, a existat, mai 
ales în prima repriză, o SINGU
RA ECHIPA, aceea a gazdelor, 
orgolioasă chiar și în ceasul al 
13-lea, dornică să-și dovedească 
posibilitățile reale și ambiția în 
perspectiva revenirii în prima 
divizie. Scorul a fost deschis 
destul de repede. în min. 3. cînd, 
la executarea unei lovituri de 
colț. BUZGAU a profitat de ezi
tarea prelungită a fundașilor ad-

verși trimițând, de aproape, ba
lonul în plasă. în min. 16. ace
lași BUZGAU, fructificînd o pa
să a lui Sepi, îl va învinge, cu 
relativă ușurință, pe Toma. șu
tind, nestingherit, la colt. în min. 
27, Koller expediază din afara 
careului mare un șut la poartă, 
mingea ricoșează dintr-un apără
tor stelist la DRAGOMIRESCU, 
care, după ce îl driblează pe por
tarul oaspeților, înscrie în poarta 
goală. în min. 33, este din nou 
rindul lui BUZGAU să marche
ze un gol frumos, din voleu. La 
4—0 Steaua face eforturi mari 
să iasă „dini corzi". Și reușește 
acest lucru, apărînd mai des în 
atac, mai ales in repriza secundă 
în care aspectul întrecerii a fost

A DOUA VICTORIE DIN RETUR
- SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)

ren bun; timp excelent de joc; spectatori - apraxb 
: MOICEANU (min. 85). Șuturi 8a poartă: 16-6 (pe 
5-2.

7 — Zamfir 7, Stancu 7, Cirstea 7, Tulpan 7 — 
urcu 7), Kallo 8, Ignat 8 — Băluță 7, Radu U 7, 
nu 8).
C: Moraru 8 — M. Marian 7, Cazan 7, îorgulescu 8. 
aia r Șerbânicâ 6, O. lonescu 6 - FI. Grîgcre 6, 
6.
(Timișoara) 9; la lirwe: Gh. Ispas (Constanța) ș?

ULPAN, ȘERBANICA, IGNAT.
9. La speranțe: 5-0 (2-0).

După victoria realizată în run
da a 25-a, în fața Jiuluii, cu 1—0, 
iată că F.C.M. a cîștigait cea de a 
doua partidă din retur, cu ace
lași ®cor. Și ac-um, ca și atun
ci, gălățenii s-au „bătut" pentru 
fiecare balon ceea ce a cîmtărit 
foarte mult In înclinarea balanței 
în favoarea lor, au greșit mai pu
țin în fazele de apărare. Deși aru 
părăsit terenul învinși, mureșe
nii aru dominat mai mult, mai 
ales In partea a doua a meciu- 
lud, dar au avut în față un 
portar, pe Oană, care a inter
venit de cîteva ori foarte bine.

începutul partidei a fost echi
librat, ca apoi să consemnăm

două ocazij de a se deschide 
scorul : prima, în min, 15, cînd 
Fazekaș a pătruns în careul 
F.C.M.-ului și, de la 4 m, late
ral, a încercat să arunce balo
nul peste Oană, dar acesta, cu 
un reflex, a rezolvat faza cri
tică ; cea de a doua — în min. 
23, la centrarea lui Both n, Biro 
n a trimis, cu capul, puțin 
peste poartă. Cu trei minute 
înainte de finalul primei repri
ze, o incursiune a Iui An cu ța în 
careul adVers s-a încheiat cu o 
centrare și CR. RUSU, nemar
cat de nici un adversar, a sărit 
și a trimis, cu capul mingea în 
plasă : 1—0 pentru F.C.M. în

După ce în 
bervenit ex- 
are a lud 
• în careul 
ftrșit, șl go- 
isețe : Kallo 
dreapta, a

centrat lung pe partea opusă, 
de unde MOICEANU a trimis 
puternic și imp arabil mingea, cu 
capul, în pjasă, „arma secretă" 
a lui Halagian făcîndu-șl astfel 
din nou și cu brie datoria».

Constantin RRANESCU

VICTORIA S-A CONTURAT DUPĂ PAUZĂ

UL - S.C. BACĂU 1-0 (1-0)
alunecos; timp frumos; spectatori! - aproximativ 2 000. 
min. 15). Șuturi la poartă: 16-10 (pe poartă: 7—3).

— Vînâtoru 6, Vasiliu 7» Rusu 7. P. Grig ore 6 — 
6 (min. 60 Schmidt 5), Stoica 5 (min. 38 Neaga 6) 

», Giuchici 5.
8 — Andrieș 6, Cărpuci 7, Artenie 6, EMsel 7 - 

mo 7, I. Solomon 7 — Anrtohi 6, Botez 6, Chita ni

9; la Hnie: G. Drogomir șî C. Jurjc (toți d'in Bucu-

9. La speranțe: 1-1 (0-0).

După cum începuse partida și 
curm fuvea să se deruleze prima 
repriză, universitarii clujeni, 
C-frid cei care domin aiu tactic jo
cul, prin contraatacurile pericu
loase și inteligent concepute de 
Suiciu, Țegeaih, Batacliu și Cîm- 
peanu II, în contrast cu mole- 
șeala echipei gazdă (care și a- 
plica total neins pirat, în apăr ar- 
re, tactica jocului la ofsayd), se 
părea că „U" va putea pleca a- 
casă cu un punct de la Slatina. 
Mai ales că și condusese de 
două ori în această primă par
te a jocului, prin golurile în
scrise de CÎMPEANU n (min. 25 
— șut prin surprindere, de la 20 
m, și min. 36 — scăpat pe con

traatac, atacantul clujean a dri
blat eficient totul și a în
scris în poarta goală), F.C. Olt 
mulțumindu-se cu egalarea (min. 
27 — PREPELIȚA a reluat cu 
capul în poartă balonul primit 
de la Mincu, min. 40 — IAMANDI 
a transformat penaltyul acordat 
In?-, urma unui henț în careu fă
cut de I. Mureșan).

In repriza a doua, însă, re
plica echipei gazdă a fost mult 
mai viguroasă și insijstentă în 
atac, ceea ce a scos în relief 
marile deficiențe ale defensivei 
clujene. Astfel, în min. 64, un 
„un-doi“ ȘOARECE — Iamandi se 
Încheie cu un gol înscris de 
primul, PREPELIȚA risipește a-

ÎN DIVIZIA „B“
I

A — OLTUL
1 '(2—1). Au- 
jga (min. 6), 
erceanu (min. 
li (min. 41). 
rL brAila — 
»IA 1—0 (0—0).
realizat de
HUMORULUI 

1—3 (1—3). Au 
. 30), respec-
32) și Diaco-
— VIITORUL 

II 3—0 (1—0).
u (min. 12 și 
59).

• DELTA TUL- 
. înscris: Du- 
1 m).

— C.S.M. 
1—1). Autorii 
min. 16), Avă- 
pectiv Poenaru

1&U.1, Cațaros (min. 52 și 67) pen
tru Chimia.

I.M.U. MEDGIDIA — VIITORUL 
GHEORGHENI 3—0, disputat pe 
10 iunie.

Relatări: I. Toma, D. Cristache, 
D. Bolohan, I. Toader, S. Ungu- 
reanu, I. Mindrescu, V. Manoliu 
și C. Kusu.

1. F.C. C-TA 32 21 6 5 61-20 48
2. Gloria B-ța 32 17 6 9 58-38 40
3. Unirea D. Foc. 32 15 5 12 52-42 35
4. C.S. Botoșani 32 15 4 13 48-37 34
5. Viit. Gheorgheni 32 15 4 13 35-41 34
6. C.S.M. Suceava 32 15 3 14 46-33 33
7. F.C.M. Prog. 32 14 5 13 40-40 33
6. I.M.U. Medgidia 32 14 4 14 39-43 32
9. Delta Tulcea 32 15 1 16 53-46 31

10. C.S.U. Galați 32 14 3 15 56-51 31
11. Gloria Buzău 32 14 3 15 41-41 31
12. Oltul Sf. Gh. 32 13 5 14 40-40 31
13. Ceahlăul P.N. 32 13 5 14 39-47 31
14. Viit. M. Vaslui 32 13 4 15 35-56 30
15. C.S.M. Borzești 32 12 4 16 50-52 28
16. Cimentul Med. 32 12 3 17 37-59 27
17. Minerul G.H. 32 9 8 15 29-47 26
18. Chimia Brăila 32 7 7 18 35-61 21

) FOCȘANI — 
J 2—1 (1—0).
olu (min. 20 
îală (min. 76), 
he (min. 70).

\MȚ — CIII- 
”-0). Au în- 

ei (m:n>. 29),
) pentru Ceah-

ETAPA vnTOARE (duminică 21 
iunie); F.C. Constanța — C.S. Bo
toșani (2—1), Cimentul Medgidia 
— C.S.M. Borzești (0—5), Viitorul 
Gheorghenl — Delta Tul cea (1—3), 
F.C.M. Progresul Brăila — Cea
hlăul P. Neamț (0—2), Viitorul 
Mecanica Vaslui — Minerul Gura 
Humorului (0—3), Gloria Buzău — 
I.M.U. Medgidia (1—2), Gloria

Bistrița — Unirea Dinamo Foc
șani (1—3), C.S.M. Suceava — 
Chimia Brăila (0—0), Oltul Sf. 
Gheorghe — C.S.U. Galați (0-4).

SERIA A ll-a
RAPID BUCUREȘTI — FLACA- 

RA MORENI 0—1 (0—1). Unicul
gol a fost realizat de V. Radu 
(min. 13). z

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— METALUL PLOPENI 3—2 
(1—1). Au marcat: Cocuz (min. 
10), Iatan (min. 51 din 11 m), Ca- 
triiia (min. 83), respectiv Do- 
brescu (anin. 13) și Manolache 
(min. 88).

CHIMICA TÎBNAVENI — NI- 
TRAMONIA FAGARAȘ 4—1 (3—0). 
Au înscris: Oprișor (min. 5, 43, 
56), Ogrean (min. 12), respectiv 
Ciutao (min. 82).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (1—0). 
Autorii golurilor: Naghi (min. 17), 
Stroe (min. 66) și Tătara (tmin. 
68).

C.S. T1RGOVLȘTE — RULMEN
TUL ALEXANDRIA 3—1 (1—0).
Au înscris: Sava (min. 25 , 63 și 
70), respectiv Chiriac (min. 89),

POIANA C1MPINA — SIRENA 
BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Au mar
cat: Neagu (min. 25 din 11 m și 
min. 88), Preda (min. 89).

GAZ METAN MEDIAȘ — PAN
DURII TG. JIU 3—0 (1—0). Auto
ri golurilor: Costin (min. 4). So
lomon (min. 53) și ioniță (min. 
68).

ȘOIMII I.P.A, SIBIU — META

LUL BUCUREȘTI 3—1 (2—0). Au 
marcat: Florescu (min. 25), Bar
na (min. 30), Beleaua (min. 56), 
respectiv Giugiumică (min. 83).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 0—3, s-a 
disputat pe 11 iunie»

Relatări de la D. Moraru-Sliv- 
na, D. Brănoiu, I. Burdulea, O. 
Guțu, M. Avanu, C. Vîrjoghie, 
M. Tacăl și I. lonescu.

1. C.S. TG-VIȘTE 32 23 7 2 64-14 53
2. Petrolul PI. 32 21 7 4 66-23 49
3. Rapid Buc. 32 15 5 12 55-35 35
4. Flacăra Moreni 32 15 5 12 41-34 35
5. Tractorul Bv. 34 15 4 15 41-45 34
6. Chimica Tîrn. 33 15 4 14 45-56 34
7. Autobuzul Buc. 32 14 5 13 47-39 33
8. Gaz metan 32 13 7 12 36-37 33
9. Rulmentul Atex. 32 13 6 13 42-37 32

10. Mecanică fină 33 12 8 13 45-45 32
11. Metalul Plopeni 32 13 5 14 41-33 31
12. Pandurii Tg. Jiu 32 13 5 14 33-33 31
13. Metalul Buc. 32 11 8 13 46-43 30
14. Șoimii Sibiu 32 12 5 15 39-49 29
15. ROVA Roșiori 32 12 5 15 32-47 29
16. Poiana Cimpina 32 13 2 17 41-48 28
17. Nitramonia Fag. 32 8 3 21 25-70 19
18. Sirena Buc. 32 4 5 23 32-83 13

ETAPA VnTOARE (duminică 21 
iunie); Sirena București — Chi
mica Tîrnăveni (0—2), Pandurii 
Tg. Jiu — Nitramonia Făgăraș 
(0—2), Petrolul Ploiești — Auto
buzul București. (2—1), Meta-lul 
București — C.S. Tîrgoviște (0—2), 
Poiana Cîmpina — Șoimii I.P.A. 
Sibiu (0—1), Rulmentul Alexan
dria — Rapid București (1—1), 
ROVA Roși-ori — Gaz meian Me

F.C. BAIA MARE - STEAUA 5-0 (4-0)
Stadion „23 August"; teren foarte bun; timp frumos; spectatori - aproxi

mativ 10 000. Au marcat: BUZGĂU (min. 3, 16, 33), DRAGOMIRESCU (min. 
27), BALAN (min. 85). Șuturi Ia poarta: 25-11 (pe poartă: 13-6). Cor
nere: 10-1.

F.C. BAIA MARE: Feher 7 — G. Mureșan 7, Bcrz 7, Koler 8, Hotico 8 
— Bălan 9, Tătăran 8 (min. 62 Lenghel 7), Terheș 8 — Sepi 7 (min. 87 
Deac), Buzgău 9, Dragomirescu 8.

STEAUA: Toma 6 — Anghelini 5, FI. Marin 5, lovan 5, I. Gheorghe 5 — 
Stoica 5, Balint 5, Isaia 5 — M. Răducanu 6, A. lonescu 5 (min. 20 Cer- 
nescu 5), Sertov 6.

A arbitrat: S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 8; ia linie: V. CiocîKeu 
(Craiova), Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene: BUZGAU.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 3-0 (1-0).

• " .. .... . ■■■■■■im——— ■■ ..... ........    ■
ceva mai echilibrat și cînd bueu- 
reștenii au ratat cîteva bune e- 
cazii de gol prin Sertov, Cemcs- 
cu și Stoica. în finalul întîlnirii, 
gazdele vor forța din nou majo
rarea scorului. Efectul acestui

efort : un gol splendid al luj 
BALAN, în min. 85. și o „bară" 
spectaculoasă, realizată de Sepi, 
în min. 87.

Mihai IONESCU

F.C.M. GALAȚI - A.S.A. TG. MUREȘ 1-0 (1-0)
Stadion Dunărea; teren foarte bun; timp noros, vint; spectatori - aproxi

mativ 1 000. A marcat CR. RUSU (min. 42). Șuturi la poartă: 13—9 
poartă: 3-3). Cornere: 5-10.

F.C.M.; Oană 8 — Vlad 7, Anghelinel 6, Stoica 6, Popescu 7 — Com șa 5, 
Balaban 7, Orcc 7 — Majaru 6, Cr. Rusu 7, Ancuța 7 (min. 74 Onofrei 6).

A.S.A.: Varo 7 — Szabo 6, Ispir 6, Bălani 7, Fodor 6 - Biro II 5,. Vigu 7, 
C. H'ie 5 - Both II 6, Fanicî 5 (min. 62 Hajnal 5), Fazekaș 5 (min. 45 
Gali 6).

A arbitrat: Gh. Retezan 7; la Hnie: Al. lonițo (ambii din București) șl 
M. Moraru (Ploiești).

Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 1-2 (1-0).

repriza secutrndlă, în min. 50 s-a 
consumat o fază rapidă la poar
ta oaspeților : Majaru a expe
diat balonul spre poartă, Boldni, 
fiind în careu, a deviat, cu 
mina, „discret" mingea și arbi
trul, în rest atent, n-a sancțio

na/t infracțiunea. Spre final, fa
zele fierbinți au abundat La am
bele por ți, dar Balaban, Onofrei, 
Oraic și Both II n-au putut mo
difica tabela de marcaj.

Pompiliu VINTILA

F.C. OLT - „U“ CLUJ-NAPOCA 5-2 (2-2)
Stadion „Energia"; teren denivelat; timp călduros; spectatori - cpioxî- 

mativ 6 000. Au marcat: PREPELIȚĂ (min. 27 și 75), IAMANDI (min. 40, 
dm penalty), ȘOARECE (min. 64), GIRLEȘTEANU (min. 89) și CÎMPEANU |l 
(min. 25 și 36). Șuturi la poartă: 17-6 (pe poartă: 13-4). Cornere: 11—7.

F.C. OLT: Nedea 7 — Lîcă 7, Martinescu 7 (min. 46 Gîrleșteanu 8), Cia- 
ciaană 6, Mincu 7 — Leac 6, Nicolae 8, Matei 6 — Prepeliță 7, Șoarece 8, 
Iamandi 6 (min. 72 I. Petre 6).

„U- CLUJ-NAPOCA: Maldovan 6 - Dobrată 6. Ciocan 6, Dobrăv 6, I. 
Mureșan 5 (min. 80 Mo-ș) — FI. Pop 6, L. Mihai 6, Batacliu 7, Suciu 7 
(min. 46 Țiglariu 5) — Cîmpeanu H 7, Țegecn 7.

A arbitrat: Cr. Teodorescu (Tirgoviște) 9; la linie: Al. Mustățea (Pitești) 
șl O. Streng (Oradea).

Cartonașe galbene: CIOCAN.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 6-0 (3-0).

• ■■■■........... ■' ■—■■■■■■■ '■ I ............................................................... ..
pol îndoielile în min. 75 (cu un 
șut sec de la 14 m), iar cu un 
minut înainte de final GÎRLEȘ
TEANU stabilește scorul final, 
la o minge scăpată de portarul 
Moldovan. Studenții au avut în

diaș (0—0), Metalul Pk>pen i — 
Flacăra Moreni (1—1), Luceafărul 
București — Mecanică fină Bucu
rești (0—2), Tractorul Brașov — 
Stă.

SERIA A lll-a
C.FJI CLUJ-NAPOCA — ÎN

FRĂȚIREA ORADEA 0—1 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Schwarczman (min. 46).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL CAVNIC 4—1 (2—0). Autorii 
golurilor: Stoișin (min. 30), Iancu 
(min. 44), Roșu (min. 64), Petres
cu (min. 83), respectiv Roatiș 
(min. 52).

F.C. BIHOR ORADEA — MINE
RUL MOLDOVA NOUA 2—1 (0—0). 
Au înscris: Vergu (min. 79), Puș
caș (min. 90 din 11 m), respectiv 
I. Vasile (min. 57).

METALURGISTUL CUGIR — 
DACIA ORAȘTIE 5—0 (2-0). Au 
marcat: Bucur (min. 19 șl min. 
44 din 11 m), Strîmbeanu (miri. 
59, autogol), Stanciu (min. 76) și 
Vătafu (min. 85).

MINERUL LUPENI — F.C.M. 
REȘIȚA 1—0 (1—0). A înscris:
Ciorîia (min. 7).

METALUL AIUD — U.M. TIMI
ȘOARA 5—0 (1—0). Autorii golu
rilor: Coca (min. 15), Ilie (min. 
50), Boldor (min. 65), Vlad (min. 
70) șl Băgoian (min. 75).

RAPID ARAD — AURUL BRAD
4—0 (3—0). Au marcat: Broșovschi 
(min. 2), Găman (min. 9), Stoe- 
nescu (min. 25) și Domide (min.
89).

această parte a jocului o singu
ră acțiune periculoasă, dar Cîm
peanu II (mim. 87) a vrut să 
dribleze fiecare adversar de 
cîte două ori uiitînd de poartă...

Paul SLAVESCU

MINERUL ANINA — OLIMPIA 
SATU MARE 2—3 (0—1). Meciul 
s-a disputat la Oravița, terenul 
echipei Minerul fiind în repara
ție.

C.I.L. SIGIIET — U.T. ARAD 
2—1, disputat pe 3 iunie.

Relatări de la I. Lespuc, C.
Crețu, I. Ghișa, M. Vîlceanu, L
Cotescu, I. Crăciun, I Ioana.
1. U.T.A. 32 21 3 8 62-26 45
2. Olimpia S.M. 32 17 5 10 64-43 39
3. înfrățirea Or. 32 18 2 12 45-40 38
4. Aurul Brad 32 15 5 12 59-41 35
5. F.C. Bihor 32 14 7 11 54-36 35
6. F.C.M. Reșița 32 16 2 14 48-37 34
7. C.I.L. Sighet 32 15 3 14 48-61 33
8. C.F.R. Cj.-Nap. 32 14 4 14 54-44 32
9. C.F.R. timișoara 32 13 6 13 47-44 32

10. U.M. Timișoara 32 13 5 14 41-42 31
11. Rapid Arad 32 13 5 14 42-43 31
12. Minerul Cavnic 32 14 3 15 49-52 31
13. Minerul Lupeni 32 14 2 16 42-54 30
14. Metalul Aiud 32 14 2 16 40-54 30
15. Dacia Orăștie 32 12 6 14 42-58 30
16. Metalurg. Cugir 32 13 3 16 54-47 29
17. Minerul M.N. 32 11 1 20 42-63 23
18. Minerul Anina 32 7 4 21 25-73 18

ETAPA VIITOARE (duminică 21 
iunie): C.F.R. Ciuj-Napoca —
C.F.R. Timișoara (0—0), Aurul 
Brad — Minerul Cavnic (1—4), 
Minerul Moldova Nouă — Olimpia 
Satu Mare (1—5), U.M. Timișoa
ra — F.C. Bihor Oradea (0—1), 
Dacia Oră știe — Rapid Arad 
(0—2), înfrățirea Oradea — F.C.M. 
Reșița (0—3), C.I.L. Sighet,— Mi
nerul Anina (I—0), Minerul Lu- 
peni — Metalul Aiud (0—1), U.T. 
Arad — Metalurgistul Cugkr (6—2).
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• O bună organizare © 77 concurenți la start, 32 Ia 
sosire • Toate mașinile Dacia 1300 ale I.A. Dacia Pitești 

au terminat remarcabil cursa
DEVA (prin telefon). Sîmbătă 

dimineață la ora 8.05. pe platoul 
din fața Casei de cultură din lo
calitate, au început să sosească 
autoturismele care încheiau „Ra
liul Dunării-Dacia“. Ca și la 
plecare, mii de localnici au ți
nut să fie prezenți la finalul a- 
cestei prestigioase competiții au
tomobilistice internaționale care 
conta ca etapă în Campionatul 
european de raliuri. Campionatul 
balcanic și „Cupa Păcii și Prie
teniei''* (rezervată piloților djn 
țările socialiste). S-a aplaudat 
aici sosirea a 32 de concurenți 
(12 romând) din cei 77 plecați, 
abandonul a 45 dintre ei vorbind 
de la sine despre dificultatea a- 
ceștei curse desfășurate pe par
cursul a trei zile.

Actuala ediție, a 16-a. a „Ra
liului Dunării — Dacia" bine or- 

- ganizată — a revenit așa după 
cum se preconiza încă după pri
ma zi de întreceri, cunoscutului 
cuplu din Ungaria Atilla Fer
jancz — Janos Tandari care îsi 
consolidează astfel poziția — bu
nă — din Campionatul european 
de raliuri. Pilotând cu multă mă
iestrie o mașină Renault Alpine, 
pregătită de uzină — autoturism 
cu care s-au obținut în ultimii 
doi ani succese de răsunet pe 
continentul nostru — Ferjancz a 
dominat efectiv cursa de la un 
cap la celălalt, fiind (cu 3 ex
cepții) cel care realiza 
buni timpi în probele 
indiferent că erau pe 
asfaltate, sau de munte, 
condat. ca o umbră, 
și P. Mystkovski 
același tip de mașină, care 
parcurs cei 1052.400 km ai cursei 
intr-un timp mai mare decît câș
tigătorii doar cu două minute și 
40 de secunde. Pe locul 3 — ur- 
cînd aici mai ales în ultima parte 
a cursei — V. Pech — J. Jani- 
celc (Cehoslovacia) pc Skoda 130 
RS.

cel mai 
speciale, 
drumuri 

L-au șe
ii. Krupa 

(Polonia). pe 
au

Cu circa 4 ore înainte de sosi
re, cel mai bun cuplu român, L. 
B alint — C. Zărnescu, concura 
splendid, ureînd loc cu loc, ta- 
lonînd îndeaproape, cu regulari
tate de ceasornic, cinci mașini 
mult mai puternice decît Dacia 
1300 pe care o pilotau. în jurul 
orei 4 din noapte, Balint, în ten
siunea nervoasă în caire era, a in
trat, puțin în afara șoselei, în- 
tr-un șanț cu noroi. Scoaterea 
mașinii a fost mai grea decît se 
credea (l-a ajutat — defectîn- 
du-și mașina — echipajul sibian 
Costinean — Barbu) și s-au pier
dut minute prețioase. Dintre ce
lelalte formații românești, s-a re
marcat cel format din N. Grlgo- 
raș — O. S cobai, foarte bun în 
ultima parte. Cu totul remarca
bilă performanța celor 4 mașini 
Dacia 1300 pregătite de către în
treprinderea din Pitești, care au 
terminat toate cursa, pe locuri 
onorabile (forța motoarelor aces
tora era de multe ori mai mică 
cu 20—100 H.P.). depășind auto
turisme de mărci cunoscute : 
Ford Escort 2000,_ Vaz 1600, Opel 
Ascona, 
2000 ș.a. 
celelalte 
pe care ____ ___
Vasile — M. Panaite, Gh. Urdea
— C. Tiț. lată acum spicuiri din 
clasamente.

TURUL EUROPEI. 1. Ferjancz
— Tandari, 2. Krupa — Mystkov- 
skl, 3. Pech — Janecek... 8. 
Grlgoraș — Scobai, 9. Vasile ■— 
Panaite,.. 11. Urdea — Tiț ; gr. I
— 1. E. Ionescu Cristea — T. Bu
cătarii (cuplu pe locul I și la clasa 
2); echipe naționale: 1. Polonia. 2. 
România. 3. Ungaria, 4. R. F. 
Germania, 5. Uniunea Sovietică ; 
echipe de club : 1. Stomil (Pol.), 
2. Dacia. 3. Volan (Ung.). 
ADAC (R.F.G.) ; pe firme : 
Dacia.

Echipa Steaua București, 
campioana tării la rugby a 
susținut sîmbătă tradiționala 
întîlnire cu echipa Academiei 
de aviație „Iuri Gagarin“. 
Partida — care a avut loc la 
Moscova — a fost cîstigată de 
rugbyștii români, cu scorul de 
51—19 (19—6). Autorii punc
telor formației bucureștene : 
Zafiescu 4, Munteanu 2, Telea- 
sâ 1 — eseuri. Alexandru 1 
lovitură de pedeapsă si 5 
transformări. Murariu 1 trans
formare.
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Toyota Starlet, Polonez 
Aplauze deci și pentru 

două cupluri românești 
nu le-am amintit : Șt. 

• M. Panaite,

MONTREAL, 14 (Agerpres). — 
La invitația Asociației olimpice 
canadiene (AOC), Juan Antonio 
Samaranch, președintele Comite
tului Internațional Olimpic, va 
întreprinde în perioada 21—23 
iunie o vizită la Montreal și 
Ottawa. Cu această ocazie, J. A. 
Samaranch va avea convorbiri cu 
membri al conducerii AOC și ai 
Asociației de dezvoltare 
din Caigary. După cum 
orașul canadian Caigary 
pus candidatura, alături 
Iun (Suedia) și Cortina 
zzo (Italia), pentru __________
Jocurilor olimpice de Iarnă din 
1938.

olimpică 
se știe, 
și-a de- 
de Far 

d’Ampe- 
organizarea

BASCHETBALISTELE
CUBANEZE LA UNIVERSIADĂ

3. 4.
1.

4

14 (Agerprcs). — 
transmite agenția 

fe-

Modesto FERRARINI

trei Învingători In turneul
INTERNAȚIONAL DE ȘAH

într-o organizare impecabilă, 
asigurată de _Comisia județea
nă de 
ședințe 
șit cea 
neului 
Conturile au fost, de fapt, tran
șate în runda a 10-a, marcată 
de 5 partide decise : Osterman
— Ghițescu 0—1, Bischoff — 
Szabo 1—0, Ungureanu — Stan- 
ciu 0—1, Manouck — Griinberg 
1—0, Tratatovici — Lengyel 
1—0. Singura remiză s-a înre
gistrat în partida Ștefanov-Ur- 
zică. în ultima rundă toate cela 
6 intilniri s-au încheiat la ega
litate : Stanciu — Manouck, 
Ghițescu — Ungureanu, Urzică
— Bischoff, Szabo — Osterman,

șah Satu Mare (pre- 
VV. Muller), a luat sfîr- 
de-a 6-a ediție a tur- 

international „Someș".

DE LA SATO MARE
Griinberg — Tratatovici și Len
gyel — Stefanov.

CLASAMENTUL FINAL (la 
egalitate de puncte, ordinea a 
fost stabilită după coeficienții 
Sonneborn Berger) : 1—3 Stan
ciu, Ghițescu, Bischoff (R.F.G.) 
ll/i P, 4. Manouck (Franța) 6*/a 
p, 5—8. Griinberg, Ungureanu, 
Urzică, Tratatovici S'/i p, 9—10. 
Osterman (Iugoslavia), Szabo 
4*/j, 11—12. Stefanov, Len
gyel 3 p.

în urma acestor rezultate, 
Stanciu și Bischoff au îndepli
nit o notă de maestru interna- 
țișonal, iar Manouck, Griinberg 
și Tratatovici o notă de maes
tru F.I.D.E. Bilanț pozitiv pen
tru jucătorii noștri. (Th. NI- 
COARA).

HAVANA, 
Duipă cum 
Prensa Lat lina, selecționata 
minină universitară de baschet 
a Cuibei va întreprinde în pe
rioada următoare un turneu de 
mai multe meciuri în 
jucînd 
ganha. 
ultimă 
derea 
bameze 
București, din luna Mie.

Europa, 
ta Italia, Polonia și Bul- 
Acest turneu constituie o 
etapă de pregătire în ve- 
participărli formației cu
la Universiada de la

La turneul final al C.M. de 
fotbal (13 iunie — 11 iulie
1982) vor lua parte 24 de e- 
chipe. Din cele 7 grupe euro
pene se vor califica, pentru 
„El mundialul" spaniol, 13 
echipe, cîte 2 din primele 6 
grupe și 1 din grupa a 
VlI-a. Spania, ca țară orgar- 
nizatoare, este calificată din 
oficiu, ca și Argentina — deți
nătoarea titlului. Restul locu
rilor vor fi date de grupele 
preliminare : 4 din America
de Sud (aici este inclusă și 
Argentina ! ; Brazilia a și ob
ținut calificarea, alte 2 echipe 
urmează a fi desemnate), 2 
din America de Nord, Cen
trală și Zona Caraibilor ; 2
din Africa și 2 din Asia-Ocea
nia.

în prezenta rubrică ne-am 
propus să vă prezentăm situa
ția completă a meciurilor din 
preliminariile C.M. de fotbal 
— zona europeană. întrucît 
în unele grupe meciurile din 
sezonul de primăvară nu 
s-au încheiat, vom începe cu 
grupa a Il-a. celelalte urmînd 
să le publicăm pe măsură ce 

_ se vor încheia jocurile.
1

Primele două clasate se voi 
califica pentru turneul final, 
dar deocamdată în lupta pen
tru aceste locuri sînt angre
nate nu mai puțin de 4 for
mații : Belgia, Irlanda, Fran
ța și Glanda !

Iată -jocurile de pînă acum : 
Cipru — Irlanda 2—3 : Irlan
da — Olanda 2—1 ; Cipru — 
Franța 0—7 ; Irlanda — Bel
gia 1—1 ; Franța — Irlanda
2— 0; Belgia — Olanda 1—0; Ir
landa — Cipru 6—0 ; Cipru — 
Belgia 0—2 ; Belgia — Cipru
3— 2 ; Olanda — Cipru 3—0 : 
Olanda — Franța 1—0 ; Bel
gia — Irlanda 1—0 ; Franța — 
— Belgia 3—2 ; Cipru — O- 
landa 0—1. Pînă la toamnă

decisive :
Irlanda :

clasamentul grupei se pre-
zintă astfel :
1. BELGIA 6 4 1 1 10- 6 9
2. Irlanda 6 3 12 12- 7 7
3. Franța 4 3 0 1 12- 3 6
4. Olanda 5 3 0 2 6-3 6
5. Cipru 7 0 0 7 4-25 0

meciurile 
Olanda —

Și iată
9.IX : ______ _
9.IX : Belgia — Franța ; 14.X : 
Olanda — Belgia ;
landa — Franța ; 
Franța — Olanda ;
Franța — Cipru.

14.x : Ir-
18.XI :
5.X1I :

Gin
CAMPIONATE

U.R.S.S. (et. 15) — Dinamo
Tbilisi a întrecut în deplasare 
cu 3—0 pe Tavria Simferopol, 
iar Spartak Moscova a obținut o 
victorie la Odeaa (4—1), cu Cer- 
nomoreț. Alte rezultate : Torpe
do — Zenith 1—0; Șahtior — Pah- 
takor 1—1 ; Dnepropetrovsk — 
Kairat 4—3 ; Dinamo Kiev — 
Dinamo Moscova 3—0 ; Krasno
dar — Erevan 5—1 ; ȚSKA Mos
cova — Dinamo Minsk 2—1. în 
clasament : Dinamo Kiev 
2. Spartak Moscova — 18 p (urn 
meci mai 
Moscova - 
lisl —
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24 p.

puțin) ; 3. Torpedo
18 p, 4. Dinamo Tbi- 

17 P.
R. F. GERMANIA. — CampLo- 

niatufl. a fost câștigat de Bayern

In cel de-al doilea meci amical de volei - ia Craiova
ROMÂNIA (reprezentativa universitară) - ARGENTINA 3 0
Reprezentativa universitară de 

volei a tării noastre a întîlnit. 
duminică dimineața, în 
sporturilor din Craiova, 
tia Argentinei, în cea 
doua partidă amicală.

Echipa României, formată din 
Stoian, Enescu, Gîrleanu, Căta- 
Chițiga, Mina și Vrîncuț, a 
acționat sobru și eficace, cre- 
înd faze aplaudate de public. 
Spre sfîrșitul seturilor 2 și 3. 
au fost 
Macavei 
3—0 (2, 
nia.

Sala 
forma- 
de a

trimiși în teren și 
si Slabu. Scor final : 
4. 8), pentru Româ-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag l)

Năsmann, ocupanta locului se
cund. Iar ieri p avut din nou 
o comportare meritorie, reușind 
să se claseze pe poziția a doua 
în proba olimpică de pistol 
standard, cu un rezultat bun : 
583 p.

Conform așteptărilor, oaspe
ții „internaționalelor" au fost 
adversari de primă mină. Pen
tru demonstrație, să trecem în 
revistă cele 198 talere cu care 
polonezul A. Socharski a cîști- 
gat „Marele premiu Carpați" 
(cu totul remarcabilă, compor
tarea românului S Popa, 
a pierdut la baraj locul 
fața francezului Rosetti, 
dublu campion mondial), 
586 p ale Dorotei Tirava 
lonia), la pistol standard. 
1170 p ale lui K.
(U.R.S.S.) la pușcă liberă 3X40

care 
2 în 
fost 
cele 
(Po- 
cele 

Ivanov

f, ori cele 566 n ale lui I. Ba-
simski (U.R.S.S.) la pistol li-
ber.

Rezultate tehnice : pușcă li-
ueră 60 f.c„ seniori : 1. I. Co-
dreanu (România) 598 p (13

2. I. Zabolodiko 
Ni- 
(3), 

P.
597
597

..muște"),
(U.R.S.S.) 598 p (10). 3. R. 
colescu (România) 598 p
4. ‘~
5.
P, 6.

M. Ilca (România) 597
F. Brîndus (România) 

N. Rotaru (România)
8. E. Antonescu (România) 

596 p. 9. M. Dumitrescu (Româ
nia) 596 p ; 3X40 f : 1. K. Iva- 

M.

p...

2.
1160 p.

nov (U.R.S.S.) 1170 p,
Dumitrescu (România)
3. R. Nicolescu 1159 p. 4. 
Hildebrand (R.F.G.) 1159 p,
I. Zabolodiko 1157 p, 6. E. An
tonescu (România) 1157 p ; 
pușcă standard 3X 20 f, seni
oare : 1. Ana Kirova (Bulga
ria) 580 p. 2. ' '

M.
5.

Ilie Codreanu, autorul celui mai 
internaționale, ediția 1981.
niquc Esnault (Franța) 574 p... 
6 Dumitra Matei (România) 
571 p... 10. Eva Ionescu (Româ
nia) 568 p. 11. Romanița Pe
trescu (România^ 567 p ; pistol 
standard : 
(Polonia) 
Matei 583 p, 
hansson 
Ciobanu 
Danielle 
p... 11.
mânia) 572 p ; pistol viteză 
A. Drușiț (U.R.S.S.) 594 p. 2. 
J. Viefel (R.D.G.) 594 p, 3. ~ 
Mysicka (Cehoslovacia) 593 
4. J. " ’ ’ ~ ‘

6.
7.
9. 
pușcă

bun rezultat al Campionatelor 
Foto : Vasile BAGEAC

Gilda Gorzkulla
(R.D.G.) 578 p, 3. Eva Kleinova 
(Cehoslovacia) 574 p, 4. Domi-

1. Dorota Tirava 
586 p, 2. Anișoara

3. Christina Jo- 
(Suedia) 581 p. 4. Ana 
(România) 581 p. 5. 
Sentucq (Franța) 580 

Emilia Bodrîngă (Ro-
1.

Lichy (Cehoslovacia)
M. ~ 
D. 
T.

Z.
P.

592
591
591
590 
se-

Stan (România)
Vinț (România) 
Tașcă (România) 
standard 60 f.c.,

1. Dominique Esnault
2. Isabelle Heberle

p... 
P, 
p... 
p ; 
ni oare : 
596 p, 
(Franța) 594 p. 3. Marlies Moch 
(R.D.G.) 593 p, 4. Dumitra Ma-

Echipa oaspete, cu o tehnică 
modestă, dar foarte ambițioasă 
și laborioasă, a progresat de la 
set la set. S-au evidențiat Fi. 
Mina. N. Stoian, G. Enescu (de 
la învingători) si 
Alcides Culmineti 
Cel de al treilea 
timul) dintre cele 
va avea loc marți, 16 iunie, la 
Rm. Vîlcea.

Raul Gurida, 
(Argentina), 

meci (și ul- 
două echipe

Șt. GURGUI, coresp.

AGENDA
15. VI
17.VI
18.VI
19.VI

20. VI
21. VI

tei (România) 593 p... 9. Maria 
Lakatoș (România) 590 p... 11 
Eva Ionescu 589 p ; pistol 10 
m. senioare : 1. Artișoara Matei 
379 p, 2. Gun Năsmann (Sue
dia) 376 p, 3. Ana Ciobanu 375 
p, 4. Kerstin Bodin (Suedia) 
375 p, 5. Dorota Tirava 373 p; 
„Marele premiu Carpați", skeet: 
1. A. Socharski (Polonia) 1981, 
2 B. Rosetti (Franța) 196/25 t, 
3. S. Popa (România) 196/24 t 
(record 1 „ " ”
Tissier (Franța) 195 t. 
Crepin 
Ciorba

național egalat).

Munchen cu 53 p (din 
jocuri), urmată de SV Hamburg— 
49 p și Stuttgart — 46 p. în ul
tima etapă : Bayern Munchen — 
Bayern Urdingen 4—0 ; Stuttgart- 
Duisburg 2—0 ; Hamburg — Bo
chum 2—1 ; Bayern Leverkusen— 
Nurnberg 1—1 ; Karlsruhe — 
Munchen 1860 7—2 ; Dortmund — 
Mdnchengladbach 0—3 ; Schalke— 
Kdln 1—2.

SUEDIA. — După 10 etape, în 
clasament conduce Oester cu 20 p, 
urmată de Norrkoeping cu 15 p.

ALBANIA — A 35-a ediție a 
campionatului Albaniei s-a în
cheiat cu victoria echipei „Par
tizani" Tirana, care a totalizat 
37 p (din 26 meciuri). Pe locul 
doi : Dinamo Tirana, 36 p.

ARGENTINA. ----- 
pe 
P.
30

După 21 efcar- 
conduce Boca Juniors — 33 

urmată de Ferrocaril Ocste — 
P-.

ALTE REZULTATE
• Turneul pentru echipe da 

tineret de la Toulon, a fost cîș- 
tigat de Brazilia care în finală 
a învins cu 2—0 (2—0) echipa 
Cehoslovaciei. Pentru locul trei :

— Franța 4—3 (duipă lo
de la 11 
turneul 
amatori 

Angli»
■ Olanda

U.R.S.S. 
viiturile
• In 

lor de 
(Italia.) : 
Italia — 
finală se vor intîlni Aruglia 
Italia.
• La Neapole : Flamengo Rio de 

Janeiro — Avellino 5—1 ; Na
poli — Linfield (Irl. N) 4—0.

m).
rezervat echipe- 
de la Empoli 
— Scoția 0—o ; 
1—0 (1—0). In 
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SAPTAMINII
internațional „Jocurile mondiale", laAtletism: concursul

Helsinki.
Fotbal: preliminarii
da, la Linz; grupa
Atletism: oon cursul
Varșovia.
Atletism: concursul ,,----------- ---- ---------
campionatele S.U.A. la Sacramento (California). 
Pentatlon modern: concurs internațional la Minsk.
Automobilism: „Marele premiu al Spaniei", a 7-a cursă 
a C.M. de formula I, la Jarama.

ale C.M.: grupa I: Austria — Finlan- 
a lV-a; Norvegia — Elveția, la' Oslo. 
„Memorialul Janusz Kusocinski", la

„Memorialul Evzen Rosicki" la Praga;

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
20 000 spectatori. • Echipa Fran
ței și-a început turneul în Aus
tralia jucînd la Brisbane cu se
lecționata provinciei Queensland. 
Rugbyștii francezi au obtinut vic
toria cu 18—15 (6—12), prin punc
tele realizate de Mesny (un e- 
seu). Gabernet (o lovitură de pe
deapsă, un drop-gol și o trans
formare) șl Blanco (două lovituri 
de pedeapsă). Partida a fost ur
mărită de peste 15 000 de spec-

BOX • Americanul Mar win 
Hagler și-a păstrări; titlul de 
campion mondial la mijlocie 
(versiunile WBC și WBA) învin- 
gîndu-1 prin KO tehnic în repri
za a 5-a. la Boston, pe Vito An- 
tujofcrmo • Larry Holmes, cam
pion mondial la cat. grea (WBC) 
și-a apărat centura în faița lui 
Deon Spinks, la Detroit (16 000 
spectatori). Campionul a învins 
prin KO tehnic în repriza a 3-a.

CICLISM • Turul Europei 
pentru amatori. Etapa a 4-a, 
Thlonville-Metz, 146 km. a reve
nit olandezului Lammers 3,30:21. 
Liderul cursei este olandezul 
Vercammetn, urmat la 5 s de da
nezul Petersen • Etapa a 4-a în 
turul Italiei — amatori (circuit la 
San Benedetto del Tron to, 72 km) 
a fost cîștigată de sovieticul 
Jarkin 1.33:25,0. Italianul Fedrigo 
conduce în clasamentul general 
• Turul Elveției — etapa a 2-a 
(Uster — Ddtingen, 210 km), pe 
primul loc Roger de Vlaeminck 
(Belgia) tn 5.41:17,0. Olandezul 
Theo de Rooy poartă tricoul gal
ben • Francezul Martinez a cîș- 
tigat etapa a 2-a (6.02:27) a ma
relui premiu Midi-Llbre (Gan- 
ges-Rodez 188 km). Campionul 
francez Hinault a abandonat.

NATAȚIE • Meci Japonia — 
R. P. Chineză, la Tokio. Tînăra 
Li Miaohe a stabili*t un nou re
cord al R.P. Chineze cu 1:00.42 
la 100 m liber. La polo : R. P. 
Chineză — Japonia 12—8 • Me
ciul U.R.S.S. — S.U.A. va avea 
loc la Tbilisi la 28—30 august.

RUGBY > La Dunedin, Noua 
Zeelandă — Scoția 11—4 (3—0).

mărită de peste 15 000 de 
ta tori.

TENIS • Meciuri din 
Davis : Salzburg : Austria 
Danemarca 2—0, Alger : 
ria — Spania 0—5, Skoplje : 
slavia — Israel 0—1, C 
Egiipt - 
U.R.S.S.

Cupa
Alge- 

: Iugo-
Israel 0—1, Cairo :

Ungaria 0—2, Moscova : 
_______ — Belgiia 2—0, Monte 
Carlo : Monaco — Polonia 2—0,
Eindhoven : Olanda — Irlanda
2—0 • Bruxelles : sferturi 
finală : Krulevitz — Panatta 
6—3, Ycaza — Martinez 6—4, 
Os to j a — HJerquis-t 7—6, 
Perez — Gomez 6—3, 6—4 S 

semifinale :
Martina Na- 

7—6, 6—4, Betsy 
- Djiane Desfor 7—5. 
sferturi : Teacher —

Cu-
Pfis»

Ed-

(Anglia) :

de

6—4.
Sur-

biton 
Betsy Nagelsen 
vratilova 6—7, 
Hallquist 
2—6, 6—4, ______
Rennert 6—1, 6—4, Sadri — 
rran 7—6, 6—1, McEnroe — 
tar 6—2, 7—5, Gottfried — 
wards 6—3, 6—3.

ȘAH • în turneul de la 
derevska Palanka, duipă 6 
conduce iugoslavul Ristlcl 

de Victor Ciocîltea cu 
o partidă întreruptă, tn 
6-a Ciocîltea l-a învins 
mutări pe Nikoiict, iar 
remizat cu Schmidt.

4.
5.
6.
7.

S. 
G 
A 
D 

Buduru (România) 194 t ; pis 
toi liber: I. Basimski (U.R.S.S.) 

p, 2. M. Trușcă (România) 
p, 3. R. Harang (Franța) 
p, 4. K. Titakis (Grecia) 
p, 5. L. Pop (România) 549 
13. D. Ciobanu (România) 
p, 14. C. Țîrloiu (România) 
p.

(Franța) 194 t. 
(România) 194 t,

565
559
553
550
p...
544
544

Sme- 
runde 
cu <

p, urmat 
3*/a P și 
runda a 
ta 32 de 
Rlstlcl a
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