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După victoria de la Stockholm, despre—

CURAJ, DĂRUIRE Șl... NOPȚI ALBE
Fte-t per-mi» cronicarului

ii spună ei pentru me
ciul eu Suedia „zarurile 

au foit aruncate’ cu exact • 
săptămlnă înaintea jocului, ta- 
tr-un moment care nu părea 
li anunfe deloc acest lucru.

Să recapitulăm... Selecționata 
divizionari jucate acel meci 
de la Sarajevo, un meci pe care 
cronicarii iugoslavi l-au socotit 
încheiat cu un rezultat fericit 
pentru echipa lui Șuțict La 

1—0 I Cămătarii o înscris in poarta în care Pe!e a învins Suedia în 
*5S. Țicleanu, revenit după ...Florența, jubiloazâ Foto : DAGENS NYHETER

aceeași oră, craiovenii jucaseră 
la las' La numai citeva minute, 
ei luau avionul spre București, 
via Craiova. A urmat o noapte 
scurtă, ca mai toate nopțile 
după jocuri, cind creierul re
fuză si șteargă imaginile în
registrate. La ora 14. cele două

VOINȚA TÎRGU MUREȘ (I) 
ȘI AURUL BAIA MARE (m)

CAMPIOANE ALE TĂRII LA POPICE
MANGALIA NORD, 13 (prin 

telefon). Pe pistele de plastic 
din sala de bowling din sta
țiunea Neptun s-a desfășurat 
timp de trei zile turneul final 
al Campionatului Diviziei .A* 
la popice, la care au partici
pat echipele feminine și mas
culine clasate pe locurile 1—4 
(după încheierea jocurilor din 
retur) în cele patru serii ale 
competiției. Pistele de joc. ex
trem de pretențioase au supus 
la un examen sever echipele 
finaliste. Cele două manșe ale 
finalei au fost interesante, ex
trem de disputate, mai ales la 
femei, unde multipla campi
oană a țării, cîștigătoarea edi
ției 1982 a Cupei campionilor 
europeni. Voința Tg. Mureș, a 
cîștigat la limită, la un punct 
diferență fată de cealaltă echi
pă mureșeană. Electromureț ! 
După prima manșă (tur) con
ducea Voința Tg. Mureș, cu 
2427 p. urmată de Voința Bucu
rești cu 2400 p șî Electromureș 
Tg. Mureș, eu 2381 p. In final, 
la ultimele lovituri, s-a decis 
dștigătoarea titlului, datorită 
rezultatului foarte bun al Anei 
Szabo — 439.

La bărbați. Aurul Baia Mare 
a abordat finala cu mult a- 
plomb, obținînd un avantaj 
apreciabil după primul tur. 
Formația băimăreană intră ast
fel în posesia invidiatului tit
lu de campioană a tării pen
tru a cincea oară, demonstrînd 
la acest turneu final că este. 

loturi se aflau ta Frankfurt 
Starea de oboseală creștea pă
zind ea ochii. Lung dormea ta 
autocar, tndifereni de poziție, 
reușind pini și performanța de 
a ** ghemui ta fotoliu, cu pi
cioarele ttrir.se

In timp ce autocarul Ui co»- 
Unua drumul tpre ...patul mult 
așteptat, Mircea Luceicu a luat 
microfonul ri a rpus : ..Băieți, 
organizatorii ne roagă să Ju
căm un meci la Frankentahl, 

unde echipa României este aș
teptată de mult ; data acestui 
joc a fost stabilită înainte de 
fixarea restanței de la Iași și 
de confirmarea partidei cu 
Iugoslavia, de ieri. Orașul, se 
spune, e plin de afișe. Dacă 
socotiți că puteți să faceți a

la ora actuală, cea mai bună 
echipă de popice a țării.

Clasamentele turneului final 
— FEMEI : 1. Voința Tg. Mu
reș — 4862 pd — pentru a opta 
oară campioană — antrenor 
Margareta Szemanyi. Compo
nentele echipei : Elisabeta Al
bert 406—415, Elisabeta Bonta 
408—387. Maria Dudaș 437—367, 
Maria Todea 391—387, Ildiko 
Szasz 401—430, Ana Szabo 387— 
439 ; rezerve : Ileana Maias și

Traian IOANITESCU

(Continuare în vag 2-J)

CICLIȘTII SENIORI IȘI VOR DESEMNA
CAMPIONII IN PROBELE DE FOND

Astăzi după-amiază vor a- 
vea loc pe autostrada Bucu
rești — Pitești. între bornele 
kilometrice 14,500 — 34,500.
primele alergări din cadrul 
campionatelor naționale de 
ciclism-fond. Cursa de debut, 
contratimpul individual — se
niori — se va desfășura pe dis
tanta de 40 km. concurenții 
urmînd să la startul din mi
nut fn minut

Următoarea probă de cam
pionat. contratimp pe echipe, 
este programată miercuri 15 
iunie, pe același traseu și cu 

cest lucru.- e vorba de o e- 
chîpă de amatori, vă rog să-rai 
răspundeți. Cine socotește ei e 
obosit, poate să nu joace*. Și 
aproape toate vocile au răs
puns : „Jucăm, nea Mircea!*.

Meciul de la Frankentahl a 
început (S-a socotit nece
sar ea Bălăci — nerefi- 

eut — Cimitaru ți Ștefineicu 
ti fie menajați). Vi mărturisim 
că eram in admirația jucători
lor noștri. care lăsaseră obo
seala tai vestiarul cel mic al 
echipei gaz di... Apoi au în
ceput si vină golurile. Intre 
timp, Bălăci. Cimitaru, Mul- 
teicu, Ștefănescu erau la al 
500-lea autograf... Era o după- 
amiazi frumoasă. cu un stadion 
venit parcă la o ierbare cim- 
peneaici. In pauză, echipele 
au rămas pe gazon. Un gazon 
invadat de citeva sute de copii, 
toți ca eternul lor carnețel de 
autografe. Mircea Luceicu s-a 
adresat atunci jucătorilor : 
„Cine vrea să iasă ? Să mai 
rotăm echipa*. Nici un răspuns. 
Nimeni nu vroia să părăsească 
terenul... Și nici nu l-a părăsit 
Intr-un tirziu după minutul 70, 
a acceptat Țicleanu să-i cedeze 
locul lui Mulțescu. iar BSloni 
— care ți-a scos bandajul 
gipsat abia cu citeva ore 
înainte de ...Rasunda. i-a cedat 
locul lui Cirțu...

Tn acele minute ale pauzei, 
ne-am dat seama — pentru 
prima oară — că România nu 
va pierde meciul cu Suedia.

loan CHIRILĂ

(Continuare tn pao 2-3)

Punct final in Divizia „A" la rugby, edifia a 66-a

STEAUA BUCUREȘTI - PENTRU A 14-a OARĂ CAMPIOANĂ

Tradiționala fotografie a campioanei — de la stingă la dreapta : M. Munteanu, O. Comeliu, C. Kramer, 
secretarul clubului Steaua, antrenorul R. Durbac, L. Constantin, D. Câinaru, M. Ionescu, antrenorul 
emerit Th. Rădulescu, Al.’ Rădulescu, I. Cantoneru. C. Florea, dr E. Pădurețu. Gh. Vărzaru, N. Cloarec, 
D. Teleașă. FI. Murariu (în picioare) ; c. Die. M. Moț, E. Suciu, L. codol, D Enache, I. Zafiescu. 
D. Alexandru T. Coman. V. David, S. Fulcu, C Roșu. Foto : Drago? NEAGU

Intr-un pasionant final de 
stagiune, cea de a 66-a ediție 
a Campionatului național de 
rugby s-a încheiat cu succe
sul echipei STEAUA BUCU
REȘTI, titlul revenind pentru 
a 14-a oară — un record în 

startul din același punct (km 
14.500). De astă dată vor 
concura însă, separat si ju
niorii mari. Aceștia vor aco
peri 70 km. în timp ce senio
rilor li s-au rezervat 100 km. 
In sfîrșit. ultima probă a săp- 
tămînli, semifomlul, se va de
rula vineri 17 iunie. în Bucu
rești, pe traseul de pe strada 
Maior Coravu De astă dată 
vor concura din nou numai 
seniori. Primele două probe vor 
începe de la ora 16 ultima 
urmind să aibă loc de la ora 
17.

9 VICTORII ROMÂNEȘTI 
ÎN REGATA SNAGOV IA CAIAC-CANOE

Echipajul Angelin Velea — Ionel Lețcaie — Ionel Constantin —
Nlcolae Fedosei a cîștigat probele de K 4 — 500 m și K 4 
— 1000 m. Foto : N. DRAGOȘ

Cursele finale ale Regatei in
ternaționale Snagov la caiac- 
canoe, desfășurate sîmbătă, 
ne-au oferit un spectacol ex
trem de interesant, de bună ți
nută, care ne-a făcut să uităm 
lungimea excesivă a competi
ției (și chiar a reuniurii fina
le-.). Dio cele 13 curse desfă
șurate, caiaciștii și canoiștii 
noștri au cîștigat 9, restul re
venind oaspeților din R. D. 
Germană, indiscutabil cea mal 
puternică formație de peste 
hotare.

Dimineața, prima din probele 
de 1000 m, caiac simplu, a 
fost ciștigată autoritar de 
Harry Nolte (R. D. Germană), 
sportiv cu firmă internațională, 
în timp ce Ion Geantă n-a 
reușit să se claseze decît al 
4-lea. La canoe simplu, Costică 
Olaru a condus tot timpul, ob- 
ținlnd o victorie care îi con
firmă progresul. Un succes ne
așteptat, dar cu atît mai Îm
bucurător, au obținut Florin 
Marinescu — Ion Birlădeanu 
la caiac dublu, la prima evo
luție împreună, in fața unor 
echipaje puternice din R. D. 
Germană și Ungaria. Pasionan
tă, finala de simplu a caiacis- 
telor s-a încheiat cu o sosire 
extrem de strinsă, in care 
doar banda video a putut do
vedi că Maria "Ștefan a pierdut 
primul loc în fața lui Singer 

materie — puternicului Club 
sportiv al armatei. Este o fru
moasă reușită a jucătorilor 
pregătiți de antrenorul emerit 
Theodor Rădulescu și de ma
estrul emerit al sportului Radu 
Durbac, consfințită prin vic
toria de sîmbătă după-amiază : 
STEAUA — R. C. GRIVIȚA 
ROȘIE 18—12 (6—6). A fost un 
autentic derby, onorat de 
prestațiile celor două formații, 
un meci urmărit cu mare in-„ 
teres de cei aproape 4 000 de 
spectatori prezenți in tribunele 
de la Parcul copilului. Printre 
aceștia s-a aflat si Ray Willi
ams, secretarul general al fe
derației galeze care, apreciind 
în general calitatea disputei, 
ținea să remarce meritele În
vingătoarei. ,;cu jucători de 
incontestabilă valoare, ca Mu
rariu, Florea, Rădulescu, Mun
teanu, Suciu", replica tinerilor 
adversari, „în frunte eu Fon- 
gracz* și arbitrajul corect al 
lui Paul Soare.

într-adevăr, deși partida nu 
prezenta pentru ea altă miză 
decît «... orgoliului. Grivița 

(R. D. Germană). La dublu, 
victorie fără probleme a echi
pajului Agafia Buhaev — Tecla 
Borcănea, un cuplu temut de 
orice adversar. Proba cea mai 
așteptată, „proba zilei", cea de 
canoe dublu, a prilejuit cam
pionilor olimpici și mondiali 
Ivan Patzaichin — Toma Si- 
mionov un recital de măiestrie. 
Ei s-au instalat de la început 
în frunte, au condus tot tim
pul, controlînd cu ușurință fi
nalul, în care și-au încheiat 
efortul cu mult înaintea ulti
mului șir de balize. La caiac 4, 
echipajul nostru tînăr (Angelin 
Velea — Ionel Lețcaie — Ionel 
Constantin — Nicolae Fedosei) 
a dovedit că este și cel mai 
bun, impunîndu-se în fața ■ 
două valoroase ambarcațiuni 
ungare.

După prinz, finalele la 500 m 
au început tot cu o victorie a 
oaspeților din R. D. Germană, 
la caiac-simplu (Muller), unde 
Geantă și Birlădeanu au sosit 
distanțați. Costică Olaru și-a 
repetat victoria la canoe, con- 
vingîndu-ne din nou că este 
cel mai bun „simplist* al 
țării. La caiac 4 fete, primul 
nostru echipaj (Agafia Buhaev 
— Tecla Boreănea — Maria

Vladimir MORARI)

(Continuare In pag a 4-a)

CLASAMENT FINAL

1. STEAUA 26 23 0 3 823-249 72
2. Dinamo 26 22 0 4 632-196 70
3. Farul • 25 29 1 5 661-178 66
4. Șt Petroșani 26 14 3 9 289-283 57
5. Griv. Roșie*) 26 13 2 11 285-235 53
6. Polit. lași 26 11 2 13 249-295 50
7. St. Baia Mare 26 10 2 14 218-320 48
1 C.S.M. Sibiu 26 10 2 14 318 429 4-8
9. ,,U" Timișocro 26 9 3 14 249-406 47

10. Sportul stud 26 8 3 15 246-355 45
îî" Rulm. Bîrlad 25 8 2 16 180-375 44
12. Polit. Cluf-N 26 8 2 16 190-485 44
13. Gloria Arad*) 26 7 2 17 251-569 41
14. Rapid Buc. 26 5 4 17 191-407 40

•) Penalizate cu un punct
• Primele 10 echipi9 vor alcătui

seria valorică 1, celelalte patru ur-
mînd să participe Ia seria a doua
a diviziei „A".

Roșie, o echipă, simbătă, mai 
tinără ca oricind, a jucat cu 
o ambiție pe care i-am dori-o 
mereu, obligîndu-și partenera 
de întrecere să se intrebuin-

Geo RAETCH1

(Continuare in pag. 1-3)

ttrir.se


C.S. SATU MARE-LA FLORETĂ FEMININ
SI STEAUA-LA SPADA, LIDERE ÎN DIVIZIA „A

ANTRENORUL EMERIT CONSTANTIN

Simbătă si duminică, tn sala 
Floreasca din Capitală, s-a 
disputat etapa a doua a Divi
ziilor naționale „A" si ,.B“ la 
floretă feminin si spadă.

întrecerea echipelor feminine 
a prileiuit dispute deosebit de 
echilibrate, ultimul meci. cel 
dintre principalele candidate la 
titlul de campioană. C.S. Satu 
Mare și Dinamo București. in- 
cheindu-se la egalitate perfec
tă. 8—8. 58—58 t.d.. după o e- 
volutie palpitantă a scorului. 
Au fost si surprize. Tinăra e- 
chioă a clubului Steaua. a- 
vînd ca „nr. 1“ pe talentata 
Elisabeta Guzganu. a întrecut 
pe Dinamo cu 9—7. după ce 
pierduse la mult mai puțin ex
perimentata echipă a Energiei 
(7—9)! Iar C.S.Ș. Energia, care 
tn prima etapă nu înregistrase 
nici o victorie a reușit acum 
să întreacă si De Dinamo și 
echipa C.S.Ș. Satu Mare. a- 
vînd o „zestre" de puncte cu 
care a cedat „lanterna roșie".

Polul dp interes al celor 
două zile de concurs l-a 
constituit, după cum am mai 
arătat. meciul feminin de 
floretă C.S. Satu Mare (lidera 
primei etape) — Dinamo 
(principala sa urmăritoare). 
Floretistele din sos. Ștefan cel 
Mare au pornit lansat, condu
ced cu 3—0 doar Marcela 
Zsak obtinînd pentru cvartetul 
sătmărean o victorie în prima 
manșă (în fata Aurorei Dan).

Aceasta din urmă a remontat 
până la 2—3 On asaltul Oros — 
Beca. cîstigat de prima cu 5—2, 
meciul a fost întrerupt citeva 
minute pentru că nu se mai 
știa exact scorul asaltului...), 
dar Dinamo si-a păstrat si pe 
mai departe avantajul, prima 
egalitate consemnînd-o la 5. 
tot Zsak fiind autoarea. prin 
victoria contra Georgetei Beca. 
în continuare, echilibrul s-a 
păstrat floretistele din Satu 
Mare reușind pentru prima 
dată să ia conducerea (7—6). 
Zsak (cea mai constantă trăgă
toare a meciului) trecind și 
de Cristina Mihăilă (5—2). Iată 
însă că. în asaltul următor. 
Dan o învinge pe Rozalia 
Oros (5—01). Bucurie de scurtă 
durată pentru dinamoviste. 
pentru că Beca este, la rîndul 
ei. întrecută de Otilia Hochdor- 
fer (0—5) si scorul devine 8—7 
pentru C.S.Ș. Satu Mare. în 
ultimul asalt Csîla Ruparcsics 
— Cornelia Chelaru. Aceasta 
din urmă conducea cu 4—1 
si se profila o victorie la tu- 
saverai a echipei Dinamo. Dar 
iată că Ruparcsics. în acest 
meci cea mai slabă trăgătoare 
sătmăreană. si-a adunat ulti
mele puteri, reușind să piardă 
doar eu 5—4. ceea ce a con
semnat pe foaia de concurs e- 
galitatea nu numai la victor;i 
ci si Ia tusaverai. Meci nu! ! 
Au punctat : M. Zsak 4. R. 
Oros si O. Hoehdorfer cite 2.

ȘOIMII4* LA MARE RALȚIML!

C. Ruparcsies 0. — pentru CA 
Satu Mare si A. Daa 3, C. 
Chelaru și C. Mihăilă cfte 2, 
G. Beca 1 — pentru Dinamo.

Iată rezultatele etapei și cla
samentul : 1. C.S. Satu Mare
19 p (12—4 eu Steaua si Ener
gia. 13—3 eu Tractorul. 10—6 
eu C.S S. Satu Mare. 8—8. 58— 
58 t-d. cu Dinamo). 1 Dinamo 
15 p (12—4 cu C.S.$. “
Mare, 10—6 cu Tractorul 
nergia). 3. Steaua 12 p 
cu Tractorul. 10—6 cu 
Satu Mare. 9—7 cu Dinamo). 4. 
Tractorul Brașov 8 p 
C.S.S- Satu Mare si 
Ekiergia). 5, 
București 4 p 
Satu Mare si 
6. C-S.Ș. Satu

în Divizia 
feminin pe 
Mondiala Satu Mare, cu 18 p.

La spadă. concursul primei 
divizii a fost dominat net de 
Steaua in timp ce FaruL cu 
primii doi spadasini clasați in 
finala campionatului național, 
încheie plutonul ! Iată rezulta
tele si clasamentul : L Steaua
20 p (9—7 cu I.E.F.S. și C.S. 
Satu Mare. 10—6 pe C.S.U. 
Tg. M_. 12—4 cu Dectroputere, 
13—3 cu Farul). 2. LE-F^. 14 p 
(9—7 cu CS. Satu Mare și 
CS.U. Tg. 8—7 eu Farul), 
a CSX. Tg. M. H p (10—6 cu 
CS. Satu Mare. Eectropuîere 
si Farul). 4. C-S. Satu Mare 
6 p. 71 ax. (10—6 eu Farul). 
5. Beetroputere Craiova 8 p. 
63 a.c. (2—8 cu I.E.F5.. 12—4 
eu CS. Satu Mare). «. Farul 
Coastanța 4 p (10—6 eu E- 
ledrooutere).

In Divizia ..B" la spadă — 
, Olimpia Craiova, eu 16 p.

Pcu! SLAVESCU

Satu 
«i E- 
(12-4 
CLS-S-

(10—6 eu
9—7 eu

Energia 
cu C-S.S

CLSJȘ.
<12—4

9—7 eu Steaua).
Mare 2 a

„B" Ia floretă 
primul loc —

La ultima ediție a ..Centurii 
de aur" antrenorul emerit Con
stantin Nour nu a Upttt de la 
stici o gali. Seara ttrziu, după 
ultimul gong, In mașina ce ne 
purta spre casă, cuvintele se 
legau ușor. „Nea Costică", pen
sionar de eițiva ani buni, nu 
are astimpăr. Povestește eu lux 
de amănunte despre fiecare 
seci ți in 
xerii care 
Are numai 
la adresa
„Băieții ăștia au boxul în sin
ge, de cind li știu. Și-i știu de 
peste 50 de ani. Rezultatele lor 
in arena mondială stau mărtu
rie. Ei au atîția campioni o- 
limpici și mondiali cit au mal 
multe țări la un loc. Uite, a- 
nul acesta au venit cu o gar
nitură tinără, dar vezi ce pu
ternici sînt toți. Sovieticii au 
o școală frumoasă, dar nu mai 
au, parcă, aceleași calități fi
zice. Sportivii noștri au cali
tăți, dar le lipsește dorința de 
a urca acolo sus. unde se a- 
junge doar printr-o muncă 
foarte grea".

Nea Costică, același om lu- 
clarvăzitor, in plină pu- 
de munci, mi determină 
zgindir : ,,Dar dumneata, 
mat poți face ceva pen- 

baxul românesc, după ce

REVINE IN COLȚUL RINGULUI.

special despre bo~ 
l-au impresionat, 
cuvinte de laudă 
boxului cubanez:

rid. 
tere 
să-l 
care 
tnt 
oi făcut alifia ți alifia cam- 
pioni, de ce stai retras?" „Eu 
nu mă pot băga peste treaba 
altora. Dacă nu mai este ne
voie de mine, ce să fac?" „Să 
mat FACI un greu de valoare, 
așa cum ai făcut atițial!"

Și, de la această discuție, au 
t-ecut citeva săptămini bune. 
La campionatele europene de 
la Vcrna boxerii noștri au a- 
vut o eccluție remarcabilă, iar

î»
Copiii, de data aceasta cei din 

sectorul 6 al Capitalei, ne-au 
oferit din nou un spectacol 
sportiv de frumoasă ținută. 
Realmente, ceea ce au realizat 
șoimii patriei din acest sector 
al Bucureștiului. în spectacolul 
cultural-sportiv „Mlădite în
mugurite pe plaiul românesc*, 
desfășurat sub însemnele ,Da-

componentii ștafetelor distrac
tive (grid. 239. 221. c între
prinderilor Tricodava și Tipa
rele). Aplauzele s-au repetat și 
la demonstrațiile de r-.-.nifocuri 
sportive (la boschet, fotbal r. 
handbal), arind drept partici
pant! pe reprezentanții gridi-.:- 
țelor 94, 206, 217. 21». 229 ți 
230

Ccpiw'eî, înd eplini . se sp-e locui de 
Foto : L MIHAICA

Șoimii patriei din sectorul 6 ol 
start io cros..
ciadei*. a fost o îneîntare. A- 
proape 2 000 de copii din cele 
40 de grădinițe ale sectorului 
și-au etalat, pe gazonul unuia 
din terenurile clubului sportiv 
Steaua, tot ce au învățat Ia 
lecțiile de educație fizică.

Inițiativa acestei lăudabile 
acțiuni. care aparține educa
toarei Elena Roman (de la gră
dinița I.C.T.B.), a prins viață 
încă din 1974, a avut drept 
coordonatoare pe prof. Vasilica 
Troi. de la Casa pionierilor ți 
țoimilor patriei a sectorului 6. 
Colectivul condus de ea (din 
care au făcut parte, printre al
tele, directoarele grădinițelor 
57 — Ecaterina Pop, 209 —
Maria Stroe, 230 — Ileana Tru- 
fașu, 195 — Zoe Dragne, 210 — 
Elena Stoica și 250 — Virginia 
Stănescu) a muncit săptămini 
In șir pentru a pune la punct 
acest spectacol, urmărit de tnii 
de spectatori ți întrerupt de
seori prin ropote de aplauze. 
Le-au primit copiii care n e- 
xecutat programul de gimnas
tici eu elemente acrobati
ce (grădinițele 2H, CFR. 94, 
21», 20». 246, 250 ți 229), micii 
alergători de cros de fa prd- 
dinițele 89. 88, 80. 81. M, LJ.L-, 
90 ți întreprinderi ie țigarete.

Dansuri tematice (dintre care 
unele au sugerat bogata activi
tate gospodărească pe cere o 
desfășoară copiii din grădinițe 
— dealtfel unul dintre acestea 
s-a intitulat sugestiv „Ne este 
dragă munca") executate eu 
mult aplomb de șoimii de la 
grădinițele 94, 40 ți cea a Mi
nisterului Apărării Naționale, o 
alegorie sub genericul „Pace 
pentru copiii lumii" (grid. 246 
170, 94 ți 195) au completat In 
mod fericit și convingător pro
gramul spectacolului aflat la a 
IX-a ediție. Un spectacol deo
sebit de reușit, pentru care 
cei ce și-au adus contribuția la 
realizarea lui merită toată pre
țuirea : educatoarele din gră
dinițele sectorului 6, clubul 
Steaua (care a fost din nou gaz
dă primitoare a copiilor — 
mulți dintre ei vor face parte 
din diferite secții I), conducerea 
întreprinderii „Cesarom", care a 
oferit frumoase premii celor 
mai destoinici dintre șoimi și, 
țn general, întreprinderile patro- 
natoare de grădinițe, precum și 
fanfara școlii militare de mu
zică, sub bagheta It. AL Io- 
nescu, cu un repertoriu adecvat 
celor mid I

Tiberiu STAMA

IDMIMSiniIU 01 HAI loto PNN0SP0HI WtOOdMW
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA J.OTO DIN 12 IU
NIE îaoș : Extragerea I: I ZT n 
?; extragerea ■ n-« ; U șș It

: extragerea a m-a 1 n M 17 
M. FOND TOTAL. DE CÎȘTIGUKI: 
834.623 lei, din oaze 44JJ7Ș lei 
report la categoria 1.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 IUNIE 
0003 s I, Arezzo — Reggtena X ș

H. Atalanta — Lecce 1 ; UI. Bari
— Como 3 ; IV. Bologna — Monza 
X ; V. Campobasso — Palermo 
X ; VL Catania — Perugia 1 ; 
VTT. Cavese — Lazio X ; vni. 
Pistoiese — Milan X ; IX. Sam- 
benedettese — Foggla 1 ; X. Va- 
reae — Cremonese X ; XI. F.C.M. 
Br. — Gloria Bz. 1 ; XtL Minerul 
Cavnlc — U.T.A. 1 ; XTU. Olimpia
— „U" CtuJ-Napoca 1. Fond total 
da elștlgnrl : 751.338. lei.

A revenit în sala din Ștefan cel Mare, a 
Constantin Nour. Iată-l la o primă lecție cu nd 
Golumbeanu Foto

parcul Dina 
Ștefan cel Ml 
tual ca niciol 
tul ca la cJ 
mîndoi prin I 
nea Costică I 
tort, fără taj 
nu putea set 
lef Și a refrl 
ției de la J 

— Maestrejl 
ea ? I

— Da. Fedl 
ghicit inten] 
cum la trl 
spun două w 
place. Are sfl 
litățile de>ța| 
tn scurtă vs 
stanțial îmbl 
„încasator". I 
lovituri, și ■ 
imporUag^nB 
liniște^^R B 
vorbi, zii 

Pe aleile tB 
namo un rpl 
său au InceB 
marii perforB 
ninși ci B 
Constantin ■ 
mare campiB

recolta a fost destul de rod
nică : o medalie de argint ți 
patru de bronz. Printre lau- 
reați s-a aflat ți greul Paul 
Golumbeanu. care a făcut un 
meci excelent in fața campio
nului mondial, sovieticul la- 
gupkin. de care a fost întrecut, 
eu puțin, la puncte. Nu mult 
după „europene*, secretarul fe
derației, Mihai Trancă, a avut 
o discuție cu maestrul Nour. 
Discuția ca de la profesor la 
elev (M. Trancă a fost îndru
mat, ca sportiv la Dinamo, de 
bătrînul maestru) s-a încheiat 
eu un acord. In care antreno
rul emerit a acceptat să-l pre
gătească pe Paul Golumbeanu. 
„înțelegerea" a intrat imediat 
In vigoare ți, de citeva zile, 
reputatul antrenor a revenit In

(•csuiâri lull tuncclc linele ale Diviziei școlare $1 de Juniori la Dosclict

PROBLEMA P1V0TIL0R $1 A CONDUCĂTORILOR
DE JOC DĂNÎNE NEREZOLVAEĂ

le nrtâ a pr«f. George Ckirales, aatrerar federal
Desfășurate ta Sala sporturilor 

din CStr}-Napoca, turneele dnale 
ale Dbrtziet școlare șî de Juniori 
la bascPet an prUețuit evotupa 
eeicr aui valoroase eiemente ti
nere ale acestui Joc sportiv, de 
fapt „sc£.urtxil de mftpe" al ertii- 
pet națlcaaje șt a! dNrtzlonartăor 
_A". Prlr aceasta prismă, a va- 
lorfi tetudee a întrecerii și a 
perspectivei teschetbaUștDor Jn- 
alori, am abordat discuția eu 
antrerorul tederal George diira- 
len. eîndva antreeor al ecîdpei 
LleiM ar S București, oare a 
ctșrtrai :• ani tn șir tnkd de 
campioană a României. Ded. 
prima întrebare :

— Ce a adss nou această ediție 
a campionatului școlar și de ju
niori ji ia ce nivel a-a ridicat 
valoarea tehnică a disputelor T

— Prima noutate a constat tn 
faptul câ, spre deosebire de alte 
ediții ale turneelor finale, elnd 
doar la fete »e desfășurau tne- 
eScr! de bun nivel tetele, acum 
a apărut o formație de băieți de 
certă valoare. CSȘ. 4 LCXD. 
București. Iar alte echipe au ma
nifestat și ele un evident pro
gres șl s-au clasat pe următoa
rele trei locuri, la realitate de 
puncte, tir.d departajate doer de 
cosaveraj ICA5. Vlltorut Uni- 
versRaiea CItxJ-Napoca. Ue ..Bo
lyai- Tg. Mureș șt CS-S- > Bucu

rești). Doresc să subliniez acti
vitatea Unârulul antrenor Liviu 
Călin de ta C-S-S- 4 LCJLD.. 
ale cărui capacitate profesională 
și pasiune pentru munca eu bas- 
chetballștil juniori aa dus la 
crearea unei echipe cu o struc
tură așa cum am dori să fie 
a tuturor finalistelor : doi jucă
tor! pivoți de peste 1 tn (Ale
xandru Fanai t eseu șl Vlorel 
Constantin), o extremă de 137 
m (Bomulns MărșărU) și doi fun
daș!-extreme (Călin Marca șt 
Matei Popovid) eu talie buni 
pentru postul respectiv și cu 
multă Indemînare). în sflrșit, să 
mai remarc progresul Itrt Eugen 
Toader (n.r. : 1.1S m, născut in 
1964) de ia Dinamo București (an
trenor Teodor Giurculescu), nn 
junior impresionant nu numai ea 
talie, d ș! prin aportul adus In 
apărare : tn atac, deși nu a fost 
jucat suficient de echipieri, el a 
reușit să înscrie ’t. medie 20 de 
puncte pe med.

— Ne bucură revirimentul con
semnat la băieți, dar aceasta nu 
înseamnă să le neglijent pe fete.

— Ca de obicei, tn disputa fe- 
teăor am remarcat combativitatea 
In apărare si ritmul alert al ae- 
țhmtor ofensive Campioana — 
C.S3. t Politehnica Sportul stu
dențesc București — preeătită de 
faimoșii Constantin Dinescu șl

[IAPA A ll-a A CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE
începir.d de astăzi, la Rădăuți, 

încep întrecerile din cadrul 
etapei a doua a campionatului 
național pentru seniori (dre
saj și obstacole), la care par
ticipă sportivi de la Steaua, 
Dinamo. Olimpia București. 
C.S.M. Craiova, C.S.M. Iași, 
Petrolul Ploiești Bucovina Ră
dăuți, Dumbrava Sibiu, AA4.A. 
CIuj-Napoca. Centrul de călă
rie Lugoj ș.a.

în program sînt prevăzute 
probe de dresaj și obstacole

care vor putea oferi un bun 
prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire a sportivilor 
și cailor în vederea apropiate
lor concursuri Internaționale și 
a Campionatelor balcanice, 
programate Intre 22 si 28 au
gust la Sabac (Iugoslavia).

în continuarea întrecerilor 
din campionat se vor desfă
șura disputele din cadrul celei 
de a 15-a ediții a „Cupei fe
derației*.

Cornelia âlircioiu. a prezentat lo
tul cel mai omogen, din care au 
făcut parte șl citeva jucătoare 
de mare talent : Roxana Ștefan, 
Elena Vasile, Daniela Urdea, 
Ileana Bodnar. Această echipă, 
ca șl C.S.Ș. Chimistul Bm. VHeea 
(ocupanta locului secund) a be
neficiat de faptul câ unele jucă
toare au evoluat tn Divizia 
de tineret, dintre care Paula 
Mlsăllă (cea mal tehnică baschet- 
balistâ a turneului). Dorina Hi- 
tăsaru și Gabriela Petre, toate de 
la C.S.Ș. Rm. VEcea (antrenor 
D. Molse), a-au dovedit elemente 
de excepție. Cea mal tânără 
echipă a turneului, C.S.Ș. Viito
rul Universitatea Cluj-Napoca
(antrenor H. Pop) a prezentat 
cel mal bun pivot al turneului 
— Metania Marina (1,83 m) — 
șt alte citeva jucătoare de real 
talent : Carmen Costanașiu, Au
rora Dragoș, Enyertl TOnde.

— Ați amintit de pivoți, de fapt 
nna dintre problemele cronice ale 
baschetului nostru masculin șl 
feminin. Se întrevede rezolvarea 
el T

— La băieți sint prea puțini
lucătoril de peste l m, iar cel 
care aînt au insuficiente cuno
ștințe tehnlco-tactîce individuale 
pentru postul de pivot sau cel 
de pivot-extremă. La fete au 
apărut destul de multe jucătoare 
de 1.83—1.85 m cu o pregătire 
mai avansată. Se poate spune că 
avem o în care se poate
investi. Din păcate, eriza Jucă
toarelor cu talie de excepție — 
t.Șft—1.95 m — continuă.

— ce au arătat turneele Hnale 
ori vi tor la conducătorii de Joc ? 
S-au evidențiat Juniori care să 
ne dea speranța eă intr-nn viitor 
anronîat ar putea viza lotul de 
seniori 7

— Conducătorii de joc nrezenti 
la Clul-Naooca nu au demons
trat suficientă personalitate, nu 
au arătat o precizie deosehltă în 
aruncările la cos de la distantă 
si n1d nu au știut să pună In 
valoare Jucătorii pivoți, acești» 
trăind” doar prin ee au reușit 

să reeunereze. în mod cert, si 
cu plvotil si eu conducătorii de 
1oc mal e mult de lucru.

n-onrir,, gTXtjrinFgCD

ZI de ani

SI
(Urmai

țeze serios;] 
prin destule 
ria sa apai 
strulnd mai 
bine, cu plj 
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CAMPIONATELE DE POPICE
(Urmare din pag I)

Marla Poțo, 2. Electromureș 
Tg. Mureș 4861, 1 Petrului
Băicoi 4820, 4. Voința Bucu
rești 4812, 5. C.S.M. Reșița 4803,
6. Hidromecanica Brașov 4768,
7. Voința Galați 4750 8. Glo
ria București 4685 ; BARBAȚI : 
1. Aurul Baia Mare 10599 — 
pentru a clncea oară campi
oană — antrenor emerit Ro
ger Cernat. Component!! for
mației : Ernest Gergely 909—

918, Ștefan Racoș 818 (Gheor
ghe Vuță 908), Marcel Sincu- 
licl 826—819. Alexandra Na- 
szodi 893—908, Iulin Bice 913— 
934 — cel mal bun rezultat al 
turneului final, Stelian Boariu 
883—872, rezervă Vasile Sila- 
ghi, 2. Electromures Tg. Mu
reș 10369, 3. Chimpex Con
stanța 10344, 4. Rulmentul Bra
șov 10244. 5. Constructorul Ga
lați 10236, 6. Voința București 
10092, 7. Metalul Hunedoara
9967. 8. Progresul Oradea 9950.

INVITE
EXCURSIE DE 4 ZîLE IN DELTA PE POI

Se asigură : cazare șl ma
să pe ponton, transport cu 
trenul accelerat (cu locuri re
zervate) pînă la Tulcea.

Traseu! : Tulcea - Brațul 
Sf. Gheorghe — Mahmudia — 
Lacul Roșu — Canalul Sulina 
- Mila 2 - orașul Sulina - 
Crișan — Marele M — Mila

23 - U
- Tulea

Prețul
EXCUR

Tarif 
persoaq 
soanâr-J 
persocl



DUPĂ VICTORIA DE LA STOCKHOLM
(Urmare din pac. 1)
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IOVAN

CAMPIOANA LA RUGBY
I)

Vălul. (O.

In aglomerarea pro-

Maliuc

de ple

ci

spațiului de tints 1 
nu a-a putut ve-

ARAD —
QS—fi). Cel

care: 15, 19, 23, 27 iunie;!, 
5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 iulie ; 
Z 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 
august.

I emerit 
elev, Paul 
ș NEAGU

— tr.. res- 
și BĂIETU 
A. Briceag.

Sportul" a fost 
pentru a doua 

consecutiv de A-

urmat de Sorin 
(Steaua) — 29 fi

Aides (Dinamo)

CAZARE LA HOTELUL „SALCIA" DIN 
MALIUC

„prelungiri" de 
1-P.
STEAUA : Codoi 
I, Enache, Văr- 

— Alexandru, Su-

Posibilități de închiriere 
unor obiecte de pescuit.

Zile de plecare : 25 iunie :
1, 7, 13, 19. 25. 31 iulie ; 6,

12. 18, 24, 31 august; 5, TI 
septembrie.

Informații ți înscrieri la o- 
gențiile de turism I T.H.R. 
București din : str. Luterană 

nr. 4 (telefon 14 21 77/2958). 
str. Tonitza nr. 13 (telefon 
14 45 94), Colea Moților bloc 
55 bis (telefon 11 08 48), Bd. 
N. Bălcescu nr 35 (telefon 
1574 11), Bd. 1848 nr. 4 (tele
fon 14 98 81), Bd. Republicii 
nr. 68 (telefon 14 08 00), str. 
Mendeleev nr 14 (telefon 
59 37 60).

IERI, ÎN DIVIZIA „B“: LA BAIA MARE, DIN NOU, SCORUL ETAPEI
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este ți 
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tem con- 

emerit
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A doua secvență t-a «urnii
Kirn. Un hotel mic. săpat 
ta pantă, înconjurat de 

păduri de brazi. Un hotel parcă 
anume făcut pentru antrena
ment fi refacere. In eele cinci 
zile petrecute ta Kim. fotbaliștii 
români au avut a ori ți ju
mătate liberă. In rest, hscru 
curent, lucru special (cu Bălăci), 
pe treptele care duceau ți mai 
sus, ea spre o rttni. daci ar fi 
existat una. lucru special eu 
Ticleanu. care schimba tricou
rile ți chiar fulgarinele negre 
de protecție, pentru ■ ajunge 
din urmi vigoarea pierdută fa 
cursul iernii sale firi efort. 
Paralel eu asta, video, video, 
video... La un moment dat, fa 
sala video jucătorii ajunseseră 
ti anticipeze nu numai golurile, 
dar ți fazele nefinalizate, bc 
chiar ți pasele... ^.eum Pryt: 
U caută pe Holmgren... fiți •- 
tenți cum Sandberg tl cară pe 
Soirea spre dreapta... peste d- 
teva 
bomba 
bombe
Italia 
penalty-ul la CabrinL.. 
Eschwiller o si te 
cu Oriali. ca tn meciul din Spa
nia, cind Peru...* Intr-un eu- 
vint, echipa României visa <- 
ehipa Suediei, tn dubla ipos
tază a jocului. pe teren propriu 
(cu Italia) ți < celui fa de
plasare (cu Olanda). Am putea 
spune că tn ziua plecării spre 
Suedia, fiecare jucător român 
avea diagnosticul complet al 
adversarului direct ți kinogra- 
ma întregii echipe a lui 
Amesson, inclusiv intensitatea 
valurilor ei de flux ți reflux.

Intr-o seară, după ee ju
cătorii ți antrenorii t-au 
retras, pentru a se culca, 

am mai rămas un timp tn sala 
video, pentru a revedea cele
brul film Rio Bravo cu John 
Wayne ți Dean Martin. tn 
hotel era liniște. Dormeau toți. 
Dar deodată ușa s-a deschis. 
Au apărut in pijamale Luceteu 
ți Rădulescu. Ne-am uitat la 
ceas. Trecuse de miezul nopții. 
Au așteptat citeva minute. John

BUCUREȘTI»
pentru Steaua. Pentru ca uni
cul eseu al partidei să fie rea
lizat de FLOREA II, la o pă
trundere splendidă, incisivă. 
Grivițenii au protestat,- susți- 
nînd că balonul ar fi fost cul
cat Înaintea 
din tribună
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brațe I 
ALE- 

in. 5) : 
pă opt 

trans-
pedeap- 
ntrului, 
minute, 
Cioarec 
i adu- 
poziție 

Steaua.
tează
ră de 

rmează 
e si de 
Enache 
ara și 
le în

trai de 
dicase 
tușei ț 

vitură- 
; apoi 

in. 40)
ază de 

ainte" 
Înscrie 

— drop 
). ega- 

prin
n nou

70, de 
12—9

„Trofeul 
cucerit 
oară 
DRIAN PLLOȚSCin (Fa
rul), cu 30 eseuri mar
cate, 
Fulcu 
Marian 
— 18.

dea exact _  _____
dusă, astfel incit arbitrul, mai 
aproape de fază, primește... 
cnedit. A transformat eseul 
ALEXANDRU : 18—9 pentru
Steaua in min. 74, diferență 
redusă In 
RADU, din

Formații :
— Zafiescu 
zaru, David 
cin — Flore» IT, Murarin, Ră- 
dulescu — L. Constantin. M. 
Ionescn — D. Căinam, Mun
tean». Cioarec (a lipsit inter
naționalul Fnicu, accidentat) ; 
R. C. GRIVIȚA ROȘIE : Carp 
(Benedek) — Mirea. Bdirel, 
Țuică, Tudor — Rada, Anton
— Morara, Pongraez, Măeă- 
neață — Stroe, Dineseu — 
Pașcu, Pasaehe, Bălan (C. 
Dinu).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE 
7—3 (3—3). Partidă echilibrată.

N DELTĂ

lei/zi/ 
i/zi/per- 

0 lei/

Wapne tși mițe* nonșalant 
pușca, gata la orice fracțiune 
de secundă. Se apropia momen- 
fai de virf. Si atunci, Luceseu 
a spus fa șoaptă: „Ce-BT fi să 
mai vedem repriza a doua 1 
Nu se poate să nu găsim un 
drum spre poarta lui Ravelli". 
Am scos cateta. Si s-a reluat 
Italia — Suedia, pentru < doud- 
zecea mu a treizecea oară Îmi 
spuneam ta gind : „Acum. 
Dossena intră pe stingă. Tar- 
delli Lntirrie. Oriali nu susți
ne.- CabrinL- da, da. a fost 
penalty, mingea a rămas pe 
toc— o. dacă ai privi. monsieur 
Pound acest penalty mult mai 
penalty dedt ACELA_ ".

Se făcuse ora două. Noapte 
albi. A fost al doilea moment 
dnd am refuzat să considerăm 
pierdută partida eu Suedia-, 

★
In locul obișnuitului comenta

riu tehnic, o declarație dupti 
joc a lui Comeliussvn : „Cred 
eă am avut minge a vreo 20 de 
secunde*. Ce ar mai putea •- 
dăuga cronicarul f

Svenska Dagbladet": „DUS 
RECE PE RASUNDA ! 
■ • In ciuda entuziasmului 

presei asupra vHtonUta fottx- 
talvi «ortru, echipa Suediei « 
pierdut en 1—9. Românii an 
speculat una din șansele de 
gol. ta timp ce suedezii ■« au 
reușii nimic.- Româna ev ta- 
scrts un pol ți «u dat • bard. 
1—9 pentru români, tehnici si 
abili. Nu vrem să punem sere 
pe rană, dar ne tntrebăm daci 
suedezii «« r> ciztsi fa cap
cana proprie prin trimbitarea 
jocului prea bărbătesc al româ
nilor. Desigur, oaspeții «« s-au 
comportat ca niște îngeri, dar 
au jucat ta limitele normale. 
Echipa României a avut mulți 
jucători tehnici, de clasă rari
simă. precum Bălăci ți Bdlăni. 
cere, împreună eu inteligentul 
centru atacant Cămitaru. au 
pus la grea încercare apărarea 
suedeză*.

Așa s-a scris istoria meciu
lui Suedia — România care 
părea să fie sortit unui finiș 
extemuat, dar care, datorită 
curajului, generozității sL„ nop
ților albe, t-a transformat In
tr-o mare victorie...

pe un teren desfundat, victo
rie meritată a gazdelor. Rea
lizatori MEDRAGONIU — eseu, 
CATANA — 1-P-, respectiv T. 
TOADER — Lp. A condus FL 
Tudorache. (T. CORNEA, co- 
repOLITEHNICA IC FEBRUA
RIE CLUJ-NAPOCA — RAPID 
18—16 (4—9). Un ioc frumos, 
în care au punctat A. LEOCA, 
BOERU, CORBUREAN, L LEO
CA — eseuri, NOVAC — tr., 
respectiv TRIFESCU, CAP
MARK — eseuri. ARAMBAȘA
— 1-P. ți tr.. CRISTOGEL — 
drop. Arbitru : M.
LAZÂR, coresp.)

UNIVERSITATEA 
$OARA — R. C. 
STUDENȚESC 6—0 
mlșorenii s-au aflat 
nență la eîrma jocului, mar- 
cind prin J1PA — eseu ți MA
TEI — tr. A condus FL Zam- 
firescu. (C. CREȚ7J, coresp.).

RULMENTUL BTRI.AD — 
POLITEHNICA IAȘI 19—6 
(10—3). Bîrlădenli au dominat 
teritorial un meci interesant. 
Au înscris ZAVATE. CAUIA — 
eseuri, DRANGA 
pectiv DOROFTEI
— drop. A arbitrat 
(M. PAIU. coresp.)

GLORIA P.T.T. 
C.S.M. SIBIU 21—8 . 
mal bun joc al arădenilor, el 
marcind prin LAZAR — 2 er 
seuri, LECA — Lp- drop. 3 tr., 
DOMOCOȘ — Lp. Pentru oas
peți a punctat BURDUșEL — 
eseu. BECHEȘ — tr. Arbitra : 
▼. Marinescu. (L IOANA, co
resp.)

Partida DINAMO — FARUL 
(19—15) S-a disputat anticipat

SERIA I -------
DELTA TULCEA - I.M.U. 

MEDGIDIA 3-2 (1-2)
TULCEA, 12 (prin telefon). Se

tea de puncte a celor două e- 
chipe a făcut ca din start par
tida si ae joace deschis, ofensiv 
de ambele părți- In min. 11, 
Sacu (Delta) ratează din poziție 
favorabilă, dar oaspeții sint mal 
„tăloșf in atac «1 in min. 12, 
lancu sutează puternic sl des
fide scorul. Nu trec decît 10 
minute șl același lancu insistă 
la o minge pe stingă, fl driblea
ză pe Ingea »L.. 2—0 pentru oas
peți l Din acei minut gazdele 
nu mal au ce pierde si joacă 
pe cartea atacului Și. ca o oon- 
aecință firească, apar șl ocaziile: 
ta min. 24. Bădescu sutează pu
ternic fa bară, prevestind golul 
gazdelor, pe care-1 va marca 
Belea (mln. SS). ta urma unul 
șut plasat După pauză, gazdele 
fal continuă ofensiva șl același 
Bidescu (min. 54 — $ut puter- 
nta) restabilește egalitatea : t—2. 
Un minut mal tirziu. Belea nu 
reusețte să transforme o lovitu
ră de la 11 m (trimite balonul 
în bară), acordată deoarece Io- 
nescu a fast ținut de mină tn 
dramul său spre gol. Oaspeții slnt 
Ota nou pe punctul de a marca, 
dar Constantin (min. 70). singur 
«i portarul, șutează în acesta. 
Golul victoriei a fost Înscris de 
Bădesra (min. 89). In min. 77 
Volculescu (IJ4.UJ4.) a fost eli
minat pentru persiflarea arbltru- 
lot

A arbitrat bine L. Clara (Bucu
rești) următoarele formații :

SERIA A ll a
METALUL BUCUREȘTI - MECA
NICA FINA STEAUA BUCUREȘTI 

1-0 CO—0)
ăse vta disputat, des! terenul 

a fost ahmeeos 4r cauza ploii 
care a căzut ta tot ttazpul par- 
tSdeL Metalul a avut -u' mult 
inițiativa, uneori a dominat chiar 
eategoric. Insă C. Nlca. Gluglu- 
mlcă și colegii lor au înghesuit 
jocul — mai ales In prima par
te — pe centrul careului advers 
ușurind astfel sarcina apărători
lor echipei Mecanică fină Steam, 
care s-au „bătut" piuă la ultimul 
fluier al arbitrului pentru a rea
liza un rezultat favorabil. In pri
ma repriză, jocul nu a-a ridicat 
la cote prea înalte, a-au creat 
puține faze clare la ambele porii. 
De abia spre aflrsitul reprizei 
gazdele au inițiat o acțiune mai 
periculoasă, dar Niță (min. 44). 
de la circa 10 m te poartă, a 
șutat slab și Popa a reținut ba
tonul.

După pauză Metalul a forțat 
deschiderea scorului, domlnînd 

minute întregi șt obținlnd cîteva 
lovituri te colț, tn min. 55, după 
executarea celui de al doilea 
corner din acest minut. Giuglu- 
mlcă a trimis balonul tn ca
reu, fundașul Marinescu l-a pre
lungit la Baciu, care l-a expe
diat in plasă : 1—0 pentru Meta
lul. Replica jucătorilor de la 
Mecanică ftnă Steaua a fost 
promptă, Cristea (min. 60), M. 
Ghiță și, din nou, Cristea (min. 
36) au fost ta un pas de a 
egala. In continuare. Metalul a 
avut mal mult timp inițiativa, 
dar Tănase (min. 60) a irosit o 
bună situație te a majora avan
tajul echipei sale, iar pînă ta 
încheierea meciului, gazdele au

SERIA A lll-a
MINERUL CAVNIC - U.T. ARAD 

2-0 (1-0)

CAVNIC 12, (prin telefon). Se 
pare că U.T.A. a încheiat azi 
aspirațiile sale spre Divizia „A*. 
Nu numai că textiliștil au pier
dut, aici, la Cavnie. dar și F.C. 
Bala Mare, a ciștigat ta acor 
(8—0) jocul său te acasă cu So
meșul Satu Mare. U.T.A. a pier
dut pe drept pentru că. așa 
cum recunoștea după meci an
trenorul N. Dumitrescu, a jucat 
slab, fără convingere, fără inci
sivitate. surprinzător tocmai ln- 
tr-un meci foarte important pen
tru arădeni. De oeataltă parte 
Mineral Cavnie a știut să-și va
lorifice ta maximum posibilită
țile a atacat in cea mal mare 
parte a timpului si a reușit ceie 
două goluri cate l-au adus vic
toria. în min. îu Condroc. te 
pe stingă, trimite balonul pe ex
trema dreantă la Juniorul Dcro- 
banțu. acesta tl drbiează De Bi- 
tea și pasează lui Mociran. care 
înscrie : 1—0. După gol. U.T A.
are o tresărire te oreoliu sl tre
ce pe Ungă ezatare fa min. 33 și 
34 (Coras și Cura).

Repriza a doua are ceva mal 
muH ritm șl cu două minute 
înainte de final. Lucaei fructi
fică o centrare a lui Lengbei : 
9—9. De remarcat că cel de al 
doilea gol al gazdelor a fost în
scria ta timp ce Minerul se afla 
în inferioritate numer'eă K-.i> 
rul Dorobanț fiind eliminat te 
min. S3.

A arbitrat bir.e R. Petrescn 
(Brașov) formațiile :

. MINERUL : Gita — BUCIU,

MlINE SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI „A"
Miîne se reia campionatul 

programul acestei etape :
F.C.M. BRAȘOV
F.C. CONSTANTA 
PETROLUL PLOIEȘTI 
F.C. ARGEȘ
C.S. TÎRGOVIȘTE
JIUL PETROȘANI 
CORVINUL HUNEDOARA 
F. C. OLT
SPORTUL STUDENȚESC

Toate partidele vor începe la ora 18.

delta : Procop — Ingea, Be
lea, Alexe, Iusein — CAZACU, 
Tucă (min. 60 Păcăleanu ; min. 
95 Pietroiu), IONESCU — Ihl- 
mov BADESCU. ȘACU.

LM.U.M. : PAUBAC — Despa, 
CODIM, DUMITRU, Tudor — Ci- 
rtc, Horga (min. 74 Vizireanu). 
Constantin (min. 46 Voiculescu)
— Stămoiu, Catrina, Panalt.

Vaslie IORDACHE
C.SJW. SUCEAVA — C.S.M. SF. 

GHEOKGHE 1—0 (1—0) : Ostafie 
(min. 13).

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 5—1 (2—0) :
Dosea «nin. 24). Moga (min. 28), 
Roca (min. 51 șl 88), Beldie 
(min. 71), respectiv Rusa.(min. 
80 din 11 m).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA
— GLORIA BUZĂU 2—1 (1—0) :
Cireașă (min. 20). Pamfil (min. 
64). respectiv Zahiu (min. 77).

C.S.M. BORZEȘTI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0) : 
Jelescu (min. 78, autogol).

C.S. BOTOȘANI — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 2—0 (0—0) : 
Brihac (min. S3) șl Macavei 
(min. 70).
MINERUL GURA HUMORULUI

— DUNĂREA CĂLĂRAȘI 2—2 
(0—2) : Grosaru (min. 48 din 11 
m). Hoțea (min. 67) pentru Mi
nerul, Alexandru (min. 23). Du
mitra (min. 36) pentru Dunărea.

VIITORUL GHEORGHENI — 
OȚELUL GALAȚI 1—1 (0—1) ;
Călugăru (min. 65. autogol) pen
tru Viitorul, Stan (min. 30). pen
tru Oțelul.

mal obținut doar efteva teșituri 
te colț.
A arbitrat toarte bine Gh. Con

stantin (Rm. VEcea).
METALUL : Iordan — CAlăra- 

ștu, Marinescu. Sebe (min 41 
Angheiina). Dumitrașcu — Du
mitrescu. c. Ntea. Giugiumică — 
Bariu (min. 82 Vișin o iu). Tănase. 
NXă.

MECANICA FINA STEAUA : 
Popa — Miriăilescu. Pantă. A. 
Ghiță. Zamfirescu — Olteanu 
(min. 64 Hambaraș). Iatan. Cris
tea. M. Ghiță — Păun, Drago e 
(min. 6S Marcu).

Pompiliu VINTILA
DINAMO VICTORIA BUCU- 

KRȘTI — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 3—0 (1—9 : Nieulcioia
(min. 1). Dumitrescu (min. 4S) 
șl Glonț (min. 8S1.

CHIMICA TIHNA VENI — GAZ 
metan mediaș 1—1 ti—«) : 
Matron (min. 29 șl 82). respec
tiv Atamaa (min. 84).

UNIREA ALEXANDRU — 
PRECIZLA SĂCELE 2—9 (9—6) t
V acari u (min. 58 dîn 11 m si 
min. 72).

PANDURII TG. JIU — MINE
RUL MOTRU S—0 (0—0) : Rădoi 
(min. 47). Radu (min. 55). Gugu 
(min. 64 șl 77) șl Găman 
(min. 88).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — ROVA ROȘIORI 2—0 
(1—0) : Preda (min. 19) șl Mar
co ci (min. 89).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 3—1 (1—1) : Predeanu
(min. 1), Pândele (min. 751. Bo- 
țonea (min. 89). respectiv Far caș 
(min. 15).

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 2—2 (1—0) :

IHn. Boloș, Stenozei—Șteț, CON- 
DRUC, Lucaci — Dorobanții, lfc- 
riran. LENGHEL

U.T.A. ; Lovaș — BUBELA. 
GaU. Bodi. Bitea (min. 46 Gă- 
man) — Csordaș. Hirmter. TISA 
(mm. 46 Gheorgb.iesi — Cura. 
CORAȘ. Giurgiu.

Mircea TUDORAN
F.C. BAIA MARE — SOMEȘUL 

SATU MRAE 8—0 (3—0) : Tulba 
(min. 9, 66 șl 68). Dragomlrescu 
tmln. 21 39 și 54). Sepi (min. 75) 
șl Roznai (min. 87).

OLIMPIA SATU MARE — „U" 
CLUJ-NAPOCA 1—0 (9—0) ; Pin
ter (min. 89).

AURUL BRAD — GLORLĂ RE
ȘIȚA 2—0 (3—0) : Petrisor (min. 
19) si Merii (nun. 26 din 11 m).

ARMATURA ZALĂU — IND. 
SIRMEI C. TURZH 1—0 (9—0) : 
Darie (min. Sl.

C.S„M. REȘIȚA — CJ-L. SI- 
GHET 8—0.

C.F.R. TIMISOARA — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 5—0 (2—0) :
Stoisin (min. 32 șl 79). Plăvițiu 
(mln. 42). Becarov (min. 60) și 
Sanda (min. 73).

METALURGISTUL CU GIR — 
RAPID ARAD 4—1 (3—0) : Al.
Moldovan (min. 5 și 52), Vătafu 
(mm. 44 și 56). respectiv Leșanu 
(mir.. 89).

STRUNGUL ARAD — U.M. TI
MIȘOARA 1—0 (0—0) : Mureșan 
(min 50).

Relatări te la A. Crișan, Z. 
Kovacs. AL Ju-că, I. Domuțâ. P. 
Paes. St Marton. M. VTlceanu 
șl Gh. MornâiU.

ETAPA AUTOARE (duminică 
M Iunie) : Gloria Reșița — în
frățirea Oradea (1—1). Aurul

Diviziei „A", cu etapa a 31-a. Iată

— „POLI" TIMIȘOARA
— STEAUA
— S.C. BACĂU
— F.C. BIHOR
— DINAMO
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— CHIMIA RM. VTLCEA
— POLITEHNICA 1AS1
— A.S.A. TG. MUREȘ

DUNAREA C.S.U. GALAȚI — 
PRAHOVA PLOIEȘTI 2—1 (1—0) : 
Hangluc (min. 3) Dlaconescu 
(min. 85) respectiv Vlad (min. 
50).

Relatări de la I. Mindrescu, I. 
Tonta, Tr. Enache, Gh. Grunzu, 
T. Ungureanu, D. Boiohan, C. 
Malnași, Gh. Arsenie.

ETAPA VIITOARE (duminică 
10 iunie) : Prahova Ploiești — 
C.S.M Suceava (0—1), Viitorul 

Mecanica Vaslui — Delta Tuicea 
(0—1). C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Dunărea Călărași (0—2). Oțelul 
Galați — C.S. Botoșani (0—2),
I.M.U.  Medgidia — Viitorul 
Gheorghenl (0—1). Ceahlăul P. 
Neamț — Gloria Bistrița (0—1), 
Unirea Dinamo Focșani — Mine
rul Gura Humorului (1—2), C.S.M. 
Borzești — F.C.M. Progresul Bră
ila (0—1), Gloria Buzău — Du
nărea C.S.U. Galați (1—2).

puncte.

1. DUNĂREA CSU 31 20 6 5 68-24 46
2. Gloria Buzău 31 16 4 11 54-36 36
3. C.S.M. Suceava 31 15 6 10 34-31 36
4. Oțelul Galați 31 14 6 11 50-36 34
5. Gloria Bistrița 31 16 1 14 54-34 33
6. C.S. Botoșa-v 31 15 3 13 41-30 33
7. F.C.M. Prog. B.. 31 16 1 14 57-48 33
8. Dunârea Câl. 31 14 4 13 42-47 32
9. Ceahlâul P.N. V 14 3 14 43-42 31

10. C.S.M. Borz. 31 13 5 13 34-38 31
11. Prahova Ploiești 31 12 5 14 42-40 29
12. Unirea D. Focș 31 12 4 15 34-45 28
13. Min. G.H • 31 14 2 15 42-59 28
14. Delta Tuicea 31 13 2 16 32-56 28
15. C.S.M Sf. Gh. 31 11 5 15 34-40 27
16. Viit. M. Vaslui 31 10 5 16 32-43 25
17. I.M.U. Med 31 9 5 17 36-54 23
18. Viit. Gheor. 31 9 5 17 27-53 23

) Echipâ penalizata eu douâ

M. Bălan (min. 32), Pîrvu (min. 
62) pentru I.P. Aluminiu, Frățilă 
(min. 59). Barna (min. 66 din 
H m) pentru Șoimii I.P.A.

Meciul CARPATI MIRȘA — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI a 
fost aminat.

Relatări de la D. Daniel, I. Bu
tan, M. Bizon. P. Cristea. ÎL 
Focșan, O. Gutu și D. Mihail.

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 iunie): Dinamo Victoria Bucu
rești — Unirea Alexandria (2—2). 
Gaz metan Medias — Mecanică 
fină Steaua București (0—1). Me
talul București — Carpati Mîrsa 
(2—3). Luceafărul București — 
Rapid București (1—5). Autobuzul 
București — I.P. Aluminiu Sla
tina (1—3). C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Progresul Vulcan 
București (0—1) Precizia Săcele 
— Pandurii Tg. Jiu (3—5). Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Chimica Tîrnă- 
veni (0—1). Rova Roșiori — Au
tomatica București (0—1). Mine
rul Motru stă.

•) Echipă penalizată eu petru 
puncte.

1. RAPID BUC 32 25 4 3 64-19 54
2. I.P. Aluminiu 32 16 7 9 47-31 39
3. Dinamo Viat 31 15 6 10 45-35 36
4. Minerul Motru 32 16 2 14 55-55 34
*. Carpați Mirșo 31 14 4 13 51-39 32
6. Unirea Alex. 31 U 4 13 41-36 32
7. Rova Roșiori 32 14 4 14 33-36 32
8. Chimice Tîm. 31 14 3 14 33-35 31
9. Automatica 31 13 5 13 31-37 31

10. Progr Vulcan • ■ 14 6 12 45-42 30
11. Gaz metan 31 12 6 13 29-38 30
12. Metalul Buc 31 13 3 15 43-38 29
13. Șoimii Sibiu 31 11 7 13 37-44 29
14. Pandurii Tg Jiu 31 12 4 15 44-39 28
15. Autobuzul 31 11 6 14 31-36 28
16. Mecanica fină M 9 8 14 36-42 26
17. C.S.M. Drobeta 31 7 6 18 24 44 20
18. Precizia Socele 32 8 3 21 30-73 19

Brad — Metalurgistul Cugir 
(1—9). C.I.L. Sighet — C.F.R. Ti
mișoara (0—1). Someșul Satu 
Mare — Strungul Arad (l-c2), 
„U" Cluj-Napoca — Armătura 
Zatau (0—2), Rapid Arad — O- 
Kinpia Satu Mare (1—2) Ind. 
sirmei C. Turzii — Minerul Cav- 
nic (0—4), U.M. Timișoara — F.C. 
Bata Mare (0—6). U.T. Arad — 
C.S.M Reșița (1—1).
1. F.C. BAIA M. 31 19 5 7 76-26 43
2. UT.A. 31 17 7 7 59-22 41
X ,.U“ Cluj-Nap. 31 17 3 11 51-22 37
4. Armat. Zalău 31 17 1 13 39-55 35
5. Olimpia S.M. 31 14 5 12 56-44 33
6. Ind. sirmei 31 15 3 13 43-35 33
7. Minerul Cavnie 31 15 2 14 63-45 32
8. C-S.M. Reșița 31 13 6 12 46-39 32
9 Aurul Brad 31 13 5 13 40-41 31

10. Gloria Reșița 31 13 4 14 37-59 30
11. Someșul S.M 31 13 3 15 49-54 29
12 C F R. Tim 31 12 5 14 43-49 29
IX Meta’urg Cugir 31 12 5 14 38-55 29
14. Rapid Arad 31 12 4 15 46-51 28
15 C.I.L Sighet 31 12 3 16 43-49 27
16. U.M. Timisoara 31 10 5 16 35-59 25
17. Strungul Arad 31 10 4 17 30-53 24
18. înfrățirea Or. 31 8 4 19 26-62 20

MECIURI AMICALE
SPORTUL STUDEFESC — 

RAPID BUCUREȘTI 6—1 (1—1). 
Peste 10 000 de spectatori au 
asistat simbătă după amiază 
la amicalul dintre Sportul stu
dențesc si Rapid București. 
Dună o repriză echilibrată, în 
cea de a doua studenții s-au 
detașat net, înscriind de cind 
ori. Golurile au fost realizate 
de O. Ionescu (min. 45 din 
11 m), Lai a (mîn. 55), Șerbă- 
nicâ (min. 65), Burghel (min. 
70), M. Sandu (min. 75), Tcr- 
heș (min. 88), respectiv lancu 
(min. 10) (D. Moraru-SIivna,
coresp.).

C.S. TÎRGOVIȘTE — ELEC
TRICA TITU 7—2 (4—1). Au 
marcat : Ene (min. 15 și 30), 
Greaca (min. 20, din 11 m), 
Constantin (min. 31 și 80), Pe- 
tre (min. 75 și 90), respectiv 
Cobianu (min. 5) și Vlad (min. 
60). (M. Avanu, coresp.).



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
BUDAPESTA. Recent s-au dra- 

tășurat Întrecerile tradiționalei 
competiții internaționale de 
haltere „Cupa Panonia". La ca
tegoria +110 kg, pe locul trei 
s-a clasat reprezentantul nos
tru St Tașnadi cu 375 kg (165 
kg la smuls +210 kg la arun
cat). El a fost precedat de 
Balazs (Ungaria) cu 402,5 kg 
și Baraniak (Cehoslovacia)
392.5 kg. Iată rezultatele înre
gistrate Ia alte categorii de 
greutate : cat. 90 kg : Blagoev 
(Bulgaria) 403 kg (190 kg + 
215 kg), cat. 100 kg : Anghelov 
(Bulgaria) 390 kg (170 kg + 
220 kg), cat. 110 kg : Osikovskl 
(Bulgaria) 377,5 kg” (160 kg +
217.5 kg). In urma desfășurării 
acestei competiții pe primele 
locuri ale clasamentului „Cu

ECHIPA DE RUGBY STEAUA JOACĂ IN U.R.S.S.
r Ieri dimineața a plecat pe 
calea aerului, în U.R.S.S., echi
pa de rugby Steaua, proaspăta 
campioană națională. Rug- 
byștii noștri urmează să susți
nă miercuri, la Moscova, tradi-

9 VICTORII ROMÂNEȘTI IN REGATA SNAGOV LA CAIAC-CANOE
(Vrmare din pag 1)

ștefan — Năstasia Ionescu) a 
ciștigat duelul cu puternica 
ambarcațiune din R. D. Ger
mană, într-o sosire strînsă. Și 
mai strinsă a fost sosirea la 
caiac dublu, unde Stieler — 
Felix (R.D.G.) i-au întrecut 
cu... 5 centimetri pe Velea — 
Constantin. Dumitru Bețîu și 
Feodor Gurei s-au revanșat la 
C 2 în fața lui Patzaichin — 
Simionov, dovedind că proba 
mai scurtă este a lor. In sfîr- 
șit, la caiac patru, un „bis” 
spectaculos și convingător al 
echipajului condus de Velea 
parafează ascensiunea „noului 
val" în ciacul nostru.

Rezultate : probe de 1 000 m : 
K. 1 : Nolte (R.D.G.) 3:45,6, Abra
ham (Ungaria) 3:47,9, Kohler 
(R.D.G.) 3:49.2, Geantă 3:50,6, 
Nitschke (R.D G.) 3:51,1, Pongratz 
(Ungaria) 3:51,5 ; C. 1 : Olaru 
4:06,7, Knabe (R.D.G.' 4:07,5, Eiche 
(R.D.G) 4:03,9. Simiocenco 4:11,6, 
Titu 4:11,7, Zgurschi 4:12,5 ; K1F
— 500 m : Singer (R.D.G.) 2:00,4, 
Ștefan 2:00,5 Zllmann (R.D.G) 
2:01,3, Tomiuc 2:02,7, Inys (Bel
gia) 2:03,3 Buri 2:04,9; K 2 1 
România (Marinescu — Bîrlă- 
deanu) 3:22,8 Ungaria (Petrovics
— Helyl) 3:23,5, R.D. Germană 
(Nolte — Felix) 3:23,8, Ungaria 
(Fabian — Nieberl) 3:24,7, Italia 
(Damlata — Carraro) 3:25,7, R.D. 
Germană (Stieler — Bottcher) 
3:28.4 ; C 2 * România (Patzaichin
— Simionov) 3:37,8, România

AGENDA SĂPTĂMÎNll
13. VI TENIS : Turneu Internațional masculin (pînă la 13.VI),

la Bristol : Turneu feminin (pînă la 19.VI)» la East- 
bome .

14. VI CICLISM : începe Turul Elveției (pînă la 24.VI) și Turul
Italiei — amatori (pînă la 25.VI) ; TENIS : Tragerea la 
sorți pentru turneul de la Wimbledon ; YACHTING : 
Campionatul mondial la clasa Star (pînă la 18.VT), la 
Kiel.

15. VI CICLISM : Marele premiu „Midi Libre“ ; TIR : Campio
natul mondial la talere, skeet și trap, la Edmondon ; 
FOTBAL : Meci amical Australia — Anglia, la Brisbane ; 
campionatul european de cădeți Austria — Italia ; pre
liminariile olimpice, Finlanda — Norvegia.

16. VI FOTBAL : Meci amical Canada — Scoția, la Montreal ;
ATLETISM : Campionatele R.D. Germane, la Karl Marx- 
Stadt ; BOX : Meci pentru titlul mondial super semi-mlj- 
locie, la New York, Roberto Duran (Panama) — Davey 
Moore (S.U.A.).

17. VI FOTBAL : Meci amical Elveția — Brazilia, la Basel ;
ÎNOT : Concursul celor 7 coline, la Roma ; ATLETISM : 
Campionatele naționale ale S.U.A. la Indianapolis.

18. VI AUTOMOBILISM ! Cursa de 24 de ore, de la Le Mans ;
RUGBY î Meci-test Noua Zeelandă — Leii Britanici.

19. VI FOTBAL .• Meciuri amicale Canada — Scoția, la Toronto,
și Australia — Anglia, la Melbourne ; ATLETISM : Cupa 
Europei Ia maraton, la Laredo (Spania) ; MOTO : Ma
rele premiu al Italiei, motocros 500 cmc, și al Marii 
Britanii, motocros 250 cmo.

TELEX TELEX ® TELEX © TELEX © TELEX Q TELEX © TELEX © TELEX © TELEX

BOX • într-un meci pentru 
titlul mondial (WBC) la cat. se- 

sud-coreeanul Chang 
Jung-Koo l-a Învins prin ko rep. 
2 pe salangerul său. japonezul 
Masaharu Inaml.

CANOTAJ s La Bled a avut 
loc a 13-a ediție a unul patru
later masculin ciștigat de echipa 
B.D. Germane 34 p urmată de 
Cehoslovacia 31,5 p. Iugoslavia
42.5 p și Austria 16,5 p.

CĂLĂRIE • Brazilianul Nel
son Pesoa. cu calul „Miss Moet“. 
■ doborît reoordul mondial de 
săritură ta înălțime, ta cadrul 
unul concurs de forță desfășurat 
la Longchamp, la Paris. EI a 
trecut bara ridicată la 2.33 m. 
Precedentul record de 2.31 m era 
deținut de francezul Patrick Ga
ron șl elvețianul Willl Melllger.

handbal • Sporting Lisabo
na a cucerit pentru a cincea 
oară. Cupa Portugaliei, dispu
nând. ta finală, de Encarnacao 
Usabona cu 36—21.

pei mondiale" se află : 1. Bla- 
goev (Bulgaria) 59,45 p, 2. Zla- 
tev (Bulgaria) 58,49 p, 3. Ar- 
samakov (U.R.S.S.) 57,38 p,
4. Danielak (Polonia) 48,64 p,
5. Zaharevici (U.R.S.S.) 39,82 p,
8. Pisarenko (U.R.S.S.) 39,72 p.

VENEȚIA. în sferturile de
finală ale turneului de tenis, 
Floiin Segărceanu a dispus cu 
t>—3, 6—3 de francezul Domi
nique Bedel. Alte rezultate: 
Arguello (Argentina) — Perez 
(Uruguay) 6—4, 8—1, Brown
(S.U.A.) — Castelan (Argenti
na) 6—4, 6—1, Fritz (Franța) — 
Ad. Panatta (Italia) 6—3, 6—1. 
In semifnale Jimmy Brown 1-a 
învins, la mare luptă, pe Se
gărceanu cu 7—5, 6—4, iar Ro
berto Arguello l-a întrecut pe 
Bernard Fritz cu 6—4, 6—1.

ționala întîlnire anuală cu pu
ternica echipă a Academiei de 
aviație „Iuri Gagarin", echipă 
în care evoluează mai mulțl 
internaționali sovietici.

(Bețiu — Gurei) 3:39,0, România 
(Nenciu — Șergan) 3:41,0, R.D. 
Germană (Tschorner — Hahmann) 
3:41,4, România (Corneenco — 
Anane) 3:43,6, România (Tona — 
Frângeți) 3:44,5 ; K 2 F — 500 
m : România (Buhaev — Borcă- 
nea) 1:46,3, R.D. Germană (ZB- 
mann — Genthmer) 1:47,5, R.D. 
Germană (Kessler — Singer) 
1:49,5, România (Avram — Buri) 
1:51,0, România (Voicu — Slrbu) 
1:52,0, România (Volean — Di
li eseu) 1:52,5 ; K 4 : România 
(Velea — Lețcaie — Constantin — 
Fedosei) 3:01,3, Ungaria (Helyl
— Rajna — Rukkel — Lorinczy) 
3:01,8, Ungaria (Abraham — Pe
trovics — Nieberl — Kovacs) 
3:02,4, Italia (Uberti — Cirillo
— Mandragona — Ganna) 3:04,3,
România (Coman — Nițu — Du
lău — Ignat) 3:05,4, România 
(Iacob — Sava — Ionescu — 
Dineu) 3:06,3 : probe de 500 m : 
K 1 : Muller (R.D.G.) 1:44,6, Fe
lix (R.D.G.' 1:45,9, Geantă 1:46,4, 
Bîrlădeanu 1:46,7, Rajna (Unga
ria) 1:50,4, Gerstenberger (R.D.G.) 
1:50,8 ; C 1 : Olaru 1:58,8, Knabe 
(R.D.G.) 1:59,5, Werner (R.D.G.)
2:01,5 ; Eiche (R.D.G.) 2:01,7,
Rusnak (Cehoslovacia) 2:02,8, Ko- 
vacz (Cehoslovacia) 2:03,1, Mihă- 
escu 2:04,1. Titu 2:04,5; K 4 F: 
România (Buhaev — Borcănea — 
Ștefan — Ionescu) 1:37,4, R.D. 
Germană (Zinger — Kessler — 
Zillmann — Genthmer) 1:37,7, 
România (Avram — Buri — To- 
miuo — Sidor) 1:42,8, România 
(Pascale — Llonte — Drădld — 
Motz) 1:45,6, România (Eșanu — 
Bellclu — lande — Comeanu) 
1:46.3, România (Teacă — Chirită
— Voican — Dinescu) 1:46,6 ; K 2: 
R.D. Germană (Stieler — Felix)

TENIS • La sfîrșitul săptămâ
nii trecute s-au desfășurat me
ciurile din cadrul celui de al 
doilea tur al „Cupei Davis* ta 
zona europeană : grupa ,,A“ :
Bruxelles : Belgia — RJ Ger
mania 0—3 (Van Langendonck — 
Westphal 3—6, 4—6. 6—4, 1—6,
Grandjean — Keretic 6—4. 1—6.
3— 6, 1—6 Van Langendonck, 
Grandjean — Popp. Mauer 4—6,
4— 6, 1—6) ; Cairo : Egipt — O-
landa 0—3 (El Mehelmy — Van 
Boeckei 4-6. 3—6. 6—4. 3—6,
Baligh - Shapers 2-6, 4—6. 3-6. 
El Mehelmy. Baligh — Van
Boeckei. Shapers 2—6. 4—6, 3—6);
Geneva : Elveția — Grecia 3—0
(Stadler — Vazeos 6—1 6—4. 6—L 
Gunthardt — Kalovelonla 6—1, 
6—3, 6—0, Heinz șl Markus Gunt
hardt — Vazeos. Kalovelonla 6—L 
6—4, 6—1) ; Monte Carle : Mo
naco — Israel 0—3 (Balleret — 
GUckstedn 5—7, 2—6. 2—6. Carlier 
— Perkis 3—6, 3—6, 1—6, Balleret. 
Vtnceleonl — Glicksteln, Schneider

SERIA RECORDURILOR MONDIALE
DE ATLETISM CONTINUĂ...

Zhu Jianhua — 2,37 m

Ana Kostcțhaia — 34,02
• BEIJING. în cadrul pre

liminariilor celei de a cincea 
ediții a Jocurilor naționale ale 
Chinei, tînărul atlet Zhu Jian
hua (20 de ani ; originar din 
Sanghai ; 193 cm, 69 kg) a tre
cut peste ștacheta înălțată la 
2,37 m, performanță care con
stituie un nou record mondial 
ai probei. Vechiul record de 
2,36 m era deținut, de la J.O. 
de la Moscova, de Gerd W ea
sing (R.D.G.). Anul trecut Zhu 
Jianhua a fost campion al A- 
8iel, la New Delhi, cu 2,33 m 
— cel mai bun rezultat mon
dial al sezonului.

După ce a trecut 2,37 m, 
Zhu a încercat la 2,40 m (!) 
deocamdată fără succes. „Mă 
gindesc că voi fi primul care 
să obțin acești 2,40 m“, a de-

1:39,5, România (Velea — Cons
tantin) 1:39,6, Ungaria (Rukkel — 
LOrinczy) 1:40,4, Italia (Scarpa — 
Uberti) 1:40,5, România (Firfi
rici — Miloșolu) 1:42,0, Ungaria 
(Nieberl — Fabian) 1:42,6 ; C 3 : 
România (Bețiu — Gurei) 1:464, 
România (Patzaichin — Simionov) 
1:474 ; România (Nenciu — Șer- 
gan) 1:494, România (Corneenco
— Anane) 1:50,l, România (T1- 
mofte — Cobzarenco) 1:50,2, R.D. 
Germană (Hahmann — TschOr- 
ner) 1:50,8 ; K 4 : România (Ve
lea — Lețcaie — Constantin — 
Fedosei) 1:27,7, Ungaria (Helyl — 
Rajna — Rukkel — Lflrinczy) 
1:26,4, România (Dîba — Dimofte
— Jlgarov — Glura) 1:29,7, Un
garia (Nieberl — Kovacs — Pon
gratz — Petrovics) 1:30,4, Ralia 
(Damiata — Pierre — Grasso — 
Carraro) 1:30,8, România (Luca
— Nlcolae — Firfirică — Miloșolu) 
1:30,9.

CAMFI ONATE, FINALE DE 
CUPA...

UNGARIA (et. a 30-a, ulti
ma) : Csepel — Ferencvaros 
1—1, MTK — Diosgyor 1—1, 
Tatabanya — Vasas 3—2, Vi
deoton — Honved 0—3. Raba 
Eto Gyor — Dozsa 6—1, Pecs
— Debrețin 2—3. Bekescsaba — 
Nyiregyhaza 1—2, Zalaegerszeg
— Szombathely 0—0. Clasament 
final : 1. Raba Eto Gyâr 44 p
— campioană ; 2. Ferencvaros 
43 p ; 3. Honved 42 p ; 4. Cse
pel 37 p.

BULGARIA (et. a 29-a) : 
TSKA — Belașița 4—2 ; Levski 
Spartak — JSK Spartak 1—0, 
Rosova Dolina — Trakia 3—3, 
Sliven — Haskovo 3—1, Botev
— Lokomotiv 0—0, Cernomo- 
reț — Etar 2—0. Pirin — Spar
tak 0—4, Cerno More — Slavia 
0—0. In clasament: ȚSKA 45 p;
2. Levski Spartak 42 p ; 3. 
Trakia 34 p. Mai este de jucat 
o singură etapă, astfel că 
TSKA este virtuală carflpioană.

ELVEȚIA (et. a 30-a, ulti
ma) : Grasshoppers — Winter- 
thour 6—1, Aarau — Sion 5—1, 
Bulle — Lausanne 0—2. Lu
cerna — FC Zurich 0—2, St. 
Gallen — Belinzzona 2—1. Ser- 
vette — Wettingen 5—1, Ve- 
vey — Neuchatel 0—4, Young 
Boys — Basel 4—2. Clasament 
final : 1. Grasshoppers Zurich 
49 p — campioană ; 2. Servette 
Geneva 48 p ; 3. St. Gallen 
40 p ; 4. FC ZUrich 38 p.

6—1, 4—6, 2—6, 11—13) ; grupa
: Oslo : ■ Norvegia — Aus

tria 0—3 (Jonsson — Rein in ger 
2—6. 6—8. 6—I. 1—6, Roenneberg 
— Oberparleitner 5—7. 6—8. 5—7, 
Roenneberg. Persson — Reinin- 
ger, Karl 1—6, 6—3, 7—5, 4—6, 
2—6) ; Sofia : Bulgaria — Fin
landa 3—1. Madrid : Spania — 
Iugoslavia 1—2 ; Budapesta : Un
garia — Zimbabwe 2—1 (rezulta
tele complete le vom publica ta 
numărul nostru de mîlnel • So
fia (circuitul bulgar) : semifi
nale : Medr (Ceh.) — Potter
(Fra.) 0-6. 7—6, 7—6, Urol (Spa
nia) — Leonluk (U.R.S.S.) 7—4.
1—6, 7—6 • Turneul de la
Queen’s Club, la Londra, ta se
mifinale : Connors — Lendl 6—0,
6— 3, McEnroe — Currea 7—5,
7— 6, ta finală : Connors — McEn
roe 6—3, 6—3 • Birmingham, 
turneu feminin : ta finală Billie 
Jean King — Alycla Moulton

6—0, 7—5.

la inâl(imc, 

la 400 m g 
clarat tinărul stu
dent al Institutu
lui de Educație 
Fizică din Sanghai. 
Iată cum au pro
gresat rezultatele

(La Universiada 
de la București a 
fost al doilea cu

sale : 1974 — 1,35
m, 1975 — 1,55 m.
1976 — 1,66 m.
1978 — 1,95 m,
1979 — 2,13 m,
1980 — 2,25 m.
1981 — 2,30 m

2,25 m), 1982 — 2,33 m, 1983
— 2,37 m.

• MOSCOVA. Aproape 800 
de atleți iau parte la întrece

rile tradiționalului concurs in
ternațional „Memorialul frați
lor Znamenski", desfășurat pe 
o ploaie torențială. Cel mai bun 
rezultat al concursului este, 
indiscutabil, noul record mon
dial înregistrat de Ana Kos- 
tețkaia-Ambrozene în cursa de 
400 mg — 54,02 s. Vechiul re
cord aparținea din 17.5.1980 lui 
Karin Rossley (R.D.G.) șl era 
de 54,28 s. Noua recordmană 
este în vîrstă de 28 de ani, 
are 173 cm și 63 kg. Kosteț- 
kaia a Început atletismul cu 12 
ani în urmă, la Vilnius, ca a- 
lergătoare de semifond. în 
1981, la Universiadă, ea a cîș- 
tigat medalia de aur, pe sta
dionul „23 August", eu rezul
tatul de 55,52 s — record mon
dial universitar. Anul acesta, 
cu puține zile în urmă, la 
Londra, Ana Kostețkaia a în
registrat timpul de 54,72 s, iar 
acum, firește, se gîndește cu 
optimism la apropiatele cam
pionate mondiale și la perspec-

ARGENTINA. Estudiantes la 
Plata este noua campioană, cu 
toate că în meciul retur al fi
nalei campionatului a fost în
vinsă cu 1—2 de Independiente. 
în primul joc, Estudiantes cîș- 
tigăse cu 2—0.

UNIUNEA SOVIETICA (et 
a 12-a) : Dinamo Minsk — Jal- 
giris 1—0, Șahtior — TSKA 
0—1, Nipru — Torpedo Mos
cova 2—1, Dinamo Moscova — 
Ararat 2—1, Zenit — Dinamo 
Tbilisi 1—0, Nistru — Meta- 
list 0—2, Cernomoreț — Di
namo Kiev 1—2, Spartak — 
Torpedo Kutaisi 0—0, Pahta- 
kor — Nefci 4—0. în clasa
ment : 1. Cernomoreț 15 p; 
2, Dinamo Minsk 15 p ; 3. Ze
nit Leningrad ÎS p.

Finale de eupă. în Belgia, 
Beveren a învins, la Bruxelles, 
pe FC Bruges cu 3—1 (1—0), 
în Franța, pe stadionul Parc 
des Princes, la Paris, dețină
toarea trofeului Paris St Ger
main a învins campioana FC 
Nantes cu 3—2 (1—T), păstrin- 
du-și cupa, iar in R. F. Ger
mania, FC KBIn a învins pe 
Fortuna K61n (divizia secundă) 
cu 1—0. cîștigînd trofeul.

C.M. DE JUNIORI

S-au disputat primele jocuri 
din cadrul sferturilor de 15-

SITUAȚIA In campionatul europei
Grupa I

începem, cu numărul de față, 
o prezentare a situației în pre
liminariile Campionatului Eu
ropei, aflat înaintea ultimului 
„tur", cel al jocurilor progra
mate în toamnă. S-au disputat 
pînă acum 74 de meciuri ; mai 
urmează încă 42 si apoi vom 
cunoaște cele șapte formații 
care se vor alătura Franței, or
ganizatoarea turneului final. în 
disputa pentru titlul de cam
pioană a vechiului continent.

BELGIA. MARE FAVORITĂ 
în prima grupă, se pare că 

Belgia, vice-campioana Euro
pei în 1980. nu va mai avea 
probleme datorită celor 4 p 
avans fată de a doua clasată. 
Elveția. Pregătită de Guy Thys 
și avînd în Gerets, Ceulemans, 
Czemiatynsky, Coeck, L. Mijle- 
camps, Vercauteren, Van der

Noul recordman al lumii Zhu Jianhua

tiva unui nou record, sub 54 
de secunde !

Atle rezultate : BĂRBAȚI I 
800 m : Kalinkin 1:46,10. 1500 
m : Iakovlev 3:39,10, 400 mg: 
Harlov 49,45, 5000 m : Dimitriev 
13:39,82, 100 m : Muraviev
10,36, 400 m : Troșilo 46,29, 
lungime : Potapenko 7,88 m, 
prăjină : Bagteriov 5,55 m. 
înălțime : Morozov 2,26 m, tri
plu : Beskrovnîi 17,22 m, greu
tate : Gavriughin 20,38 m, disc: 
Dughineț 63,10 m, ciocan : Ni
kulin 82,20 m ; FEMEI: 100 ms 
Antonova 11,35, 400 m : Ivano
va 51,22, 800 m : Podialovskaia 
1:58,59, 3000 m: Dvirna 8:46.24, 
100 mg : Biserova 13,03. înăl
țime : Belkova 1,89 m, greuta
te : Arhimenko 19,93 m, disc: 
Urakova 64,46 m.
• RAVENA. Agostino Ghe- 

slni (25 de ani) a stabilit un 
nou record al Italiei la arun
carea suliței cu un rezultat de 
89,12 m. Precedentul record, al 
lui Carlo Lievore (88,74 m de 
acum 22 de ani), a fost la tim- 
pul său record al lumii.

naiă. învingătoarele din cele 
două partide disputate cu a- 
cest prilej calificîndu-se pen
tru semifinale- Iată rezulta
tele : Polonia — Scoția 1—0 
(1—0) la Ciudad de Mexico și 
Coreea de Sud — Uruguay 2—1 
(0—0 1—1) la Monterey.

DE PRETUTINDENI ..
• Duminică, la Cardiff, in 

med amical, echipele Tării 
Galilor si Braziliei au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0). Au 
marcat Plynn, respectiv Isidore. 
Au asistat 35 000 de spectatori.

• După cum comunică a- 
genția France Presse, începind 
de vineri de la miezul nopții 
In Italia a fost interzisă in- 
cheierea de contracte prin care 
sint aduși la cluburile italiene 
jucători de peste hotare. Reu
niunea federației de speciali
tate a decis să nu mai aprobe 
noi contracte, decît in unele 
cazuri speciale.
• Michel Platini, jucătorul 

francez aflat la Juventus To
rino, a ciștigat trofeul ..Euro 
Telefoot ’83“ organizat de pos
tul de televiziune francez TF1, 
care recompensează cel mai 
bun jucător dintr-un sezon. 
Pentru 1982/1983 Platini a ob
ținut 61 de voturi.
• La Sidney : Australia — 

Anglia 0—0 !

Elst jucători de certă valoare, 
selecționata belgiană se anunță 
drept una dintre cele mai pu
ternice formații ce vor fi pre
zente la turneul final. Sur
prinde. in schimb, compo-ta- 
rea foarte slabă a reprezen
tativei R. D. Germane, care 
pare că nu-si revine după cele 
două înfrîngeri suferite în fața 
Poloniei în preliminariile C.M.

Meciuri disputate : Belgia — 
Elveția 3—0, Scoția — R.D.G. 
2—0. Elveția — Scoția 2—0, 
Belgia — Scoția 3—2, Scotia — 
Elveția 2—2. R.D.G. — Belgia 
1—2, Belgia — R.D.G. 2—1, 
Elveția — R.D.G. 0—0.

1. Belgia
2. Elveția
3. Scoția
4. R.D.G.

4 4 0 0 10—4 8
4 12 1 4—5 4 
4112 6—73
4 0 1 3 2—6 1

Programul viitor : 12.X Sco
ția — Belgia și R.D.G. — Elve
ția ; 9.XI Elveția — Belgia J 
16.XI R.D.G. — Scolia.
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