
Azi, pentru prima dată la Palatul sparturilor $1 culturii

MARELE DERBY 
STEAUA - DINAMO 

DECIDE CAMPIOANA
ROMÂNIEI LA BASCHET!

Partida începe la ora 18,15
Iată-ne în ziua mult 

așteptatului derby la 
baschet Steaua — Dina
mo, la încheierea căruia 
echipa învingătoare va 
face pasul hotărîtor spre 
titlul de campioană « 
României. Dinamo și 
Steaua se intîlnesc după 
șase confruntări de mare 
spectacol, patru dintre 
ele — desfășurate in 
sala Floreasca, nelncăpă- 
toare — dovedind că fi
nalei campionatului na
țional de baschet 1 se 
cuvin condiții și ambian
ță corespunzătoare. A- 
cesta este motivul pen
tru care gazda derbyului 
Steaua — Dinamo este, 
pentru prima dată. Pa
latul sporturilor și cul
turii, acolo unde — cu 
doi ani în urmă — re
prezentativele studen
țești ale S.U.A. și U.R.S.S. 
ridicau tribunele In pi
cioare, iar selecționata 
României obținea ono
rantul loc 4 în clasamen
tul Universiadei.

Deci, astăzi meci deci
siv Steaua (actuala cam
pioană) — Dinamo (ac
tuala fruntașă a clasamen
tului) pe parcursul căruia 
așteptăm, mai ales, să 
vedem învingător BAS
CHETUL, adică lupta a- 
prigă, de înalt nivel teh
nic, în condiții de depli
nă sportivitate. Mizăm 
pp ambiția componențl- 
lor celor două echipe 
(majoritatea membri ai 
lotului național) de a 
demonstra — prin va
loarea jocului practicat 
— că la noi poți asista 
și la meciuri mari !

Cine va învinge ? Poa
te virtuozitatea și pre
cizia aruncărilor Ia coș 
ale lui Cernat, Ermura- 
che, Niculescu sau Bra- 
boveanu, poate lupta sub 
panouri- a giganților Op- 
șitaru și Vinereanu, poa
te cine va depăși mai re
pede momentele de cum
pănă ale partidei.

Noi dorim, insă, ea in 
primul rind să Învingă 
BASCHETUL !

Azi, din nou față ta față Opșitaru 
(cu mingea) ți Vinereanu, giganții 

baschetului românesc.
Foto : Drago? NEAGU

STEAUA DINAMO
4 Ennuracb* 1.M 4 VasHIcâ ».M
5 Șortâ 2,M S Brabovoanu 1.M
4. - 4 Laftar Z.M
7 Scarlat 1.M 7 Fop^rid 1.M
1 Bărbuleicu i,M • hauconca 2.S1
• Cemat i.n » Niartasca Î,W

10 Câpuțon 1,f4 14 lacob 2.01
ii Opșltaia LH 11. VhMtWM 2.1S
12 NetolHzschl 1,M 11 Mțwtațwhte 1,»7
13 Oczelak Z." 13 IMal I.W
14. Brânlțteana 1>M 14 DmH i,e
U V. loa 2JM ÎS tapa 1.W

Media da talia: Media de taHei
1.H au M4 *h

Antrenori 1 Antr—or t
M. Nadei Oh. N«ec

N. Piua
Arbitri 1

O. CMralaa Iau MkaUeca.

--------------------------- PROGRAMUL REUNIUNB -------------------------
Ora 14 : CLS.U. Sibiu — Farul (ta jocurile precedenta : 

2—4), 1.C.EJJ. — Rapid (1—5) ; era 17 : demonstrata da 
automodellsm; era 1745 : Steaua — Dtnamo (oM-boye ; 
ora 18,15 : Steaua — Dinamo (3—3).

Amintim că elevii au intrarea gratuită (Însoțiți de pro
fesori si pe baza unui tabel).
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Finalele „Dacladei" la handbal de . performanta

SELECȚIONATELE BUCUREȘTIULUI Șl SIBIULUI 
AU CÎȘTIGAT ÎNTRECEREA

REZULTATE TEHNICE
MASCUUN

loourae I—n : București — Maramureș »—te 
lecurBe ni—W : Brașov — Biber «—M 
tacurile V—VI ; Silita — Bacău n-M 
toeorite VH—VID : Dolj — Timiș »—M

FEMININ
locurSe I—H : Sibiu — Bacău 2S—B
locurile m—IV : Brașov — Timiș te—te 
locurile V—VI : București — Iași ZS—M 
locurile VH—vm» Constanța — Mureș ZS—M

Ce* de a S-* ediție a JDe- 
ciadei" la handbal de perfor
mantă s-a încheiat Ieri la Bucu
rești (masculin) si Arad (la
minin). Le măscuita, victoria 
a revenit, conform pronosticu
rilor. echipei BucureștiuluL 
dar la feminin s-a înregistrat e 
mare surpriză : echipa jude
țului Sibiu a cîștlgai finala 
ta fata redutabilei reprezenta
tive a județului Bacău 1 Dar 
iată amănunte :

MASCUUN
BUCUREȘTI — MARAMU

REȘ 22—» (14—7). Meciul fi
nal al celei de a S-a ediții a 
. Jladaded” a corespune aștep
tărilor, atît ea angajament, cit 
și ca nivel spectacular, avlnd 
multe momente de frumusețe, 
realizate de ambele echipe. 
Victoria selecționatei Bucu- 
restiulul este pe deplin me
ritată. nu numai pentru fap
tul că a fructificat mai bine 
momentele de atac, dt — mal 
alee — pentru că. intr-un final 
aprins, a reușit să dovedească 
mal multă luciditate, mal mul-

Marian Dumitru (Bucurețti) aruncă la poartă ți înscrie un nou 
goL Fazi din finala Bucurețti — Maramureț. Foto: L MIHAICA
tă forță de finalizare. Repre
zentativa Maramureșului. eu 
toate că a avut drept adver
sar o veritabilă echipă repre
zentativă (selecționata Bucu-

reștiului este alcătuită pe 
„scheletul” a două mari for
mații : Steaua si Dinamo), a

(Continuare ta pag. 2-3)

în Divizia de rugby

FARUL ÎNTRECE PE STEAUA, ÎN DERBY-UL ETAPEI, 
DAR ECHIPA MILITARĂ RĂMiNE TOTUȘI LIDERĂ

Etapa a 23-a a Diviziei .A” 
de rugby a surla, cum era de 
așteptat, formațiilor-gazdă, ea 
excepția Rapidului, care a pier
dut pe teren propriu (dar cu 
Dinamo...) și a Universității 
Timișoara.

FARUL — STEAUA 18—13 
(12—7). Constanța* ** (prta te
lefon). Derby-ul etapei a prile
juit un med de atmosferă. cu 
multe faze fierbinți, dar des

fășurata in limitele falr-play- 
uluL întrecerea a plăcut celor 
peste 3 000 de spectatori, da
torită d răsturnărilor de acor. 
ambele formații trecând pe lin
gă victorie. Succesul Farului 
este, totuși, tn aceste oondi- 
țlL meritat, deoarece a domi
nat mal alea ta momentul 
marginii, unde a fructificat 
multe baloane prin Galan, FL 
Constantin. Dumitra și Gia-

glea. Din păcate. mingile 
transmise pe „treisferturi* nu 
au fost jucate cu suficientă ju
diciozitate ; multe pase ezi
tante au permis apărării ad
verse să dejoace intențiile de 
atac și de joc deschis ale Fa
rului d să le contracareze 
Steaua a Început prudent, dar 
pe parcursul meciului a ied* 
la joc d a-, cochetat ta 3—4 
situații cu victoria, care tneele

Etapa a 30-a a Diviziei A de fotbal SPORTUL STUDENȚESC NU CEDEAZĂ
D Dinamo (victorie asupra Chimiei) iți păstrează avansul O rundul 
pierdut de C S. Tîrgoviște ți cel ciștigat de F.GM Brașov complică mult 
lupta pentru evitarea retrogradării # Universitatea (victorie la limită) se

Beneficiarul «tapd « SS-a 
este Sportul studențesc, oare 
a făcut tui mare salt do Is 
o etapă la aBa, oOpnSnd o 
victoria Importantă Ie Buno- 
doara. O victoria cars a ■»*»- 
ține bl lapte patera tata, 
chiar dacă Dtnsmo d P«4- 
versitatea Craiova tș< păs
trează avansul.

menține in plasa liderului
Dacă lupta pattern tata as 

a suferit prea sutaa rnaaallK 
ta scoasa etapă a M-a, M- 
iăUa pentru setter se retro
gradăm teteraad ferme pai. 
r.CJd. Bresoe, prta paaatai 
neașteptat raaOsat M Ștoasa, 
„urci- M mtaus «tact Ja 
adevăr- ți teams M spore, 
deoarece CJ. Tlgootste, eMar 
dacă era an operant Mnișțttor

sitasi doi, va btfUnl pe teren 
propria pe primele două ecM- 
pe ala clasamentului (Dinamo 
d UntversUatoa Craiova).

Cam apa nou lucrurile In 
preajma odor două restanța 
pe cere UntoereUatoa la ora 
do fteeat te armatoarele șaee 
zOe d cere pot configura 
perspectivele tntrecerH pentru 
(«s.

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Politehnica lop 
f.g on 
Steaua 
C.S. Tîrgovișta 
Univ. Craiova 
Dinamo 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C Bihor 
Corvinul

- Petrolul Ploiești
- Jiul
- F.GM. Brașov
- „Poli* Timișoara
- F.G Argeș
- Chimia Rm. V.
- F.G Constanța
- S.G Bacău
- Sportul stud.

ETAPA VIITOARE (marți 14 iunie)

1* pag 2—A cronicile țoeurilos

F.C.M. Brașov - „Poli* Timișoara (2—1)
F.C Constanta — Steaua (2-2)
Petrolul Ploiești - S.G Bacău (0-2)
F.C Argeș - F.G Bihor (2-3)
C.S. Tîrgoviște - Dinamo (0-3)
Jiul Petroșani — Univ. Craiova (0-^
Corvirtul - Chimia Rm Vîlcea (0-0)
Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
F.C. Olt — Politehnica lași (1-2)

1-0 (1-0) 
3-1 (1—0)
1- i (o-ij 
1-1 (0-0)
1-0 (0-0)
2- 0 (1-0) 
2-0 (0-0) 
2-0 (2—0)
1-2 (1-0)

1. DINAMO 30 14 12 2 57-23 44
2. Univ. Craiova 28 18 4 • 51-14 40
3. Sportul stud. 30 14 8 4 41-23 40
4 F.G Argeș 30 14 5 9 45-29 37
S. Steaua 30 11 10 9 41-34 32
4. Corvinul 30 11 8 11 39-32 30
7. F.C Ott 30 12 5 13 41-30 29
8. A3A. Tg. Mureș 30 11 7 12 33-33 29
9. F.G Bihor 29 10 8 11 47-50 28

10. S.G Bacău 30 11 4 13 34-39 28
11. GS. Tîrgoviște 30 9 10 11 32-38 28
12. Jiul 30 10 8 12 29-41 28
11 Politehnica lași 29 9 9 11 29-32 27
IA Chimia 30 10 7 13 28-35 27
15. F.GM. Brașov 30 9 7 14 31-45 25
IA Petrolul 30 11 3 14 29-52 25
17. „Poli* Timișoara 30 8 5 17 31-54 21
18. F.C. Constanța 30 « 6 18 28-54 18

17 GOLURI : Grosu (4 din 11 m), Nem- 
(eanu (S din 11 m).

14 GOLURI : Augustta (1 din 11 m).
11 GOLURI : M. Sandu, Gtngu (» din 

11 m).
11 GOLURI : Cîmpeanu (1 din 11 m).
10 GOLURI : Simaclu, Kun. Balint (1 din 

11 m), Clrțu (1 din 11 m), Bălăci (4 din 
11 m).

Fundașul brașovean Ștefan reipinge un nou 
atac al echipai bucureștene (fază din me

ciul Steaua — F.C.M. Brașov).

GOLGETERII

din urmă a revenit, firesc, *- 
chipei mal decise.

Pe scurt, evoluția scorului, 
în mln. 18, lovitură de pe
deapsă, după un ofsaid al 
înaintării Farului. Codoi ra
tează. Dar. printr-n aglo
merare creată Imediat, ba
lonul intră ta posesia rua- 
byștllor militari și CODOI se 
corectează Înscriind un drop. 
Pe fondul dominării gazdelor.

(Continuare ta pag. 2-3)

Miercuri 1 iunie, la Sarajm

0 SELECȚIONATĂ 
DIVIZIONARĂ DE FOTBAL 

VĂ DA REPLICĂ 
ECHIPEI IUGOSLAVIEI

O selecționată divizionară de 
fotbal, care va fi alcătuită pe 
scheletul lotului olimpie șt de
finitivată ta cursul acestei di
mineți, va susține miercuri 
1 iunie, la Sarajevo, un med 
amical cu reprezentativa Iugo
slaviei. în vederea acestei ac
țiuni, componențll selecționatei 
se vor reuni astă-seară (or* 
20) la hotelul «Parc* din Bucu
rești (cel provenlțl de la echi
pele din provincie a* vor pre
zenta vineri dimineața direct 
la Timișoara, unde «lmbătă, ta 
ora 18, se va disputa un jo* 
de verificare cu divizionara rAT 
locală Politehnica)-



DAN BĂRBUIESOJ CONDUCE ÎN TURNEUL
DE ȘAH DE LA SATU MARE

SATU. MARE, 25 (prin tele
fon). — înaintea unei bineme
ritate zile de pauză, participan- 
yi la turneul internațional de 
șah „Someș ’83“ au încheiat 
disputarea primelor șapte run
de ale întrecerii. La o foarte 
bună valoare continuă să evo
lueze tînărul Dan Bărbulcscu, 
care se menține lider, cu 5,5 
puncte, după o prețioasă vic
torie obținută în fața lui Pa- 
rik Ștefanov. Maestrul sovie
tic A. Kremențki a întrerupt 
partida sa cu N. Ilijin, totali- 
zînd acum 4,5 puncte (1) în 
continuare sînt clasați Em. Un-

gureanu, M. Knezevici și 1. 
Zarkovici (ultimii doi din Iu
goslavia), cu cîte 4 puncte. Al
te rezultate din- runda a 7-a : 
Zarkovici — Stanciu 1—0, Lau 
(R.F.G.) — Oltean și Vegb 
(Ungaria) — Ungureanu remi
ze, Knezevici — Fischer în
treruptă. Nu s-a disputat par
tida dintre sătmăreanul F. Len
gyel și timișoreanul S. Grfîn- 
berg, acesta din urmă retrăgîn- 
du-se din concurs din cauza 
îmbolnăvirii. Rezultatele sale 
înregistrate pînă acum au fost 
anulate. (Z. KOVACS-coresp.).

DIVIZIA „A“ DE TENIS DE MASĂ

GHEORGHE MARIAN (Metalul București) - 
CAMPION DE JUNIORI LA DIRT-TRACK

Pe pista de 
nului Metalul 
s-a consumat 
campionatului 
track rezervat _________ ___
petiție aflată la a doua ediție. 
Tinerii motocicliști au făcut 
curse spectaculoase în această 
a IV-a confruntare, fiind 
plaudați de cei aproape 
de spectatori. Primul loc 
etapă ca si titlul de campion 
au revenit metalurgistului 
Gheorghe Marian, care condu
cea. împreună eu Daniel Stoi
ca. înaintea finalei. D. Stoica 
nesituîndu-se pe primele trei

zgură a stadio- 
din București 

ultima etapă a 
național de dirt- 
juniorilor. com-

a-
6 000

in

locuri în etapă a ocupat locul 
doi în clasamentul general.

Clasamentul etapei : 1, Gh. 
Marian (Metalul București) 15 
p, 2. G. Scarlet (Steaua) 13 p, 
3. N. Puravet (I.P.A. Sibiu) 
13 p. Clasamentul general : 1. 
Gh. Marian 52 p. 2. D. Stoica 
(Steaua) 49 p. 3. N. 7____ .
42 p, 4. G. Scarlet 41 p, 5. A. 
Hack (I.P.A. Sibiu) 36 p, 6. D. 
Gașpar (Metalul Buc.) 34 p.

Organizarea finalei, asigurată 
de clubul sdortiv Metalul 
București, a fost foarte bună.

DINTRE ATITEA OCAZ
I

Puraveț I
I
I

Octavian GUȚU-coresp. I

CRAIOVA. 25 (prin telefon) 
Universitatea ' '

clanșat 
buturile 
un front 
tuturor 
creatori 
primul „sfert", notam al cinci
lea corner și al șaptelea șut 
la poarta lui Cristian ! Dar ce 
folos... Câmătaru (min. 8) și 
Cîrțu (min, 15) ratau două 
ocazii, din apropiere, la 
mingi ,puse" excelent 
Geolgău.

Și în continuare, pină Ia

Craiova a de- 
repede ofensiva spre 

adverse ; atacîrd pe 
larg, cu componenți ai 
liniilor, rind pe rînd 
sau finalizatori. După

mari 
două 

de

RAPID ȘI-A CONSOLIDAT LOCUL 3 I

în campionatul Diviziei „A“ 
de tenis de masă a fost pro
gramată întîlnirea feminină : 
M.E.F.M.C. C.P.L. 
REȘTI — FAIMAR 
MARE 5—4 și 3—5. 
partide foarte echilibrate, 
care tinerele jucătoars

BUCU- 
BAIA 
Două 

în 
___  ______  _________ bucu
reștence au jucat de la egal la 
egal cu mai experimentatele 
lor partenere. O mențiune în 
plus pentru Anca Cheler. care 
a pierdut foarte greu la Liana 
Urzică, ea fiind totodată prin
cipala realizatoare a gaz
delor. Victorii : Anca Cheler

2+2, Cristina Enulescu 2. Car
men Găgeatu 14-1 pentru 
bucureștence. respectiv Liana 
Urzică 3+3, Nela Stoinea 1—ț-2. 
(R. Popescu — coresp.)
• La campionatele interna

ționale de juniori ale Poloniei, 
programate între 27 și 29 mai 
la Poznan, va participa și un 
lot de jucători români, format 
din V. Florea. C. Toma. C. 
Tiugan, Anca Cheler si Rodica 
Urbanoviei, însoțiți de antre
norii V. Filimon si M. Blen- 
4ea.

IN DIVIZIA // DE BASCHET I

fl

DIVIZIA rr

(Urmare din pag 1)

In min. 23. Dumitru pătrunde 
și încearcă o 
ban. FUICU 
interceptează 
eseu, (0—1 !) 
lui jocului, 
lexandru comite ofsaid 
reușește să transforme 
(3—7). Patru minute mai târ
ziu. ION repetă... isprava (6—7)., 
In min. 34 o grămadă în ,.22“-ul 
Stelei. Mingea iese pe partea 
Farului, fază clasică de drop, 
pe care BUZUȘCU nu o... iar
tă (9—7). în min. 37. ofsaid
dar al Stelei și 1. p. transfor
mat de același ION (12—7). în 
min. 49. Galan comite obstruc
ție asupra lui Alexandru, pe 
care n împiedică să urmă
rească un balon. Lovitură de 
pedeapsă pe locul unde a că
zut mingea, la 15 m de but. 
Același ALEXANDRU transfor
mă (12—10). în min. 59. Ion joa
că greșit o minge, nu „prinde” 
tușa și CODOI culege balo
nul din zbor, realizînd un drop 
(12—13). In min. 66. o grăma
dă. Mingea iese pe partea con- 
stănțeană. 
are o idee 
peste linia 
Codoi nu 
mingea, care 
țe. Apoi. pe traseul 
Opriș-HOLBAN, ultimul se a- 
runcă decis în eseu stabilind 
rezultatul final : 16—13.

Aribtrul 
(București) 
matiile :

FARUL:

pasă spre Hol- 
urmărește faza, 

si înscrie 
împotriva 
în min.

un 
cursu- 

28. A- 
și ION 
o 1. p.

Lungu o primește, 
inspirată. șutind 
de atac a Stelei, 
controlează bine 
îi scapă din bra- 

Lungu-

CrăciunescuSi.
a condus bine for-

V. Ion — Plloțschi. 
Lungu, Varga. Holban — 
zușcu, N. Dinu — Giuglea. 
lan, Nache — Dumitru, 
Constantin — Prisecaru. 
gore. Mușat (60, Opriș).

STEAUA :J2odoi — Fuicu. E- 
Roșu — 
Murariu,
C. F10- 
Ionescu 
Cioaree.

Dimitrie CALLIMACH1

nache. I. Zafiescu, 
Alexandru, Suciu — 
Die Călin (65 Sugar), 
rea — Cantoneru. M. 
— Căinaru. Munteanu.

Be- 
Ga- 

FI. 
Gri-

STUDEN-
C.S.M. SIBIU 16—12 

mul- 
de rezultat, avînd in

R. C. SPORTUL
ȚESC
(10—3). Studenții pot fi 
țumiți
fată un adversar foarte tenace, 
care a fost mai activ în final 
Si la un pas de... victorie ! 
XV-le bucureștean a început 
jocul cu mult aplomb, a știut 
să treacă cu bine peste momen- 
tul-surpriză al partidei (sibie- 
nii au deschis scorul, prin 1. D. 
transformată de FERARU). în
scriind două eseuri prin A. 
HARITON și MERCA, ultimul 
transformat de COJOCARU 
care, după pauză, a sporit 
vantajul echipei «sale, printr-o 
1. p. Apoi, meciul s-a echili
brat. după eseul lui LEOR- 
DEAN (transformat de AMA- 
RIEI) scorul aiungînd 13—9 ! 
Inspirat, însă. PARASCHIVES- 
CU și-a... distanțat echipa, 
pr.intr-un drop care a avut da
rul să-i scoată la acțiune pe 
Bibieni. Ei au reușit o l.p. prin 
FERARU șl numai încheierea 
celor 80 de minute de joc a 
oprit impetuozitatea oaspeți
lor. excelent pregătit! fizic, ca
pitol la care studenții s-au 
prezentat deficitari. A condus 
foarte bine, Dra^oq Cnimn- 1,

Tiberiu STAMA

a-

Repetiția generală a impor
tantei reuniuni baschetbalistice 
de azi. de la Palatul sporturi
lor și culturii, a avut loc. ieri, 
cînd s-a disputat prima etapă 
a ultimului turneu al campio
natului național, grupa 1—6. 
în cel mai important meci al 
zilei, echipa RAPID și-a con
solidat locul 3 in clasament, pe 
care în mod normal nu îl mal 
poate pierde. Feroviarii au in- 
tîmpinat o ‘ 
din partea baschetbaliștilor de

DE RUGBY
4—20

reflectă
RAPID—DINAMO 

(0—4). Rezultatul nu 
felul cum s-au exprimat cele 
două echipe. Dinamoviștii. care 
au știut să-și valorifice expe
riența. au făcut un joc ine
gal. sub valoarea lor în timp 
ce XV-le Rapidului a forțat 
totul pentru un scor cât mai 
strîns. Și poate că ar fi reușit, 
dacă Nedelcu n-ar fi ratat un 
eseu aproape de buturile ad
verse. iar Gh. Dumitru cel 
puțin o l.p. Realizatori : PA- 
RASCHIV — două eseuri și 
I. CONSTANTIN — 4 l.p. 
pentru Dinamo si respectiv FI
LI POIU. — eseu. Foarte bun 
arbitrajul lui A. Briceag (T. Si.)

R.C. GRIVIȚA ROSIE — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
16—3 (4—0). Partidă mai echi
librată în prima repriză, bucu- 
reștenii reușind, de altfel, să 
deschidă scorul abia în min. 
36 — eseu spectaculos VLAD. 
la o pătrundere incisivă, ins
pirată. După pauză, pe fondul 
unui joc anost. Grivita Roșie 
și-a concretizat dominarea, mai 
tntîi prin TUDOSE (l.p., min. 
60). apoi prin BIDIREL (drop, 
min. 67), MORARU (eseu, min. 
75. la capătul unei curse de 
peste 50 de metri, după o 
margine) si TUDOSE (transfor
mare). Punctele de onoare 
oaspeților, care nu s-au 1
primat la adevărata lor 1
loare. au fost înscrise 
CIOLPAN (l.p. min. 65). 
arbitrat M. Gavriti. (G. R.).

FINALELE
(Urmare din pag I)

rezistentă dirză

POLITEHNICA 16 FEBR. 
CLUJ-NAPOCA — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 17—« (6—3). Joc 
frumos 
dominat 
lui. Au 
eseu si
— eseu

in care gazdele au 
in majoritatea timpu- 
marcat RACEAN —

3 Lp. și CORBUREAN 
pentru gazde. DIMA 

— 2 Lp. pentru oaspeți. A 
condus L Vasilică. (Olimpiu 
Lazăr, coresp.).

GLORIA PTT ARAD — 
RULMENTUL BIRLAD 12—3 
(3—0). Mai mult de jumătate 
din durata meciului, gazdele 
au jucat cu un om in minus. 
Mozer fiind eliminat.. Reali
zatori : CHIRIȚA — eseu. DO- 
MOCOS — Lp. si 
mare si ASMARANDEI 
pentru gazde, respectiv 
NAGEA — drop. (L 
coresp.).

UNIVERSITATEA 
ȘOARA — POLITEHNICA 
IAȘI 3—3 (3—0). Joc de anga
jare de ambele părți, cu faze 
la mînă. spre frumusețea în
trecerii. Studenții-gazdă au 
deschis scorul prin MATEI (din 
l.p.) in min. 39. in timp 
studenții 
prin M. MITITELU (din drop) 
în min. 78. A condus _1_. 
Bănceanu. (C. Crețu, coresp.).

In clasament conduce Steaua 
cu 63 p. urmată de Farul cu

transfor- 
— Lp. 
HAR- 
Ioana.

TIMI-

ce
oaspeți au egalat

Gh.

33 D.

ale 62 p (dar cu un meci în
ex- plus...) sl Dinamo cu 61 n Pe
va- ultimele locuri : Rulmentulde Bîrlad si Rapid București cuA cite 37 P $i Gloria PTT. cu

la FARUL, dar numai 
spre jumătatea reprizei 
cunde (min. 28,

pină 
se- 

. scor 56—52), 
după care au sprintat irezisti
bil spre o victorie la scor — 
93—64 (40—34) — în fața unor 
adversari la care s-a resimțit 
absența celui mai bun jucător 
(V. B&iceanu), bolnav. Au în
scris : Caraion 22. Flutura? 
18, Sueiu 18, Mihuță 10. Sipoș 
8. Balances 8. Dă eseu 7, Bccea 
2. Gh. Dumitru 3 pentru în
vingători. respectiv Spinu 23. 
Mănăilă 11, Cueoș 10 Radu 10, 
Martinescu 2. Moldoveana 8. 
Arbitrii G. Chiraleu și Em. 
Nicoieseu au făcut o reușită... 
repetiție în vederea derbyului 
pe care-1 conduc azi.

In celelalte partide. Steaua 
și Dinamo au folosit întrece
rile respective pentru a-și 
rula loturile și a exersa teme
le pe care le vor utiliza astăzi. 
Rezultate : STEAUA — C.S.U. 
BALANȚA SIBIU 114—68 (51— 
26). DINAMO — I.C.E.D. 
101—72 (46—44).

Grupa 7 — 12
CLUJ-NAPOCA, 2$ (prin tele

fon). In Sala sporturilor din lo
calitate a început ultimul turneu 
al grupei valorice 7—11 a Divi
ziei „A* de baschet masculin.

DINAMO ORADEA — IMUAS 
BAIA MARE S4—S4 (32—23). E- 
etiipa din Bala Mare a rezistat 
Pin» în min. îl (4S—17). orâ- 
denli domlnlnd în final printr-un 
joc mal bine orientat tactic. 
Cele mai multe puncte : Gellert 
30, Ilie 20, Szabo 12, Kosa U 
pentru Dlnamo, respectiv Mure- 
san 24 șl Florea 22. Au condus 
R. StSncinlescu (Ttrgovlște) și D. 
Oprea (Timișoara).

C.S.U. BRAȘOV — POLITEH
NICA IAȘI 77—69 (44—35). Un joc 
echilibrat, dominat de brașoveni. 
La Începutul reprizei secunde, 
datorită verve! lui Boișteanu (5 
coțuri consecutive !) ieșenii s-au 
apropiat la un punct : 49—50
(min. 27). Cele mal multe puncte: 
Flaundra 22, Tace 17, Csender 
17 — C.S.U., respectiv Boișteanu 
25, Moisescu 16, D»năilă 14 —
Politehnica. Au condus O. Ves- 
tinian si I. Olam — București.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI 93—91 (33—M).

Mircea RADU, coresp.

I
I
I
I
I
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I
I
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Și în continuare, pină la sfîr- 
șitul primei jumătăți a meciu
lui, jocul a avut aceeași des
fășurare, în sens unic. Avizată 
de forța localnicilor, F.C. Ar
geș și-a strîns și mai mult rân
durile in devensivă, inlesnin- 
du-le gazdelor o superioritate 
teritorială adesea sufocantă. 
Acum, printre remnatarii șutu
rilor periculoase pentru poarta 
lui Cristian s-au numărat, in 
repetate rînduri — semnifica
tiv — fundașii Negrilă șl Un- 
gureanu. în toate aceste prime 
45 de minute, oaspeții au avut 
un singur șut (min. 13 — Ba
dea), și acesta imprecis, spre 
poarta lui Lung !

DINAMO
CHIMIA RM. VILCEA
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2 (1)
0

Stadion Dinamo ; teren toarte 
bun ; timp călduros ; spectatori — 
circa 10.000. Șuturi : 21—7 (pe poartâ: 
10—2). Comere : 10-0. Au marcat : 
AUGUSTIN (min. 45) si MULTESCU 
(min. 56).

DINAMO : Moraru - MOVILĂ. Al. 
Nicolae, DINU, I. Marin (min. 53 
Stânescu) — AUGUSTIN, Mulțescu, 
Custov (min. 46 Dragneo) - Țălnar, 
Vâetuș, Orac.

CHlMlA r Roșea - TELEȘPAN, Bas
na, Udrea, C ncă — Alexandru, Ni- 
culcea (min. 67 Ancuța). Vergu — 
PREDA, Gingu (min. 22 Lasconi), Ca- 
rabageac.

A arbitrat 
șoara) ; la 
Mureș) și I. 
cu greșeli.

Cartonașe 
BASNO.

Trofeul Petschovschi : 9. 
La speranțe : 4-3 (4-1).

slab I. Dima (Sighl- 
linie : F. Keresteș (Tg. 
Tărcan (Reghin), ambii

galbene s I. MARIN,

Dmamo nu a repetat ieri, nid 
Pe departe, buna evoluție tl:r,

DOUA GOLURI
TG. MUREȘ, 25 (prin telefon)
Greu a ciștigat A.S.A. ! Deși 
dominat mai mult, uneori ca- 

repriza 
greutate, 
localnici 
greșit in

a
tegoric, in special in 
secundă. A învins cu 
deoarece înaintașii 
s-au complicat sau au 
fazele decisive. F.C. Constanța .
— ca o echipă care nu mai are 
ce pierde ci numai de... ciști- 
gat — s-a apărat calm, a com-

„DACIADEI“ LA HANDBAL DE PERFORMANȚĂ
reușit, totuși, să facă fată cu 
succes acestei sarcini dificile. 
Ba mai mult, deși condusă la 
un moment dat la o diferență 
care părea decisivă, echipa din 
Maramureș a avut puterea să 
refacă un handicap de 7 go
luri : 7—14 în min. 30 și... 
17—17 in min. 44 ! Punctele au 
fost marcate de : Berbece 8. 
Bedivan 6, Dumitru 4, Roșea 
2, Stingă și Oprea — Bucu
rești, Covaciu 8, Boroș 3, Flo
rea 3, M. Voinea 2, Haber- 
pursch 2, Mironiuc, Porumb
— Maramureș. Arbitrii D. Pu
rică și V. Erhan. ambii din 
Ploiești, au fost depășiți de joc 
in unele momente.

BRAȘOV — BIHOR 32—26 
(15—9). Echipa cea mai in for
mă. cea mai bine pregătită îi 
mai ambițioasă a acestei com
petiții, reprezentativa 
lui Brașov a cîștigat 
nala pentru locurile 
depășind selecționata 
la toate capitolele. Este drept 
însă că partenera sa de între
cere a părut resemnată sau. 
poate, mulțumită de intrarea 
sa în „cvartetul" fruntaș, ne
oferind replica la care ne-am 
fi așteptat. Chiar si așa meri
tele brașovenilor nu sînt insă 
cu nimic mai prejos, jucătorii 
si antrenorii acestei echipe 
meritînd, acum la finele com
petiției, felicitări pentru în
treaga lor evoluție. Au înscris: 
Andreescu 10, Nicoieseu 8. Bo
ta 7. Micle 3, Mintiei 2, Cian 2
— Brașov, Kapornay 10. Popa

judetu- 
leier fi- 
III—IV, 

Bihorului

7, Zamfirescu 4, Vranău 3, Po
rumb și

SIBIU 
(13—11). 
cea mai 
lui, uneori la 
dabile (21—16 
24—19 în min. 
min. 52), sibienii erau ___
gata să-si compromită șansele, 
oprind „motoarele" și lăsînd 
adversarul să domine. Au mar
cat : Matei 8, Cornea 6, Pa- 
raschiv 5. Reger 4. Tilvîc 3, 
Sauer — Sibiu. Lupu 8, însu- 
răteiu 7, Vasilca 6, Gîrlescu 2, 
Eftene. Cimponeriu si Petrea 
— Bacău.

DOLJ — TIMIȘ 35—33 (28— 
28, 17—16). Meci echilibrat, 
în care victoria s-a decis 
prelungiri, hbtărîtoare In 
ceastă privință fiind calmul 
și mai buna pregătire fizică ale 
oltenilor. Au marcat : Iaeobi 
11. Dnbeanu 10. Barcan 6. Lu- 
elan 5. Prică 2. Agapie —
Doli. Knuff 9. Ionescu 8, Nagy 
7. Cioroianu 3, Iancovici 3,

3.
Hrisfache NAUM

Cristache — Bihor
— BACAU 27—26

ce au condus în 
parte a timpu- 
diferente apre- 
ln min. 41 ; 
48 și 25—21 în 

gata-

După 
mare

în 
a-

Giurgea

FEMININ

— BACĂU 26—23 
Iată marea surpriză a 

3-a 
Selecțio- 

de fapt echipa 
retrogra-

SIBIU 
(14—10). 
etapei finale a acestei a 
ediții a „Daciadel" ! 
nata Sibiului, ... _ 
C.S.M. Sibiu (care a ____ „ 
dat din Divizia A !) învinge și 
încă de o manieră clară, fără 
echivoc, reprezentativa jude
țului Bacău, alcătuită din ju
cătoare de la Știința Bacău

(ciștigătoare a titlului națio
nal și a Cupei) și de la Tex
tila Buhuși. Greu de crezut,
totuși, sibiencele avînd în por
tarul Hajnal Palfl o 
re de excepție, care a primit 
foarte greu gol șl în trioul On
to, Coșuischi si Macarie, punc
tul forte al unei susținute o- 
fensive. au câștigat. evoluind 
dezinvolt, fără emoții și cu un 
arsenal tehnic demn de invi
dii. Echipa județului Bacău, 
care se arătase pină la acest 
meci cea mai bună formație a 
turneului, nu a putut străpun
ge cum se aștepta defensiva 
sibiencelor de-a lungul celor 
60 de minute de joc, fiind ne
voită — în cele din urmă — 
să se recunoască 
marcat : Oncu , __ ___
6, Macarie 4, Clncu 3, Barza 2, 
Klein 2 — Sibiu, Daniloff 6, 
Lunca 6. Ciubotaru 4, Leonte 
4, Voinea 3 — Bacău.

BRAȘOV — TIMIȘ 28—24 
(13—15). Pină in min. 47 timi- 
șorencele au condus tot tim
pul la diferențe de 2—3 goluri, 
dar se putea lesne întrezări 
că tinerele, dar talentatele 
handbaliste brașovence au for
ța necesară să refacă handica
pul. Si lucrurile chiar asa s-au 
întîmplat In min. 49. deci ci nd 
mai rămăseseră îl minute de 
joc. ele au hiat conducerea 
cu 24—23 si apoi, parcă nestin
gherite, au ajuns repede la 
un avans comod (26—23), do- 
minînd 
scris : 
riță 3, 
lin 2,

națio-

crezut,

jucătoa-

Învinsă. Au
9, Coșuischi,

finalul întîlnlrii. Au în- 
Tache 8, Oacă 7, Chl- 
Pătruț 3, Marian 3, Că- 
Milician și Demeter —

Brașov, Cojocărita 7, Cojocaru 
6, Căius 4, Palici 3, Ștefano- 
vlci 3, Popăilă — Timiș.

BUCUREȘTI — IAȘI 29—24 
(23—23, 12—11). O partidă de 
mare luptă. în care pentru a 
fi desemnată lnvingătoarea au 
fost necesare prelungirile. Ie- 
șencele au Început bine jocul 
(4—1, 5—3) dar apoi replica 
echipei Capitalei a fost vi
guroasă. Bucureștencele au do
minat pînă către sfirșit, tind 
ele au fost egalate. în primele 
5 minute de prelungiri echipa 
lașului a ratat două aruncări de 
la 7 m. Au marcat Grigoraș 13, 
Simion 5, Grigore 3, Mineu 3, 
V. Constantinescu 3, Dobre 2 
— pentru București. Turbatu 6, 
Corban 5, Discă 5, Marineac 4, 
Sumănaru 2, Popa 2 — Iași.

CONSTANȚA — MUREȘ 
22—21 (8—11). Echipa județului 
Mures ar fi meritat victoria 
pentru că ea s-a aflat în ma
joritatea timpului la conducere 
pe tabela de scor. Din min. 24 
(9—8) și pînă în ultimele 7 
minute, această formație a con
dus la o diferență de 2—3 go
luri. In final, titeva interven
ții excelente ale portarului 
Viorica Ionică si unele finali
zări precise ale lui Iuliana Di- 
mofte au adus echipei Con
stanței o victorie Ia care n-a 
sperat. Au Înscris : Dimofte 10, 
Sanda 3, Carapetrn 3, BocS- 
neală 3, Frincu 2, Vasilache — 
Constanța, Dorgo 9. Valencei 
4. I.aszlo 3. Fejer 2, Frincu, 
Bărbat, Stroia — Mureș.

Ion GAVRILESCU
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Divizia „A" — etapa a 30 a „ĂLB-NEGRH“, SUPERIORI DUPĂ PAUZĂ
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UNIV. CRAIOVA
F.C. ARGEȘ

Stadion Central : teren 
timp frumos, călduros ; spectatori — 
circa 45 000. Șuturi : 28—4 (pe poartă: 
7—0). Comere : 10-0. A marcat : UN- 
GUREANU (min. 54 — din 11 m).

UNIV. CRAIOVA : Lung - NEGRILĂ. 
TILIHOI, Ștefânescu, UNGUREANU - 
ȚICLEANU, IRIMESCU. Ad. Popescu 
(min. 55 Beldeanu), - GEOLGAU, Că- 
mătaru, Cîrtu (min. 82 Bicu).

F.C. ARGEȘ ; CRISTIAN - Volcu. 
Roman, STANCU, Nica (min. «9 
Toma) — lovănescu, BADEA, IGNAT 
— D. Zamfir, Ral ea, Jurcă.

A arbitrat bine Fl. Popescu ; la 
linie : I. Cot fi S. Pantelimonescu 
(toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : IGNAT.
Trofeul Petschovsehi : 9.
La speranțe : 0-0.

foarte bun;

de UNGU- 
F.C. Argeș 

la joc, dar, 
tulari lipsă 
Întrecere, a 
•a contra-

i, In eealal- 
1, Unlversi- 
•eluat ofen- 

a majora 
isă ! Ocazii,

taru (min 64), Beldeanu (min. 
84), Geolgău (min. 90) au fost 
ratate cu seninătate. In final, 
totuși, aproximativ 45 000 de 
spectatori aplaudă această vic
torie care menține Universita
tea Craiova în cursa pentru 
supremație. Pentru ea, „turul 
de forță* va continua sîrt- 
bătă...

iar!, culmi- 
lul Cămă- Gheorghe NICOLAESCU

HUNEDOARA, 25 (prin telefon)
După felul în care s-a desfă

șurat primul sfert de oră, cînd 
hunedorenii au și realizat des
chiderea scorului (min. 10, în 
urma unui șut „la vinclu" al 
lui KLEIN, de la 20 de me
tri, după o scurtă pasă a lui 
Andone), se părea că Sportul 
studențesc e o victimă sigură. 
Au urmat trei comere conse
cutive și o mare ratare, cu ca
pul, a lui Tîrnoveanu (min. 12), 
pentru ca bucureștenii să se 
„trezească”, să-l „arunce" pe 
Iorgulescu in față și să Încea
pă să joace cu totul altfel de- 
dt în debutul partidei. E ade
vărat, ocaziile pînă la pauză 
au aparținut mai mult forma
ției locale, dar și bucureștenii 
*r fi putut să egaleze prin 
Munteanu II (min. 28), cind șu
tul cu boltă al acestuia, expe
diat de la 30 de metri, a in- 
Glnit transversala.

Aspectul jocului avea să se 
schimbe complet după pauză. 
Alb-negrii „zburdă”, ta timp ce 
hunedorenii par surprinși de 
această replici resemnindu-se. 
în minutele 48 și 49, M. San
du ratează două ocazii mari, 
anticipînd golul egalizator din 
min. 50 : Bueureseu execută a 
lovitură de colț, TERHEȘ se 
tnalță și trimite eu capul in 
coltul lung. In min. 55, O. Io-

CORVINUL 1 (I)
SPORTUL STUD. 2 (0)

Stadion Corvinul : teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 8 000. 
Șuturi ; 8-10 (pe poartâ : 2-6). Cor- 
nero : 9-2. Au marcat : KLEIN (min. 
10), respectiv TERHEȘ (mîn. 50 ți 65).

CORVINUL î IONIȚA - Rednlc, Du- 
bincluc, Gălon, Bogdan — Petcu, An* 
done, Kleîn — Tîrnoveanu (mîn. 83 
Stoica), Cojocoru (min. 75 Ghițâ), 
GABOR.

SPORTUL STUDENȚESC : Sperlatu 
- M. Mihai, IORGULESCU, Cazon. 
MUNTEANU II - ȘERBANICA, PANA. 
O, Ionescu (min. 87 Munteanu I) — 
TERHEȘ, M. Sandu, Bueureseu (min. 
82 Chihala).

A arbitrat bine R. Petrescu ; Io 
linie : P. Coder ți L. Mâîerean (toți 
din Brașov).

Cartonase galbene : ANDONE, GA
LAN. ȘERBANICA, TERHEȘ.

Trofeul Petschovschî I 10.
Lo speranțe : 2—0 (1—0)-

nescu șutează razant cu bara, 
de la 25 de metri. Peste două 
minute, Andone ratează de la 
6 metri ! In min. 65, același 
TERHEȘ primește un balon pe 
partea dreaptă, ie Înscrie in
tr-o cursă solitară. driblează 
patru adversari și il tentează 
și pe lonițl, trimițind in poarta 
goală : 1—2. Sportul studențesc 
a obținut o frumoasă victorie, 
după un joc net superior.

Gheorghe NERTFA

JOC SUB AȘTEPTĂRI
studențesc și 
-a impus mai 
tentat asupra 
jTiaat fără 

rvul necesar, 
guri, uneori, 
pripit șl cu 

atac, ușuirînd 
Icendlor. care 
; 20 de ml- 

valorosului 
n-bat în urma 
I. Marin, a- 
lrziu cu car- 

re-

ad- 
icomoSx. Este, 
sat că «fina- 
n majorita- 
ioritatea teri- 
at In anumite 
și au pus 

poarta oaspe- 
zare au lăsat 
d, uneori, din 
le favorabile, 
pildă — ace- 

, 37, 51 și 64, 
ales) și AL 

ningea peste 
a vUcenilor.

Gazdele au reușit, totuși, să în
scrie, mai întîi în min. 45 prin 
același omniprezent AUGUSTIN 
(suspect insă de ofsaid), apod după 
pauză, în min. 56, cînd, la centra
rea aceluiași Augustin, MULȚESCU 
a trimis mingea printr-o pădure 
de picioare în colțul opus al por
ții lui Roșea. Dinamovistil au mal 
avut și o bară, in min- 72, la 
șutul puternic al lui Văetuș.

VTLeenll au contraatacat si et 
uneori, destul de periculos, re- 
tlnd — la rtndul lor — dteva 
bune ocazii de gol, în minutele 
41 (Monaru a respins splendid 
mingea șutată de Caxabageac), 
65 (șut total imprecis al ace
luiași Caraba geac) și 69 (luft de 
începător al lui Ancuța la cen
trarea lui Teleșpan), iar în min. 
78 fiind privați de un penalty la 
hențul dar comis în propriul ca
reu de Augustin.

Deși obținută la capătul unei 
evoluții sub așteptări, victoria 
din amoviștilor nu poate fi, totuși, 
pusă sub semnul îndoielii.

Constantin FJRÂNESCU

APORTUL „BĂTRlNILOR"
POLITEHNICA IAȘI 1 (I)
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
fimp călduros ; spectatori — circa 
1000. Șuturi t 18-10 (pe poartă :
10-3). Comere s 5—5. A marcat: RO
MI LA (min. 39).

POLITEHNICA : Dohot — Munteanu, 
Anton, URSU, C1OC1RLAN - ROMI
LA, SIMIONAȘ, Paveliuc (min. 84 
Cânănâu) — Cloacă, Nemțeanu, 
FLOREAN.

PETROLUL : Jipa - Pancu (min. 55 
Marlca), STANCIU, Cojocaru, BUTU- 
FEJ — Găiâțeanu (min. 58 Grigore), 
Toma, Laiăr, Călin — Simaclu, Liblu.

A arbitrat satisfăcător M. Nieu- 
lescu ; ki linie : V. Dobrescu țl 
D. P. Manole (toți din București).

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

MULTE RATĂRI
aijlocul tere- 
prima repri- 

lestul de des 
e. în primele 
S.A. a avut
za, situația 

de raportul 
il porți (6—3) 
erelor (7—1).

gazdele au 
a 
la

'ă“, c:-*"

iide
__  , a 
portarul 

balonul la
6 m, dar a- 
e lingă bară 
consemnat o 
mstănțenilor : 
a reluat min- 

Naste, sigur 
balonul. Pină 
i lui A.S.A.
It de la dis-

A.S.A. TG. MUREȘ 2 (0)
F.C. CONSTANTA 0

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi : 21—6 (pe poartă :
14-4). Comere : 11—1. Au marcat :
BOTH (min. 69) șl BIRO I (min. S3).

• A.S.A : Naște — Horwath, Jenei, 
ISPIR, Gall - BOTH, C. Me, Bă- 
I5nl - Ciorceri, BIRO I, Fonici 
(min. 63 Cerneseu).

F.C. CONSTANȚA : Lascu - Mă- 
năllă, Dinu. CONSTANTINESCU. Ca- 
ramalâu — PETCU, Drogeanu, Gaehe 
(min. 73 Purcărea), Zahlu - Ruse 
(min. 66 Marlnof). Moldovan.

A arbitrat bine A. Gheorghe (Pia
tra Neamț) ; la linie : R. Om peana 
șl T. Vatran (ambii din Arad).

Cartonașe galbene : FAN1C1, CON
STANTINESCU.

Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe : 4—1 (2—1).

IAȘI, 25 (prin telefon)
Politehnica a atacat din start, 

dar in min. 3, era gata-gata 
să primească gol, IJbiu reluînd 
puternic, cu capul, In „transver
sala” porții lui Dohot. Repli
ca gazdelor a venit după zece 
minute prin Florean. Acesta a 
pătruns impetuos ta careu, s-a 
grăbit Insă și a șutat în Jipa I 
A doua și ultima mare ocazie 
a oaspeților s-a derulat ta 
min. 32, cind același Ubiu — 
scăpat singur pe contraatac — 
a trimis balonul mult pe lin
gă poarta gazdelor. Și ctad

ROMILĂ SI SIMIONAS
toată lumea credea că prima 
repriză — de foarte scăzut ni
vel tehnic și spectacular — se 
va incheia cu un scor alb. 
iată că. in min. 39, după un 
atac prelungit al ieșenilor. 
ROMILA și-a luat Inima in 
dinți, a șutat de la circa 20 m. 
pe diagonala careului și Jipa. 
puțin surprins, dar și puțin 
mascat de coechipieri, n-a pu
tut împiedica balonul să intre 
ta plasă : 1—0.

Repriza secundă a aparținut 
ta totalitate echipei ieșene care, 
excelent condusă ta teren de 
„bătrînii" ei, Romilă și Simio- 
naș, a pus stăpinire pe joc, a 
atacat dens și variat, ratind 
însă o mare suită de ocazii, 
una mal favorabilă decît alta. 
S-au aflat rind pe rind ta 
foarte bune situații de gol Cio
cârlan (min. 63), Paveliuc (min. 
65), Florean (min. 67), Nem
țeanu (min. 75), Cioacă (min. 
#1). în minutul 82, golgeterul 
campionatului a șutat senza
țional, din fuleu, ta sttlpul din 
stingă al porții lui Jipa, Iar 
ta ultimul minut al medului 
tot el a fost faultat clar ta ea
reu dar arbitrul, care a condus 
ezitant, n-a acordat un pe
nalty dar ca lumina zilei. Vic
torie fără dubii.

Lourenjiu DUMITRESCU

fost la post, 
tdă, A.S.A. a 
t propriu do- 
>upă ratările 
-59) și Biro I 
n. 69 BOȚII, 
ng reușit, a 
a careului de 

șutat puter- 
d inutil plon- 
; 1—9. N-au
ute și Ciorceri, 
îă, a șutat în

bară. Cu 7 minute înainte de 
final a căzut al doilea gol : 
Dinu l-a faultat pe Biro I, la 
Hmita careului de 16 m și tot 
BIRO a executat excelent lo
vitura liberă expediind balonul 
direct In plasă. In min. 88 o 
altă ratare a gazdelor : Both, 
de la 6 m, a trimis, cu capul, 
mingea în bară !

Pompiliu V1NTILA

>E MICUL ECRAN
ara ÎS : Rezumatul meciului de fotbal Politeh- 

Petrolul, din Divizia „A** ; ora 18,15 : Baschet 
imo — Steaua (transmisiune directă de la Pa- 
or ; comentatori — Cristian Țopescu fi Aurei 

tfAI, ora 17 (Programul II), In cuprinsul emi- 
>• : Aspecte din gala finală a campionatelor 
■ex de la Vama.
MAI, In cuprinsul emisiunii „La sfîrșit de săp- 

cțluni din întîlnirea de baschet masculin dintre 
eterani ale cluburilor steaua șl Dinamo ; trans- 
tă de la Campionatele europene masculine de 
la Vama (comentator — Cornel Pumnea) ; re- 

ului de box pentru titlul mondial la categoria 
;a W.B.C., disputat la Las Vegas între Larry 
1 Witherspoon.
29 MAT, în cuprinsul emisiunii „Telesport* din 
nical : finalele pe aparate ale campionatelor eu- 
line de gimnastică de la Vama ; ora 19,15 (pro- 
Telerama" — emisiune de Dumitru Tănăsescu.

GAZDELE ALEARGĂ
T1RGOVIȘTE, 25 (prin telefon)
Partida a început cu o ava

lanșă de atacuri la poarta ti
mișorenilor. Chiar In min. 1 
Aelenei l-a lansat pe Greaca 
pe dreapta, a urmat o centrare 
și O. Popescu n-a „prins" tra
iectoria balonului de gol ; min. 
9 — O. Popescu lobează o min
ge din careu insă Sudu o ^i- 
gață” miraculos ; min. 15 — 
combinație Greaca — Aelenei, 
ultimul centrează și Petre 
ratează lovitura de cap (oca
zie rarisimă !). Poli se apără eu 
strășnicie — aproapie eu tot 
efectivul — și, pe fondul do
minării copioase a gazdelor, 
tribunele trec prin două mari 
emoții : In min. 21, ctad Bo- 
zeșan la o acțiune individuali 
a ratat deschiderea scorului, și 
In min. 33 ctad, la o minge tri
misă acasă de Constantin. Giu- 
ehici a fost aproape de gol. 
Tîrgoviștenii se complică la 
construcția jocului, driblează la 
infinit (O. Popescu, Isaia, Ae
lenei), nu iuțesc jocul.

Repriza- a doua, deși ca spec
tacol rămîne la același nivel 
scăzut, este punctată de multe 
momente dramatice : ratează 
Greaca (min. 46), Bozeșan de 
la numai 6 m (min. 47) și Isaia 
(min. 51), după care vine golul 
„trăznet" marcat de BOZEȘAN 
(min. 65) pe contraatac : 0—1. 
C. S. Tîrgoviște se aruncă în 
atac și reușește eu greu ega
larea în min. 87 la singura fază 
mai acătării, mingea circulind 
pe traseul Kallo — Aelenei — 
O. POPESCU (o lovitură de 
cap bine plasată a ultimului) : 
1—1. De notat în final : min 
88 Giuchici are golul în vîrful 
bocancului (blocaj Mia), iar în 
min. 89 tîrgovișteanul Radu

DUPĂ EGALARE
QS. TÎRGOVIȘTE 1 (0)
«POLI- TIMIȘOARA 1 (0)

Stadion Municipal ; teren foarte 
boa ; timp frumos ; spectatori - 
drea 8 000. Șuturi 1 18-6 (pe poartâ : 
5-1). Comere : 15-1. An marcat t
O. POPESCU (min. 87), respectiv BO

UN „PENALTY"
STEAUA 1 (0)
F.C.M. BRAȘOV 1 (1)

Stadion Steaua ; teren excelent ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
5.000. Șuturi » 18—11 (pe poartă :
10—8). Cornerc s 10-1. Au marcat : 
MAJARU (min. 58 - din penalty) 
și BATACLIU (min. 45 - din pe
nalty).

STEAUA t DUCADAM - Anghelinl, 
Belodedici. FI. Marin, Eduard — Io
va n, Mureșan (min. 58 Fodor), ȘT. 
POPA - MAJARU, Minea, Barbu.

F.C.M. S STINGACIU - V. Ștefan, 
Panache, NAGHI, Manciu — Gherghe 
(min. 63 Șulea), SPIREA, Lăcătuș 
(min. 46 Paraschivescu), VĂIDEAN<*- 
Bența, Batacliu.

A arbitrat foarte bine 1. Velea 
(Craiova) ; la linie : L. Sălâgean 
(Satu Mare) și I. Ghergheli (Bala 
Mare).

Cartonașe galbene : PARASCHI
VESCU.

Trofeul Petschovschî : 10.
La speranțe : 1—4 (1—2).

ZEȘAN (min. 65).
C.S. TÎRGOVIȘTE : Mki - Nieu- 

lescu, DUMITRESCU, Ene, Constan
tin — KALLO, Aelenei, baia (min. 
53 Sava) — Greaca, Petre (min. 59 
V. Radu). O. POPESCU.

POLITEHNICA t Soclu - Morar, 
MThal. ȘERBANOIU, Stefonovicl - 
Rotaru. MANEA. Anghel, BOZEȘAN 
- Giuchici (min. 88 T. Ntoolae), 
Petrescu (min. 85 Steop).

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
la linie : L O ucu (ambii din Bucu
rești) si M. Gheorghiu (Giurgiu).

Cartonașe galbene : GIUCHICI, 
ȘERBANOIU, BOZEȘAN, CONSTAN
TIN

Trofeul Petschovschî : 8. 
Lo speranțe : 2—1 (0—1).

risipește ultimele speranțe de 
victorie ale gazdelor trîmițînd 
balonul peste „transversală* eu 
capul.

Stelian TRANDAFIRESCU

Cum Steaua nu prezenta pa
tru titulari (Cîmpeanu și Ba- 
lint — accidentați ; Turcu fi 
Stoica — suspendați), brașove
nii și-au zis că pot da „marea 
lovitură" la București. Așa că 
au jucat destul de curajos în 
prima repriză, cînd ocaziile lui 
Gherghe (min. 5), Lăcătuș 
(min. 13) și Văidean (mjn. 34) 
au fost stopate cu calm și si
guranță de Ducadam, și au in
trat la cabine, în pauză, în

PENTRU FIECARE...
avantaj. Pentru că brașovenii 
reușiseră să transforme prin 
BATACLIU pcnalty-ul acordat 
prompt de I. Velea in min. 45 
(pătrundere Bența, fault inu
til, în loc de corner, comis de 
FI. Marin), după ce scăpaseră 
cu fața curată la „ghiuleaua” 
lui Iovan, din min. 16, cînd 
mingea s-a dus sub bară, dar 
nu în gol, și la acțiunile din 
min. 26, 33 și 40, cind Minea, 
Barbu și Majaru au ratat din 
fața careului mic.

Bucureștenii încep repriza 
secundă ceva mai ambițioși și 
obțin curînd egalarea, tot din- 
tr-un penalty, in min. 58, cînd 
St. Popa este faultat in eareu 
de V. Ștefan, și MAJARU 
transformă. Ocazii vor mai fi 
(Paraschivescu — min. 60 ; 
Minea — bară în min. 67 ; Ba
tacliu — min. 74 și Majaru — 
min. 83), însă meciul se ter
mină liniștit, nici una dintre 
echipe nemaicutezind să for
țeze victoria. Și cum fiecare se 
gîndea în primul rind să nu 
piardă, ultimele cinci minute 
se vor juca din... ofsaid in 
ofsaid, la 25—30 m de cele două 
porți. Meci nul în final, și Ia 
propriu și la figurat, un punct 
care rămîne de văzut dacă va 
fii de spirijin pentru brașoveni—

Mircea M. IONESCU

GREU PlNĂ IN MINUTUL 65
SCORNICEȘTI, 25 (prin telefon) I 
Gazdele au deschis repede sco- 

H11, in min. 3, ctad Pițureă a 
„vlnturat* tot flancul sting al a- 
pirărU Jiului, a centrat, si. din
tre cei trei jucători care aștep
tau mingea, EFTIMIE s-a dovedit 
mal decis : * interceptat si a în
scris din apropiere. Alarmată. 
Jiul se retrage ta propria jumă
tate de teren de unde nu iese de- 
e® arareori prin lansările lui 
Băluță, rare scapă de regulă 
prin viteză șl abilitate de mar- 
eajud lai Prepeliță. Stăptolnd 
ctorpul de joc, F.C. Olt nu-șl 
poate concretiza dominarea teri
torială, serviciul mijlocașilor fiind 
neglijent (Șoarece s-a nesimțit 
după două luni de absență din 
prima formație), iar angajarea 
abaoanțller doar parțial. Pină la 
pauză doar Iamandi (min. *1) va 
beneficia de • ocaaie clară, ra
tate de la I m.

Wu se Întrezărea alt pcefil al 
meciului nici după pânză, dar 
golul lui ȘUMULANSCHI (mln. S7), 
care * surprins pe un contraa
tac apărarea lui F.C. Olt prea a- 
vansată, a trezit don reverie e- 
Chipa gazdă al cărei antrenori, 
Halagian șl DLnuț, se afAtau pe 
margine mal mult dectt elevii »or 
te teren. Atacurile F.C. Ottulul 
dendn mai insistente, Pițurcâ se 
arate tot mal insistent șl deta
șarea pe tabela de marcaj se pro
duce in min- 65 cind IAMANDI 
transformă un penalty acordat 
pentru faultarea Iul Chiveacu in

FX. BIHOR 
S.C. BACAU

Stadion F.C. Bihor ;

3 (1) 
-> (0)

F. C. OLT 
JIUL

Stadion Viitorul : teren I 
frumos ; spectatori — circa 
tari : L_ 7 , J,t *
nece : 5-0. Au marcat :
(«in. 3), ȘUMULANSCHI (min. 57), 
IAMANDI (min. 65 din penalty), Pl- 
ȚURCA (min. 72)

F.C. OLT î Aricîu — Prepeliță, 
Câțoi, Bumbescu, MATEI — Șoarece 
(min. 46 State), M. POPESCU, CHI- 
VESCU (min. 81 Burleanu) — EF
TIMIE, Iamandi, PIȚURCA.

JIUL : Caval - V. Popa, NEAGU, 
Vizitiu, P. Grigore - Varga» M. Ma
rian, MUIA (min. 81 Stane) - Stol- 
nescu, ȘUMULANSCHI (min. 81 
Dina), Băluță.A arbitrat foarte bine M. Stoe- 
nescu ; la linie : V. Măndescu șl 
M. Lâzărescu (toți din București).

Cartonașe galbene : NEAGU. 
Trofeul Petschovșchi : 10.
La speranțe s 3—2 (0-1).

- ■ I————

bun ; timp
. ------------- ------ i 1 000. Șu-

20—7 (pe poartâ : 7—2). Cor-
5-0. Au marcat : EFTIMIE

suprafața de pedeapsă. Jiul 
xvÎCTiește Iarăși pe contraatao 
(tar F.C. Olt învățase din lecția 
egalării joacă mai strîns în a- 
pdtaare 81 nu slăbește presiunea 
ta poarta lui Caval. în min. 72 
mal marcăează un gol prin PI- 
TURCA care înscrie din apropie
re, . cu capul, după ce Chivescu 
fl obligase pe portarul petroșe- 
■can să respingă.

Ion CUFEN

BIHORENII PUTEAU FACE SCOR
2 (2)
0

tarea foarte 
; *|AVta«Mwsl 
20-8 (pe 

t 7-4. Au

■AUUrUII om..».. _______ ____
ban ; timp foarte frumos ; spectatori 
- draa 8 000. *
pMrtâ : 7-4).
■arcat : FTUP 
(min. 20).

F.G BIHOR 
Zare, BISZOK. 
eoț, Mureșan, 
gescu (min. 46

S.C. BACĂU 
drieș, Cărpuc!, — _______
(■rin. 25 Arte ni) — I. Solomon, Pe- 
■aff, ȘOȘU - Șolman, Antohl, Chi
tara (min. 56 Mareș).

A arbitrat bine R. Matei ; la linie: 
V. Anghelolu șl I. Vosile — ultimul 
cu greșeli (toți din București).

Cartonașe galbene 1 F1LIP, ȘOȘU.
Cartonase roșii : PENOFF (min. 55). 
Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe : 2—0 (1—0).

Șuturi :
Comere : 

(mta. 1) fi GROSU

: Balaș 
N> -
Kun — ___ _

KÎM ; min. 82 Roati,). 
: MANGEAC - f--

C. Solomon, Elii.i

- DIANU. 
GROSU. Pur 
FILIP, Geor-

An-

ORADEA, 25 (prin telefon)
Med frumos, aid, ta orașul 

de pe malurile Crișului. In re
petate rtaduri spectatorii au a- 
plaudat jocul echipd favorite 
dar și unele acțiuni ale oaspe
ților, In spedal după min. 55, 
dnd aceștia au evoluat In zece 
oameni datorită eliminării lui 
Penoff (injurii la adresa ad
versarului). Scorul este deschis 
in min. 1 : la un corner de pe 
partea dreaptă, Elisei greșește 
intercepția și mingea ajunge Ia

FLLIP care inscrie fulgerător. 
După gol, impulsionați, orăde- 
nll joacă tot mai bine, reraar- 
etadu-ne in mod special fun- 
dașul-extremă Dianu, cel, mai 
bun de pe teren. Jocul este 
cursiv, F.C. Bihor acționează 
elegant și, in min. 20, GROSU 
majorează scorul, fructificând 
• pasă a lui Mureșan care 
Înaintase nestingherit pe par
tea stingă. Oaspeții nu se văd 
decît prin..', greșelile de apă
rare, la al doilea gol tot Elisei 
fiind cel care a ratat intercep
ția. Se părea că F.C. Bihor se 
îndreaptă spre un scor-fluviu, 
șuturile se succed neîncetat dar 
Mangeac este la post, iar apă
rarea băcăuană nu-și revine.

După pauză și după amintita 
eliminare, băcăuanii joacă tot 
mai bine, se văd mai mult și 
ta atac iar I. Solomon și An- 
tohi (min. 80), sînt foarte a- 
proape de gol. In schimb, mul
țumită de avantajul acumulat 
echipa locală nu mai are inci
sivitatea din prima repriză, 
chiar dacă Grosu a marcat 
(min. 70), la o centrare a 
neobositului Dianu. Golul nu 
a fost validat datorită faultu
lui comis de jucătorul orădean 
asupra lui Mangeac. în min. 83, 
Roatiș ratează cea mai mare 
ocazie a meciului, cu poarta 
goală în față.

Mircea TUDORAN

IDniMSTRMlA or SUI 10
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 25 
MAI 1983. Extragerea I î 2 36 25 
17 24 22 ; Extragerea a Il-a : 31 
40 10 34 37 23. Fond total de cîș- 
tiguri : 1.218.036 lei, din care 
335.463 lei, report la categoria 1. 
C1ȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 

15 MAI 1983 :
FAZAI — Cat. 1: 1 variantă 

100% — autoturism Dacia 1300 și 
6 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 3 variante 100% a 12.871 lei 
sau. la alegere, o excursie de 
două locuri tn U.R.S.S. sau 
R.D.G. și diferența în numerar 
șl 16 variante 25% a 3.218 lei ;

) PRONOSPORT INrORMtAZA
cat. 3 : 9 variante 100% a 6.323
Iei sau, La alegere, e excursie de 
un loc în U.R.S.S. sau R.D.G. 
și diferența în numerar și 21 va
riante 25% a 1.581 lei ; cat. 4 :
73.75 variante a 1.222 lei ; cat. 5:
164.75 variante a 547 lei; cat. 6 :
697.75 variante a 100 lei; cat. 7 : 
11.197 variante a 40 led- FAZA a 
H-a — Cat. C : 19 variante a 
3.736 lei; cat. D : 68,50 variante a 
1.036 lei; cat. E : 150,25 variante 
a 472 lei ; cat. F : 5.070 variante 
a 40 lei. Autoturismul ,Dacia 1300“ 
de la categoria 1, obținut pe un 
bilet Jucat 100%, a revenit par
ticipantului VlRTACI MIHAI din 
Arad.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 25 MAI 
1983 : I. Steaua — F.C.M. Bra
șov x ; U. F.C. Olt — Jiul Petro
șani 1 ; III. C.S. T-viște. — Poli. 
Timișoara x ; IV. A.S.A. — F.C. 
Constanța 1 ; V. Dinamo — Chi
mia Rm. Vîlcea 1 ; VI. Poli. Iași 
— Petrolul (pauză) 1 ; VIII. Poli. 
Iași — Petrolul (final) 1 ; VIU. 
Univ. Craiova — F.C. Argeș (pau
ză) x ; IX — Univ. Craiova — 
F.C. Argeș (final) 1 ; X. F.C. 
Bihor — S.C Bacău (pauză) 1 ; 
XI. F.C. Bihor — S.C. Bacău 
(final) 1 ; XII. Corvinul —- Spor
tul stud, (pauză) 1 ; XII. Cor- 
vinul — Sportul stud, (fina!) 2. 
Fond de cîștiguri : 296.778 lei.



Un nou succes românesc la C. M. de popice (juniori)

TRAIAN TELNAR - ALEXANDRII SZEKELY
AU ODflNUT MEDALIA DE AROINT

PORECI. 25 (prin telefon). 
Azi (n.r. ieri) s-au încheiat 
întrecerile celei de a doua 
probe — perechi — a campio
natelor mondiale de popice la 
juniori. La această confruntare, 
ca și pe echipe, reprezentanții 
noștri au obținut medalia de 
argint. De data aceasta au fost 
medaiiați Traian Teinar si 
Alexandra Szekely. care au a- 
vut cea mai bună comportare 
din cele trei cupluri de băieți 
pe care le-am aliniat la startul 
acestei probe. Teinar și Szekely 
au fost tot timpul disputelor 
printre marii favoriți. dar n-au 
putut avea pretenții la primul 
loc. deoarece cîștigătorii. iugo
slavii Lijovici și Galjanici, au 
jucat. mai ales la ultimele 
manșe, de o manieră de mari 
campioni, obținind rezultate 
foarte mari — 916 si. respectiv, 
911. tată de 890 si 875 pd rft 
au punctat cei doi popicari ro
mâni. Comportarea sportivilor 
români reprezintă un frumos 
succes, pentru care atlt ei dt ■ 
antrenorul lor, loan Petru, me
rită felicitări. Traian Teinar 
face parte din echipa Metalul 
Hunedoara, iar Alexandru Sze
kely activează la Progresul 
Oradea.

Fetele noastre — care în pro
ba pe echipe au cucerit me
dalia de argint — nu 
putut impune în această 
fruntare. Cu excepția Octaviei 
Ciocîrlan, ele au ,.mers“ slab, 
obținind rezultate necompetitrre 
pentru o asemenea întrecere, ea

TRAIAN ȚELNAR

de exemplu Marilena Burcea — 
387 si Maria Zsizsik — 3M.
Campioane ale lumii sint vest 
germancele Beate Weber și Bri
gitte Prosti. Cuplul Ciodrlaa — _ - - X

peroctal
Lijevtai 

(lagta-
(916—911), X 

• Alexandra

s-au 
con-

Zsizsik a ocupat locul
Rezultatele 

BĂIEȚI : L 
— Vladimir 
slavi*) 1827 
Traian 
Szekely (România) 1765 p (890- 
875), 3. Uwe Mass — Reinhardt 
Pressl (R.F.G.) 1743 (838—905)- 
X Ion Matis — Marton Farkas 
1705 (839—866)... 14. Constant»»
Frigea — Constantin Băneacu 
1646 (866—780). FETE : L Beate 
Weber 
(R.F.G.)

probcl de 
Miroslav 
Gzljanid 
P

Teinar

Brigitte Progfl 
p (422—412), X 

3rika Kiss — Agotha Grampsch 
(Ungaria) 831 (419—412), 3. U-

884

la Burgas, au început campionatele balcanice de volei

ECHIPELE FEMININE ALE BULGARIEI 
Șl IUGOSLAVIEI

® Azi intră in competiție
ÎNVINGĂTOARE

reprezentativele României

ALEXANDRU SZEKELY

(387—397).
Joi este

TURNEUL DE LA
ROLAND GARROS

BURGAS, 25 (prin telefon). 
Cea de a 16-a ediție a campio
natelor balcanice de volei, ca
re reunește aici reprezentativele 
feminine și masculine ale Bul
gariei, României, Iugoslaviei, 
Greciei și Turciei, a început in 
spațioasa (2 000 locuri) Sală a 
sporturilor „Izgrev* din locali
tate. După cum se știe, echipe
le române, deținătoare ale tit
lurilor, nu au fost programate 
t» prima zi a competiției (Dat 
fiind numărul impar al parti
cipantelor, în fiecare zi vor fi 
libere o formație feminină și 
una masculină). Așa că în ziua 
lor liberă voleibalistele și vo
leibaliștii noștri au efectuat noi 
antrenamente, in vederea star
tului de joi (n.r. azi), dnd vor 
intllni echipele Greciei (la fe

ieri, in turneul de pol*
de la Tbilisi

ECHIPA ROMÂNIEI
DOUA VICTORII

TBILISI, 25 (prin telefon). In 
ziua a treia a turneului inter
național de polo, care reunește 
dteva echipe de ridicată va
loare. reprezentativa țării noas
tre a susținut alte două me
ciuri și a obținut tot atîtea vic
torii. Dimineață, România a în
trecut clar Suedia cu 16—9, iar 
tn reuniunea de după-amiază 
»-a impus mai categoric dedt 
arată scorul : 12—1# eu R.S.S. 
'Gruzină.

Celelalte rezultate de miercuri: 
U.R.S.S. — Grecia 13—7, Cuba 
— Italia 7—11, Ungaria — 
R.S.S. Gruzină 13—8, Italia — 
Suedia 12—7, Ungaria — Gre
cia 13—6, U.R.S.S. — Cuba 8—8.

Joi după-amiază, poloiștii 
noștri intilnesc formația Gre
ciei. iar vineri dimineață pe 
cea a Cubei.

te) și respectiv Turciei (la bă
ieți), in fața cărora au, fireș
te. prima șansă.

Intilnirea de debut în această 
ediție a Balcaniadei a fost foar
te scurtă. Reprezentativa fe
minină a Bulgariei a dispus ta 
40 de minute de cea a Greciei, 
cu 3—0 (3, 1, 3). Pentru cam
pioana europeană »en titre* jo
cul a constituit o simplă for
malitate, adversarele neopunln- 
du-le rezistență nici un mo
ment. S-au remarcat de la În
vingătoare coordonatoarea Ver
ka Borisova și trăgătoarele 
Gheorghieva și Avghinova. Ar
bitri : J. Miloșeviei (Iugoslavia) 
și N. Ergun (Turcia). în conti
nuare, echipele feminine ale 
Iugoslaviei și Turciei au fur
nizat un meci frumos, dispu
tat Voleibalistele iugoslave — 
mai mobile in teren, mal înal
te și cu un randament superior 
la blocaj — au obținut în cele 
din urmă, victoria cu 3—1 (—13, 
9, 5, 13), după două ore de joc. 
Dar nu a lipsit mult ca ad
versarele lor, deosebit de bă
tăioase, să egaleze situația, ele 
avind în setul 4 O revenire 
spectaculoasă (de la 4—10 au 
egalat la 13 !j. Partida a fost 
condusă bine de arbitrii ro
mâni M. Marian și V. PaveL 
Prograțpul de joi : România — 
Grecia (f), România — Turcia 
(m), Bulgaria — Iugoslavia (m) 
și Bulgaria — Iugoslavia (f).

25. — In turul doi 
do simplu femi.nta 
campionatelor inter- 
de tenis ale Fran

ței. la Roland Garros, Virgi
nia Rudd (a 9-a pe lista t>- 
voritelor) a tntrecut-o cu 5—4, 
6—3 pe Felida Rasehlators 
(S.U.A.). Alte rezultate : Kathy 
Jordan (S.U.A.) — Lada Ra
mano v (România) 6—1, 6—4; Ca
therine Tanvier (Franța) — 
Ana Minter (Australia) 7—4, 
4—1.

Rezultate din primul tor to 
simplu masculin ; Jose-Lail 
Clere (Argentina) — Libor Fl- 
mek (Cehoslovacia) 3—8. 7—4, 
6—3, 8—1. Tomas Smid (Ceho
slovacia) — Claudio Panada 
(Italia) 6—1. 3—8 6—3, 1—4.
6—1. M. Purcell (S.UJL) — T 
Cain (S.U-A.) 6—1. 8—4. 8-3: 
P. SI oxfl (Cehoslovacia) — F. 
Gonzales (Paraguay) 8—X 
6—4. 5—2; E. Fromm (S.U.A.) 
— J. Lloyd (Anglia) 3—5, 7—8, 
6—2, 6—3.

PAR1S, 
al probei 
din cadrul 
naționale

Modesto FERRARIM

lotul Iugoslaviei pentru 
meciul de la 1 Iunie 

BELGRAD, 25 (Agerpres). — 
Antrenorul reprezentativei Iu
goslaviei, Todor Veselinoviei, 
a comunicat lotul de 18 jucă
tori pentru meciul amical ca 
• selecționată din România, 
programat la 1 iunie, la Sara
jevo. Au fost convocați: Sli- 
var, Ivkovici. Jeslei, Z._ Tvet- 
kevlcL Kapetaneviei, 
Perusoviei, 
Bossniak. Milianoviei. 
viei, Kranjcear, Susiei, 
lovicl. MIinariei. Sesticl. 
Tvetkovid si Mance.

Bearzot menține lotul
Antrenorul Enzo Bearzot 

anunțat jucătorii ce se pre
gătesc In vederea meciului pe

l, Bogdan, 
Hadxibeghid, B. 

SUsko- 
Haii-

B.

care echipa Italiei u va sus
ține, duminică*, la Goteborg, 
in compania formației Sue
diei, în cadrul preliminariilor 
C.E. în ciuda rezultatelor 
puțin satisfăcătoare obținute 
pină în prezent (3 puncte din 
patru partide), lotul este al
cătuit, in esență, din aceiași 
jucători : portari : Zoff, Bor- 
don ; fundași : Aneelloitl, 
Vierchowod. Bergomi, Collo- 
vatl. Gentile, Cabrinl ; mij
locași : Antognoni, Marini,
Oriali, Scirea, Tardelli, Dosse- 
na ; atacanțt : Altobelli, Conți, 
Graziani, Massaro, Rossi.

TELEX j TELEX > TELEX • TELEX • TELEX

TURUL ITALIEI
ROMA, 35 (Agerpres) — După 

o zi de repaus. Turul ciclist al 
Italiei a continuat cu etapa a 
12-a (Pletrasanăa Marina — Re
ggio Emilia — 180 km), cîștigată 
de suedezul Alt Segersall In 
4h24 :t0.

Lider al clasamentului general 
•e menține italianul Giuseppe Sa- 
noni.

ATLETISM • Americanul Ed
win Moses. campion olimpic 
(1976) și recordman mondial ta 
proba de 484 mg (47,13) a anun
țat o* va încerca a* doboare recor
dul mondial ta— 800 m, deținu* de 
englezul Sebastian Cee (1«,W.
Moșea netnvins ta 4M mg ta 
71 de curse oonsecutlve (din 
1977), și-a ficut recent reintra
rea dup* o absent* r 
un an, cauzat* de o 
Moses a declarat c* 
Olimpice de la Los 
alerga, totuși, cursa i

BOX • Campionul 
profesionist al categoriei ____
(versiune! W.B.C.), Larry Hol
mes, care vi împlini 34 de ani 
luna viitoare, a anunțat e* pin* 
la retragerea din activitate va 
mal boxa de două ori (eu titlul 
mondial tn joc): eu Greg Page 
(contractu este del* semnat) șl, 
probabil, cu un alt american, 
Tom Witherspoon.

CĂLĂRIE • Proba de fort* a 
concurauliV de obstacole de ta 
Barcelona a fost etșttgat* de

de aproape 
pneumonie, 
ta Jocurile 
An gel ea va 
de garduri, 

mondial 
grea

englezul Michael Whitaker pe 
calul Uled Flight* cu Op pe
nalizare.

ciclism • Etapa a doua a 
Turului Angliei, Bristol — Co
ventry (143 km) a fost dștlga- 
t* de vest-germanui Peter Bec
ker ta 3bSM, care l-a Întrecut 
ta sprint pe T. Doyle (Anglia), 
C, Chaube* (Franța), M. Klasa 
(Cehoalov»cia) și J. L. Garnier 
(Franța). ta clasamentul general 
oonduee Becker eu 8h06:02, ur
mat de Yates (Anglia) ShOSiM, 
Bryfa (Suedia) ShMOl etc. • E- 
tapa prolog a turului provinciei 
Aragon (Spania), desfășurat* 
contracronometru pe echipe (41 
km) a fost clștigati de echipa 
spaniol* „Reynolds* tn 24^4.

TENIS • Situația la zl tn cla
samentul feminin al Marelui Pre
miu: Martina Navratilova 1SS8 p 
(T turnee), Sylvia Hanika 958 p 
(11), Chris Evert-Lloyd 910 p (9), 
Andrea Jaeger 883 p (9), Bettlna 
Bunge 8«S p (19), Wendy Turn- 
buu 79» p (9) etc.

A Incepit campionatul interbr itanic
Prirhul meci din noua ediție 

a campionatului interbritanic 
a programat la Glasgow (Hamp
den Park — 16 329 plătitori) 
meciul dintre echipele Scoției 
si Irlandei de JJord, Încheiat 
cu rezultatul de 0—0. Jucătorii 
ambelor echipe au părut obo
siți in urma numeroaselor me
ciuri oficiale din acest sezon. 
Irlandezii au lăsat o impresie 
mai ‘ 
țian

bună, dar portarul sco- 
Thomson a apărat totul...

Campionate, știri
în campionatul Suediei• _

(participă 12 echipe) in etapa 
a 8-a : Gefle — Mjaelby 3—0, 
Halmstad — Oergryte 1—0,

Elfsborg 2—X 
AIK 3—2. Malmfl 
2—0. Oester — 

în clasament con- 
si Hammârby CU

nu- 
ju- 
cu

(lo— 
en-

Hammărby 
Goteborg — 
— Haecken 
Brage 3—2. 
duc Malmfi 
cite 8 p.
• Reprezentativa S.U.A. 

mită și „Team America* a 
cat la Kingston (Jamaica) 
formația engleză Watford 
cui secund ta prima 
gleză). terminlnd la 
1—1.
• Finala „Cupei 

se va juca intre Real Madrid 
și C.F. Barcelona, simbătă 4 
iunie.
• în etapa a 37-a a cam

pionatului Franței : Lens — 
Nantes 2—X Bordeaux — St. 
Etienne 1—1, Bastia — Rouen 
0—9. Paris St Germ. — Tours 
4—2. Lyon — 
în clasament : 
2. Bordeaux 48 
Germ. 45 p ; 4. 
Lens 42 p ; 6. 
etc. •
• în R. D. Germană, 

namo Berlin va dștiga 
nou campionatul. Ea 
zează 43 p (după 24 de etape), 
fiind urmată de Jena 32 p, 
Vorwărts Frankfurt pe Oder 
31 p. Lok. Leipzig 30 p.
• Ia campionatul Belgiei 

inaintea ultimei etape : Stan
dard 50 p, Anderleeht 48 p, 
Anvers 45 p, La Gantoise 44 p.

La închiderea ediției

ligă 
egalitate:

Spaniei*

Sochaux 3—L 
1. Nantes 56 p; 
p ; X Paris Si- 
Laval 43
Monaco

p: s.
41 p.

or
din 

totali-

hamburger s.v. a ClȘTIGAT cupa campionilor europeni
Aseară, pe stadionul Olimpic din Atena. >-a desfășurat finala 

Cupei campionilor europeni, care a opus echipele Hamburger S.V. 
S Juventus Torino. Partida s-a Încheiat cu scorul de 1—8 (1—o 

favoarea jucătorilor vest-germanl, prin golul marcat ta mln. t 
de Magath. De menționat c* echipa vest-german* intri pentru 
Prima oară In posesia prestigiosului trofeu. Meciul a fost arbitrat 
de o brigadă de arbitri din țara noastri, avtadu-1 la centru pe 
Ntcolae Hainea.

Alte amănunte In ziarul de mtlne.
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