
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
S-A REÎNTORS ÎN PATRIE

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar 
Comunist 
Republicii

general al Partidului 
Român, președintele 

________ Socialiste România, 
s-a întors simbătă in Capitală 
din vizitele oficiale de prietenie 
efectuate in Republica Irak, la 
invitația secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
Saddam Hussein, președintele 
Republicii Irak, și în Regatul 
Hașemit al Iordaniei, ia invita
ția Maiestății Sale regele 
Hussein Ibn Taiai.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost insoțit in 
aceste vizite de tovarășii Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru 
■1 guvernului. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, dc 
alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelul de 
stat și steagul partidului, care 
încadrau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a fost iniimpinat de 
tovarășa Elena Ceaușeseu, dc 
tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu. Emil Bobu, Virgil Ca- 

Lina Ciobanu, Ion Co- 
Nicolae Constantin,

Fazekas, -Alexandrina
■acu. 
man.
dovie
Găinușe. Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec. Emilian 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea. Ana Mu- 
reșan. Elena Nae. Constantin 
Olteanu. Cornel Onescu, Richard 
Winter. Gheorghe Stoica, pre
cum și de membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat

Lu

și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți ai 
vieții noastre științifice și cul
turale, generali.

Erau de față însărcinați! cu a- 
faceri ad-interim la București ai 
Irakului — Yahya Mehdi Al— 
Dhahir AI—Ani, și Iordaniei — 
Shaker Arabiat.

Pionieri și tineri au oferii bu
chete de flori
Nicolae Ceaușeseu, 
Elena Ceaușeseu.

Numeroși locuitori 
lei, aflați pe aeroport, au în- 
timpinat cu multă însuflețire pe 
conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru. Ei au scan
dat cu înflăcărare „Ceaușeseu — 
P.C.R. „Ceaușeseu și po- 
POtuI !“, „Ceaușeseu — pace 
fn această manifestare entuzias
tă și-au găsit expresie sentimen
tele de profundă mindrie și de
plină satisfacție ale întregului 
nostru popor față de rezulta
tele fructuoase ale vizitelor o- 
ficiale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu in Irak și Iordania, 
vizite care se înscriu ca mo
mente de cca mai mare însem
nătate in dezvoltarea și întări
rea bunelor relații de prietenie 
și colaborare multilaterală sta
tornicite intre România și aceste 
țări, precum și cu celelalte state 
arabe, in folosul și spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei 
păcii. înțelegerii și cooperării 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
răspuns cu căldură aclamațiilor 
și manifestărilor pline de sim„ 
patie ale bucureștcnilor aflați pe 
aeroport.
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ieri, in finala dc pc stadionul „23 August" 3-2 cu r. c. Baia nare

tovarășului 
tovarășei

ai Capita-

Campionii Țârii fi câștigătorii

de 
s-a 

ieri, 
din

Sezonul competițional 
fotbal, ediția 1931—1982. 
încheiat. A căzut cortina 
pe stadionul ,.23 August" 
Capitală. odată cu disputarea
finalei „Cupei României", com
petiție desfășurată sub egida 
..Daciadei".

„Calculul hîrtiei" s-a adeve
rit. Cupa, competiția atitor și 
atîtor surprize, a avut o finală 
liniștită și o învingătoare scon-

STEAUA (la masculin) SI ȘTIINȚA BACAU (la feminin) J

CAMPIOANE DE HANDBAL
Vasile Stingă și Maria Dorgo au cîștigat „Trofeul eficacității44

Echipa 
campioană 
tru a 16-a 
de handbal 
ntei. Sus 
stingă la dreapta) : 
dr. Valentin Stănes- 
cu, medicul echipei. 
Cornel Oțelea — vi
cepreședinte al Clu
bului sportiv al Ar
matei, Steaua, Ga
briel Marian, Cezar 
Drăgăniță, Marian 
Dumitru, Otto Tel
man — antrenor. 
Alexandru Buligan, 
Vasile Stingă, Pe
tru Bota — preșe
dintele secției, Ovi- 
diu Marc, Gh. “ 
ran 
sport ; jos : 
Voina, Adrian 
meș, Dumitru 
bece, Nicolae 
teanu 
echipei, Virgil 
culae, Marian Miri-

Steaua, 
— pen- 
oară — 

a Romă- 
(de la

Co- 
instructor 

Radu 
Ghl- 
Bcr- 

Mun- 
căpltanul 

Nl-

că.
Fot 5: Dragoș NEAGU

Cu etapa a XXII-a, disputată vineri și duminică, a luat sfîrșit 
cea de a 24-a ediție a campionatelor naționale de handbal, Di
vizia „A**. La băieți titlul a fost cîștigat de STEAUA, pentru a 
16-a oară campioană a României, recordmană a întrecerii, urmată 
de Dinamo București șl H.C. Minaur Baia Mare. Aceste trei 
formații vor evolua In toamnă în cupele europene : Steaua în 
C.C.E., Dinamo în Cupa cupelor și H.C. Minaur în „Cupa I.H.F.“. 
Au retrogradat în Divizia „B" Știința Bacău și Petrolul Teleajen.

La fete, ȘTIINȚA BACĂU devine Pentru a treia oară cam
pioană a României, ea fiind urmată pe podium de Progresul 
București și Universitatea Timișoara, ambele formații fiind cele 
mai plăcute surprize ale returului. Au retrogradat în Divizia „B“ 
Constructorul Baia Mare și Universitatea Cluj-Napoca.

BRAȘOV H. C.DINAMO 
MINAUR BAIA MARE 28—25, 
Meci frumos, în care oaspeții 
au condus o singură dată (8—7 
in min. 15), in rest la cirma

(Continuare in pag 2-3)

MASCULIN
CONSTRUCTORUL ORADEA

— ȘTIINȚA BACĂU 28—22. 
Meci de mare tensiune, miza 
fiind salvarea de la retrograda
re. Gazdele s-au regăsit mai re
pede, au pus stăpinire pe joc și 
au cîștigat pe merit. Au mar
cat : Zamfireseu 10 Croitoru 6. 
Tărniceru 4, Popa 2. Vranău 2. 
Cristache 1 Halmagyi 1. Mir
cea 1 și Mirza 1 — pentru 
Constructorul. Arsene 8, Berbe. 
caru 5. Vasilca 3. Hornea 3. 
Eftene 1, Lupu 1 și Furnea 1 — 
pentru Știința Bacău. (GH. 
LORINCZ — coresp.).

POLITEHNICA TLMIȘOARA
— RELON SAVINEȘTI 18—15, 
Oaspeții au dat totul in prima 
repriză, dorind cu ardoare vic
toria. in timp ce gazdele au 
dominat partea a doua a întîl- 
nirii. Au înscris : Matei 5. Fol. 
ker 4. Feher 3, Diiiță 3, Ianco-

Knuff 1, respectivvici 2 și 
Zamfir 5, Zaharia 5, Samson 3, 
Marin 1 
CREȚU -

PETROLUL TELEAJEN — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 32—32. Joc viu disputat, 
in care Petrolul a condus de 
multe ori, dar studenții au avut 
un final mal bun. Au marcat : 
Stroe 13, Puia 7. Roșu 5. Radu 
4. Constantin 2. Nicolae 1. res
pectiv Jurcă 15. Petru 9 Tăta- 
ru 4. Căldare 4. (O. BĂLTEANU 
— coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
CONSTRUCTORUL ARAD 24- 
18. Meci de bun nivel tehnic și 
spectacular, dominat de gazde 
in ultimele 35 de minute. Cele 
mai multe goluri : Nlțu 9. Aga- 
pie 4. Dumitru 3 și Prică 3. 
respectiv Jenea 5. Kolleth 4, 
Burger 3 și Vojtilă 2. (V. PO- 
POVICI — coresp.).

și Zăbavă 1. 
coresp.).

(C.

Cupei Jac turul de onoare 
Foto : Dragoș NEAGU

tată de către cei mai multi din
tre iubitorii fotbalului. DINA
MO. superioară oe toate planu
rile partenerei de loc. a invins 
pe F.C. Baia Mare cu 3—2 
(1—0). reușind așadar eventul 
mult dorit : campionat + Cupă 
Meciul, urmărit de aproximativ 
15 000 de spectatori, ne-a ară- 
lat-o oe Dinamo mai activă din 
primele minute si după doar 45 
de secunde. Stredie a centrat 
periculos, dar băimărenii au 
respins. Apoi, in min. 2. același 
Stredie a repetat centrarea si 
Multescu a reluat cu capul, de 
la 8 metri, din poziție excelen
tă. direct in portar. Dinamo 
s-a instalat cu fundașii la cen
trul terenului, beneficiind si de 
faptul că fotbaliștii din Baia 
Mare probabil dominați de e- 
motii. au avut un început greoi, 
în min. 10 am notat o nouă 
fază periculoasă la poarta lui 
Moldovan, cînd Văetus (din po
ziție de ofsaid, semnalizată de 
tusierul Teodorescu. dar nevali
dată de central) nu a putut re
lua de la 5—6 m si Moldovan 
a respins. în min. 15 Mulțescu 
a avut din nou golul... oe cap.

CARMEN BUNACIU-DOUĂ
La Verona s-au desfășurat în. 

trecerile tradiționalului concurs 
internațional de înot dotat cu 
..Trofeul celor 7 caline". La e- 
diția din acest an au fost nre- 
zenți sportivi din R.D. Ger
mană. U.R.S.S., Ungaria. Franța, 
S.U.A.. Suedia, Polonia. Româ
nia și Italia. Ca și la ediția pre
cedentă. multipla campioană și 
recordmană a României. Car
men Bttnaciu, a avut o frumoasă 
comportare. ciștigind ambele 
probe la care a participat : 100 
m spate cu 63,45 și 200 m spate 
cu 2:15,98. Ambele rezultate ale 
sportivei românce se înscriu 
printre cele mai bune 10 perfor
manțe europene ale anului.

Rezultate tehnice. Feminin —
200 m liber : Daniela Ubel 
(RDG) 2:03.30 ; 100 m fluture :

Ieri, după finala Cu
pei, au avut loc festivi
tăți de premiere. Pre
ședintele C.N.E.F.S.. ge
neral lt. Marin Dragnea, 
a înmînat „CUPA RO
MÂNIEI" lui Cornel Di
nu, căpitanul echipei Di
namo București. Vice
președintele C.N.E.F.S., 
general lt. Nicolae Stan, 
a înmînat jucătorilor di- 
namoviști cupa. tricou
rile și medaliile de 
CAMPIONI AI ȚARII.

Antrenorul echipei de 
speranțe S.C. Bacău. So
rin Avram, și jucătorul 
Gh. Popa, căpitanul for
mației. au primit p fru
moasă cupă, pentru pri
mul loc ocupat în cam
pionatul 1981—1982

Cu ocazia retragerii 
din activitate a arbitru
lui S. Drăgulici. care a 
condus finala „Cupei 
României", i-au fost în- 
mînate o cupă de cristal, 
diplomă 
rlte în 
ti vă".

si insigna „Mc- 
activitatea snor-

ni a trimis ne lingădar de la 7 
poartă. Publicul a așteptat go
lul dinamoviștilor. cum părea 
firesc după desfășurarea ostili- 
tătilpr în 
putea fi 
Buzgău a 
cazie de 
grăbit si .. ___ __
Moraru a respins. 
Mare a început să 
periculos in atac și
Ia centrarea lui Dragomirescu, 
același Buzgău. singur la 8 m 
de poartă. în poziție ideală, a 
greșit preluarea si a fost blocat, 
în două situații bune. Roznai 
a greșit centrările. Dinamo avea

Constantin ALEXE
T.........——wr*- *   -------- - - —

(Continuare in pag 2-3)

teren, dar in min. 15 
1—0 pentru oaspeți I 
avut cea mai mare o- 
pînă atunci, dar 
a șutat de

s-a 
m și 
Baia 
mai

la 10
F.C.

vină 
in min. 13.

VICTORII LA VERONA
62,82. He.
63,58 ; 100

Cinzia Scarponi (lt.) 
lena Edmârk (Sued.) 
m spate : Carmen Bunaciu 63,45, 
Manubla Carosi (lt) 64,37 ; 400 
m mixt : Jacqueline Alex 
(RDG) 4:54,59. Grazyna Dzied- 
zic (Pol.) 4:59,94 ; 400 m liber: 
J. Alex 4:16,48 ; 200 m spate : 
C. Bunaciu 2:15.98 M Carosi 
2:18,34 (rec.) ; 200 m bras : Si
mona Breghetti (lt.) 2:38,55 ; 200 
m fluture : J. Alex 2:15,28 ; 
Masculin — 200 m liber : M. 
Guarducci (lt.) 1:52,46 ; 100 m 
fluture : Al. Markovski (URSS) 
56,01 ; 100 spate : S. Vladar 
(Ung.) 57,72 ; 400 m mixt : G. 
Franceschi (lt.) 4:26,22 ; 400 m 
liber: M. Dell’Uomo (lt.) 3:58,90; 
200 m spate : S. Vladar 2:01,44 ; 
200 m bras : A. Vermes (Ung.) 
2:20,66 ; 200 m fluture : P. Re- 
velli (lt.) 2:02,03.

IN RALIUL DUNĂRII - DACIA, CIȘTIGATORI LEO PAVLIK
FRANTISECK SIMEK (Cehoslovacia)

TULCEA, 30 (prin telefon). 
Simbătă seara, in localitate a 
luat sfîrșit cea de-a 17-a edi 
tie a competiției automobi
listice internaționale Raliul 
Dunării — Dacia. A fost o în
trecere deosebit de dificilă. în
șelătoare prin alternanța ser
pentinelor cu porțiuni de drum 
drept, lungi, care au impri
mat un ritm rapid cursei pe 
anumite secțiuni. Caracteriza
rea aparține majorității aler
gătorilor cu care am stat de 
vorbă după raliu. Este o afir
mație susținută și de faptul 
că un astfel de traseu a soli
citat din plin mașinile. In 
registrîndu-se multe abando
nuri : 26 in prima etapă și 49 
în final. Din 86 de echipaje au 
terminat cursa, așadar, doar 3T.

Lupta sportivă care a-a des

fâșurat pe șoselele județului 
Tulcea timp de aproape 20 de 
ore. intre care aproape 7 pe 
timp de noapte (au fost par
curși 988 km) a fost dominată 
de echipajul cehoslovac f«co 
Pavlik — Frantiseck Simek, pe 
Renault 5 Alpin (130 C.P.), un 
echipaj tehnic, care a contro
lat efectiv cursa, cu mult cu 
raj și inteligență. Este o vic
torie pe care pilotul ceho
slovac — cu un palmares re
marcabil pe plan internațional 
— și a dorit-o foarte mult, el 
mai participînd la încă două 
ediții ale raliului, dar fiind ne
voit să abandoneze de fieca
re dată. Locurile 2—3 în cla
samentul general au revenit 
mașinilor sovietice marca VAZ 

1 fiOO (130 CP) șt «e datoresc 
îndemânării șl curajului echi-

pajelor : 2. V. Soots — F.
Puimaker și 3. frații N. Bolshin 
și I. Bolshin. Dintre echipajele 
românești, care au concurat pe 
mașini 
special 
- 100
clasat 
cuplu

Dacia 1 300 (pregătite 
în întreprindere — 80 

CP) cel mai bine s-au 
G. Urdea — D. Banca, 
tînăr. cu un pilot in 

frumoasă ascensiune. In cla
samentul general, alte echipa
je românești : " " “ ’
raș — O.
sile — I. 
por — A.
donuri de 
B. Krupa
Iul favorit șl L. Balint (defec
țiune tehnică). Clasament 
națiuni : 
nia. X 
5. R. D.
1. VAZ. 
bant.

11. N. Grigo- 
Scobai__ 13 S. Va-

Bălăuț. ...16. K. To- 
Szabo... Două aban- 
marcă ale piloților 
(Polonia), principa-

____ .. ___ pe
1. U.R.S.S. 2. Româ- 
Ungaria. 4. Polonia 
Germană. Pe uzine : 

2. I. A. Dacia 3. Tra-

Modesto FERRARINI



„Trofeul Steaua'1 la box Mii no dimineață in or

SPORTIVII DE LA STEAUA

(București) LAUREAII Al PENTATLONULUI ÎNVINGĂTORI LA 5 CATEGORII

ATLETIC ȘCOIAR
telefon). în 

vară, elevi 
profesionale 
și-au trimis 
rtlăi buni

DEVA, 20 (prin 
plină vacanță de 
din licee și școli 
din întreaga Ură 
exponenții pe cei
dintre ei — 500 din cei peste 
50 000 prezenți la prima etapă 
— la finalele pentatlonului a- 
tletic școlar, competiție spor
tivă de masă inițiată de C.C. 
al U.T.C. și organizată îm- clasați li s-au 
preună cu C.N.E.F.S., ajunsă 
acum la cea de-a 14-a ediție 
Și programată sub genericul 
mobilizator al „Daciadei". Pe 
stadionul de sub vechea ceta
te a Devei, Analiștii au oferit 
un frumos exemplu de ținută 
sportivă și de ambiție. Spre re
gretul lor și al organizatorilor, 
care au fost la înălțime, efortu
rile în Sprijinul reușitei s-au 
izbit de... starea vremii, ne
prielnică. mai ales în prima zi 
de concurs, cînd a plouat fără 
întrerupere. Cu atît mai lăuda, 
bilă apare comportarea Analiș
tilor.

La fete a cîștigat Valentina Lu- 
pașcu, de la Liceul de matemati- 
că-fizică din Dorohoi, județul 
Botoșani. Eleva prof. Ana Zoe 
Pompei s-a impus încă 
ma probă — 100 m — 
a încheiat-o în 13,4 s, 
bun timp înregistrat la 
ediție, pe o pistă care 
de apă. Valentina Lupașeu s-a 
clasat printre primele și în ce
lelalte probe, Iată rezultatele : 
4,86 m lungime. 8,30 m greu
tate. 1.40 m înălțime și 63,8 s 
pe 400 m. Punctaj general : 
3 325 p.. A urmat-o în clasament 
Agafia Cosae. de la I.iceul a- 
gro-industrial din Tr. Măgurele 
(Teleorman). (3 150 p). Manuela 
Bîrnea de la Liceul de filoso- 
fie-istorie nr, 2 București (3133 
p) și Daniela Ionașen de la 
Liceul ..Ecaterina Teodoroiu" 
din Tg. Jiu (3 034 n). Manuela 
Bîrnea a avut satisfacția de ă 
cîștiga primul loc și la proba 
de înălțime (1.55 m) împreună 
cu Marilena Mircea (Brăila), iar 
Cosac a încheiat prima în pro
ba de lungime cu 4.91 m.

La băieți primul loc a reve
nit lui Nicușor Stamate de la 
Liceul de maternatică-fizică nr. 
3 din București. După ce a cîș
tigat proba de 100 m cu 11,5 
s., laureatul pentatlonului s-a 
repetat șl în proba de lungime, 
cu 6,12 m. cea mal bună sări, 
tură din concurs. El s-a aflat

din pri- 
pe care 
cel mai 
actuala 
mustea

printre protagoniști și în cele
lalte probe, unde a obținut 8,10 
m la greutate. 1,75 m la înăl
țime și 2:08,5 pe 800 m. Puncta
jul general: 2 877 p. Pe celelalte 
locuri de pe podium : Uviu Ca- 
lancca. Liceul Mihai Eminescu" 
din Botoșani (2 803 p) și Nico- 
lae Costeâ, Liceul industrial 
nr. 4 Buzău (2421 p). Primilor 

- : • înmînat fru
moase cupe, diplome și pre
mii ■ în materiale sportive.

Paralel cu pentatlonul atle
tic școlar s-a desfășurat și 
concursul de ștafetă, competi
ție tradițională și ea. ajunsă 
la cea de a 6-a ediție. Spre 
marea satisfacție a gazdelor, 
pe locul I s-a situat reprezenta-, 
tiva Școlii generale nr. 7 din 
Deva (E)Ia Covaci, Gyengy 
Konsza, Marga Kcszeg și Sica 
Vest), care ș realizat cel mai bun 
timp în proba de 400 -4-300 +200 
4-100 : 2:17,9. Un gest frumos, 
aplaudat de toti cei prezenți, a 
fost acela al directorului școlii, 
prof. Mircea Miron, care, pre
zent la întrecere, le-a felicitat 
cu toată căldura. Școala gene
rală nr. 7. cunoscută pepinieră 
a gimnasticii, nucleul clubului 
sportiv școlar Cetate, se dove
dește și o pepinieră rodnică a 
atletismului feminin, probele de 
sprint. în urma echipei cîștigă- 
toare s-au situat : 2. Liceul nr. 
13 București (2;21,6). 3. Liceul 
„Nicolae Bălcescu" Craiova 
(2:23 5). 4. Liceul industrial de 
chimie Timișoara (2:23.8), 4—5. 
Liceul agro-industrial din Citim, 
brud (Alba). 6. Liceul industrial 
nr. 3 Roman.

în proba de ștafetă băieți 
(800 4- 400 -+ 200 + 100 m) un 
frumos succes a repurtat for
mația IJceuiui militar din Alba 
îulia (Mareei Pomohaci. Mitică 
Cosma, Liviu Tudor, Mircea 

cronome- 
în 

2. Liceul de filoso- 
nr. 2 București

Liviu Tudor.
Pancu), care a fost 
trat în 3:21,9. Au urmat 
clasament: 
fie-istorie _ ______
(3:22.9). 3. Liceul agro-indus- 
tri.nl d;n ~
(3:23.1). 4. Liceul „Nicolae Băl
cescu44 din Craiova (3:25,1), 5.
Liceuî industrial nr. 3 din Pi
tești (3:26.0), 6. Grupul școlar 
din Bistrița (3:27.4). EchipeW 
clașate pc primul Ioc li s-a de
cernat cîte o cupă din partea 
C.C. al U.T.C.

Salonta Bihor

Tiberiu STAMA

ACTUALITĂȚI DIN OINĂ
• S-au încheiat fazele de 

zonă ale campionatului natio
nal de oină nentru Juniori. 
Pentru turneul final, programat 
la Curtea de Argeș în perioada 
25—27 iunie, s-au calificat ur
mătoarele 10 echipe: 
Rîmnicelu (Buzău).. 
(Teleorman). Avintul 
ÎS.uceava). Torpedo 
(Brașov). Școala generală 
CIuj-Napoca. Motorul ___
Sprfe (Maramureș). Biruința II

Energie 
Crîngul 
Frasin 

Zărneștl 
17 

Baia

Gherăieșii (Neamț). Lumina 
Mărgineni (Bacău). Oțelul Tir- 
goviște si Oltul Drăgăncști-OIt.

• între 10 si 20 iulie se va 
desfășura, la Mangalia, tradi
ționala competiție de oină „Cu
pa Pionierul44, manifestare or
ganizată de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor în 
colaborare cu F. R. Oină. Vor 
fi prezente 22 de formații care, 
în aceeași perioadă, vor parti
cipa si la o tabără de instruire.

• PE UN TEREN 
lingă Sala sporturilor 
Ieși a fost prezentată

de 
din 

. .......... o
expoziție. de materiale spor
tive realizate prin auto
dotară de către Administra
ția bazelor sportive din loca
litate. Printre exponate erau: 
porțl de handbal, panouri 
complete de baschet, aparate 
pentru marcarea terenurilor

cui 1 Constantin Radu. • 
NUMEROȘI ELEVI din jude
țul Sibiu au participat Ia 
întreceri de orientare turis
tică și pentatlon atletic șco
lar, !n care pe primele locuri 
s-au clasat : la 14—16 ani — 
Cristei Ungar și W. Herbert 
(Lie. de matematică-fizică), 
Ia 17—19 ani Maria Mureșan 
și S. Mihăilă (Lie. energetic).

^CORțSPOHDENȚif

de sport, haltere, aparate de 
forță, diferite instalații pen
tru săli de sport etc. • DA
RABANI, cel mai nordic ora$ 
al țării, se află in plină dez
voltare urbanistică. Pe lingă 
alte edificii de interes obș
tesc. aici s-a dat, recent, în 
folosință o frumoasă sală de 
sport. • EDIȚIA 19S;j a „Ma
relui premiu al județului 
Vaslui" la automobilism, con
cura de viteză in coastă, 
Sanizat de Filiala A.C.R. 
localitate, s-a desfășurat 
un traseu de 4 km cu o
ferență de nivel de 400 m. In 
clasamentul general, primul 
loc a fost ocupat de Ovldiu 
Groapă (A.CiR. Iași), iar !n 
cel Județean s-a situat pe lo-

or
din 
pc 
dl-

respectiv atletul Lucian Ne
grea (Agnita). • LA ȘCOA
LA GENERALA NR. 4 DIN 
DROBETA TR. SEVERIN ti
rul eu pușca cu aer compri-, 
mat s-a răspândit mult, dato
rită inimosului profesor 
Gheorghe Vlădică, care cu 
pasiune și migală îndrumă e- 
ie-'li de aici in tainele tiru
lui redus. Recent, la un con- " 
cura desfășurat la Casa pio
nierilor șl șoimilor patriei 
din localitate, atit la băieți 
Cit ș! la fete, micii trăgători 
de la „generală* 4 au ocupat 
primele locuri, • VEȘTI blN 
tirgoviște : .Cupa pionie
rului" la handbal a fost 
ciștlg.’ită de Școala generală 
din comuna Văcărești — la

Sîmbătâ seara, la patinoarul 
,.23 August" din Capitală, 
disputat reuniunea finală din 
cirul turneului internațional 
box «Trofeul Steaua". Ca șl 
galele precedente, partidele 
fost a pil; ” 
realizînd 
sportive. 
cîștlgate de 5 boxeri dc- Ia clu
bul Steaua, 5 de la T-S.K.A. 
Moscova și unul din R.P.D. Co
reeană. .

Iată ctteva Însemnări de la 
gala finală. Tn primul meci s-au 
intilnit Virgil Iordaehe (Steaua) 
șl I.i On Ho (R.P.D. Coreeană),- 
u.n sportiv Înalt, rapid șl bun 
tehnician. Impunîndu-se in lupta 
de la distanță. Li On Ho a ob
ținui o victorie clară la puncte. 
La „muscă",- Alexandru Șchlopu 
si Al. Dugarov (U.R.S.S.) au rea
lizat un meci deosebit- de dina
mic. Mai insistent ini acțiunile . 
ofensive și mai bine pregătit fi
zic, Șchlopu l-a dominat ne Du
garov în cea de ă 
Intilnirii, obținînd 
puncte.

Din nou ne linia 
Iuții. Daniel Radu 
depășit la puncte 
Ciobotaru (Voința),

s-a 
ca
de 
in 

________  ._______ au 
; disputate, competitorii 

frumoase spectacole 
Cele 11 trofee au fost

forturi de a se ridica la valoarea 
adversarului au fost apreciabile. 
„Semiușorii" Haralambie Sultan 
(Steaua) și Țon Țo Un (R.P.D. 
Coreeană) au oferit celor pre
zent! un adevărat spectacol pu
gilistic de bună calitate, cu 
schimburi frumoase de lovituri, 
cu eschive și deplasări derutante, 
momentele de superioritate alter- 
nlnd. într-o dispută, în general, 
echilibrată, H. Sultan a primit 
decizia cu 4—1, La cat. ușoară. 
Al. Ostrovski (U.R.S.S.) a cîști 
gat prin neprezeritarea lui V. 
Ribakov — oprit de medic să 
boxeze. Partida 
Mihai Niculescu _ _
Vasile Gheorghe (Semănăt.)

ne

doua parte a 
victoria la

bunelor evo- 
(cocosl l-a 

pe Nipolae 
sportiv ' aflat 

într-o evidentă ascensiune valo
rică. La categoria pană, ștefan 
Dincă (Mașini unelte) l-a intîl- 
nlt pe unul ctintro ce! mal valo
roși component! ai echipei 
T.S.K.A. Moscova, Halii Lutma- 
nov. Boxer cu sarda inversă, 
ranid șl precis tn acțiunile o- 
fcnslve. Lulm'inov l-a denăsit la 
puncte pe Dincă, ale cărui e-

semimijloeillor 
(Steaua) șl 

.. . _ .. ■". ) 9
fost aprig disputată, dar mijloa
cele tehnice de exprimare au 
lăsat de dorit.- A cîștigat M. Nl- 
culescu, mai decis in atac, dar 
ia fel de vulnerabil în apărare.

La „mijlocie mică". Vi. Gar- 
bunov și T. Abdulin (ambii 
U.R.S.S.) au oferit o adevărată 
niostră de sportivitate, prin ma
niera corectă în care și-au apă
rat șansele. Tn final, a cîștigat 
(la puncte) Garbunov. „Miilo- 
ciul" de la Steaua Gheorghe Be- 
țeanu a avut numeroase reușite 
în întâlnirea cu Al. Beleăev 
(U.R.S.S.) dar. cedînd ‘ fizic, el 
a pierdut partida. V. Kacjanivschi 
(U.R.S.S.) l-a învins prin aban
don 2 pe Mareei Marcu <B. C. 
Brăila), la semigrea, iar Gheor
ghe Preda (Steaua) s-a compor
tat remarcabil în fața iul 
lanciauskas 
ronean de 
întrecut la

Asociația sportivă Metalul 
Plopeni a lansat invitații cicliș
tilor fruntași din întreaga tară 
nentru a particim la cea de a 
13-a ediție a tradiționalei aler
gări de fond „Cupa Metalul". 
Competiția, cuprinzînd trei e- 
tape. se va derula pe șosele 
montane (etapele I și II). pre
cum si pe un circuit înscris 
pe principalele bulevarde ale 
municipiului Ploiești (etapa a 
3-a). Dar iată programul com
plet al acestei interesante în
treceri. Etapa I — marți 22 iu
nie: Plopeni — Cheia — Plo- 
neni; etapa a H-a — 'miercuri 
23 iunie : Plopeni — Sinaia — 
Plopeni; etapa a IlI-a — joi

C.'

A.
(fostul campion eu- 

juniori) pe care l-a 
puncte.

Mihai TRANCA

24 iuni< 
municipi 

Ca Îs 
clistă de 
ta vor 
individu; 
pe Si K< 
clasamen 
ind vort 
ternă de 
sconteazi 
a unui ii 
tlisti doi 
«ibilitătil 
nalelor < 
fcemifond 
dual, fin 
Brasov. î 
4 iulie.

SE CUNOSC FINALISTELE „CUPEI RO
Aii luat sfirsit întrecerile de 

polo din cadrul „Cupei Româ
niei" (zoni Nord) desfășurate 
Ia Arad. Iată rezultatele înre
gistrate: VOINȚA CLUJ-NA
POCA — Crișul Oradea 7—7, 
Progresul Oradea 12—5 Rapid 
Arad 12—6. Mureșul Tg. Mu
reș 14—4, Politehnica Cluj-Na- 
poca 15—3. Ind. linei Timișoara 
17—6; CRIȘUL ORADEA - 
Progresul 12—8 Ranid 9—6, 
Mureșul 14—1, Politehnica 16—2, 
Ind. linei 16—7 ; PROGRE
SUL ORADEA — Rapid 14—8, 
Politehnica 8—7. Mureșul 13—5, 
Ind. linei 11—5; RAPID ARAD

— Poliței 
17—11, In 
TEHNICA 
Mureșul 1 
MUREȘU1 
i ei 10— 
inta 11 p 
p (67—37) 
Rapid 6 i
6. Mureșu 
0 p.

în turn.' 
tiei. progi 
august la 
Progresul 
București. 
Si Crișul <

STEAUA (m) Șl ȘTIINȚA BACĂU (f), CAMPIOANE L
(Urmare din pag 1)

Interesantă, echilibrată și 
destul de multe învățăminte 
fost întilnirea amicală de sări
turi în apă dintre echipele (for
mate din cîte un concurent pen
tru fiecare categorie de vîrstă) 
C.S.Ș. Triumf București și T.S.C. 
Berlin. întrecerea (desfășurată . 
la bazinul „23 August") s-%a în
cheiat la egalitate (fiecare for
mație a acumulat cîte opt vic
torii). dar, de fapt, a cîștigat 
fiecare concurent, care a avut 
prilejul să se • verifice la capătul.'.- 
unui stagiu de pregătire și la 
începerea altuia care (pentru 
unii dintre particip an ți) va în
semna ultima etapă înaintea 
participării la campionatul eu
ropean de- juniori (lună august, 
în Austria).

Clasamente (hi ordinea cate
goriilor . de vîrstă : 1935. 1966.
1987 și 1968) : BATEȚI. TRAM
BULINA 3 m : C. Pop (Trium'B 
477,55. p, T. Steinlger (TSC) 
460,35 p ; S. Heise (TSC) 458,95 n. 
C. Clfferciu (Tr.) 422,95 p ; M.
Franke (TSC) 436,90 p, C. Ilies
cu (Tr.) 357,10 p ,* A. Stabroy
(TSC) 409,55 p, A. Cherciu (Tr.) 
337,85 p : PLATFORMA : Pop
463,15 p. Steinlger 387,45 p : Heise 
432,25 p. C. Chefc’u 422.30 p * 
N. Lepăduș (Tr.) 387 20 p, Fran
ke 373,77 p : A. Cherciu 409 45 
p. Stabrey 356,40 p : FETE. 
TRAMBULINA 3 m t Ilka Bork 
(TSC) 420,45 r, 
(Tr.) 405,80 p :
(TSC) 460:75 p. 
(Tr.) 419.95 p :
mir (Tr ) 413,20 ____  _____
(TSC) 389,70 ; Ileana Pîrjol (Tr.>
341.45 p. . UI riche Rnnisch (TSC)
363,75 ; PLATFORMA : Bercaru
341.45 p, HIriche Raniseh (TSC) 
314,10 p : Koeh 354 85 p. T’mar 
328,30 p ; Abicht 288.45 n. Dra- 
gomir 237.45 p ; Pîrjol 316,85 p. 
Bischoff 299,45 p.

Is.abela 
Simona 
Cristina

Andreea 
p, Silke

Berea rit
Koch

Timar
Drasro-
Abich4

jocului aflîndu-se dinamoviștii. 
Au înscris : Roșea 7, Messmer 

■’>. Bota 4. Nicolescu 4, Mintiei 
3, Dumitru 2, Chicomban 2, 
Donca 1. respectiv M. Voinca 
9. Lupui 4. Flangea 3. Miro- 
niuc 2, Boroș 2. Marta 2, Ha- 
bcrpursch 1. Covaciu 1 și Oros 
l. (C. GRUIA - coresp.).

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
25—19. Meciul — disputat vi
neri. în Palatul sportului și 
culturii, ca si partida Steaua — 
Dinamo a fost, oină în min. 10, 
la discreția timișorencelor, care 
conduceau cu 5—1 și păreau că 
vor reuși... surpriza. Dar forma 
bună a Rodicăi Grigoraș, ca și 
a foarte tinerei Ecaterina Min- 
cu, elevă a fostei mari handba
liste a tării noastre. Irina Cii- 
movschl, au făcut ca scorul să 
devină egal (5—5 în min. 14). 
Din min. 29. Confecția s-a de
tașat. mărindu-și avantajul pe 
măsură ce se apropia fluierul 
final si cîștigînd pe merit. Au 
înscris : Grigoraș 10. Mincu 7, 
Simion 4. Mălureanu 2. V. Con- 
stantinescu 1 și Nu tu 1 — pen- 

. tru Confecția. Ștefanovici 8,

fete (prof. C. Dinulescu) șj 
Școala generală nr. 4 Mo- 
reni — la băieți (prof. T. 
Cotei). Cei mai tehnici jucă
tori au f-ost Elena Dobre (Va- 
iea Voievozilor și Decebal 
Dădu (Moreni). Campionii 
județului Dîmbovița la tenis 
(copii) au devenit : Claudia 
Neacșu, Nicușor Ichim, Ma
riana Colțoiu (tofi de la 
C.S.S. Tirgoviște) și Călin 
Zamfir (Metalul Tirgoviște) 
• TENISMANH de la Elec
trica Timișoara au întreprins, 
recent, un turneu în Iugo
slavia unde au susținut trei 
jocuri : cu Steaua Roșie Bel
grad, campioana Iugoslaviei, 
fi—6 și cu Dinamo Pancevo 
(două meciuri) 5—3 și 7—3 
Din formația timișoreană s-au 
remarcat Nadia Becherescu. 
Radu Opreănu, Toader Dan și 
Lucian Gillea. • LA BISTRI
ȚA a avut loc ediția a IT-a 
a „Cupei Consiliilor agro-in- 
dustriale". Ia care au fosl 
prezenți numeroși tineri din 
mediul sătesc. Printre cîști 
gători s-au numărat : Venuș 
Negrilcști — la oină. Șoimii 
Căiarul Mare — la handbal 
fete, Viitorul Josenii Bîrgău 
lui — Ia handbal băieți, Ma
ria Badiu (Chinteînlc) și Ni
colae - -
tenis 
Culac 
pice.-

Doană (Rebra) — la 
de masă și Angelina 
(Ilva Mică) — la po-

KELATARI DE LA ; I, Io- 
neșcu, C. Nour, O. GuțH, M, 
X^lorea, D. Moraru-Slivn», V., 
Maiiafu, M. Avanui, CV Creții 
și Fl. Toma.

Luțaș 5. Popăilă 2, Ștefan 2, 
Vasu 2 — pentru Universitatea. 
Au arbitrat bine V. Erhan și
1. Nicolae (Ploiești).

Ion GAVRILESCU
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

PQCA — MUREȘUL TG. MU
REȘ 26—28. Meci interesant 
doar datorită cursei Măriei Dor- 
go pentru ciștigarea „Trofeului 
eficacității". Intens sprijinită 
de către coechipiere si specu- 
lînd breșele din apărarea gaz
delor, ea și-a atins ținta, în
scriind de 19 ori 1 Tn replică, 
golgetera echipei clujene. Dori
na Damian, a marcat 15 goluri. 
(N. DEMIAN — coresD.).

C.S.M. SIBIU — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 26—26. Cu 
un joc sub posibilitățile lor, 
sibiericele s-au chinuit pur și 
simplu pentru a smulge un egal 
oaspetelor... După aspectul ge
neral al partidei. bucureșten- 
cele — cu un ioc mai curajos 
în atac — ar fi putut obține 
victoria. Cele mai multe goluri 
au fost marcate de Oncu 10, 
Hoffner 6, Oțelea 2 și Macarie
2. respectiv Popa 7, Caramalău 
7. Manolescu 4 și Sasu 3. (I. IO- 
NESCU — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — TEROM 
IAȘI 25—21. Studentele s-au

REZULTATE TEHNICE (etapa a XXII-A, ULTIMA) 
MASCULIN

Steaua — Dinamo București 
Constructorul CSU Oradea — Știința Bacău 
Politehnica Timișoara — Relon Săvineștl 
Petrolul Teleajen — Universitatea CIuj-Napoca 
Universitatea Craiova — Constructorul Arad 
Dinamo Brașov — H. C. Minaur Baia Mare

FEMININ
Confecția București — Universitatea Timișoara 
Universitatea CIuj-Napoca — Mureșul Tg. Mureș 
C.S.M. Sibiu — Progresul București 
Știința Bacău — TEROM Iași
Constructorul Baia Mare — Rulmentul Brasov 
Hidrotehnica Constanța — Textila Buhuși

„TROFEUL EFICACITĂȚII" OFERIT DE ZIARUL 
MASCULIN

1. VASILE STINGĂ (Steaua) a 
înscris în 22 de etape 214 goluri;
2. Alexandru Ffilker (Politehnica 
Timișoara) 178 ; 3. Dan Petru (U- 
niversltatea CIuj-Napoca) 159 ;
4. Benone Nicolescu (Dinamo Bra
șov) 150 ; 5. Marian Dumitru
(Steaua) 148 ; 8. Gheorghe Stroe 
(Petrolul Teleajen) 136.
CLASAMENTELE CELEI DE A

MASCULIN
1. STEAUA
2. Dinamo B.
3. H.C. Minaur
4. Dinamo Bv.

Poli Timiș. 
U. Cj.-Nap. 
Consta*. Ar. 
U. Craiova 
Con str. Of. 
Relon Săv. 
Știința Bc. 
Petrolul

25-22
28-22
18-15
32-32
24-18
28-25

25-19
28-28 
28-24 
25-21
19-19 
28-28

(14-11) 
<15- 9) 
( »- 9) 
(20-15) 
(14- 8) 
(14-12)

(12-11)
(14-13) 
(11-13) 
( 9- 8) 
(14-18)

„SPORTUL* 
FEMININ .

1. MARIA DORGO (Mureșul Tg. 
Mureș) a înscris In 22 de etape 
204 goluri ; 2. Rodlca Grigoraș 
(Confecția București) 192 ; 3. Ma
riana Oacă (Rulmentul Brașov) 
189 ; 4. Maria Tbrflk (Știința Ba- • 
cău) 170 ; 5—6. Elena Ciubotarii 
(Textila Buhuși) ți Iuliana Dl- 
mofte (Hidrotehnica Constanța) 
die 159

24-a EDipi A DIVIZIEI „A*

8.
I.
1.
1.
8.

10. 
11. 
12.

FEMININ
22 21 0 1 595-476 64 1. ȘniNTA Bc. 22 16 1 5 516-442 5522 16 2 4 528-448 56 2. Progresul 22 12 5 5 425-394 5122 14 2 6 492-413 52 3. U. Timiș. 22 13 0 9 461-445 4822 13 1 8 545-503 49 ț. Confecția 22 12 2 8 485-470 4822 11 1 10 492-480 45 3. TEROM Iași 22 12 0 10 473-434 4622 8 3 11 506-506 41 6. Rulmentul 22 10 4 8 445-421 4622 • 0 13 422-464 40 7. Mureșul 22 10 2 10 492-474 4422 • 0 13 476-532 40 8. C.S.M. Slb. 22 10 1 11 448-469 4322 • 1 13 458-476 39 8. Hidroteh. 22 8 2 12 442-463 4022 C 3 13 429-473 37 10. Textila 22 7 4 11 442-483 4022 7 0 15 454-496 36 11. Constr. B.M. 22 6 4 12 431-477 3822 3 1 18 441-571 29 12. U. Cj-Nap. 22 3 1 18 447-555 29

„CUPA BlLEA" LA SCHI
In munții Făgăraș, In căldarea 

glacială de la Bilea-Lac, s-a dis
putat, zilele trecute, cea de a 
V-< ediție a „Cupei Bile»". A 
avut loc o cursă de slalom spe
cial cu M de porțl in 2 manșe, 
1» care au fost prese» țl sportivi 
șl sportive din Județul Sibiu. 
IATA CIȘT1GATORU: " fetițe:

Christiane Herbert (Cisnădie). 
băieți: Tom Binder (Cisnădie). 
junioare: Astrid Fleischer (Sibiu); 
Juniori: Peter Vernescu (Sibiu), 
senioare: Rosei Simonis (Sibiu), 
■eniori: Gheorghe Ornată (Si
biu). Trofeele, transmisibile, au 
revenit )a această ediție lui A»- 
Irid Fleischer șl Peter Vernescu.

L. CIUBUTEANU — Coresp.

desprins d 
în min. 54. 
fost echilil 
reușind să 
în general, 
multe faze 
cu aplauze 
de spectato 
rea 10. T6ri 
cu 3. Călin 
șor 1 — pi 
Covaliuc 6. 
Vișan 2. Sa 
Marinese 1 
Iași. (I. IA)

CONSTRl 
MARE — 1 
ȘOV 19—19. 
care cauză 
dele n-au rc 
tilnir- în c 
nro. j pern 
Iacob 6. Caz: 
ter 3 și Bate 
Oacă 7. Pa( 
Furtuni 2 și 
trai oaspete, 
resp.).

HIDROTE1 
ȚA — TEXT 
28. Joc de f 
care oaspete! 
pul initiativ, 
să egaleze in 
cat : DiLuifte 
ioroagă 4. C 
nealt 2 si N 
Hidrotehnica 
taru 14 Fodo 
cliș 3. Leont 
pentru Texti 
NACHE — c

wrnNisrni
REZULTASEM 
PRONOSPORT

I. Spania — 
H. Chile — 

IB. I.C.I.M. - 
IV. Petrolul ■ 

V. Vict. Teci 
VI. C.S. Bote;

vn. Energia Si 
VOI. Vlit. Vasta 

IX. Carpați M 
X. F.C.M. Re 

XI. C.F.R. Cj- 
XTL Rapid Ara 

xni. Olimpia S. 
Fond total de 

lei.
• Rezultatul 

puteți afla de 
nosport.

SPOI
înainte de 

mețle, excurt 
vaeanțA, coi 
Aeroba estiva 
necesare pen 
camping.

Un bogat *1 
tlment de m 
eanțe*-, petrec 
ber în mod > 
tiv găsiți in 
specialitate ați 
TIS GENEBjI 
LE A MUNIC 
ItBțTl.



CLISM I
circuit in I

Șl „CUPA ROMÂNIEI111

(Urmare din pag 1)

DINAMO A CIȘTIGAT
EVENT", DUPA 18 AN!

aetiție ci
tata accas- 
clasamente 
ie, pe eta- 
rn și un 
orilor. Fi- 
cursă in- 

mploare se 
a la start 
năr de cl- 
erifice po- 
laintea fi- 
>t la fond, 
mp indivi- 
amate la 
30 iunie —

I
I
I
I

a intrat singur in 
șutat în Moldovan, 
oasnetii au avut și 
deschiderii scoru-

LA POLO
Mureșul 

—6; POLI- 
lPOCA — 
linei 8—6; 
ÎEȘ — Ind. 
■nt: 1» /o- 
l. Crișul 11 
isul 8 p; 4. 
shnica 2 p;

Ind. lînei
al competi- 
■e 20 și 22 
-au calificat 
ști, Rapid 
gluj-Napoca

WBAL
tîrziu. abia 

unei, jocul a 
>ele formații 
pe parcurs, 

c plăcut, cu 
se. răsplătite 

peste 2 000 
înscris : Flo- 
onte 3, Hriș- 
ea 1 și Lup- 
■iinta Bacău. 
5. Corban 5, 
kvădanei 1 si 
tru TEROM

corcsp.).
JL BAIA 
NTUL BRA- 
I crispat, din 
it mult, gaz- 
cîștige o in

ii con ’’îs a-
Au n„. ,cat ;■ 

Vasile 3. Pet- 
ler+u gazde.

Marian 4, 
ea 1 — pen- 
EMEȘ — ȚO-

CONSTAN- 
BUHUȘI 28— 

modestă, in 
avut tot tim
idele reușind 
mis. Au mar- 
ritK.I 8. Mo- 

Bocă- 
pentru 
Ciubo- 
3. Ra-

iru 3.
1 —
tanta.
Buftea
i Varga 1 — 
ihuși. (P. E-

I
I
I
I
I
I
I
I

superioritatea teritorială, dar 
raportul de suturi în min. 33, 
de pildă, era doar de 2—2 ! O 
mare ocazie de gol a avut D- 
namo în min. 30. cînd Drago
mirescu a pasat neglijent îna
poi, Custov 
careu, dar a 
După aceea, 
ei iar șansa
lui. dar fundașul Sepi din ca
reul mic. a „lobat** peste Mo- 
raru, dar și peste bară, A ratat 
apoi Mulțescu (min. 42). iar in 
minutul următor (43) avea să 
se deschidă scorul. La o cen
trare, in diagonală. Văetuș a 
trimis cu capul in careu, băimă- 
renii au respins, a șutat Dinu, 
a respins portarul Moldovan in 
picioarele Iul IORDACHE care 
a înscris, de la 8 m, 1—0. Re
priza marilor ratări, am spune 
noi. cu Mulțescu si Buzgău in 
prim-plan.

După pauză, Dinamo a pornit 
din nou la atac din start, dar 
Iordache a șutat pe lingă poar
tă. Și cînd bucureștenii domi
nau, ceilalți... au egalat. La o 
degajare lungă (min. 48), Buz
gău a prelungit cu capul și 
DRAGOMIRESCU. cu un șut 
din volcu, din colțul careului 
mare, a Înscris un gol frumos, 
făcind inutil plonjonul lui Mo
rarii. Deci, 1—1. Treziți de a- 
cest neașteptat duș rece, cam-

pionii au luat treaba în 
și au avut o perioadă de 
ximativ 10 minute foarte 
După ce în min. 52. la 
lui Văetuș, portarul Moldovan 
a deviat balonul care se în
drepta spre gol, în min. 58 Di
namo a luat din nou conduce
rea : Văetuș I-a deschis pe Ci
rac, acesta a centrat precis și 
DUDU GEORGESCU, avansat 
in primă linie, acolo unde ii 
este locul, și nemarcat de ni
meni, a înscris cu capul : 2—1. 
A ratat incredibil Iordache 
(min. 61), dar mai *tîrziu, în 
minutul 63, DUDU GEORGES
CU, după ce a driblat doi ad
versari, » intrat pe „bulevar
dul** dintre fundașii centrali 
adverși și a înscris cu un șut 
puternic sub bară : 3—1. Fi
nala era jucată. Dinamo liniș
tea jocul, iar replica băimăre- 
nilor scădea văzind cu ochii. 
Și totuși scorul final avea să 
fie 3—2. în min. 82, Dragomi
rescu a scăpat singur in careu, 
intrase in unghi destul de greu, 
dar Moraru l-a faultat și lo
vitura de la 11 m a fost trans
formată cu un șut puternic și 
precis de către KOLLER. O 
repriză salvată de golul lui

La baschet feminin

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te
lefon). In dubla îhtilnire ami
cală de baschet feminin dintre 
selecționata divizionară româ
nă și cea a orașului Leningrad, 
echipele și-au împărțit vic
toriile. Sîmbătă, baschetbalis
tele sovietice au dominat net 
o foi-mație care și-a subapre
ciat posibilităle ; duminică. în 
schimb, sportivele noastre au 
luptat cu multă ambiție și 
s-au revanșat, la capătul unui 
meci în care s-au remarcat 
Ștefania Borș, Lucia Grecu 
și Măndica Ciubăncan. Scoru
rile jocurilor : sîmbătă. 98—80 
(49—34) pentru oaspete ; dumi
nică : 74—64 (40—36) pentru
.gazde. Au înscris : Borș 20+20. 
Ciubăncan 25+23. Grecu 5+13, 
-Hoszu 7+9. Simioană 8+3, Ha
giu 2+0. Bodea 0+1, Bolovan 
7+5. Rodica Pană 6+0 pentru 
gazde. respectiv Radionova 
7 + 18. Glomova 19+8. Ovclne- 
kova 2+0. Harina 10+4. Gnlis- 
ka 17 + 11 
Kuznețova 
14+7. Arbitri : E. Tuka

Șoîohova 15+4, 
15+12. Kalvans 

A- 
Coiumban (sîmbătă), G. Isofa- 
che — V. Constanți nescu (du
minică), toți din Cluj-Napoca.

di sial loio pponospori hromAZA
CONCURSULUI
20 IUNIE 1982

,'osia via
JT.
apid Buc. 
oi mii
- Gloria Bz.
— FCM Gl.

9
2
1

X 
X

a — Chimica 1 
Unirea Focș. 1 
— Unirea A. 1

— Aurul Brad 1 
>. — U.M.T. 2
— Înfrățirea X
— Min. Cavnle 1 
jtiguri : 273.209

mulul meci îl 
agențiile Pro-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 20 IUNIE 
1982. Faza I: EXTRAGEREA I: 
12 45 1 36 40 17; EXTRAGEREA 
A Il-a : 29 27 41 26 4 13 ; EX
TRAGEREA A IlI-a : 12 2 41 24 
40 1 ; EXTRAGEREA A JV-a : 
22 2 30 28 15 1 ; FAZA A Il-a : 
EXTRAGEREA A V-a : 36 40 
28 39 19 ; EXTRAGEREA A 
Vl-a : 34 11 9 30 38 ; EXTR A. 
GEREA A VII-a : 26 41 25 4 38 ; 
EXTRAGEREA A VIII-a ; 34 33 
8 9 2. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 1.016.550 lei.

IRTICOLE PENTRU
T TURISM CAMPING

serios 
apro- 
bună. 
șutul

Dragomirescu și de jocul bun 
ai lui Dinamo din perioada de 
care am amintit, cînd Dudu 
Georgescu a înscris cele două 
goluri. Pe alocuri, destulă a- 
patie și exemplul cel mai con
vingător ni l-a dat Mulțescu, 
cînd din...........
terenului 
casă. Așa 
rloară din .
dere, Dinamo a învins pe me
rit și victoria ei nu poate fi 
contestată.

Arbitrul S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin), ajutat la 
linie de Cr. Teodorescu (Bu
zău) și M. Șalomir (Cluj-Na- 
poca), a condus bine următoa
rele formații :

cercul de la centrul 
a trimis mingea a- 
cum spuneam, supe- 
toate punctele de ve-

DINAMO : Moraru — I. Ma
rin, DINU, Bumbescu. Stredie 
— Mulțescu, D. GEORGESCU, 
CUSTOV — Iordache, Văetuș, 
ORAC.

F.C. BAIA MARE: Moldo
van — Sepi. Borz, TĂTARAN, 
Koller — Ene, R. PAMFIL, 
Sabău — Dragomirescu, Buz
gău (min. 65 Caciureac), Roz
nai.

Au primit cartonașe galbene : 
Tătăran, Iordache și Caciureac.

IERI, ÎN DIVIZIA
SERIA I

C.S.M. SF. GHEORGHE - DELTA 
TULCEA 1-0 (1-0)

SF. GHEORGHE, 20 (prin te
lefon). Partidă de mare luptă, 

■ in care rezultatul .. .
semnul incertitudinii pînă în ul
timul minut de joc... deși echipa 
gazdă reușise deschiderea sco
rului, in min. 43, prjn Adorjan. 
Spunem aceasta deoarece echipa 

Julceană a venit ' ~~
ghe să-și vindă 
evident, datorită’ 
nu prea roze din 
cui a ' ' *
nic și 
delor, 
rează, 
pirații 
vram, 
o schimbare potrivită. ________
clndu-1 în teren pe Adorjan, în 
locul lui lancu După numai 3 
minute de la intrarea sa in joc, 
Adorjan a reușit, cum spuneam 
mai sus, să Înscrie cU capul, 
singurul gol al partidei. După 
acest gol, tulcenii nu renunță la 
luptă, din contră, par mâi în- 
dirjiți. dar din sumedenia ' de 
faze create la poarta gazdelor 

•nu .reușesc să concretizeze Rusu
(min. 44 șl 
"* Tonescu 

r de
,—_ (min. 
am notat 
(min. 53 — 
m. ! șl 
tripla ratare din min. 60, 
pe rind, Siklodi a șutat în 

. a reluat în
. „■ a trimis .. .. 

poartă Elekeș. Sfi'rșitul jocului 
este incandescent atacîndu-se do 

părți.
I M. Ludoșan (Sibiu) a 

condus foarte bine următoarele 
formați: : C.S.M. : Szabo —
Benczik, Slmlon, KARANCI, Bo- 
roș — Elekeș, LACATUȘU, RA
DULESCU — Partin, SIKLODI, 
lancu (min. 40 ADORJAN). DET.- 
TA : Procop — Constantin, CA- 
ZACU, Stan, Ingea — Tusein, 
Rusu, BADESCU — Gheorghe 
(min. 75 Țucă ; min. 80 Badea), 
Belea, IONESCU.

Aurel PĂPĂDIE 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — I.M.U.

MEDGIDIA S—1 (1—1). Au în
scris! : Roșea (min. 41). Ivanov 
(min. 53 și 77), respectiv Bărbuș 
(min. 13).

C.S. BOTOȘANI — F.C.M. SI- 
DERURGISTUL GALAȚI 1—1 
(0—0). Autorii golurilor : Burcea 
(min. 50) pentru C.S. Botoșani. 
Gogoașe (min. 80) pentru F.C.M.

VIITORUL GHEORGHENI — 
CONSTRUCTORUL I-AȘI 6—0 
(2—0). Au marcat : Ciorccri (min. 
34), Dartha (mill. 35 șl 65), Balaș 
(min. 55), Eroș (min. 82) și Far
kas (min 86).

VICTORIA TECUCI — GLORIA 
BUZĂU 0—0.

C.S.M. SUCEAVA 
LĂȚI .5—1 (1—1).

■rilor : Radu (min. 
Chiriță (min. CO), 
64 și 69), Cașuba 
-pectiv Lala (min.

VIITORUL MECANICA VASLUI 
— UNIREA DINAMO FOCȘANI 

Au înscris : Ama
ss din

stat sub

«a
■

I

I
I
I
I
I

la Sf. Gheor- 
scump pielea, 
situației sale 
clasament. ,To- 
bun nivel teh-fost de un

spectacular. Victoria gaz- 
altfel meritată, se dato- 
zieem noi, șl bunei lns- 
a antrenorului Silviu A- 
care în min. 40 a făcut 

introdu!-

174). Ion 
temerar 
Belea (

I

63), Bădescu (min. 
(min. 57 — blocat 
portarul Szabo) ți 
87). De la C.S.M., 
ratările lui Siklodi 
reluare afară din 6 

mn. 88). și, mal

I tarul . Procop.
‘Rădulescu și 
'poartă Eicke*

I ambele p5 
.Arbitrul 

condus

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ales, 
cînd, 
por- 
bară 

peste

— C.S.U. GA-
Autorii golu- 
38 din 11 m). 
Neacșu (min. 

(min. 88), res- 
80).

pleca în dru- 
, concediu sau 
}Iet*ți-vA „gar- 
,• cu articolele 
ii sport-turism-

Oiversificat «or- 
•fâ dedicat Ta
rii tim«»dul 11- 
leut ți tnstruc- 
nagaalnele de 
irțintod DIREC- 
LK COMERCIA* 
PHJLVI BUCU-

• ALPIN — Bd. N. Bălcea- 
cu nr. tt;
• CABANA — Bd. 1(48 nr. 

3;
• SPORTIVILOR 

Lipscani nr. (7;
• TINERETULUI 

Dorobanți nr. 10;
• MACUL ROȘU — Btr. 

Lipscani nr. 37 și UNITĂȚILE 
din :
• Bd. 1 Mai nr. M A;
• Bd. Pieii;
• Șos. tancului nr. 113 C.

Str.

Calea

I
I
I
I

3—2 (3—2).
randel (min. 1.5 și min: 
11 ml. Mardare (min. 31). tespec- 
tlv Kusu (min. 7), Burlcanu 
(min. 28)..

POLITEHNICA IAȘI — RELO- 
NUL SAVINEȘTI 9—1 (3—1). Au 
marcat : Ncmțcanu (min. 3, min. 
S2 din 11 m, min. 77 și 07), Cioa
că (min. 27), Simionaș (min. 35 
și 70), Florean (min. 50 șt 82), 
respectiv Grigorc (min. 4).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA— 
GLORIA BISTRIȚA 2—0 (2—0) —
disputat în ziua de 10 iunie.

(Relatări de la C, Rusu, T. 
Ungureanu, C. Malnași, V. Do- 
ruș, I. Mindrcscu, M. Florea 
M. Maeovei).

ULTIMA ETAPA (duminică 27 
Iunie) : Constructorul Iași —
Ccablăiil P. Neamț (0—5), I.M.U. 
Medgidia — Viitorul Mecanica 
Vaslui (1—0), Raionul Săvlnești 
— Victoria Tecuci (0—3), Gloria 
Bistrița — Viitorul Gheorghenl 
(0—0), F.C.M. Sideru+gistul Ga-

si

Așadar, in finală, surpriza nu s-a produs : Dinamo 
ciștigat, cum era normal, și Cupa .'

Dar o surpriză, plăcută, am înregistrat, totuși, ieri, 
marele stadion „23 August" : această curajoasă formație 
măreană care a dat o frumoasă replică echipei campioane, 
egalind-o la un moment dat, la începutul reprizei secunde, 
pe tabela de marcaj, după ce — in joc — fusese egală cam
pionilor timp de 45 de minute. Pentru o divizionară B, care 
eliminase pe parcursul întrecerii atltea formații din primul 
eșalon, a pierde finala Cupei României cu 2—3 (in fața 
noilor campioni ai țării !) este o veritabilă performanță, așa 
Incit F.C. Baia Mare merită o călduroasă stringere de mină. 
Pe care iubitorii fotbalului i-o acordă cu inima deschisă, 
insoțind-o de urările lor de succes in „Cupa Cupelor" (in 
care ne va reprezenta la toamnă) ca și in... ediția viitoare 
a Diviziei „B“. Pentru că, după lotul de care dispune (să 
nu uităm că Sabău, Koller, Roznai sini jucători care au 
trecut prin loturile naționale), echipa maramureșeană are 
drept sd aspire la mai mult in fotbalul nostru...

Să dăm insd Cezarului ce-i al Cezarului și — înainte de 
orice — sd felicităm pe Dinamo pentru „eventul" din acest 
an, reeditare a performanței sale similare din 1964. Cam
pionii. au ciștigat teri deplin meritat, mai ales pentru repriza 
secundă, cînd (d.upă 1—1) au știut, ca o echipă mare, să for
țeze victoria, detașindu-se în citeva minute la 3—1, grație 
jocului lor combinativ (exemplară faza golului al doilea : 
Văetuș, Orac, Dtidu Georgescu) și... talentului de golgeter al 
lui Dudu, eficace și din postura de mijlocaș.

Celui de-al zecelea campionat ciștigat. Dinamo ii adaugă 
a patra Cupă, încheind astfel in aplauze unul din cele mai 
frumoase sezoane din istoria acestei valoroase echipe.

Bravo dinamoviștilor ! Și lor, o urare de succes in Cupa 
Campionilor ! Și cit mai multe meciuri ca acea memorabilă 
partidă din 4 noiembrie ’81, cu Internazionale !

Radu URZICEANU

a
pe 

băi-

SCORURI MARI
lațl —C.SM. Sf. Gheorghe (0—1), 
Gloria Buzău — C.S.M. Suceava 
(1—3), C.S.U. Galați — Poli
tehnica Iași (1—4), Delta Tulcea 
— C.S. Botoșani (0—5), Unirea 
Dinamo Focșani — F.C.M. Pro-

PETROLUL PLOIEȘTI - ȘOIMII 
I.P.A. SIBIU 3-0 (3-0)

greșul Brăila (0—1)
1. POL!. IAȘI 33 21 5 7 76-34 47
2. C.S.M. Sv. 33 18 5 10 68-34 41
3. Gloria B-ța 33 16 8 9 59-25 40
4. Unirea D. Foc. 33 16 4 11 46-30 40
5. Gloria Buzâu 33 16 6 11 43-22 36
6. C.S. Botdșani 33 15 5 13.62-41 35
7. F.C.M. S. Gl. 33 12 9 12 44-33 33
8. F.C.M. BrâUa 33 12 9 12 41-36 33
9. C.S.M. Sf. Gh. 33 13 7 13 49-45 33

10. Viit. Gheorgh. 33 13 7 13 40-43 33
11. Viii. M. Vaslui 33 15 3 15 39-48 33
12. Cechlâul P. N. 33 10 6 14 44-44 32
13. I.M.U. Medg. 33 13 6 14 33-48 32
14. Delta Tutcea 33 13 5 15 37-46 31
15 C.S.U. Galați 33 13 4 16 44-60 30
16. Constr. lași 33 11 5 17 39-64 27
17. Victoria Tecuci 33 9 4 20 16-58 22
18. Relonul Sâv.

SERIA
33
A

2
II

10 21 20-89 14
l-a

-este foarte aproape de a marca 
Insă Stănil (min. 50) șl Lie (min. 
55), ratează de la numai 3 m ! 
In continuare gazdele domină 
teritorial, supunindu-șl adversa
rii unul puternic pressing, dar 
apărarea bucureșteană respinge 
prompt. Cu trei minute Înainte 
de final Cojocaru scapă pe con
traatac dar portarul Coama res
pinge balonul. în min. 88 gazdele 
irosesc ultima și cea mal mare 
ocazie de gol prin Meszaroș.

A arbitrat bine V. Azitohi 
(Iași) următoarele formații : 
I.C.I.M. ; COSMA — Szabo, Cră- 

Lupuțan, 
■ SIȘCA 

Stănil

telefon).PLOIEȘTI, 20 (prin 
înaintea ultime: etape, petrolul 
a acumulat punctele necesare 
promovării în prima divizie, la 
capătul unul joc bun, cu multe 
faze de calitate. învlngînd una 
dintre cele mal valoroase com
ponente ale seriei. Gazdele, oare 
au reușit unul din cele mal 
bune jocuri din acest sezon, au 
dominat partida de la cap la 
cap, reușind să .se impună încă 
din prima jumătate a întîlnlrii, 
cînd tabela de marcaj indica sco
rul de 3—0. înscriseseră în or
dine : Tom* (min. 26), care ■ 
încheiat cu un șut senzațional, 
de la 25 m, la vlnclu, o acțiune 
personală de atac; Cozarec (min. 
32), care a reluat cu genunchiul, 
sus, Ia colț, o centrare a lui 
Libiu după o cursă a acestuia 
de 40 m pe extrema stingă, șl 
Toporan (min. 35). el „ștergînd** 
batonul, cu capul, la o lovitură 
de colț executată de Cojocaru. 
După pauză, oaspeții au încer
cat, Strîngîndu-șl rîndurlle și lup- 
tlnd exemplar In 10 oameni (în 
min. 55 Barna s-a accidentat șl 
a părăsit terenul, cele două 
schimbări fiind efectuate...), să 
evite majorarea scorului, ceea 
ee au reușit, aceasta și pe fon
dul unei mal reduse concentrări 
în joc a Petrolului, care, sigură 
de victorie, s-a jucat în cîteva 
rîndurl cu mari ocazii de gol. 
In ansamblu, un meci frumos, 
disputat In limitele sportivității.

Arbitrul I. Medveș (Oradea) a 
condus foarte bine formațiile : 
PETROLUL : Haralambie — CO
JOCARU. Stanciu, BUTUFEI, 
TOMA — Bratosln (min. 58 
Pancu), COZAREC. ȘTEFANES- 
CU — Grigore. TOPORAN (min. 
68 Crîngașu TI). Libiu. ȘOIMII 
l.P.A. : V. Dumitru (min. 46 
SEBIU), Rusu. Șoaltă, BARNA. 
Curtean — Rotaru Turlea, BE
LEAUA — Bîrsan (min. 46 Mar- 
cu). Coldca. Ormenlsnn.

Mihai IONESCU
I.C.I.M. BRASOV - RAPID 

BUCUREȘTI 0-1 (0-1)
BRAȘOV, 20 (prin telefon), 

începutul locului aparține echi
pei brașovene care s-a dovedit 
mat insistentă în fața porții for
mației rapidiste, însă ataoanții 
săi n-au reușit să-l învingă pe 
I. Gabriel. Deși lipsiți de apor
tul lui Ion Ion și șt. Popa, bucu
reștenii îșl organizează mai bine 
jocul la mijlocul terenului de 
unde sînt lansate cu predilecție 
cele două extreme, Cojocaru șl 
Manea, tn minutul 35 Manea, 
singur cu portarul în față, ra
tează o bună ocazie. In minutul 
următor avea să fie Insă 1—0 
pentru Rapid : Cojocaru primeș
te o minge pe partea dreaptă a 
terenului, urmează o cursă ra
pidă, trece de ultimul obstacol 
(fundașul T.ie), centrează tn fața 
porții șl Manea înscrie cu capul. 
In minutul 37 putea să fie 2—0, 
dar Șutul aceluiași Manea,. din 
lovitură rberă de la 10 m, a în- 
tflntt bara.

Tn partea a doua a jocului 
I.C.I.M. se află în ofensivă și>

arbitrat bine 
următoarele 
COSMA — 

chin, Lie, Ghlleanu _ 
Stancu (min. 75 Dărănuș),
— Meszaroș, ADAMI, 
(min. 78 Cjobanu).

RAPID : I. GABRIEL — 
cu, PIRVU, Belu, Ispas 
COLAE, Tlță, Petruț — 
CARU, Damaschln, MANEA.

Vasile IORDACHE
METALUL PLOPENI — AUTO

MATICA BUCUREȘTI 6—0 (2—0). 
Au marcat : Spiridon (min. 2, 
35, 63 și 68) și Istrăteseu (min. 
48 șl 51).

. AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
.TRACTORUL BRAȘOV 3—1 (3—1). 
Au înscris : Tătaru (min. 9), T. 
Zamfir (min. 17), Niță (min. 35). 
respectiv Ghergheli (min. 31).

METALUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU 6—0.

FLACĂRA MORENI 
METAN MEDIAȘ 4—1 
Autorii golurilor : Petre 
11), Stftncescu (min. 32 și 67), 
Năstase (min. 80), respectiv Mo
raru (min. 88).

ENERGIA SLATINĂ — CHI
MICA TTRNĂVENI »—4 (2—1).
Au înscris : Bălan (min. 25 și 
56), Poprttu (min. 33), Iamandi 
(min. 50), Păun (min. 75), res
pectiv Marton (min. 30). Oprișoi 
(min. 77 șl 83), Vunvule» (min. 
80 din 11 m).

CARPAȚI MIRȘA — UNIREA 
ALEXANDRIA 4—6 (2—0). Au
marcat : Volculeț (min. 36 șl 76), 
Oprea (min. 40) șl Molie (min. 
37).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI - 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
6—5 (0—2). Autorii golurilor I
Catrina (min. 20 și 57), Pislaru 
(min. 34), . Păun (min. 60) șl 
Dragne (min. 35).

(Relatări de la V. Frîncu, O. 
Guțu, N. Ștefan, Gh. llinca, I. 
Dlaeonu, M. Verzescu și G. Oc
tavian). ■ -

ULTIMA ETAPA (duminică 27 
iunie) : Gaz metan Mediaș — 
Metalul București (0—2), Mecani
că fină ~_____ *-----------------------
Ploiești (0—7). Dunărea Călărași
— I.C.I.M. Brașov (0—2), Auto
matica București — Energia Sla
tina (1—4), Șoimii IPA Sibiu — 
Metalul Plopenl (1—2), Chimica 
Tîmăvenl — Autobuzul Bucu
rești (0—2), Rapid București — 
Luceafărul Bucureștl_(4—1), Uni
rea Alexandria 
reni (0—1), Tractorul 
Carpați Mirșa 
Tg. Jiu stă.

PETROLUL PI. 
Rapid Buc 
Unirea Alee. 
Șoimii Sibiu 
Automatica Buc. 
Gaz metan 
Dunârea Ci. 
Carpa(l Mirșa 
Autobuzul Buc. 
Metalul 
Pandurii 
Chimica 
Energia 
Flacăra

Popes-
— NI- 
COJO-

(min.

GAZ 
<2—0). 
(min.

București Petrolul

<0—2).

Flacăra Mo- 
Brașov — 

Pandurii

33
34
33
33
33

8
8

22
21 76-23 

35-30 
37-32
51-57
35-43

Buc.
Tg. Jiu 
Ttrn.

Sic ti no 
Moren i

3 41-20 52 
5

12
11

14 6 13
•33 14 5 14 „ ._
33 15 2 16 40-41

12 8 13 38-39
15 2 14 40-44
11 9 13
14 3 17
12 7 14
13 3 ÎS

33
33
33
34
33
33

50 
37 
35
34
33
32
32
32

BRAD

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

10.
11.
18.
13.
14.
15. Meoonlcâ find
16. Metalul Plopenl
17. Tractorul Brașov 
16. I.C.I.M. Brașov

SERIA A lll-o
F.C.M. REȘIȚA - AURUL

5-0 (4-0)
REȘIȚA, 20 (prin telefon). Par

tida de alei, din Valea Roma
nului, a adus față in față o 
echipă (Aurul), ferită de griji, 
și alta (F.C.M.). Intr-o acută 
criză de pnmcte. Jocul începe 
rapid, gazdele reușesc citeva 
șarje buhe șl în min. 5 deschid 
scorul prin Oancea, care, rcăpat 
de sub ■ supravegherea apărării

oaspeților, înscrie, cu capul, de 
Ia 6 m, la centrarea lui Telescu. 
După ratările din min 6 (Oan- 
cea), min. 9 (Bucluman) șl min. 
16 (Imireanu). vine al doilea 
gol, marcat de Uțiu (min, 16), 
cu un șut din colțul careului 
mare, Reșițenii joacă în conti
nuare bine șl pină la pauză mal 
înscriu de două ori prin Oance* 
(min. 30 și 35).

Repriza secundă are la pupitru 
tot formația reșiteană, cane, cu 
un joc bine orientat, reu
șește să găsească breșe în apă
rarea adversă In min. 49, ac
țiunea lui Atodiiesei, pe dreap
ta, îl pune în poziție bună de
șut pe Portik, care înscrie pe
Ungă portarul Balla. Aurul se
„vede*' mal mul* in 
două bune ocazii de a
scorul, dar Petrițor (min. 
Stoica (min. 75) ratează 
proape. Finalul aparține 
lor, care obțin o victorie 
in fața 
pășită.

Arbitrul I. DIma (Sighișoara) a 
condus toarte bine următoarele 
formații : F.C.M. REȘIȚA ; Bo- 
chiș (min. 83 Sucllâ) — Ciortan, 
Firițcanu, UȚIU, Telescu — IMI
REANU, PORTIK, Cojocaru — 
Atodiresel, OANCEA, Florea 
(min. 21 Croitorul.

AURUL BRAD : Balla — Bu
cluman. Merlă, Miculeseiu, Cos
tai (min. 50 Butoi) — Stingă, 
Ciontoș (min. 46 Nan), Gălușcă
— Petrlșor, BUCUR. Stoica.

Florin SANDU
OLIMPIA SATU MARE — MI

NERUL CAVNIC 3—1 (2—0). Au
torii golurilor : Mihuț (min. 12), 
Rodi (min. 34), Bocșa (min. 66), 
respectiv Bonte (min. 37).

DACIA ORAȘTIE — MINERUL 
ILBa SEINI 7—1 (1—0). Au în
scris : Radu (min. 14). M. Ma
rian (min. 51, 61, 65, 75 și 83), 
Silaghl (min. 82), respectiv Co
vaci (min. 78).

F.C. BIHOR ORADEA — C.I.L. 
SIGHET 1-1 (1—1). Au marcat : 
Georgescu (min. 26) pentru F.C. 
Bihor, Moldovan (min. 10) pen
tru C.I.L.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — U.M. 
TIMIȘOARA 9—5 (9-1). Golurile 
au fost realizate de Nucă (min. 
3, 46, 50, 67 șl 77).

C.F.R. TIMIȘOARA — SOME
ȘUL SATU MARE 3—0 (1—0). Au 
înscris : Roșea (min. 38), Truți 
(min. 49), Pccarov (min. 62).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — STRUNGUL ARAD 3—0 
(2—0). Autorii golurilor : Iorda
che (min. 21 și 37) șl Șarpe 
(min. 49).

RAPID ARAD — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 1—1 (0—0). 
Borugă (min. 82 din 
tru Rapid. Heredea 
pentru înfrățirea.

Meciul F.C. BAIA 
MINERUL LUPENI se 
In ziua de 24 iunie.

(Relatări de la Z. Kovacs, I. 
Slminie, I. Ghișa, I. Lespuc, Șt. 
Marton, V. Manafu și N. Stră- 
jan).

ULTIMA ETAPA (duminică 27 
Iunie) ! înfrățirea Oradea — 
C.F.R. Cluj-Napaca (1—4), U.M. 
Timișoara — Dacia Orăștle (0—2), 
C.I.L. Sighet — F.C.M Reșița 
(0—7), So-meșul Satu Mare — 
F.C. Baia Măre (0—3).” Minerul 
Lupeni — Rapid Arad (0—2), 
Minerul Cavnic — C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin (2—3), Aurul Brad
— Olimpia Satu Mare — dis
putat (2—0). Strungul Arad — 
F.C. Bihor Oradea 
rul Ilba Sein;
șoara (0—3).
1. F. C. BIHOR
2. F.C. Balo Maia
3. Aurul Brad
4. Olimpia S.M.
3. C.F.R. Timișoara
6. C.S.M. Drobeta
7. Rapid Arad
8. C.I.L. Sighet
9. Strungul Arad 

10. F.C.M. Reșița 
1T. înfrățirea Or.
12. U.M. Timișoara
13. Someșul S.M.

. 14. Dacia Orâștie 
13. Minerul Covnlc
16. Minerul tupeni
17. C.F.R. Cj.-Nap.
18. Minerul Hba S.

atac, are 
reduce 

70) șl 
de a- 
gazde- 

. facilă, 
unei echipe total de-

Au marcat :
11 m) pen- 

(min. 52)

mare — 
va disputa

(0—4),
C.F.R.

Mine- 
Timi-

33
32
34
34
33
33
33
33
33
33____ „ _ __
33 14 4 15 54-46 32
33
33
33
33
32 - - „______
33 10 6 17 35-55 24
33 8 7 16 24-68 23

21
16
18
14
13
15
13
14

6
7
2
7
7
3
7
5

15 3
13 6

14 4
14 4
14 4
14 3
12 5

6
9

14
13
13
15
13
14
15
14

48 
39
38
35
33
33
33
33
33

02-48 
63-" 
44-37
44- 40
48-41 
46-47
40-44 
34+4
45- 58
43-43 32

15 
15
15
16
15

43-46 32
36-47 32
46-60 32
51-43 31
42-53 $9



Anglia — Cehoslovacia 2-0 (0-0)

FOTBALIȘTII ENGLEZI CALIFICAȚI 
1N THRU DOI

Meci de mare luptă pe sta
dionul din Bilbao între repre
zentativele Angliei și Cehoslo
vaciei, care au oferit celor 
peste 40 000 de spectatori o în
trecere dirză, de o buinâ valoa
re. Insularii au dominat mai 
mult au șutat mai des la 
poartă, dar echilibrul de forțe 
a fost rupt abia în repriza se
cundă. tn min, 64 Wilkins a 
executat un corner. portarul 
cehoslovac Semăn a respins 
balonul plnă la Francis care 
nu l-a iertait 1 Trei minute mai 
târziu. mingea centrată de Ma
riner a fost lovită greșit de 
fundașul Barmos care a înscris 
în propria poartă I

U.R.S.S. - Noua Zeelandă 3 0 (1-0)

UN SUCCES
Victoria logică, firească a 

echipei Uniunii Sovietice în în
tâlnirea cu reprezentativa Noii 
Zeelande. cu 3—0 (1—0). este 
consecința unei evidente dife
rențe de valoare individuală și 
de ansamblu, a jocului mai bun. 
Tocmai de aceea vom sublinia 
ambiția cu care neo-zeelandezii 
s-au avîntat In luptă, străduin- 
du-se să limiteze scorul. Antre
norul John Adshead a și de
clarat, dealtfel: „în ciuda a- 
•eslui rezultat, nu sint nemulțu- 
Mii, căci am venit să învățăm!**

Polonia — Camerun 0-0

DIN NOU SCOR ALB...
Cei 15 000 de spectatori pre

zent! în tribunele stadionului 
Riazor din La Coruna, la me
ciul Polonia — Camerun au 
fost martorii unei noi surprize 
(a cîta ?...). fotbaliștii afri
cani izbutind un nou joc egal 
(0—0) de data asta în fața

La ora închiderii edi* 

(iei se desfășura prima 

repriză a meciului SPA

NIA - IUGOSLAVIA. 
După 40 minute de joc. 
scorul era egal, 1-1

Normau Whiteside

PRISLEA...
încă un record al aces

tui Mundial spaniol : cel 
al... precocității t L-a rea- 
l:zat nord-lrlandezul Nor
man Whiteside care, a- 
vind numai 17 ani și <0 
de zile, devine cel mal 
tinăr jucător care a luat 
parte vreodată la un tur
neu final al Cupei Mon
diale. Recordmanul ante
rior nu este altul declt... 
Pele care. In 1958. la ora 
debutului său la C.M. din 
Suedia, avea insă 17 ani 
șl 8 luni.

Whiteside (182 cm, 70 
kg) s-a născut in 1968. 
la 7 mai. la Belfast, șl a 
fost descoperit, la 12 ani. 
de Robert Blsnop un foar
te bătrtn căutător de ta
lente (avea atunci 72 de 
ani I) pentru clubul Uni
ted din Manchester. In 
cadrul clubului șl-a șle
fuit — rapid — calitățile 
acest toarte talentat jucă
tor care s-a Impus cu au
toritate ea o mare spe
ranță St de la ..speranță- 
la consacrare n-a fost de
clt un singur pas. pe care 
lată, tânărul Norman 
Whiteside l-a parcurs cu 
prilejul acestuf El Mun
dial. Selecționat In repre
zentativa nord-irlandeză, 
de către BU'y Bingham, 
Norman șl-a făcut debu
tul In partida cu Iugo- 
•'.avla (0—5) In cadrul că
reia a avut o comportare 
excelentă. ..prtslea” fiind 
tn totul la nivelul consa- 
crațllor alături de care 
toca I

Avînd acum 4 puncte, din 2 
partide, echipa Angliei s-a 
calificat pentru turul doi al 
Cupei Mondiale.

La fluierul olandezului 
Charles Corver s-au aliniat e- 
chipele : ANGLIA ; Shilton — 
Nills. Butcher Thompson, 
Sansom — Coppell Wilkins, 
Robson (mln. 46 Hoddle), Rix 
— Francis, Mariner ; CEHO
SLOVACIA : Semăn (min. 76 
Stromsik) — Barmos. Fiala, 
Vojacek, Radimek — Jurkemik, 
Chaloupka, Berger — Janecka 
(min. 78 Masny). Nehoda, Vi- 
zek.

FĂRĂ DUBII
Libianul Yousel El-Ghoul a 

condus formațiile : U.R.S.S. : 
Dasaev — Șulakvelidze, Civad- 
ze. Baltacea, Demianenko — 
Bessonov, Gavrilov (min. 79 Ro
dionov). Bal — Darasella (min. 46 
Ohanesian). Cenghelia. Blohin ; 
NOUA ZEELANDÂ : Van Hattu
— Hill, Almond. Herbert. Elrich
— Sumner, Mackay, Cresswell. 
Boa th — Ruf er. Woodin. Go
lurile echipei sovietice au fost 
realizate de : Gavrilov (min. 
24), Blohin (min. 47) șl Baltace» 
(min. 69).

mult mai experimenta ților Ju
cători polonezi. Europenii au 
atacat mai mult (Bonlek a 
fost un pericol permanent), 
dar camerunezii s-au apărat 
corect, calm, precis și n-au 
ratat prilejul de a contraataca. 
Ambele formații au ratat si
tuațiile de gol.

Belgianul Alexis Ponnct a 
condus formațiile : POLONIA: 
Mlynarczyk — Majewski. Ja
nas, Zmuda, Jalocha — Lato, 
Buncol. Boniek — Palasz (min. 
67 Kusto). Iwan (min. 25 
Szamarch). Smolarek ; CAME 
RUN : Nkono — Kaham, 
Ndjeya (min. 46 Tokoto). Ona- 
na. Mhom-Abega, Kunde, 
Aoudou, Mbida — Milla, 
Nguea.

CLASAMENTE
SERIA I

1. Italia 2 0 2 0 1-1 2
Polonia 2 0 2 0 0-02
Peru 2 0 2 0 1-1 2
Camerun 2 0 2 0 0-0 2

Echipele au fost eșalonate în or
dinea tragerii la sorți inițiale.

SERIA A
1. Belgia
2. Ungaria
3. Argentina
4. El Salvador

SERIA A
1. Brazilia
2. U.R.S.S.
3. Scoția
4. N. Zeelandâ

III-A
2 2 0 0 2- 0 4
2 1 0 1 11- 5 2
2 10 1 4-2 2
2 0 0 2 1-11 0

VI-A
2 2 0 0 6-2 4
2 10 14-22
2 10 16-62
2 0 0 2 2-8 0

64 DE ECHIPE
ÎN „CUPA U.E.F.A."

U.E.F.A. a comunicat că la 
viitoarea ediție a competiției 
continentale dotată cu ..Cupa 
UEFA“ vor lua parte 64 de 
echipe : cîte 4 din : Anglia. 
R. F. Germania și Spania ; 
cite 3 din s Belgia Franța. 
R. D. Germană și U.R.S.S. ; 
cîte 2 din : Austria. Bulgaria. 
Cehoslovacia. Elveția. Grecia. 
Italia. Iugoslavia. Polonia. Por
tugalia. România. Scoția. Sue
dia șl Ungaria : cite 1 din : 
Albania. Cipru. Danemarca. Ir
landa Irlanda de Nord, Islan
da. Luxemburg. Malta. Nor
vegia și Turcia.

La stabilirea numărului de 
echipe »-au avut In vedere 
rezultatele din ultimii 5 ani 
înregistrate tn cele 3 compe
tiții continentale.

R. F. Germania — Chile 4-1 (1-0)

ÎN SlID CANICULA ȘI SECETA, 
In nord răcoare și ploaie

în timp ce în Sudul Spa
niei căldura este caniculară, în 
Nord, la Atlantic, plouă zdra
văn. Așa a fost și duminică la 
Gijon, fapt pentru care tere
nul de joc a devenit un ade
vărat patinoar, fotbaliștii din 
R.F. Germania și cei din Chile 
avînd probleme în plus de 
rezolvat cu conducerea balo
nului, cu pasarea lui, cu șutu
rile etc. Dealtfel, primul gol 
înscris de Rummenigge, in 
min. 9, s-a datorat faptului că 
portarului chilian i-a alunecat 
mingea printre mîini. in poartă! 
Mai tehnici, jucătorii vest-ger- 
mani și-au impus superioritatea 
au dominat copios, și au șutat 
periculos, dar în repriza secun
dă abia au majorat scorul, în
scriind încă de 3 ori prin :

Belgia - Bl Salvador 1-0 110)

ÎN loc de fluviu, adia o PICĂTURĂ !
Scorul categoric (10—1) cu 

care El Salvador a pierdut 
partida cu Ungaria, anunța o 
situație asemănătoare și la 
meciul lor de sîmbătă cu bel
gienii, ceea ce a făcut să fie 
doar puțini spectatori In tri
bunele lui „Nuevo Estadlo" 
din Elche. Cei care au fost 
Insă la meci, n-au avut ce 
regreta, dacă nu pentru altce
va măcar pentru Înverșunarea 
cu care centr-americanil și-au 
apărat șansele. Și astfel, flu
viul (de goluri) care se a- 
nunța. abia a fost o... picătu

PROGRAMUL DE AZI

Oviedo 18,15 Algeria — Austria (II)
Valladolid 18,15 Franța - Kuwait (IV)
Zaragoza 22,00 Honduras - Irlanda de Nord (V)

POST-SCRIPTUM LA MECIURILE DE VINERI SEARA
Vineri scara, la Alicante, 

fotbaliștii argentinieni își ju
cau șansa de a mai continua 
întrecerea, căci o a doua în- 
frîngere le-ar fi adus elimina
rea ! Tocmai de aceea antre
norul Menotti declarase îna
intea partidei : „In nici un caz 
nu vom ceda in fața Unga
riei!" După cum se știe, par
tida s-a încheiat cu 4—1 (2—0). 
argentinienii practicînd un joc 
la nivelul titlului de cam
pioni ai lumii pe care-1 de
țin. iar Maradona a fost a- 
plaudat la scenă deschisă pen
tru tot ceea ce a făcut. In a- 
fara a două goluri înscrise de 
el. Maradona a fost la baza 
celor mai multe dintre acțiu
nile ofensive ale alb-albaștri- 
lor. La reușita unora dintre
aceste acțiuni au contribuit și 
Ardiles și Passarella care și-au 
servit coechipierii cu multe
mingi rapide. în adîncime
care au surprins, nu o 
dată defensiva maghiară,
destul de lentă și nedecisâ 
Antrenorul Meszoly nu-șl as
cundea decepția : „Știam că ne 
așteaptă un meci greu, dar nu

HARARE (Agerpres). tn 
primul meci al turneului 
ta Zimbabwe, echipa de 
rugby a României a ta- 
tîlnlt la Harare selecțio
nata Mashoneland care a 
cîștigat cu 33—27 (12—li). 
Pentru echipa noastră au 
marcat : Alde» (2 încer
cări), Stoica șl Fulcu (o 
încercare). Constantin (3 
lovituri de pedeapsă și o 
transformare). Următorul 
foc Ia 23 Iunie.

ROUEN (Agerpres).
Competiția de gimnastică 
din localitate a fost cîștl- 
gată de Lavlnia Agache șl 
Quin Quizhnl (R.P. Chi
neză) cu 38,90 p. Pe locu
rile următoare : Xu Yenei 
(R. P. Chineză) 38,50 p. 
Romy Kessler (Elveția) 
37,55 p, Kerstin Jacobs 
(RDG) 37,4S p. Concursul 
masculin a revenit sovie
ticului Igor Vernil cu 
58.95 p.

Rummenigge în min. 56 și 66 și 
Reinders in min. 81, chilienii re- 
ducînd din handicap chiar în 
ultimul minut prin Moscoso. Cu 
4 goluri marcate — Rummenigge 
este pe primul loc în clasamen
tul golgeterilor la El Mundial 
’82.

Arbitrul elvețian Bruno Galler 
a condus formațiile : R.F. GER
MANIA : Schumacher — Kaltz, 
Forster, Stielike. Briegel — 
Dremmler, Breitner (min. 60 
Matthaus), Magath — Littbarski 
(min. 79 Reinders), Hrubesch, 
Rummenigge; CHILE: Osben — 
Garrido. Valenzuela. Figueroa, 
Bigorra — Dubo, Bonvallet, 
Soto (min. 46 Letellier), Yanez, 
Gamboa (min. 66 Neira), Mos
coso.

ră, căci Belgia a cîștigat doar 
cu 1—0 (1—0) prin golul rea
lizat de Coeck (min. 18) !

Au jucat echipele : BEL
GIA : Pfaff — Gerets. Mille- 
camps, Meeuws. Baecke — 
Vandermissen (min. 46 Van 
der Elst). Coeck. Vercauteren 
— Czeniatynski, Vandenbergh, 
Ceulemans (min. 80 Van Moer); 
EL SALVADOR : Mora — Osor
to (min. 46 Diaz). Jovel. Rodri- 
guez, Recinos — Fagoaga. Za
pata. Huezo. Ventura — Gonza
les, Rivas. Arbitru : Moffat (Ir
landa).

întâ-alil. Din echipa noastră 
au dat satisfacție doar Mesza- 
ros, care a apărat extraordi
nar și fără de care scorul pu
tea fi mai mare, Nyilasi și Po- 
loskai".

In același timp, la Sevilla, pe 
o căldură toridă. în pofida orei 
târzii de seară, brazilienii au 
obținut o victorie netă asupra 
scoțienilor, ceea ce a determi
nat la Rio de Janeiro, dar și 
în alte orașe, adevărate carna
valuri. în piețe și pe marile 
bulevarde s-a cîntat. s-a dan
sat ore de-a rîndul în ritmul 
sambei, s-au tras focuri de ar
tificii... Jock Stein, antreno
rul formației scoțiene, după 
ce se pleacă în fața repre
zentativei Braziliei. indiscu
tabil superioară, arăta însă : 
„Am suferit enorm din cauza 
căldurii, ca și sovieticii, lunea 
trecută. Căldura ar putea fi 
un clement hotăritor pentru 
ultimul nostru meci, cel de
cisiv (n.n. cu U.R.S.S. mîine, 
la Malaga), chiar dacă ambele 
echipe vor fi supuse aceluiași 
regim !“

TELEX
ATLETISM • Record mondial 

la heptatlon : la Halle, Ramona 
Neubert (R.D.G.) 6772 p (v.r. îi 
aparținea cu 6.71» p). Pe probe : 
100 mg: 13,59; greutate: 15,10 
m. înălțime : 1,80 m, 200 m :
23,14, lungime : 6.84 m. suliță : 
42,54 m 800 m : 2:06,2. • Cam
pionatele S.U.A. la Knoxville : 
masculin : 106 m : Carl Lewis 
10,11 ; lungime : Lewis 8.48 m ; 
110 mg : Willie Gault 13,54 ; gre
utate : Kevin Akins 21,27 m ; 
suliță : Bob Roggy 88,32 : femi
nin : 100 m : Evelyn Ashford 
10,96 ; Marlene Ottey 11,06 ; 100 
mg : Stephanie Hightower 12,86 ; 
înălțime : Debbie Brill (Canada) 
1.95 m • Triunghiular feminin 
la Sofia : Bulgaria — R.F.G. 91— 
68 ; Bulgaria — Iugoslavia 107— 
50 ; R.F G. — Iugoslavia 111—46. 
Cele mai bune rezultate (atlete 
bulgare) : 100 mg : Iordanka
Donkova 12,67 (record), disc : 
Marla Petkova 68,52 m.

AUTO • Cea de-a 50-a ediție 
a cursei de 24 de ore de la Le 
Mana (prototipuri) a revenit e- 
chipajulul Jacky Ickx (Belgia) — 
Derek Bel! (Anglia) pe „Porsche 
936 turbo". Ickx cîștigă a 6-a 
oară la Le Mans !

UNICITATEA 
SITUAJIEI 

DIN SERIA I
întrebare : Ce se ya în- 

tîmpla în seria 1, în cazul 
in care si ultimele parti
de (Polon.a — Peru și 
Italia — Camerun din 22 
și, respectiv, 23 iunie) se 
vor încheia, de asemenea» 
nedecis, ca și cele de pînâ 
acum 7

In istoria marilor com
petiții internaționale ale 
fotbalului nu cunoaștem 
să mai fi fost vreodată 
o situație ca cea existen
tă in seria I a Mundia- 
lului spaniol, în care toa
te cele 4 partide să se 
fi încheiat „remiză* și să 
existe, in continuare, po
sibilitatea ca La încheie
rea întrecerilor primului 
tur toate cele 4 echipe să 
se afle la egalitate nu
măr de puncte și golave
raj. într-o asemenea si
tuație, pentru promovarea 
in turul doi, decide : NU
MĂRUL GOLURILOR
MARCATE, (pînâ acum 
Italia și Peru au marcat 
cîte un gol). înseamnă 
deci că ultimele partide 
vor fi hotărîtoare și chiar 
dacă s-ar termina la e- 
galitate. se vor califica 
formațiile care vor Înscrie 
mai multe golurL

• Cîteva dintre obiectivele vi
itoare ale F.I.F.A. expuse de 
președintele său Joao Havelan- 
ge : organizarea unui campionat 
mondial pentru juniorii de 14—19 
ani. promovarea fotbalului femi
nin șl a fotbalului pe teren r 
coperit !
• Cehoslovacul Frantișek Ja- 

kubec avînd. b» continuare» 
mari dureri la o ureche, în ur
ma unei infecții a fost trimis 
pentru spitalizare la Praga.
• Precum s-a anunțat, la fie

care meci se efectuează control 
antidoping la cîte doi jucători 
stabiliți prin tragere la sorți, cu 
puțin timp înaintea sfîrșitulul 
partidei. Pînă acum toate anali
zele au fost negative !
• Delegația Ungariei a solici

tat F.I.F.A. ridicarea „cartona
șelor galbene" care le-au fost 
acordate lui Fazekaș șl Nyilasi, 
La meciul cu El Salvador, pen
tru că în timpul jocului și-au 
permis să iasă la tușă și să bea 
apă. Forul internațional a men
ținut decizia arbitrului !
• Cu două zile înaintea me

ciului cu Belgia, antrenorul e- 
chipei El Salvador, Mauricio 
Rodriguez, declara presei : „îi 
cunoaștem pe belgieni mai bine 
declt ii știam pe unguri și mă 
gîndesc sincer că jucătorii mei 
sînt în măsură să obțină cu a- 
ceștia un rezultat onorabil". Șl, 
Intr-adevăr, l-au obținut !
• Antrenorul sovietic Konstan

tin Beșkov apropo de vedetele 
echipei braziliene: „Socrates este 
capul, Tlico — picioarele, dar cel 
mal complet este Junior*.

BEIJING (Agerpres). în 
concursul de atletism din 
capitala R.P. Chineze, la 
care participă sportivi din 
19 țăriț atleta româncă 
Eva ZiirgS-Raduly a cîști
gat aruncarea suliței cu 
58.24 m. Alte rezultate • 
disc F : Prouzova (Ceho
slovacia) 59,42 m, 100 m : 
Yan Guo Gulan (R. P- 
Chlneză) 10,57, lungime • 
Liu Yu Huang (R.P. Chî 
neză) 7,94 m. Un frumos 
succes au înregistrat și a- 
lergătoarele noastre la 
1 500 m ; 1. Mitica Jun- 
ghiatu 4:19,51 șt 2. Marga
reta Ghile 4:20,36.

BASCHET • La Geneva. în 
meci masculin : Europa — S.U.A. 
119—92 (54—55) Cel mal bun ju
cător — Dalipagici 24 p.

ȘAH o După 11 runde, la To
rino conduce Andersson cu 5,5 
p, urmat de Karpov Spasski șl 
Portisch cu cîte 5 p.

TENIS • Finala turneului fe
minin de la Eastbourne : Navra
tilova — Mandlikova 0—4, 6—3 • 
Finală la Bristo1 : Alexander — 
Mayotte 6—3, 6—4.
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