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Divizia ,,k“ de fotbal, etapa a 32-a

Confirmlnd forma bună In 
care se află, reprezentativa de 
polo a României a ciștigat $1 
turneul internațional de la 
Varna (al 3-lea din acest an), 
întreclnd in ultima zi prima 
selecționată a Bulgariei cu 
11—9 (4—2, 3—3, 2—1, 2—3).
Golurile formației române, 
care a înregistrat astfel a 46-a 
victorie in fata celei bulgare, 
au fost marcate de : Gordan 
4, Costrăș 2, Fejer, Garofeanu, 
Ciobăniuc, Răducanu și Niță.

într-un alt meci : Cuba — 
Bulgaria B 12—7 (3—3, 2—1,

5—2, 2—1). Clasament final : 
1. ROMANIA 6 p ; 2. Bulgaria 
4 p ; 3. Cuba 2 p ; 4. Bulgaria 
B 0 p.

După cum ne-a relatat an
trenorul federal A. Grințcscu, 
poloiștii români au practicat și 
de această dată un joc mo
dem, în permanentă mișcare, 
lăsind o bună impresie. Echi
pa care a evoluat : SPINU 
(Simion) — FEJER, GAROFEA
NU. Ilie GORDAN. RÂDUCA- 
NU, COSTRĂȘ, Ș. Popescu. 
CIOBĂNIUC, Cr. Dan, Niță.

0 „RUNDĂ" CARE A COMPLICAT SITUAȚIA
• Dinamo și Universitatea Craiova (egaluri In deplasare) continuă duelul de la distantă • In „hora 
retrogradării" au intrat noi candidate după „remizele" de la Bacău și Constanta • Miercuri, o etapă cu 

o suită de Intllnirl importante pentru ambii „poli" al clasamentului
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Corvinul — Univ. Craiova 1-1 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș — „Poli* Timișoara 2-1 (1-1)
Sportul studențesc — Chimia Rm. Vilcea 1-0 (1-0)
F.C. Olt - Jiul Petroșani 1-0 (1-0)
U.T. Arad - Dinamo 0-0
F.C. Constanța - F.C. Argeș 1-1 (1-1)
Steaua - F.C.M. Brașov 2-1 (1-0)
S.C. Bacău — C.S. Tirgoviște 0-0
„U* Cluj-Napoca - Progresul Vulcan 3-1 (2-1)

ETAPA VIITOARE (miercuri 9 iunie)
Chimia Rm. Vilcea - „Poli" Timișoara (0-3)
Progresul Vulcan - F.C. Olt (0-1)
Jiul Petroșani — Univ. Craiova (0-1)
F.C. Argeș — Steaua (0-3)
F.C. Constanța - F.C.M. Brașov (0-0)
„U“ Cluj-Napoca - S.C. Bacău (1-3)
Dinamo - Corvinul Hunedoara (1-2)
A.S.A. Tg. Mureș - U.T. Arad (0-1)
C.S. Tirgoviște - Sportul studențesc (0—2)

1. DINAMO 32 19 7 6 58-27 45
2. Univ. Craiova 32 19 5 8 63-27 43
3. Corvinul 32 15 8 9 61-38 38
4. Steaua 32 13 9 10 39-31 35
5. F.C. Olt 32 15 5 12 42-40 35
6. Sportul studențesc 32 11 13 r 33-34 35
7. C.S. Tirgoviște 32 12 7 13 27-40 31
8. F.C. Argeș 32 10 10 12 34-31 30
9. „Poli* Timișoara 32 11 8 13 36-38 30

10. Jiul 32 10 10 12 38-40 30
11. F.C.M. Brașov 32 12 6 14 29-36 30
12. „U* Cluj-Napoca 32 11 8 13 33-44 30
13. Chimia Rm. V. 32 11 8 13 33-45 30
14. S.C. Bacău 32 9 11 12 35-45 29
15. F.C. Constanța 32 9 11 12 34-44 29
16. A.S.A. Tg. Mureș 32 12 4 16 42-46 28
17. U.T. Arad 32 10 8 14 31-35 28
18. Progresul Vulcan 32 7 6 19 28-55 20

GIMNASTA ECATERINA SZABO 
ÎNVINGĂTOARE In OLANDA

HAGA (Agerpres). — Par- 
ticipînd la concursul interna
țional de gimnastică „Ennia 
Gold Cup“, desfășurat la Haga. 
tinăra noastră sportivă Ecate- 
rina Szabo s-a situat pe locul 
întii la individual compus cu 
38,00 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat Jana Labakova 
(Cehoslovacia) cu 37,90 p și Ju
lianne McNamara (S.U.A.) cu 
37,80 p.

De menționat că in urmă cu 
un an, tot o reprezentantă a 
României. Emilia Eberle, a 
terminat Învingătoare la prima 
ediție a acestei întreceri, care 
reunește gimnaste din diferite 
țări ale lumii.

0 NOUĂ VICTORIE 
A ANIȘOWI CIÎȘMIR

BRATISLAVA (Agerpres). — 
Proba feminină de săritură ia 
lungime din cadrul concursu
lui internațional atletic de la 
Bratislava a revenit cu 6,67 na 
recordmanei românce Anișoara 
Cușmir. care în urmă cu 48 de 
ore terminase victorioasă in 
concursul de la Ostrava. Pa 
locul doi s-a clasat Radtloe 
<R. D. Germană) — 6,55 m.

In aceeași probă, la mascu- 
lin. Lejtner (Cehoslovacia) a 
stabilit cu 8,10 m un nou re
cord al țării sale.

In proba masculină de arun
carea discului, cîștigată de 
Lemme (R. D. Germană) — 
66.92 m. Iosif Nagy (România) 
a ocupat locul patru, cu 62,58 m.

în Divizia „A“ de handbal

GOLGETERII

19 GOLURI: Iordănescu — 2 
din 11 m.

17 GOLURI: Cîrțu.
15 GOLURI: Gîngu — 2 din 

11 m.
13 GOLURI: Petcu (Corvi- 

nul), Iamandi — 3 din 11 m.
11 GOLURI: Coras — 1 din 

11 m. Cimpeanu II — 1 din 
11 m. O. Ionescu — 2 din 11 m, 
Radu II — 2 din 11 m-

10 GOLURI: Cămătaru, Văe- 
tuș. Anghel, D. Georgescu —
I din 11 m, Bălăci — 3 din
II m.

(Cronicile in pag. î—3)

ȘTIINȚA BACAU (f), L( A DOUA 
ÎNFBÎNGERE PE TEREN PROPRIU!

Duminică s-a disputat cea 
de a XX-a etapă a campiona
telor naționale de handbal, Di
vizia „A", etapă soldată cu 
numeroase surprize. In clasa
mente conduc STEAUA 60 p, 
urmată de Dinamo București 
52, H.C. Minaur Baia Mare 48, 
Dinamo Brașov 43, Poli Timi
șoara 41. la băieți, ȘTIINȚA 
BACAU 49 p, urmată de Pro
gresul București 46. TEROM 
Iași 44, U. Timișoara 44, Con
fecția București 43, Rulmentul 
Brașov 43, la fete.

MASCULIN
STEAUA — UNIVERSITA

TEA CRAIOVA 36—27 (17—16). 
Meciul a fost echilibrat in pri

ma repriză și aceasta datorită 
aplombului craiovenilor, pe de 
o parte, și jocului slab practi
cat de campioni in apărare, 
pe de altă parte. In repriza a . 
doua, steliștii și-au revenit la 
potențialul normal, diferența 
de valoare oglindindu-se și pe 
tabela de marcaj. A fost cea 
de a 20-a victorie consecutivă 
a formației Steaua în acest 
campionat ! Marcatori : Stingă 
15. Dumitru 7. Mirică 4. Dragă? 
niță 3, Berbece 3, Ghimeș 1, 
Voina 1, Gheonea 1. Niculae 1 
— pentru Steaua, Cornea 6, A- 
gapie 5. Dumitru 5. Lucian X 
Prică 3. Bărcan 2. Nițu 2, Ni-

(Continuare in pag 2-3)

9 GOLURI: Sălăjan, Orac, 
Boloni — 1 din 11 m.

8 GOLURI: Mulțescu. Paras- 
chivescu. Nedelcu — 1 din 11 
m. Pi turcă — 1 din 11 m. Șu- 
mulanschi — 1 din 11 m.

Un nou atac al studenților 
bucureșteni, dar portarul vll- 
cean Roșea intervine cu sigu
ranță. (Fază din meciul Spor
tul studențesc — Chimia Rm. 

Vilcea 1—0).
Foto: Ion MIHAICA

LAVINIA AGACHE Șl KURT SZILIER- 
CAMPIONI ABSOLUȚI Al ȚĂRII LA GIMNASTICĂ

„CUPA ROMÂNIEI" IA OINĂ A REVENIT 
ECHIPEI DINAMO BUCUREȘTI

MANGALIA, 6 (prin telefon). 
După trei zile de frumoase în
treceri, tradiționala competiție 
de oină dotată cu „Cupa 
României", care s-a desfășu
rat sub genericul „Daciadei", 
s-a încheiat cu victoria scon
tată a echipei Dinamo Bucu
rești. Așa cum se anticipa, 
câștigătoarea a fost decisă in 
confruntările directe cu cea
laltă principală candidată la 
trofeu, C.P.B., campioana na
țională. Ambele formații au 
făcut o cursă cap la cap, de- 
pășindu-și în serie adversare
le și calificindu-se în turneul 
final, în care au mai promo
vat Energia Rimnicelu (jud. 
Buzău) și Metalul Tirgoviște, 
care, la rîndul lor, au avut o 
frumoasă comportare.

Jocurile din turneul final 
s-au desfășurat tur-retur, out- 
siderele nereușind să Împiedi
ce cursa celor două favorite 
la locurile din frunte. Astfel, 
Dinamo a depășit cu 30—6 și 
23—13 pe Metalul Tirgoviște 
și cu 17—7 și 17—2 pe Energia 
Rimnicelu, in timp ce C.P.B. 
a întrecut cu 17—10 și 28—8 
pe Energia Rimnicelu și 9—0 și 
12—4 pe Metalul Tirgoviște.

Așadar numai confruntările 
directe dintre Dinamo șl C.P.B. 
urmau să decidă pe ciștigătoa- 
rea trofeului. Jucind exact.

dovedind precizie in toate 
compartimentele, oiniștii de la 
Dinamo (antrenor Gheorghe 
Vlase) s-au impus detașat in 
ambele confruntări : 21—5 și 
19—8, cucerind pentru a doua 
oară consecutiv „Cupa Româ
niei".

Locurile 3—4 s-au disputat 
între Energia Rimnicelu și 
Metalul Tirgoviște, intre care 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : 15—13 și 9—9, re
prezentanții Buzăului urcind 
pe a treia treaptă a podiu
mului.

Clasament final : 1. DINAMO 
BUCUREȘTI, 2. C.P.B., 1
Energia Rimnicelu, 4. Metalul 
Tirgoviște, 5. Viață Nouă Ol
teni, 6. Avîntul Frasin, 7. Viito
rul Cluj-Napoca, 8. Laminorul 
Roman, 9. Torpedo Zărnești, 
10. Recolta Cărei.

Paralel cu întrecerile din 
„Cupa României" s-au desfă
șurat și tradiționalele dispute 
din „Cupa Callatis", trofeul 
revenind echipei A.S.A. Con
stanța (antrenori M. Tomescu 
și N. Tănase).

Subliniem în încheiere foarte 
buna organizare asigurată de 
organele locale ale orașului 
Mangalia.

Emanuel FANTĂNEANU

■9 C.S Ș. Sibiu (feminin) și Dinamo București (masculin) — învingătoare 
Iu .întrecerea pe echipe

CONSTANȚA. 6 (prin tele
fon). La capătul a trei zile de 
întreceri — nu întotdeauna si
tuate la nivelul dorit și cerut 
de o asemenea competiție — 
duminică la prinz au fost de
semnați in Sala sporturilor din 
localitate ultimii campioni de 
gimnastică ai țării pe 1982. 
După ce sîmbătă seară fuse
seră stabiliți primii învingă
tori — pe echipe și la indivi
dual compus — in cea de a 
treia reuniune, de duminică, 
au evoluat finaliștii pe aparate 
intr-o gală care, firesc. s-a

situat la un nivel superior pri
melor două zile, deși ratările 
au continuat să „însoțească" 
evoluțiile sportivilor. Nota 10 
obținută de Lavinia Agache in 
finala de la sol a atenuat doar 
într-o mică măsură impresiile 
generale.

„Panoul de onoare" al gim
nasticii românești ne oferă 
deopotrivă repetarea unor ie
rarhii din anii anteriori, dar 
și apariții noi, semnificative. 
In timp ce la individual com
pus campionii absoluți de anul 
trecut au reușit să-și mențină

pozițiile — LAVINIA AGACHE 
și KURT SZILIER urcind din 
nou pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului — în întrece
rea pe echipe alte formații 
și-au înscris numele pe lista 
învingătorilor. Este vorba de 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
SIBIU la feminin si DINAMO 
BUCUREȘTI la masculin. Dacă 
succesul dinamoviștilor nu con
stituie o surpriză (de ani buni 
în gimnastica noastră mascu
lină lupta pentru titlu se re
duce la duelul Dinamo — 
Steaua), la feminin în schimb

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag a 4-a)

Campionatul de rugby — cu „conturile11 încheiate

DINAMO (cu titlul asigurat) JOACĂ AZI CU STEAUA,
C.S.M. SUCEAVA SI VULCAN BUCUREȘTI AU RETROGRADAT

Campionatul de rugby, ediția 
cu numărul 65, este practic în
cheiat. A mai rămas de dispu
tat numai derby-ul de tradiție 
Dinamo — Steaua, dar. indife
rent de rezultatul acestei par
tide (ce va fi găzduită astăzi, 
cu începere de la orele 18, de 
Parcul copilului), clasamentul 
este de-acum așezat. Dinamo- 
viștii urmează să primească 
tricourile de camoioni constăn- 
tenii medaliile de argint, iar 
deținătorii titlului precedent —

steliștii — bronzul. Au retro
gradat în divizia secundă 
C.S.M. Suceava și Vulcan 
București.

Dar iată unele amănunte de 
la jocurile etapei a 26-a. de 
ieri:

R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — RULMENTUL BÎR- 
LAD 23—6 (7—6). Un droo de

Geo RAETCHI

(Continuare ia pag. 2-3)

CLASAMENT
1. DINAMO 25 23 0 2 546-134 71
2. Farul*) 26 22 0 4 562-208 69
3. Steaua 25 19 1 5 627-185 64
4. Grivița Roșie 26 17 1 8 321-163 61
5. Șt. Baia M.*) 26 13 0 13 343-288 51
6. St. Petroșani 26 11 1 14 203-260 49
7. C.S.M. Sibiu 26 11 1 14 158-247 49
B. P.T.T. Arad 26 11 0 15 197-435 44
9. Polit. lași 25 10 1 15 213-308 47

10. Rulm. Birlad 26 9 2 15 161-389 40
11. Sp. studențesc 26 8 3 15 254-354 45
12. „U" Timisoara 26 8 3 15 244-315 45
13. C.S.M. Sv. 26 8 1 17 170-377 43
14. Vulcan 26 4 0 22 135-471 34

*) Penalizate cu un punct.



NICOIAE BODOCZI (Steaua) CAMPION LA SPADĂ
în finala de opt a probei in

dividuale de spadă, desfășurată 
duminică și în urma căreia ur
ma să fie desemnat campionul 
național pe anul 1982, s-au ca
lificat direct N. Bodoczi (Stea
ua). I- Nitulescu (Albatros Ma
maia), I. Popa și M. Popa 
(Steaua), precum și 1. Szarvadi 
(C.S. Satu Mare), C. Manta 
(I.E.F.S.). O. Zidaru și F. Ni- 
colac (ambii Steaua), din re
calificări- In primele asalturi 
ale acestei faze s-au înregis
trat rezultatele : Szarvadi — M. 
Popa 10—8, Bodoczi — Nicoiae 
10—5, Manta — Nitulescu 12— 
11 și Zidaru — I. Popa 10—6.

Așadar. în semifinale. doi 
component! ai lotului reprezen
tativ, O. Zidaru și N. Bodoczi, 
alături de doi out-sideri, C.

Manta $i I. Szarvadi. Departa
jarea valorică s-a făcut, în 
cele din urmă, simțită, chiar 
dacă în primul asalt ăl semi
finalelor. Zidaru — Manta, tră
gătorul de la I.E.F.S. a condus 
în marea majoritate a timpu
lui (4—0, 5—2. 7—4. 8—5), spa
dasinul militar egalînd la 8 
si impunîndu-se în prelungiri: 
11—9. în cealaltă semifinală, 
fostul coechipier al lui Bodoczi, 
sătmăreanul Szarvadi. n-a con
dus decît după prima tușă, 
dar s-a apropiat periculos de 
la 4—8 la 7—8. cedînd. însă, 
net în final: 10—7- Asaltul 
pentru locurile 3—4. dintre 
Manta si Szarvadi a fost deo
sebit de echilibrat si drama
tic. cei doi scrimeri neputîn- 
du-se departaja pînă la expi-

rarea timpului de luptă. Cu un 
ultim efort, adunîndu-și ulti
mele resurse fizice și psihice, 
C. Manta, unul din „veteranii" 
spadei românești, harnic și pa
sionat de acest sport, a reușit 
cea mai bună performantă a 
sa. obținind meritat medalia 
de bronz, in urma victoriei cu 
12—11.

Asaltul i 
titlului de 
componenții 
N. Bodoczi și O. 
scorul de 10—3 în favoarea sa. 
Nicoiae Bodoczi, un tînăr și 
talentat spadasin, care se află 
acum și la începutul carierei 
sale de performer internațio
nal, dobîndeste primul titlu de 
campion național.

Paul SLAVESCU

IN DIVIZIA
(Urmare din pag 1)

eola 1 — pentru Universitatea. 
Au arbitrat bine T. Daian și 
L Seredenciuc (Iași).

H. N.
DINAMO BRAȘOV — CONS- 

STRUCTOruL ARAD 27—18 
(9—10). Deși oaspeții au condus 
pînă în min. 44, perioadă în 
care gazdele au ratat enorm,- 
victoria a revenit pe merit for
mației Dinamo Brașov. Elevii 
lui Ion Donca au muncit mult 
și cu folos în ultimul sfert de 
oră, portarul George Jerebie 
apărind magistral, iar Tudor 
Roșea înscriind imparabil. Au 
marcat : Roșea 7, Nicolescu 6, 
Mintiei . ~ - —-
jocaru 2, Messmer 1, Chicom- 
ban 1, ~ . "
pentru Dinamo, Kolleth 4. Bur
ger 4, Vojtilă 3, Cernica 3, Geck
1, Istode 1, Nedelea 1, Hoțoiu 1
— pentru Constructorul. Au ar
bitrat bine I. Mihăiiescu și C. 
Ștefănescu (Craiova).

I. GAVRILESCU
PETROLUL TELEAJEN — 

DINAMO BUCUREȘTI 21—22 
(11—10) ! Surprinzătoarea - vic
torie la limită a dinamoviștilor 
se explică atît prin jocul lor 
mai puțin convingător, cit și 
prin evoluția deosebită a gaz
delor. Au marcat : Constantin 
6, Stroe 4, Puia 3, Roșu 3. Ra
du 2, Dumitru 1, Pană 1, Voi- 
eu 1, respectiv Dogărescu 6, 
Durău 4, Grabovschi 4, Bedi- 
van 4, Oprea 2. Tase 2. (I. TA- 
NASESCU — coresp.):

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— H.C. MINAUR BAIA MARE 
22—21 (12—11). Joc de calitate, 
frumos, spectaculos, victorie in 
extremis a gazdelor. Marcatori: 
Folker 15, Feher 2, Iancovici 2, 
Matei 1, Janto 1 și Knuff 1 — 
pentru Politehnica, M. Voinca 
6, Flangea 4, Mironiuc 3. N. 
Voinea 2, Porumb 2, Covaciu
2, Marta 1, Oros 1 — pentru 
H.C. Minaur. (C. CREȚU — 
coresp.).

ȘTIINTA BACĂU — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
28—24 (12—11). Joc echilibrat 
pînă în min. 33, după care Ști
ința s-a detașat. Marcatori : 
Vasilache 8, Berbecaru 7, Hor- 
nea 4, Moszi 3, Eftene 2. Sme
rea 2, Arsenie 1, Furnea 1, res
pectiv Petru 10, Pali 6,
3, Căldare 2, Jurcă 1, 
Bădosu 1. (E. TEIRĂU 
resp.).

CONSTRUCTORUL 
ORADEA 
NEȘTI 
nînd de 
orădenii 
obținînd 
lejeră. Au înscris : Croitoru 8, 
Vranău 5, Tudor 4, Cristache 3, 
Zamfirescu 2, Halmagyi 2, Tăr- 
niceru 2, Mirza 2, Mircea 2, 
respectiv Zaharia 6, Zăbavă 4, 
Samson 3, Zamfir 2, Petre 2, 
Slot 2, Marian 2. (GH. LO- 
RINCZ — coresp.).

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA 15—14 (9—9). Rezultat vici
at de greșelile mari ale cuplu
lui de arbitri M. Stamu — A. 
Sift (Călărași). în finalul par
tidei, la scorul de 14—14, cons-

3» Cican 3, Bota 2. Co-

Donca 1, Dumitru 1 —

Avram
Pop 1,
— co-

C.S.U. 
SĂVI- 
Acțio-

RELON
30—21 (17—10).
la început cu hotărîre, 
s-au desprins din start, 
finalmente o victorie

o

AVANTAJ PENTRU LIDER U.T. ARAD 
DINAMO

eșalon, Dinamo era, practic vorbind, 
titlului de campioană a țării. Dar ur

ci, Universitatea Craiova, n-a fost 
Și, tnt>r-un ultim efort, demnă de o 
en-titre, a egalat pe Corvinul, Inscri-

pentru desemnarea 
campion. dintre 

i clubului Steaua, 
Zidaru. Cu

,A“ DE HANDBAL!>■
tăncențele — în atac — au pă
truns pe semicerc, una dintre 
jucătoare fiind faultată în mo
mentul în care arunca la poar
tă. In loc de aruncare de la 7 
m (așa cum a văzut toată lu
mea), cei doi arbitri au dic
tat... fault in atac. Folosind ul
timele secunde, handbalistele 
de la Confecția au obținut ele 
un 7 m, pe care l-au trans
format și au ciștigat Așadar, 
în loc de 15—14 pentru Hidro
tehnica sau de un rezultat de 
egalitate (cel mai normal după 
desfășurarea jocului), victorie 
pentru Confecția !... Dealtfel nu 
a fost aceasta singura greșeală 
a arbitrilor. In prima repriză 
ei au timorat pur și simplu for
mația oaspete, dictînd eliminări 
fanteziste. Astfel a fost posibil 
ca Elena Frincu să fie desca
lificată. Ieri, în sala Floreasca, 
acești, arbitri meritau un „car
tonaș roșu", pe care sperăm să 
11-1 acorde federația. Au mar
cat : Grigoraș 6, Simion 5, Nu- 
h 2, ‘ 
nescu 
Negru 
Iă 1.

Covaci 1, G.
1.
6,

Constanti-
respectiv Dimolte 6, 
Fnncu 1 și Bocănea-

Hristache NAUM
i
ȘTIINȚA BACAU — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 15—18 
(7—10)! în eclipsă de formă și 
cu o serie de jucătoare de ba
ză indisponibile. Știința s-a a- 
flat ieri la a doua înfrîngere 
pe teren propriu în 4 zile! în 
ascensiune de formă si în ver
vă. Progresul a urcat, grație 
acestei noi victorii, pe treapta 
a doua a clasamentului! Au 
marcat : Torok 11, Călin 2, Voi
nea 1. Lupșor 1. respectiv Ma-

nolescu 7, Popa 5, Sasu 2. Cri- 
șu 1. Caramaiău 1. Bădescu 1. 
(L IANCU — coresp.).

TEROM IAȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 18—19 (9—10)! 
Victorie meritată a oaspetelor, 
care au jucat mai bine. cu 
atacuri direcționate pe poartă. 
Au înscris: Covaliuc 8, Discă
3. Savin 3. Sumănaru 3, Tur-
batu 1. respectiv Oacă 12, Pă- 
truț 3, Marian 2, Tache 1, 
Beschi 1. (D. DIACONESCU-
coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 18—13 (9—8)! O
candidată la retrogradare a în
vins net o candidată la podiu
mul de premiere al campiona
tului! Au marcat: Vasile 7, Iluț
4, Cazacu 4. Pop 2 și Dote 1, 
respectiv Vasu 5, Popăiiă 4, 
Stefanovici 3 și Simion 1. (A. 
CRIȘAN — coresp.).

C.S.M. SIBIU — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 24—14 (8—7). Cele 
mai multe goluri au fost în
scrise de Oncu 9. pentru gazde, 
și Dorgo 9. pentru oaspete. 
(I. IONESCU — coresp.).

UNIVERSITATEA CLU.T-NA- 
POCA — TEXTILA BUHUȘI 
19—25 (6—11). Cu un atac fra
gil și o apărare penetrabilă. 
deficiente manifestate pe par
cursul Întregului campionat, 
gazdele au fost o pradă ușoară 
pentru textilistele din Buhuși, 
din rîndurile cărora s-a remar
cat în mod deosebit Ciubotaru. 
Au înscris: Morariu 8. Damian 
6, Cserei 3. Filip 1, Petreanu 
1. respectiv Ciubotaru 15. Că
lin 4. Fodor 2, Popovici 1, 
Varga 1. Buftea 1 și Bortaș 1. 
(N. DEMIAN — coresp.).

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

efect al bîrlădeanului HARNA- 
GEA și. în minutul 13, bucu- 
reștenii erau la un pas de... 
,,B“. A Întors rezultatul CU
REA. trei minute mai tîrziu 
(eseu), pentru ca universitarii 
să se afle iarăși în postura de 
mai înainte în min. 30, cînd 
HODOARCĂ a transformat de
zinvolt o lovitură de pedeapsă- 
Numai preț de șase minute în
să. PARASCHIVESCU readu- 
cîndu-si echipa in avantaj (1. 
p.). După pauză. „Sportul" s-a 
îndreptat. încet-încet. spre o 
victorie clară, care îi dă drep
tul să se numere, pe mai de
parte. între echipele de pe pri
ma scenă. Si. am adăuga, dacă 
va merge în viitor pe „cartea 
tinereții", clubul de lingă La
cul Tei va urca treptele ierar
hiei. pe lingă Gurămare, Pre
da, Stanciu, Cojocaru — care 
au evoluat și ieri -— existînd 
aici alte veritabile speranațe. 
De partea cealaltă, am reținut 
între atlele. evoluția 
locaș la deschidere, 
cică, despre care 
său, P- Florescu. ne 
are doar 16 ani!

Au înscris în repriza a doua 
PARASCHIVESCU — 1. p. in 
min. 43. 48, 73. CHICIU — eseu 
frumos în min. 58. CUREA

unui mil
ion Flori- 
antrenorul 
spunea că

ADnil^ISfRATIA Dl MAI LOTO PR0N0SP0R1 INFORrîEAZâ
NUMERELE
TRAGEREA

„LOTO DIN 6

EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALĂ 

IUNIE 1982

REZULTATELE CONCURSULUI
6PRONOSPORT ETAPA DIN 

IUNIE 1982

I

FAZA I
EXTRAGEREA

«1 47 90 40 18 3 
EXTRAGEREA

28 31 53 80 50 25 
FAZA A II-a
EXTRAGEREA

88 56 21 2 3 
EXTRAGEREA

15 66 57 29 
EXTRAGEREA

12 52 14 3
FOND TOTAL DE C1STI- 

GURI: 976.724 IdL

I: 70-56 5
33 88

A II-a: 68
39 41 27 64

14

55

A

A

A

III-a:

rv-a: «

V-a: 17

90

71

82

I. F.C. Bala M. — F.C. Bihor
II. Viit. Vaslui — Poli Iași
IU. Gaz metan — Petrolul
IV. Rapid Buc. — Met. Buc.
V. Energia Slat. — Șoimii
VI. Gloria Bz. — F.C.M. Gal.
VII. JLazio — Varese
VIII. Lecce — Palermo
IX. Pescara — Verona
X. Pistoiese — Pisa
XI. Reggiana — Perugia
XII. Sampdoria — Rimini
XIII. Spal — Foggia

1
1

1
1
1
1
1
X 
X
1 
X
1

FOND TOTAL DE CIȘTIGUI< :
4W.2M LKL

(printre cei mai buni din te
ren) l.p. în min. 70. A condus 
bine FI. Dudu.

VULCAN — C.S.M. SUCEA
VA 16—18 17—9). Excelentă,
calitatea • partidei dintre ulti
mele două clasate, care au de
monstrat. totuși, că meritau o 
altă... soartă; joc deschis, pe 
„Tineretului", cu o lucidă con
ducere a balonului, cu momen
te alternante de dominare (și 
de scor!), care au făcut deli
ciul acestui meci, de adio. în 
„A". Avînd în Livadaru un 
bun transformer, oaspeții și-au 
apropriat victoria, revanșin- 
du-se. astfel, după eșecul din 
tur, acasă. Realizatori: LIVA
DARU — 2 l.p., un drop și un 
eseu transformat si CONACHI
— drop, respectiv RUJA — l.p., 
I. STOICA — eseu și MIHAI 
MARIAN — drop și eseu (de 
penalizare) transformat. Peste 
apetitul de joc al celor 30 de 
jucători, de subliniat prestația 
de excepție a suceveanului I. 
Hău, un fundaș, care prin ca
litățile sale (șut puternic, clar
viziune. mobilitate) se impune 
atenției forului de resort, în 
vederea selecționării în lotul 
reprezentativ. Impecabil arbi
trajul lui I. Vaslică. (t. st.)

FARUL — ȘTIINTA CEMIN 
BAIA MARE 64—52 (24—18)! 
Un scor rarisim, un meci cu 25 
de eseuri! PLLOȚCHI a reușit 
opt, celelalte fiind înscrise de 
LUNGU 2. COMAN. ZAMFIR, 
VARZARU, HOLBAN, 4 trans
formate de ‘ LEONJTE. respectiv 
URDEA 3. PASCAL 2. MOȚ 2, 
BUCȘE 2. CANTEA, MĂRGI- 
NEANU — eseuri, GLIGOR 4 
transf. Arbitru: C. Cristăchescu. 
(P. Enache. coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD — 
POLITEHNICA IAȘI 6—19 
(3—3)! Spectaculoasă revanșă a 
ieșenilor după înfrîngerea din 
tur. Au înscris LECA 2 l.p. 
pentru gazde. VASILIU. BAE- 
TU — eseuri. MITITELU 3 l.p 
și transf. A arbitrat P. Iones- 
cu. (I. Ioana, coresp.).

C.S.M. SIBIU 
TATEA 
(9—10):
— R.C. 
(4—4).

UNIVERSI-
TIMIȘOARA 15—13 

ȘTIINTA PETROȘANI 
GRIVIȚA ROSIE 7—12

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

„SAPTAMINA DE I
Puțin a lipsit ca runda cu nr, 32 să limpe

zească apele la cei doi poli — în momentul de 
față fierbinți — ai clasamentului Diviziei „A44. 
Cu 9 minute înainte de încheierea pasionantului 
reportaj-radio, scris, sîmbătă, pe nouă stadioane 
ale noului '
tn posesia 
măritoarea 
de acord, 
campioană 
ind prin Cîrțu, un fotbalist capricios șl dotat 
în egală măsură, tn acel disperat final de parti
dă pentru jucătorii lui Oblemenco, Cîrțu a fost, 
cum se vede, singurul care nu și-a pierdut ca
pul și,,. a reușit, lăsînd-o pe Corvinul — miercuri 
adversara în deplasare a actualului lider — să 
„arbitreze", tn continuare, disputa pentru supre
mație, „Numai două zile a suferit amînare dez
legarea enigmei în fruntea ierarhiei divizionare
lor „A“, apreciază suporterii echipei din Șo
seaua Ștefan cel Mare. Atunci, afirmă el, ape- 
lînd la logica ultimelor rezultate (Dinamo — 
Universitatea Craiova 4—0, Corvinul — Univer
sitatea Craiova 1—1 și, înainte cu cîteva zile,

Caracterul decisiv, pentru am
bele echipe, al partidei a impri
mat locului o notă de mare as
prime șl angajament, pe alocuri 
cu tendință chiar spre duritate. 
Gazdele au atacat aproape conti
nuu, urmărind victoria, singura 
variantă care le-ar mal fi asi
gurat ș_nse reale de supravie
țuire în prima divizie, ofensiva 
arădeană a fost lipsită Insă de 
calm și luciditate, iar în unele 
situații șl de șansă. Dinamo, la 
rlndul său, s-a apărat r— 
pat reușind să destrame 
le mai multe din acțiunile 
atac ale adversarilor încă 
faza lor inițială, în timp ce 
fața propriului careu de 16 
intervențiile defensivei bucureș- 
tene au purtat, de fiecare dată, 
amprenta inspirației, preciziei șl 
promptitudinii. Ocaziile de gol 
au fost, firesc în aceste condiții, 
în marea lor majoritate, de par
tea formației gazdă. In prima re
priză au ratat pe rlnd : în min. 
12 Cuna, care de la numai 2 m. 
a șutat în Moraru ; în min. 13 
Hirmler, al cărui șut a trecut de

gru- 
ce- 

! de 
din 
în 
m.

Dinamo — Corvinul 4—3, tn 
tru) Dinamo va fi camploan 

Astfel sttnd lucrurile, du 
dintre părți", Universitate 
miercuri, se deplasează la 
titlul.

Numai că, nici replica su, 
nu este lipsită de logică: , 
în deplasare, este adevărat, 
In dificile partide nu-și pi 
cu două".

In „zona lanternei", doar 
sii, tn partida de la Tg. Mur 
clarificări. In min. 87, la siti 
era practic retrogradată. Un 
Boldul (tot... el), înscriind go 
va echipa de la —5, dîndu- 
Ptnă In ultima clipă. Dar î 
Bacău și, mai ales, U.T.A. 7 
un punct MARE, acasă, tn 
Argeș, C.S. Ttrgoviște și Din 
săptămină (aceasta In care < 
Pe timp de caniculă.

Gheorg

puțin pe Ungă poartă ; In min. 
16 Mușat, care a șutat In bară, 
mingea plimbindu-se apoi pe li
nia porții, in min. 44, din nou 
Cura, pe un contraatac respins 
la timp de Moraru.

Alte două mari ocazii de gol 
ale gazdelor au fost irosite după 
pauză : în min. 47, prin Coraș, 
a cărui spectaculoasă cursă spre 
gol s-a soldat doar cu un... cor
ner șl in min. 56 și 57, prin Iova 
în ambele situații de la numai 
clțlva metri de poarta dinamo- 
vistă. Oaspeții, care au expediat 
primul lor șut spre poarta lui 
Ducadam în min. 51, prin lorda- 
che, au avut și ei o mare oca
zie de gol, în min. 65, la ca
pătul unei frumoase acțiuni de 
atac, același lordacbe trimițînd 
balonul pe lingă stilpul din stin
gă porții ară den e. Finalul parti
dei găsește ambele formații In
tr-un relativ echilibru consfințit 
dealtfel și de egalitatea pe tabe
la de marcaj care avantajează, 
evident, pe Dinamo. De mențio
nat că pe parcurs întîlnirea a 
avut numeroase momente de

Stadion U. 
timp căldura 
20 000. Șutur 
4—3). Corners

U.T.A.: Duc 
68 Marcu), 
- Iova, HIRt 
Urs (min. 81

DINAMO : I 
DINU. Bum 
Augustin (n 
MULȚESCU 
(min 81 |ulr

A arbitrat 
lici ; la linie 
Drobeta Tr. 5 
(Rm. Vilcea).

Cartonașe
CORAȘ, IORD.

Trofeul Pets, 
La speranțe

tensiune, rez 
de arbitrul 
bine seconda

OASPEȚII Ș>-AU ARĂTAT FORJA
CORVINUL 
UNIV. CRAIOVA

1 (D
1 (0)

Stadion Corvinul; teren foarte , bun; 
timp frumos; «pectatorî — circa 
15 000. Șuturi: 9—10 (pe poarta: 6—7). 
Comere: 8—2. Au marcat: REDNIC 
(min. 20) și CIRJU (min. 01).

CORVINUL: IONIȚA - REDNIC, Go
lan, DUBINCIUC, Bogdan — Petcu, 
ANDONE (min. 64 Oncu), KLEIN - 
Gabor (min. 59 Tîmovearvu), Dumi- 
trache, Nicșa.

UNIVERSITATEA: LUNG - Purimc, 
CiupHu, ȘTEFĂNESCU, Irimescu — Țl- 
CLEANU, Donose, Bică (min. 67 Fi* 
rânescu) — Ad. Popescu (min. 80 I. 
Popescu), Cîrțu, BĂLĂCI.

A arbitrat bine M. Salomir; k> li
nie: M. Man — cu greșeli — (ambii 
din Cluj-Napoca) și C. Pâdurâriței 
(Oradea).

Cartonașe galbene: PETCU fi I.
POPESCU.

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

Cînd în min. 1 Petcu a expe
diat o „bombă*4 de la 18 m și 
Lung a respins cu dificultate în 
corner, se părea că hunedore- 
nii nu vor întîmpina nici o di
ficultate în drumul lor spre vic
torie. Au 
la poarta 
12, Gabor 
piere, cu 
sală, în min. 14 Klein a 
peste poartă, în min. 17, Purima 
a salvat din fața lui Nicșa, sin
gur în careu, în min. 18, Nicșa 
a șutat pe jos de la numai 10 m 
și Lung a evitat și de această 
dată deschiderea scorului. A ve
nit însă min. 20, Gabor l-a găsit 
cu o pasă „printre44 pe REDNIC, 
In interiorul careului, acesta a 
șutat plasat, jos la colț și astfel 
hunedorenii au deschis scorul. 
Cu un minut înainte, Bălăci se 
strecurase cu abilitate printre 
adversari, pătrunsese In careu, 
șutase puternic pe jos, dar Io- 
niță a reușit să blocheze balo
nul. Tot Bălăci, în min. 35, scă
pat pe contraatac, irosește cea 
mai mare ocazie a primei repri-

urmat momente grele 
craioveană : in min. 
'a reluat din apro- 
capul, peste transver- 

șutat

DUPĂ F
ze, cînd doar 
a expediat b; 
min. 41, Gab 
flagrantă poz 
semnalizată d 
se îndreaptă 
însă Lung ev 
rului.

Cu totul al 
datele problei 
cînd echipa o 
pacă cu gînd 
cleanu trage i 
el și jocul i 
creția craiov 
unei inexplioa 
mației loc?^e. 
(min. 62) se 
spre poartă, c 
m -afară, în 1 
marcaj arată 
cută impecabi 
de la 25 m, 1 
CÎRȚVJ re»» c 
la vinclu. Fir, 
discreția oasp 
lingă victorie, 
nu întirziind 
6 m de rsart.

G

ÎN MINUTUL 87 ERA 1-11
Doar 16 secunde I 

și Bolba s-a aflat în 
excelentă de a înscrie, 
șutat defectuos. După 
mativ un minut putea 
tuși, 1—0, dar balonul expediat 
puternic și plasat, cu capul, 
de către Biro I a lovit mu
chia barei din stingă. „Vije

lia" gazdelor a durat cam 20 
de minute. Deschiderea scoru
lui însă întîrzia în ciuda altor 
ocazii favorabile (Hajnal min. 
9 și 31). In min. 20 Moise a 
ieșit foarte bine în întimplna- 
rea lui Cemescu, evitînd iar 
golul. Primul gol a venit în 
mod neașteptat, datorita lip
sei de inspirație a lui yiătă- 
nescu, care l-a „cosit" pe Biro 
I, în careu, lingă linia de 
fund, la 15—16 m de poartă, 
intr-o fază deloc periculoasă, 
și lovitura de la 11 m a fost 
transformată (cu peripeții) de 
către BOLONI, care a șutat 
pe mijlocul porții ; Moise a 
atins balonul dar nu l-a putut 
reține pentru că era ud și a 
trecut pe sub el ! ! Bucuria 
gazdelor n-a durat decît 5 mi
nute. în min. 38, ȘERBĂNOIU 
a transformat impecabil o lo
vitură liberă de la 25 m, 
mițind mingea, peste zid, 
păianjen.
o mare 
șut din 
pe lingă

Gazdele au început la 
debordant și repriza secundă, 
iar dominarea lor avea să fie 
și mai categorică. Tabela de 
marcaj însă parcă inghețase, 
iar spectatorilor nu le venea 
să creadă, Biro I (min. 65 și 
67), Szabo (min. 66 șl 75). Fa- 
nici (min. 68) ratau incredibil. 

Timișorenii se apărau foarte

trecuseră 
situația 
dar a 

aproxi- 
fi, to-

A mai ratat 
ocazie în min. 
colțul careului 
bară.

iri- 
la 

Bolonl
42 : 

mic,

fel de'

bine, iar in min. 47, 66 și 83, 
cind apărarea lui „Poli" a ce
dat. Moise a avut intervenții 

excepționale și a apărat șuturi 
de la 6 m care păreau goluri 
sigure.

In min. 87 scorul era 1—1 
și A.S.A.... retrogradase în „B“. 
Dar în min. 88, Hajnal a șu
tat de la 20 m printr-o pădure 
de picioare ; balonul a lovit un 
jucător, a revenit la BOLONI, 
care a șutat din cădere, min
gea s-a mai lovit o dată de 
piciorul Iui Manea și s-a dus 
în plasă : 2—1. Cite emoții !...

Constantin ALEXE

REPLICA
Meci frumos, plăcut de urmărit 

și de o remarcabilă sportivitate, 
sîmbătă, în „Regie44. S-a jucat — 
de ambele părți — deschis, ofen
siv, cu acțiuni bine legate care 
au făcut să abunde fazele de 
poartă și situațiile de gol. Din 
păcate, finalizarea nu s-a situat 
la aceeași înălțime, fie din cau
za intervențiilor salutare, de ul
tim moment, ale apărătorilor din 
cele două formații, fie — cel 
mai adesea — datorită impreci
ziei sau pripelii manifestate de 
atacanți.

Bucur eșten ii — mai experi
mentați și, în ansamblu, mai va
loroși decît partenerii lor — au 
obținut o victorie logică, aștep
tată de suporterii lor, dar care 
s-a conturat destul de greu și 
nu fără emoții. Deoarece vîlce- 
nii — pe linia apreciatei lor 
comportări din ultima vreme — 
au dat o replică valoroasă, care 
a menținut aproape permanent 
un echilibru al partidei, expri
mat atît prin alternanța acțiuni
lor ofensive întreprinse și a fa
zelor eonsumate la cele două

Stadion „23 
alunecos ; tim; 
rențloi prima i 
circa 8 000. Șutu 
6—3). Comere: 
BOLONI (min. 3 
88), respectiv ȘE

A.S.A.: V—o 
ISPIR, HAJN..L 
BOLONI - Bolb 
Fonici (min. 81

„POLI": MOIS 
CIUMARU, ȘER 
Manea, Vlătdnes. 
65 T. Nicoiae), 
Nede-lcu (min. 84

A arbitrat foar 
(Ploiești); la Un 
Tăbîrcă (ambii <

Trofeul Petschov
La speranțe: 5-

FOARTE E
porți, cit șl pr 
ziilor de gol o

Pe lingă golul 
43 de către BL 
tr-un șut Înșelă 
reului), gazdele 
clat de bune si 
le 11 („cap" al 
la păianjen. sc< 
Roșea), 21 (Chil 
liberă), 26 și 37 
Bueurescu și, r< 
pe lingă poartă) 
oaspeții au avu 
ocazii de gol in 
tervenție bună a 
un șut al lui. 
(„cap" al Iul S 
mingea a lovit 
Iul Gingu peste 
(Iorgulescu. t-a 
clipă balonul lui 
In careu).

Victorie la lim 
denților, intr-un 
Insă, vileenii au 
proape de un /■

Constanți



32-a UN MARE PUNCT PIERDUT DE

neu-

uneia 
care, 
ceda

Bănie 
Jiul, 

călită 
una

; lip- 
ceva 

x.S.A. 
îrziu, 
l sal- 
spere 

S.C.
, dte

F.C. 
aut o 
foc...

cu

o
o

Un rezultat de egalitate care 
ooate avea mari repercusiuni 
în disputa pentru evitarea 
locurilor retrogradante — iată 
cum poate fi caracterizat acest 
1—1 înregistrat pe litoral. Da
torită mizei deosebit de impor
tante. jocul nu s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor miilor 
de spectatori care au luat cu 
asalt tribunele stadionului .1 
Mai". Mai mult, se poate spu
ne că însăsi evoluția echipei 
favorite a decepționat în mare 
măsură- Și asta cu toate că în
ceputul' partidei îi arată pe 
constănteni în ofensivă. Chiar 
în minutele 3 si 4, Peniu are 
bune posibilități de a deschi
de scorul, pentru ca în min. 9 
să notăm prima mare ocazie a 
formației locale (Buduru reia, 
cu capul, o pasă a lui I. Con- 
stantinescu. dar Cristian res
pinge, greu, în corner). Argeșe
nii răspund si ei. prin contra
atacuri periculoase realizate în 
special de Radu II (mare o- 
cazie în min. 21) și Jurcă. In 
min. 31 gazdele aveau să des

excelent ; 
— circo 
poartă :

XN (min. 
GIURGIU 
- CURA,

ărginean, 
eseu — 
oldovan), 
*-‘dache 

o'rac. ■
>. Drago 
ambii din

Dhiescu

HIRMLER, 
iUSTIN.

oportun 
1, toarte 
ouă tușe.

MESCU

START
STEAUA 2 (1)
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori circa —
10 000. Au marcat: STOICA (min. 
2), BALINT (min. 73), PARASCHIVES- 
CU (min. 83). Șuturi: 15-9 (pe poar
tă: 8—3). Corner©: 10-2.

STEAUA : lordache — lovan, SA- 
MEȘ (min. 46 Anghelini), EL. MARIN, 
Fodor - STOICA, BALINT, IORDA- 
NESCU — Majaru, Sertov (min. 64 
I. Mureșan), Barbu.

F.C.M. BRAȘOV : Popa - Papuc, 
Panache, NAGHI, Manciu — Popescu, 
BATACLIU, GHERGHE - LACATUȘU, 
Marinescu (min. 68 Paraschivescu), 
Boricecnu (min. 64 Spirea).

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
dorescu (Buzău) ; la linie : I. Tâ- 
nase (Tîrgoviște) ji M. Georgescu 
(Constanța).

Cartonașe galbene 1 NAGHI.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe s 3-0 (1-0).
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Chiar din primele secunde, 
impulsionați de Iordănescu, mij
locașii și atacanții ’ ‘ 1
încep un veritabil 
preajma careului
După nici 80 de secunde, Steaua 
deschide scorul printr-un gol de 
mare spectacol : Fodor avan
sează pe aripa stingă, centrează 
cu efect și STOICA reia, din vo- 
leu, în plasă. Credeam că gaz
dele își vor asigura o diferență 
confortabilă încă din ,.introdu
cereaM întâlnirii. Și ele vor rea
liza însă o serie de acțiuni fru
moase. în min. 10, combinație 
Sertov —- Iordănescu și șut 
lîngă poartă al ultimului ;

pe 
în

ÎN FINAL „FESTIVALUL"... RATĂRILOR

2 (1)
1 (1)

t" ; teren 
plouat to- 
ipectatori — 
(pe poartâ: 
Au marcat: 

m și min. 
I (mi-« 38). 
), Costln, 

I, C. IHe, 
65 Kallo), 

I, Cernescu. 
URAR, CIR- 

Palea — 
miel (min.

— Anghel, 
I.
Fl. Popescu 

4ițaru și FI.
Vilcea).

„U* CLUJ-NAPOCA 3 (2)
PROGRESUL VULCAN 1 (1)

Stadion Municipal ; teren bun 
timp înnourat, dar bun pentru joc ; 
spectatori - circa 6 000. Șuturi : 
26—6 (pe poartâ : 8—4). Corner© s
4-3. Au marcat s BOCA (min. 8 din 
14 m), DOBROTA (min. 23), SUCIU 
(min. 46), respectiv CARAGEA 
(min. 39).

MU“ ; Lâzâreanu - L. Mihai, MOȘ 
(mm. 68 FI. Pop), CIOCAN, I. Mu
reșan — Dobrâu, BUCUR, Boca (min. 
72 Vidican) — DOBROTA, Cîmpeanu 
n, SUCIU.

PROGRESUL VULCAN î Gîrjocbâ
— Anghel, Grigore, TICA, Gh. Ștefan
— Tănăsescu, Simionov, Apostol, Rob 
(min. 71 Birjaru) — C. Zamfir, CA
RAGEA.

A arbitrat satisfâcâtor M. Abra* 
miuc ; la linie Gh Arhire (ambH 
din Suceava) și M. Stânescu (lași).

Cartonașe galbene : L. MIHAI, LA
ZAR EANU.

Cartonașe roșii : TĂNĂSESCU. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 3-0 (3-0).
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KANESCU

VÎLCENILOR
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1j
CHIMIA RM. VILCEA C

Stadion Sportul studențesc ; teren 
excelent ; timp călduros ; spectatori 
— circa 4 000. A marcat : BUCU- 
RESCU (min. 43). Șuturi: 17-13 (pe 
poartă : 6—6). Corner. : 8—3.

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIA- 
TU - M. MIHAi, CAZAN. IORGU- 
LESCU, Munteanu II - Chihaia (min. 
46 Șerbânîcâ) Pană (min. 69 Bo- 
zețon), O. lonescu — FI. Grigore, 
Terheș, Bucurescu.

CHIMIA: Reșca - CINCA, Udrec, 
CATARGIU, Boțonea — Cheron, A- 
lexandru, CARABAGEAC — GINGU, 
Stanca (min. 46 Savu), Predecnu 
(min. 87 Ene).

A arbitrat foarte bine 1. Igna ; ic 
linie : D. Buciuman (ambii din Ti
mișoara) șl A Stoker (Petroșani).

Trofeul Petschovschi : 10.
la speranțe : 2-2 (1—0).

chidă scorul: in urma unui 
corner executat de I. Constan- 
tinescu. Buduru este faultat in 
careu de Tulpan și lovitura
de la 11 m este transformată
de PETCU: 1—0. Cîteva mi
nute mai tîrziu. Peniu. scăpat 
singur, irosește încă o mare 
ocazie de a mări scorul. Dar,
ca si în alte cazuri, ratările 
se... răzbună și (min- 40) vor 
egala oaspeții: activul JURCĂ 
profită de o ncsincronizare a 
apărătorilor constănteni (Anto
nescu, Borali) și înscrie: 1—1. 
Și după pauză vom nota cîteva 
bune situații de poartă. dar 
scorul nu mai poate fi modifi
cat. deși ambele echipe se pu
teau desprinde în cîstigătoare 
(min. 55 — Buduru, min. 63 — 
Radu II. min. 82 — Bărbules- 
cu). Cu două minute înainte 
de final o lovitură liberă in
directă în careul piteștenilor 
(Cristian sancționat pentru joc 
nesportiv) este trimisă afară 
de Gache. care primise balo
nul de la Buduru.

T. ALEXANDRU

LANSAT
min. 11 — cursă Majaru urmată 
de centrare, dar Sertov este blo
cat, la 8 m de Popa ; în min. 
14 — șut puternic Sertov dar pe 
lingă stâlpul din stingă al por
ții brașovene ; min. 20 — combi
nație Sertov — Majaru și un 
șut, din plină alergare, al extre
mului dreapta, mingea întâlnind 
bara. In fine, în min- 27 Iordă
nescu execută o lovitură liberă 
d»e la 20 m, Popa trimițind în 
corner. Fină la pauză „motoa
rele" roș-alba.ștrilor lși vor re
duce turațiile, brașovenii căutind 
să mențină mingea la mijlocul 
terenului.

După pauză Steaua continuă 
să domine dar Înaintașii ei sini 
tot mai lipsiți de inspirație în 
momentele finalizării. Notăm si
tuațiile din min. 46 (Popa tri
mite în corner la un șut al lui 
Stoica) și „bomba* lui lordă- 
nescu (min. 59) cînd din nou 
intervine portarul brașovean. 
F.C.M.-ul începe însă să se 
„vadă" șl în atac mal cu seamă 
prin insistențele juniorului Lă- 
cătușu. In min. 52, la o centrare 
a acestuia, Marinescu reia pe 
Ungă poartă. Steaua lși va mări 
avantajul în min. 73 cînd, pri
mind o pasă de la Majaru, BA
LINT impinge balonul In poartă. 
Finalul ne va. arăta „11 “-le de 
sub Tîmpa foarte activ șl, după 
ratarea lui Spirea (min. 81), 
oaspeții vor Înscrie, In min. 83, 
cînd, la o lovitură liberă execu
tată de Manciu, PARASCHI
VESCU trimite, cu capul, mingea 
in plasă.

Victorie meritată a bucurește- 
nfflor, deși ei nu au realizat de
alt în primele aproximativ 30 de 
minute jocul așteptat.

Eftîmie fONESCU

Soarta partidei s-a decis în 
două minute, 22 gi 23. Scorul 
era 1—0 pentru clujeni (golul 
l-a semnat BOCA. In min. 8, 
cînd a transformat o lovitură 
de pedeapsă, ca urmare a faul
tului lui Girjoabă asupra lui 
Cîmpeanu), si. la capătul unei 
faze frumos lucrată de bucu- 
resteni. Rob a intrat în careu 
si din poziție favorabilă a tri
mis balonul pe lîngă poartă, 
ratind egalarea. în minutul ur
mător (23), Suciu a făcut un 
slalom printre adversari si de 
la 7 m a strecurat mingea pe 
sub portarul Girjoabă, care ii 
ieșise în întîmpinare. iar DO
BROTA a îndeplinit formalita
tea de a o introduce in plasă. 
Si astfel, în loc de 1—1, 2—0 
pentru studeati I Progresul 
Vulcan a redus din handicap 
in min. 39, cînd CARAGEA a 
trecut cu ușurință de I. Mure
șan și de la 14 m a făcui inu
tilă intervenția lui Lăzăreanu.

Studenții au început furtu
nos repriza secundă și chiar în 
primul minut și-au mărit din 
nou avantajul la două goluri. 
Dobrotă a executat o lovitură 
de colt. Ia Mihai a prelungit 
balonul la SUCIU și acesta 
și-a pus semnătura pe ultimul 
gol al meciului. In continuare. 
,,U“ a dominat, a mai avut 
două ocazii (Suciu în min. 50 
și 55). In minutul 59. cînd jo
cul era oprit, s-a petrecut o 
altercație între Lăzăreanu și 
Tănăsescu (Tănăsescu l-a 
scuipat pe Lăzăreanu iar aces
ta l-a lovit). Arbitrul a luat o 
măsură neconformă cu regu
lamentul: a dat cartonaș gal
ben lui Lăzăreanu și l-a elimi
nat doar pe Tănăsescu! Din 
min. 75, am asistat la un „fes
tival" al... ratărilor, din poziții 
una mai favorabilă decît alta. 
Merită să-i amintim pe cei 
care au contribuit la „reușita" 
lui: Ciocan (min. 75), Dobrotă 
(min. 81), Vidican (min. 89) și 
Simionov (min 90).

t. VINTILA

CONSTĂNTENI
F.C. CONSTANȚA 1 (1)
F.C. ARGEȘ 1 (1)

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp 
frumos; spectatori — circa 20 000. Șu
turi: 21—10 (pe poartâ: 12—7). Cor- 
nere: 11—1. Au marcat: PETCU (min. 
31 din 11 m), JURCĂ (min. 40).

F.C. CONSTANȚA: COSTAȘ - Bo
rali, Antonescu, Caramalâu, M. TUR- 
CU — Gache, I. Constantinescu (min. 
55 I. Moldovan), Drogeanu — Budu
ru, Peniu (min. 72 Mânâilâ), PETCU.

F.C. ARGEȘ: CRISTIAN - Tulpan, 
Cîrstea, Stancu, Eduard - Bărbulescu, 
Toma, MOICEANU - V. TURCU (min. 
87 Băluțâ), RADU II, Jurcâ.

A arbitrat bine J. Grama; la li
nie: R. Matei și R. Rotaru (toți din 
București).

Cartonașe galbene: CARAMALAU, 
JURCA, STANCU.

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 4-0 (2—0).

DOAR FRUMUSEȚEA GOLULUI
F.C. OLT 1 (1)
JIUL 0

Stadion „Viitorul" , teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
1 000. Șuturi: 30-5 (pe poartâ: 14—4). 
Cornere : 16-1. A marcat : ȘOA
RECE (min. 9).

F. C. OLT : Anghel - ONUȚAN, 
tonașcu, Nicolae, Matei — ȘOARECE, 
CĂȚOI, Rotaru — Prepelițâ (min. 64 
State), lamandi (min. 86 Sigmirean), 
Pițurcâ.

JIUL: CA VAI - V. Popa (min. 46 
Giurgiu), Rusu, Neagu, P. Grigore — 
Varga, ȘUMULANSCHI, Vinâtoru 
(min. 46 Lasconi), Dina - Sălâjan, 
Giuchici.

A arbitrat bine M. Stoenescu; la 
Knie: C. Maghiar și M. Bercan (toți 
din București).

Cartonașe galbene: NEAGU.
Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 7—0 (6—0).

Cele două echipe abordau par
tida avînd un punct de referin
ță comun, etapa a 26-a, de cînd 
F.C. Olt nu mai cunoscuse 
bucuria victoriei, iai Jiul nu mai 
părăsise terenul învinsă, dar 
care, firește, diferenția radical in
tențiile lor din acest meci. Star
tul este favorabil gazdelor, care 
In min. 9 reușesc să deschidă sco
rul prin ȘOARECE, printr-o e- 
xecuție de o rară frumusețe : 
preluare cu efect, înșurubare pe 
Ungă Rusu,* rămas fără reacție, 
șl șut plasat din 10 m. Gol de 
moral pentru elevii lui Hala-

SERIA 1
GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 

DINAMO FOCȘANI 2—1 (2—0).
Autorii golurilor : Moga (min. 3), 
Cațaros (min. 30), respectiv Ful- 
ga (min. 49).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL 
GHEORGHENI 1—1 (0—1). Au
marcat : Petrescu II (min. 75) 
pentru C.S.M., Săvui (min. 40) 
pentru Viitorul.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
C.S.M. SF. GHEORGHE 3—2 
(3—2). Au înscris : Ivanov (min. 
7), Roșea (min. 15), Catană (min. 
M), respectiv Rădulescu (min. 3 
și 43).

VICTORIA TECUCI — C.S. BO
TOȘANI 1—0 (0—0). Unicul gol
a fost realizat de Anton (min. 52).

VIITORUL MECANICA VASLUI
— POLITEHNICA IAȘI 3—2 (2—2). 
Au marcat : Stan (min. 3), Cro- 
itoru (min. 38), Amarandei (min. 
57 din 11 m), respectiv Nem- 
țeanu (min. 21), Simionaș (min. 
25).

I.M.U. MEDGIDIA — RELONUL 
SAVINEȘTI 1—0 (1—0). Autorul
golului : Bărbuș (min. 45).

GLORIA BUZĂU — F.C.M. SI- 
DERURGISTUL GALAȚI 1—0 
(1—0). A înscris : Balaur (min. 
3).CONSTRUCTORUL IAȘI — 
C.S.U. GALAȚI 2—2 (1—1). Au
marcat : Dumitriu (min. 3 din 
11 m și min. 61) pentru Construc
torul, Toader (min. 37) și Să- 
ceanu (min. 73) pentru C.S.U.

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA
— DELTA TULCEA 1—0 (1—0).
Autorul golului : Trifina (min. 
31).

Relatări de la I. Toma, I. M£n- 
drescu, C. Rusu, C. Filiță, M. 
Florea, R. Avram, D. Soare. M. 
Macovei și D. Cristache.

t. POLIT. IAȘI 31 19 5 7 64-33 43
2. Gloria Bistrița 31 16 8 7 59-20 40
3. C.S.M. Suceava 31 17 5 9 63-31 39
4. Unirea D. Foc. 31 17 4 10 43-27 38
5. Gloria Buzâu 31 16 5 10 43-21 37
6. C.S. Botoșani 31 14 4 13 59-40 32
7. I.M.U. Med. 31 13 6 12 31-40 32
8. F.C.M Proa. Br. 31 11 9 11 39-33 31
9. Vlit. M . Vaslui 31 14 3 14 36-43 31

10. F.C.M. Sid. Gl. 31 11 8 12 41-32 30
11. Ceahlăul P.N. 31 12 6 13 41-41 30
12. C.S.M. Sf. Gh. 31 11 7 13 45-45 29
13. Viit. Gheorgheni 31 11 7 13 33-43 29
14. Delta Tulcea 31 12 5 14 34-47 29
15. C.S.U. Galați 31 12 4 15 38-54 28
16. Constr. lași 31 11 4 16 38-57 26
17. Victoria Tecuci 31 9 3 19 18-57 21
18. Relonul Săv. 31 2 9 20 18-79 13

ETAPA VIITOARE (duminică 
13 iunie) : Politehnica Iași — 
F.C.M. Progresul Brăila (1—1), 
Unirea Dinamo Focșani — Glo
ria Buzău (0—1), Viitorul 
Gheorgheni — Victoria Tecuci 
(0—1), Delta Tuloea — Gloria Bis
trița (0—4), C. S. Botoșani — 
C.S.M. Suceava (1—5), C.S.U. Ga
lați — I M.U. Medgidia (2—3). 
Relonul Săvinești — Constructo
rul Iași (0—3), F.C.M. Siderur- 
gistul Galați — Ceahlăul P. 
Neamț (1—2), C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe — Viitorul Mecanica Vaslui 
(1-2).

ECHIPA CARE Sl-A3
S.C. BACĂU 0
C.S. TIRGOVIȘTE 0

Stadion „23 August"; teren bun; 
timp foarte bun; spectatori — circa 
10.000. Șuturi: 26-3 (pe poartâ: 9-0). 
Cornere: 18—2.

S.C. BACAU: Popa — Andrieș, Câr
paci, Lunca, Elisei - Soșu, C. Solo
mon, Vamanu (min. 46 I. SOLO
MON) — Chitaru (min. 65 Verigea- 
nu), Antohi, Penoff.

C.S. TIRGOVIȘTE: VOINEA - Agiu, 
Dumitrescu, ENE, PITARU — Gheor- 
ghe, Constantin, I. Marin (min. 83 
Economu) — Greaca, Sava (min. 85 
V. Radu), O. POPESCU.

A arbitrat foarte bine O. Ștreng 
(Oradea); la linie: I. Velea (Craio

va) și L. Frunza (Sibiu).
Cartonașe galbene: PENOFF, AGIU, 

ȘOȘU.
Trofeul Petschovschi: 8.
La speranțe: 1—1 (1-1).

gian și Dinuț, care se aruncă, li
teralmente, peste adversar, trans
form ind marginea careului pe- 
troșenaan într-o adevărată linie 
de 9 m, ca la handbal. Alter
nând angajarea „pivotului" la
mandi, după manevre pe tot 
frontul, cu șuturi din afară (în 
special Cățoi), gazdele s-au a- 
fLat în dese rînduri la un pas de 
majorarea scorului. Dar golul 
întîrziia, fiind a minat atît de in
tervențiile oportune ale lui Ca
val („bombă" : Cățoi — min. 26, 
voleu Șoarece, după o nouă e- 
xecuție de efect — min. 34), dar 
mai ales din cauza slăbiciunilor 
la finalizare, devenite cronice. Și 
ratările se țin lanț (Prepeliță — 
min. 18 și 32, lamandi — min. 
31 și 40, Șoarece — min. 43), 
„punctul de fierbere" fiind atins 
în min. 48, cînd lamandi a ratat 
și un penalty (fault asupra sa, 
comis de Rusu, la un metru în 
interiorul careului). Lipsa de ins
pirație continuă (mare ' ratare, 
din 4 m, a lui Rotaru), își face 
loc și neșansa, bara opunîndu-se 
la mingile expediate cu capul 
de Pițurcă (min. 51) și Rotaru 
(min. 82). Dar apar și emoțiile, 
pentru că — în cîteva rînduri —■ 
petiroșenenii au ocolit capcana 
jocului la ofsaid. dar șuturile 
lui Lasconi (min. 69) și Șumu- 
lanschi (min. 76) au fost res
pinse de Anghel. O victorie 
mult așteptată, pe fondul unei 
evoluții salvată doar de frumu
sețea golului.

Adrian VASILESCU

IERI, IN DIVIZIA „B“
SERIA A Il-a

RAPID BUCUREȘTI — LETA
LUL BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Au 
marcat : Petruț (min. 26) și Da- 
maschin (min. 51 și 75).

GAZ METAN MEDIAȘ — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—0.

CARPAȚI MÎRȘA — PANDURII 
TG. JIU 3—2 (3—0). Autorii go
lurilor : Domide (min. 22), Co
vaci (min. 24), Fățan (min. 33), 
respectiv RAdoi (min. SI), Tran- 
dafirescu (min. 64).

CHIMICA TIRNAVEN1 — DU
NĂREA CALARAȘI 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Oprișor (min. 13).

METALUL PLOPENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—1 (0—1). Au 
Înscris Dumitrescu (min. 47 
din 11 m), Spiridon (min. 57), 
respectiv Pădurariu (min. 28).

I.C.I.M. BRAȘOV — FLACARA 
MOreni 3—1 (1—0). Au marcat : 
Stancu (min. 29), Crăciun (min. 
81), Mezaroș (min. 90), respectiv 
Filipescu (min. 77 din 11 m).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). Autorul golului : Ion Iile 
(min. 2).

ENERGIA SLATINA — ȘOIMII 
I.P.A. SIBIU l—o (0—0). Au îns
cris : E. Stanciu (min. 84 din 
11 m).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
UNIREA ALEXANDRIA 0—3 
(0—0). Au marcat : Popescu 
(min. 61) și Gh. Radu (min. 72 
și 81).

Relatări de la N. Ștefan. M.
Țacăl, M. Verzescu,. I Ducan, V.
Frîncu. C. Gruia, G Octavian,
D. Mihail și P. Ion.

1. PETROLUL PL. 31 20 8 3 55-20 48
2. Rapid Buc. 32 19 8 5 73-23 46
3. Unirea Alex. 31 15 5 11 30-26 35
4. Șoimii I.P.A. Sb. 31 12 9 10 35-29 33
5. Dunârea CI. 32 15 2 15 39-39 32
6. Automatica Buc. 31 13 6 12 49-50 32
7. Gaz metan 31 13 5 13 32-39 31
8. Chimica Tim. 31 12 7 12 27-35 31
9. Metalul Buc. 31 11 8 12 32-25 30

10. Autobuzul Buc. 31 14 2 15 37-40 30
11. Carpați Mîrșa
12. Energia Slatina

31 11 8 12 34-37 30
31 12 5 14 29-40 29

13. Pandurii Tg. J 32 13 2 17 48-54 28
14. Flacâra Moreni 32 11 6 15 25-36 28
15. Mec. fina Buc. 32 10 8 14 32-43 28
16. Metalul Plopeni 31 11 4 16 29-37 26
17. Tractorul Brașov 32 8 9 15 22-41 25
18. I.C.I.M. Brașov 31 8 6 17 31-45 22

ETAPA VIITOARE (duminică 
13 iunie) : Petrolul Ploiești — 
Autobuzul București (2—1), Pan
durii Tg. Jiu — Energia Slatina 
(0—1), Automatica București — 
I.C.I.M. Brașov (1—4), Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Chimica TîrnăvenT 
(0—0), Rapid București — Carpați 
Mîrșa (3—1), Unirea Alexandria
— Metalul București (0—2), Gaz 
metan Mediaș — Metalul Plopeni 
(0—2), Tractorul Brașov — Lu
ceafărul București (0—2), Meca
nică fină București — Dunărea 
Călărași (0—1). Flacăra Morenl
— »tă.

UITAT TINEREȚEA
Meci Dentru inimile tari.' 

sîmbătă la Bacău, chinuitoare 
luptă cu secundele Dentru gaz
de. care, negăsind drumul spre 
victorie, s-au trezit ca într-un 
coșmar, cu un nas în .,B“. cînd 
nimeni nu se aștepta, din mo
ment ce se nărea că partidele 
grele au trecut. Numai că tîr- 
goviștenii. veniti cu —2 în cla
samentul adevărului și un gol
averaj foarte slab, au încercat 
(și au reușit!) salvarea prin 
dăruire si un joc de anăr^fe, 
tesut cu calm și decizie, ma
nieră care le-a adus un punct 
de aur. Punct de plumb însă 
pentru băcăuani, care, acuzînd 
absenta „motorului Șoiman" 
(accidentat grav, miercuri. la 
Rm. Vilcea). au apărut fără 
vlagă și imaginație, sufocați 
de marea miză a disputei. Si
gur. gazdele au dominat, dar 
bătrînește. fără tinerescul iu
reș de altădată, cu șarje stere- 
otipe, fără forță în atac, aș- 
teptînd prea mult ca golul să 
cadă singur-

Golul ar fi putut totuși veni, 
dar Vamanu (min. 8). Soșu 
(min. 28) și Antohi (min. 43) 
s-au dovedit total neinspirati 
în situații decisive, iar exbă- 
căuanul Voinea a făcut mi
nuni în min. 33. cînd s-a opus 
de două ori deschiderii scoru
lui, însă și în min. 53 și 79 
cînd a rezistat tirului băcăuan. 
E drept, reduta tîrgovișteană a 
fost salvată de bară în min. 
67, la șutul lui C. Solomon, 
însă si de intervențiile exce
lente ale lui Pitaru si Econo
mu (min. 76 și 85). ca să nu 
mai vorbim de min. 87 cind 
Si vedeam balonul scuturînd 
plasa porții oaspeților, dar Ene 
a dus un oicior salvator, res- 
Dingînd mingea (și înfrînge- 
rea!) exact de ne linia porții. 
N-a lipsit mult ca. pe fondul 
acestui zbucium orb. să con
semnăm un gol în..- poarta 
gazdelor. L-a ratat Greaca, in 
min. 8, la centrarea talentatu
lui O. Popescu, nu l-au putut 
realiza Sava. în min. 55 (ajuns 
singur în careu, cu Cărpucj 
„ghimpe" în spate) si Pitaru, 
în min. 72.

Mirceo M. IONESCU

SERIA A IlI-a
F.C. BAIA MARE — F.C. BI

HOR ORADEA 7—1 (2—1). Au în
scris : Buzgău (min. 41, 42), Kol
ler (min. 59, 66. 82), Roznai (min. 
77, 87), respectiv Naom (min. 39).

AURUL brad — MINERUL 
ILBA SIENI 2—6 (1—0). Au mar
cat : Bucur (min. 32) și Petrișor 
(min. 60)<

MINERUL CAVNIC — STRUN
GUL ARAD 4-0 (1—0). Autorii
golurilor : Cristea (min. 27, min. 
80 din 11 m și min. 83) și Tulba 
(min. 55).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — U.M. 
TIMIȘOARA 1—1 (0—0). Au mar
cat : Bocșa (min. 55 din 11 m) 
pentru înfrățirea, Mehedințu 
(min. 76) pentru U.M.

MINERUL LUPENI — F.C.M. 
REȘIȚA 3—0 (0—0). A înscris 2
Colceag (min. 51, 63 și 75).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R« 
CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0). Auto
rii golurilor : Hambaraș (min. 11) 
și Stefanovici (min. 65).

OLIMPIA SATU MARE — 
C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
2—0 (1—0). Au înscris : Pinter 
(min. 45) șl Bathori II (min. 48).

RAPID ARAD — DACIA O- 
RAȘT1E 2—0 (0—0). A marcat : 
Stoenescu (min. 48 și 72).

C.I.L. SIGHET — SOMEȘUL 
SATU MARE 1—0 (1—0). Unicul
gol a fostt realizat de V. Tiplea 
(min. 35).

Relatări de la O. Nemeș, AI. 
Jurcă, Z. Debrețeni, P. Lorincz, 
I. Cotescu St. Marton, Z. Ko
vacs, N. Străjan și S. Pralea.

1. F.C. BIHOR 31 21 5 5 87-42 47
2. F.C. Baia M. 31 16 7 8 60-26 39
3. Aurul Brad 31 17 2 12 44-30 36
4. Olimpia S.M. 31 13 6 12 43-37 32
5. C.I.L. Sighet 31 14 4 13 35-43 32
6. C.F.R. Tim. 31 12 7 12 45-40 31
7. Rapid Arad 31 13 5 13 39-43 31
8. Strungul Arad 31 14 3 14 43-55 31
9. F.C.M. Reșița 31 12 6 13 58-41 30

10. Someșul S.M. 31 13 4 14 34-44 30
11-12. Infrâțirea Or. 31 13 3 15 43-44 29

Min. Cavnic 31 13 3 15 49-45 29
13. C.S.M. Dr.T.S. 31 13 3 15 38-43 29
14. Min. Lupeni 31 12 5 14 42-49 29
15. U.M. Tim. 31 12 4 15 34-46 28
16. Dacia Orâștie 31 12 4 15 38-59 28
17. C.F.R. Cj.-N. 31 10 5 16 35-50 25
18. Min Ilba S. 31 8 6 17 25-61 22

ETAPA VIITOARE (duminică 
13 iunie) : Someșul Satu Mare — 
F.C.M. Reșița (0—0), înfrățirea 
Oradea — F.C. Baia Mare (2—5), 
Minerul Ilba Seini — Rapid Arad 
(0—2), Dacia Orăștie — C.I.L. Si- 
ghet (0—4), C.F.R. Cluj-Napoca 
— Olimpia Satu Mare (1—3), Mi
nerul Cavnic — C.F.R. Timișoara 
(0—1), Strungul Arad — Aurul 
Brad (0—2), C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — F.C. Bihor Oradea 
(0—3), U.M. Timișoara — Mine
rul Lupeni (0—0).



Tragerea la sorți a grupelor campionatului mondial de volei AU ÎNCEPUT campionatele mondiale de popice
ROMANIA IN GRUPA 

LA BUENOS AIRES
U După două schimburi, echipa feminină a României pe locul secund

BUENOS AIRES. 6 (Ager- 
pres). — La Buenos Aires a 
avut loc tragerea la sorți a 
grupelor celui de-al X-lea cam
pionat mondial masculin de 
volei ce se va desfășura între 
1—15 octombrie în diferite o- 
rașe din Argentina, cu partici
parea a 24 de echipe.

Selecționata României va e- 
volua în grupa „D“ (La Bue
nos Aires) alături de forma
țiile Cubei. Poloniei și Vene
zuela!.

Iată componența celorlalte 
grupe : grupa „A" (Rosario) : 
Argentina, Japonia, Mexic, 
Tunisia ; grupa „B“ (Catamar- 
ca) : U.R.S.S.. Bulgaria, S.U.A., 
Chile ; Grupa „C“ (Rosario) s 
Italia, R. D. Germană, Canada, 
Australia ; 
Aires) : R.
Finlanda, 
Grupa „F“

Grupa „E“ (Buenos 
P. Chineză, Franța, 
Coreea de Sud; 
(Mendoza) : Ceho

slovacia. Brazilia, Libia, Irak.

De azi, la Bazinul Dinamo

BRNO, 6 (prin telefon). în
trecerile celei de-a 14-a ediții 
a campionatelor mondiale 
popice au început duminică 
cele șase piste instalate 
noul patinoar artificial din 
calitate. La startul campiona
telor mondiale sînt prezenți 
sportivi și sportive din Austria, 
Cehoslovacia, Franța, R.F. Ger
mania, Italia, Iugoslavia, Po
lonia, România, Suedia și 
Ungaria. După antrenamentul 
oficial și deschiderea festivă a 
competiției, care au avut loc 
simbătă, duminică au început 
întrecerile pe echipe, atit la 
femei cit și la bărbați. Com- 
ponențil echipelor noastre an 
intrat în joc, conform tragerii 
la sorți (care a avut loc cu

de
99
99 
1O-

BERNARD HINAULT
A CÎȘTIGAT TURUL ITALIEI

mult înaintea „mondialelor") 
printre ultimii, băieții fiind pe 
poziția a șasea, iar fetele pe 
a opta. După primele două 
schimburi de jucătoare, prin
tre favorite s-au instalat și 
jucătoarele țării gazdă, care, 
prin Vlastimira Kahova, rea
lizatoarea celei mal bune per
formanțe a zilei, 454 p d. con
duc în clasamentul pe echipe, 
după disputarea unei treimi 
din concurs. Primele două ju
cătoare românce au evoluat 
mulțumitor : Elena Andreescu 
— 414 pd și Marla Zsizsik, 
debutantă la C.M., 411 p d.
Ded, după două schimburi la 
femei situația se prezintă ast
fel : 1. Cehoslovacia 868 p d, 
2. România 825, 3. R.F. Germa
nia 808, 4. Austria 808, 5. Iu
goslavia 807, 6. Ungaria 806. 
în ziua a doua vor intra în 
concurs Margareta Cătineanu, 
campioană mondială la indivi
dual la ediția precedentă a 
C.M., Ana Petrescu și Silvia 
Berlnde (n.r. Elena Pană a 
jucat aseară tirziu, după efec-

5»

tuarea convorbirii telefonice).
La bărbați, primii jucători 

români care au evoluat pe 
posturile 1 și 2, Alexandru 
Cătineanu și Iuliu Bice, nu 
s-au putut acomoda cu pistele 
de joc și au obținut rezultate 
modeste : Cătineanu 861, iar 
Bice 886. în schimb, Gheorgho 
Silvestru a evoluat foarte bi
ne, obținînd 912 p d, el re- 
aducînd echipa noastră în lup
ta pentru medalii. Rezultatul 
zilei inaugurale l-a stabilit ac
tualul campion mondial, Bel* 
Csânyi (Ungaria) cu 939 p d. 
Clasamentul după două schim
buri : 1. Ungaria 1850 p d, 2. 
Austria 1793, 3. R.F. Germanie 
1787, 4. Iugoslavia 1769, 5.
România 1747. 6. Cehoslovacia 
1744. Luni (n.r. azi) vor intra 
în concurs Iile Hosu, Stelian 
Boariu și Iosif Tismănaru, vi- 
cecampion mondial la indivi
dual.

întrecerile pe echipe se vor 
încheia luni seara.

începînd de astăzi, timp de 
trei zile, se va desfășura la ba
zinul Dinamo (sîmbătă a fost 
dat din nou în folosință) tra
diționalul turneu international 
de polo rezervat echipelor re
prezentative de juniori. La e- 
ditia din acest an și-au anun
țat participarea selecționatele 
Bulgariei, Poloniei. Ungariei, 
U.R.S.S. șl României (două 
formații) toate participante la 
campionatul european de la 
Varna (sfîrșitul lunii august).

Lotul țării noastre pregătit 
de Paul Niculescu și Victor 
Ștefănescu, căruia i s-au adău
gat în ultima vreme Vlad Ha
giu, Cătălin Moiceanu si Florin 
Ardeleanu, din prima forma
ție reprezentativă, s-a antrenat 
în săptămina care a precedat 
competiția la piscina acoperită 
Floreasca Si bazinul Giulești 
(ultimele două zile).

In primele două zile sînt 
programate cite două reuniuni.

Iată dealtfel programul com
plet al turneului: astăzi, de la 
ora 9 : România — România 
B. U.R S.S. — Bulgaria si Po
lonia — Ungaria; de la ora 17: 
Bulgaria — România. U.R.S.S.
— Ungaria și România B — 
Polonia; marți, de la ora *: 
Bulgaria — România B, Româ
nia — Ungaria și U.R.S.S. — 
Polonia ; de la ora 17 : Ungaria
— Bulgaria, Polonia — Româ
nia și România B — U.R.S.S.; 
miercuri, de la ora 17: Româ
nia B — Ungaria, Bulgaria — 
Polonia șl România — U-R.S.S.

Reprezentantul L.E.N. la 
acest turneu: Misa Radan (Iu
goslavia). Arbițri neutri: Ri
cardo Klemencic (Iugoslavia), 
Ioanis Soumelidis (Grecia) șl 
Willy Schmudermayer (Austria).

CEI MAI BUNI
SPORTIVI

DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

Tradiționala anchetă lunară a 
ziarului „Sport" din Bratislava 
pentru desemnarea celor mai 
buni sportivi din țările socia
liste a stabilit următorul cla
sament pentru luna mai : 1.
Olaf Ludwig (R. D. Germană) 
— cîștigătorul „Cursei Păcii" la 
ciclism, 31 p, 2. Angel Herrera 
(Cuba) — campion mondial la 
box, 11 p, 3. Grupul de alpi
nist! sovietici care au escaladat 
Everestul, 10 p, 4. Mircea Fră- 
țică (România) — campion eu
ropean de judo, 5 p, etc. Pe 
locul 10 a fost clasată atleta 
româncă Anișoara Cușmir pen
tru recordul său de 7 m la 
săritura în lungime.

FOND DE AJUTORARE PENTRU 
DEZVOLTAREA ATLETISMULUI

ROMA (Agerpres). — într-un 
recent Interviu președintele 
Federației internaționale de 
atletism, dr. Primo Nehiolo. a 
anunțat proiectul creării unui 
fond de ajutorare ce urmează a 
fi ratificat cu ocazia Congresu
lui ce se va tine în luna sep
tembrie la Atena. O mare par
te din acest fond — obținut 
din contribuțiile organizatorilor 
de mari competiții, venituri din 
reclame si taxe de la televiziu
ne — va fi alocată dezvoltării 
atletismului în țările în curs 
de dezvoltare.

Referindu-se la stadiul pre
gătirilor pentru concursul 
limpic de 
președintele 
naționale a 
alergări a 
Colisseum 
(aici s-au 
1932). nu corespunde cerințelor 
actuale. Iar locurile rezervate 
pentru antrenamentele concu- 
renților slnt situate foarte de
parte de stadionul olimpic.

TORINO, 6 (prin telex). Cel 
de al 65-lea Tur ciclist al Ita
liei a luat sfirșit duminică, la 
Torino, cu victoria rutierului 
francez Bernard Hinault, care 
cîștigă astfel pentru a doua 
oară marea întrecere a ciclis
mului peninsular (prima vic
torie a obținut-o in urmă cu 
doi ani). Pentru a da parcă 
șl mai multă strălucire succe
sului său Bernard Hinault a 
cîștigat și ultima etapă a com
petiției. cursa de contratimp 
individual, desfășurată pe dis
tanța a 42 de kilometri între 
localitățile Pinerolo și Torino. 
El a fost cronometrat în 51:14,0 
șl a &>4t urmat de italianul 
Francesco Moser (51:21,0) și 
elvețianul Urs Freuler (51:28,0). 
Clasîndu-se pe locul 4 în aceas
tă ultimă etapă suedezul Tommi 
Prim (51:46,0) și-a asigurat 
„timpul" necesar pentru a ocu
pa poziția a doua în bilanțul 
final al lui II Giro ’82, deținută 
pină atunci de italianul Sil- 
vano Contini (locul 6 în etapă 
cu timpul de 52:05,0).

Iată clasamentul general : 
1. Bernard Hinault (Franța) 
110.07:55, 2. Tommi Prim (Sue
dia) 110.10,30, 3. Silvano Con
tini (Italia) 110.10:42, 4. Lu
cien van Impe (Belgia) 110.12:26, 
5. Gianbattista Baronchelli (I- 
talla) 110.14:04, 6. Giuseppe 
Saronni (Italia) 110.18:47 etc.

Traian IOANIȚESCU

SURPRIZA LA ROLAND GARROS:
MATS W1LANDER CÎSTIGĂ FINALA>
• Martina Navratilova învingătoare la simplu femei

PARIS, 9. — Finala probei de 
simplu masculin din cadrul cam
pionatelor Internaționale de tenis 
ale Franței, disputata duminică 
după-amlază, a fost elștlgată de 
tlnărul jucător suedez Mate 
Wllander, caro l-a întrecut in 
patru seturi pe argentinianul 
Guillermo Vilas : 1—4, 7—6, 6—6, 
6—6, după aproape 9 ore de joc. 
Situat pe locul 1* tu clasamentul 
mondial înaintea turneului de la 
Roland Garros, Wllander (care 
va împlini 19 ani la 13 august) 
realizează una din marile sur
prize din Istoria competiției, dru
mul său spre finală fiind presă
rat cu „victime* celebre: Ivan 
Lendl (optimi). Vitas Gerulaitls 
(sferturi), J ost Luls Clerc (semi
finale). Finala a început în avan
tajul lui Vllas, dar după setul 
al doilea, cîștlgat la tle-break 
(8—6) de Wllander, juniorul sue
dez *i-s dominat valorosul par
tener, cîștigtnd dar. Comentlnd 
victoria lui Wllander, agențiile 
internaționale de presă H consi
deră un demn urmaș al Ilustru
lui său compatriot Bjorn Borg, 
căruia îl succede în palmaresul 
turneului bătîndu-l, totodată re
cordul de cel mal tinăr Înving#1

tor lntr-un turneu din „marele 
șlem*.

In finala feminină, desfășurată 
simbătă. Martina Navratilova a 
Intrecut-o eu 7—4, 6—1 pe An- - 
drea Jaeger. Proba de dublu băr
bați a revenit perechii Sherwood 
Stewart, Freddy Taygan (S.U.A.), 
care a întrecut cu 7—5, 6—3, 1—1 
(abandon) cuplul Hans Gllde- 
melster. Belus Prajoux (Chile).

La dublu femei, tn finală, Mar
tin* Navratilova, Ann Smiith — 
Roate Casals, Wendy Turnbull, 
6—3, 6—4.

TELEX 3 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

o- 
atletism din 1984 
federației inter- 

arătat că pista de 
vechiului stadion 

din Los Angeles 
disputat J.O. din

ATLETISM. • în cadrul cam
pionatelor universitare ale S.U.A., 
la Provo (Utah), englezul Keith 
Conner a cîștlgat proba de trl- 
plusalt cu 17,67 m, a doua per
formanță mondială a tuturor 
timpurilor (recordul mondial — 
17,» m Joao de Oliveira). .Alte 
rezultate : feminin : 200 m : Flo
rence Griffith 22,39, lungime : 
Jennifer Innis 6,64 m ; masculin : 
100 m : Stan Floyd 10,03, 110 mg: 
Milan Stewart 13,S3, 5 000 m :
Suleiman Nyambul (Tanzania) 
13:54,09.

Reprezentativa de rugby a 
României urmează să parti
cipe, Intre 17 iunie șl 1* iu
lie, la na turneu In Republica 
Zimbabwe. Rugbyștii români 
vor susfioe, in cadrul acestui 
turneu șase jocuri, dintre oare 
2 meduri-test. (Agerpres).

CAMPIONATELE DE GIMNASTICA
(Ui mare din pag. 1)

avem o campioană în premie
ră. Recunoscute prin consecven
ța cu care, în ultimul deceniu, 
au alimentat lotul reprezenta
tiv cu gimnaste de talent, ia- 
tă-le 
tura 
Este 
ritat, 
tatea 
lucrează aici.

Dacă, sub aspect tehnic, 
campionatele au dovedit adesea 
lacune serioase în pregătirea 
gimnastelor și gimnaștilor noș
tri fruntași (mărturie stau în
grijorător de multele ratări în
registrate în cele trei zile de 
concurs), spectacolul sportiv a 
fost reabilitat întrucîtva de 
lupta foarte strinsă, pe alocuri 
dramatică, ce s-a dat pentru 
cucerirea laurilor. Vorbind de 
dramatism, ne amintim mai 
ales de întrecerea feminină de 
sîmbătă seară, pentru titlul de 
campioană absolută a țării, dis
pută în care, dintre cele trei 
favorite, doar Lavinia Agache 
a confirmat, fiind și singura 
sportivă care a încheiat con
cursul fără ratări. La un ele
ment nou la paralele, introdus 
în exercițiu dar nu îndeajuns 
de bine însușit încă, Cristina 
Grigoraș a ratat execuția, pă
țind chiar la un moment dat 
să nu mai poată continue !n-

acum pe sibience în pos- 
de campioane pe echipe, 
un succes pe deplin me- 
mai ales pentru seriozi- 
și competența cu care se rar 

de

trecerea. Dar, deși și-a reluat 
exercițiul, după o foarte se
rioasă căzătură, ea a ieșit 
practic din lupta pentru pri
mele locuri, iar în continuare 
a ratat și la birnă și la sol ! 
La rîndul ei, Mihaela Stănuleț 
nu a rezistat nici ea tensiunii 
concursului, ratînd mai întîi la 
bîrnă și „bîlbîindu-se“ apoi la 
sol. In aceste condiții, Lavinia 
Agache a obținut o victorie 
netă, ta o diferență mai 
întîlnită în competițiile 
primă mărime.

Să menționăm că această 
ediție a campionatelor a evi
dențiat totuși progresul con
stant al Cameliei Renciu, afir
marea tinerelor Simona Păucă, 
Mirela Iordoe și Dana Dumi
tru, ca și marile promisiuni 
pe care ni le-a făcut Maria 
Pușa Matei.

în ceea ce privește arbitra
jul, am spune că el a fost in... 
nota concursului, adică cu 
multe slăbiciuni, care au soli
citat nu o dată intervenția ju
riului, iar organizarea con
cursului s-a dovedit deseori 
peste puterile gazdelor (ele fă- 
cînd mult prea puțin din ceea 
ce jir fi trebuit pentru reușita 
declină a întrecerii).

rezultate TEHNICE. Femi
nin: individual compus — LA
VINIA AGACHE (C.S.Ș. Cetate) 
78,925. Mihaela Stănuleț (C.S.Ș. 
Sibiu) 75,675, Camelia

(C.S.Ș. Sibiu) 74,975, Cristina Gri
goraș (C.S.Ș. Onești) 74,99. Si
mona Păucă (C.S.Ș. Dinamo) 
74,60, Mirela Iordoe (C.S.Ș. Tri
umf) 73 90 ; echipe — C.S.Ș. SI
BIU 371,90, C.S.Ș. Onești 368,175, 
Farul Constanța 365,75. Masculin: 
Individual compus — KURT SZI- 
LIER (Dlnamo) 113,375, EmlUan 
Nlcula (Steaua) 113,125, Aurelian 
Georgescu (Steaua) 111,85, Dumi
tru Sirbu (Dinamo) 111,75, Sorin 
Cepoi (Steaua) 110,75, Valentin 
Grecu (Dlnamo) 109,825 ; echipe 
— DINAMO 280,60, Steaua 279, 85, 
C.S.Ș. Dlnamo 264,70.

In finalele pe aparate, Lavinia 
Agache a cîștigat trei probe, (pa
ralele, btrnă șl sol). Iar Cristina 
Grigoraș una (sărituri). In timp 
ce la masculin Dan Odorhean a 
terminat învingător la sol șt să
rituri, „calul* a dat doi câștigă
tori — Kurt Sziller șl Alexandru 
Nistor, la inele s-a impus Ro
mulus Bucurolu, iar la paralele 
și bară Dumitru Strbu, respectiv 
Emilian Nlcula.

BASCHET. • La Cam, în med 
amical masculin, echipa Franței 
a Întrecut pe cea a Poloniei cu 
90—59 (37—28).

CICLISM. • Turul Angliei s-a 
Încheiat la. Balckpool cu victoria 
rutierului sovietic Iuri Kaslrln 
care a mal cîștigat această cursă 
și la ediția din 1979. Etapa a 11-e 
(Richmond — Harrogate, 120 
km) a fost etștigată de englezul 
Mark Bell în 3h21:30. iar a 12-a. 
ultima, Bradford — Blackpool 
(105 km) a revenit Iul Kașlrln 
In Zh35:05.

HANDBAL. • La Novi Sad a 
Început „Trofeul Iugoslavia* la 
handbal feminin. In primul med 
echipa UJl.S.S. a Învins cu 
20—16 (11—9) formația Cehoslova
ciei. Iugoslavia a întrecut Olan
da cu 22—14 (9—6).

ȘAH. • După 6 runde, la Osl- 
jek (Iugoslavia) conduce Popov 
(Bulgaria) cu 3,5 p (1), urmat 
de Skembrla (Grecia) șl Damia
no vid (Iugoslavia) cu dte 3,5 p. 
• In prima rundă a turneului 
de la Torino. Robert HUbner l-a 
întrecut pe Boris Spasski, Ka- 
valek a remizat cu Lajos Por- 
tlsch iar Karpov a Întrerupt in 
poziție complicată partida cu Ulf 
Andersson.

VOLEI. • La Nagoya, în meci 
feminin : Japonia — U R.S.S. 3—0 
(6, 19, 12).

AGENDA SAPTAMINII
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FOTBAL

AUTO

MOTO

Continuă C.M., la Brno
C.M. (sărituri), la Dublin
Memorialul Znamensky, la Moscova 
Meci pentru titlul mondial la cat. grea 
Holmes — Conney, la Las Vegas (S.U.A.) 
Meciul Inaugural al C.M. (Argentina — 
Belgia), la Barcelona
„Marele Premiu* (F 1) al Canadei, la 
Montreal
Motocros (150 cmc) In cadrul C.M., la 
Hawkstone Park (Anglia)

• In capitala Spaniei a sos» 
Joao Havelange (Brazilia), pre
ședintele F.I.F.A., care va asista 
la desfășurarea Mundlalulul ’83 
Șl va prezida reuniunea farului 
Internațional al fotbalului.
• La Belgrad a avut loc ua 

joc de verificare a reprezentati
vei Iugoslaviei In compania und 
combinate divizionare.
s-a încheiat c-u scorul de 3—2 
(1—0) în favoarea... oomblnatel I
• Selecționata Cehoslovacul

a evoluat la Praga Intr-Uîi mod 
cu echipa vest-germană F. C. 
Nurnberg. La capătul unul joc 
dirz, scorul * fost egal : 4—4
(3—2) 1 Punctele formației ceho
slovace au fost realizate de 1 
Panenka, Masny, Vlzek și Krlz.
• In zilele Mundlalulul ’82 ta 

diferite localități din Spania vor 
fl organizate tot felul de manie 
festațil sportive șl artistice. In
tre acestea : meciul de handbal 
dintre echipele Spaniei șl Uniu
nii Sovietice, la Madrid, tatH- 
ntrea de baschet dintre Spania 
șl reprezentativa Statelor Unite 
(jucători profesioniști), demon
strație de patinaj artistic, la 
Barcelona ; concertul orchestrei 
filarmonice din Londra, la Bil
bao, opera Samson șl Dalila, la 
Madrid, concertul orchestrei na
ționale, la Zaragoza, concertul 
orchestrei filarmonice din Lenin
grad, la Madrid etc.
• Delegația Braziliei care, de 

citeva zile, se află pentru aco
modare în Europa, dar nu la 
Spania cl in Portugalia, cuprin
de, în afara celor 22 de jucători, 
pe Directorul fotbalului din Con
federația braziliană (Madrado 
Dias', un administrator și aju
torul său, antrenorul — selecțio
ner (Tele Santana) șl doi antre
nori auxiliari (Vava șt Valdir 
Morals), un medic principal a- 
jutat de un cardiolog, un orto- 
pedlst-traumatolog, un preparator 
fizic șl ajutorul său, un maseur 
șl ajutorul său, un... bucătar t 
Pentru primul tur al Cubei 
Mondiale echipa braziliană șt-« 
stabilit sediul la „Parador Na- 
clonal de Carmona*, in localita
tea Carmona din provincia Se
villa. Dealtfel, partidele ‘ din 
cadrul seriei a Vl-a le va sus
ține la Sevilla.
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