
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

I ANUL XXXIX - Nr. 10 433 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 27 iunie 1983

Divizia „A“ de fotbal — penultima etapa

Corespondență din Edmonton

DRAPELUL ROMÂNIEI FLUTURA 
ÎN SATUL UNIVERSIADEI ’83

O Sportivii noștri se antrenează cu 
sîrg, in ciuda timpului nefavorabil # 
Sosesc necontenit noi participant la 
J.M.U. # Apropiatele intreceri sint 

așteptate cu mare interes.

APELE, CA ȘI LIMPEZITE...!
@ Dinamo (meci egal la Bacău) — practic nu mai poate fi întrecută # Petrolul 
Ploiești a luat un punct (mare) în depla sare și a scăpat de emoții... • Deși a 

pierdut la scor (0—3), la Petroșani, F.C.M. Brașov speră pină în ultima clipă

REZULTATE TEHNICE
Politehnica lași — F.C. Bihor 4-1 (2-0)
Chimia Rm. Vîlcea — C.S. Tîrgoviște 1-0 (1-0)
Univ. Craiova - Steaua 5-2 (1-0)
Jiul Petroșani — F.C.M. Brașov 3-0 (3-0)
S.C. Bacău - Dinamo 0-0
F.C. Constanța — „Poli" Timișoara 2-1 (0-0)
F.C. Argeș - Petrolul Ploiești 1-1 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul 3-0 (0-0)
Sportul stud. - F.C. Olt 2-0 (2-0)

ULTIMA ETAPA (sîmbătă 2 iulie)
C.S Tîrgoviște — Univ. Craiova (1-1)
Steaua — F.C. Argeș (1-2)
F.C.M. Brașov — A.S.A. Tg Mureș (0-3)
Dinamo — F.C. Constanța (1-1)
Corvinul — Politehnica lași (1-1)
F.C. Olt — Chimia Rm. Vîlcea (1-1)
F.C Bihor - Sportul studențesc (1-4)
Petrolul Ploiești — Jiul Petroșani (0-2)
„Poli" Timișoara -SC. Bacău (1-2)

Intre 2 și 8 septembrie. Iu București. în premiera ubsolută,

CAMPIONATHE EUROPENE Di TIR PENTRU 
ARMt CU GLONJ, MISIRtJ ALERGĂTOR Șl lA’IRt 
• 1200 ce participar.fi din 27 de țări la aceastâ adevărată

„săptâmînâ preolimpică" a disciplinei • Poligonul Tunari re-

întinerește • Țintașii români se pregătesc cu atenție.

FL Grigore fin echi
pament alb) a sprintat 
lung, l-a depășit pe 
fundașul Matei, a șu
tat dtn unghi pe lingă 
portarul Anghel Și— vc 
fi 2—0 pentru Sportul 
in meciul cu F.C. Olt.
Foto: Dragos NEAGU

GOLGETERII
20 GOLURI : Grosu (6 din 11 

m) ; 1» GOLURI : Nemțeanu (S 
din 11 m) ; 17 GOLURI : Cîrțu 
(1 din 11 m) ; 14 GOLURI : M. 
Sandu, Augustin (1 din 11 m) ; 
12 GOLURI : Cîmpeanu (1 din 
11 Gingu (3 din 11 m).

CLASAMENTUL

In pagir.ile 2—3, relatări de la 
meciurile penultimei etape a 

Diviziei ,,A“ de fotbal

1. DINAMO 33 16 15 2 59-25 47
2. Univ. Craiova 33 20 6 7 64-26 46
3. Sportul stud. 33 18 8 7 48-27 44
4. F.C. Argeș 33 17 6 10 50-35 40
5. Steaua 33 13 10 10 45-41 36
6. A.S.A. Tg. Mures 33 13 7 13 39-36 33
7. Jiul 33 12 9 12 35-42 33
8. Corvinul 33 12 8 13 41-36 32
9. Politehnica lași 33 11 10 12 35-35 32

10. F.C Olt 33 13 5 15 43-35 31
11. S.C. Bacău 33 12 7 14 41-44 31
12. Chimia Rm. Vîlcea 33 12 7 14 32-39 31
13. F.C. Bihor 33 11 8 14 54—62 30
14. Petrolul Ploiești 33 13 4 16 37-55 30
15. C.S. Tîrgoviște 33 9 11 13 33-42 29
16. F.C.M. Brașov 33 10 7 16 35-49 27
17. „Poli" Timișoara 33 8 6 19 32-62 22
18. F.C. Constanța 33 7 6 20 30-62 20

Cu o siguranță și stâpinire 
de sine unanim apreciate, Ma
rian Gheorghe l-a strunit bine 
pe Karat, realizind o cursă a- 
plaudată.

Foto : Ion MIHAlCA

La călărie, proba de debut a „Cupei Europei" la pentatlon modern

Delegațiile participante la 
cea de a 12-a ediție a Jocuri
lor Mondiale Universitare de 
vară continuă să sosească la 
Edmonton, fiind întîmpinate 
cu salutul „Welcome the 
World !“ și „Salut le monde !“ 
(„Salutăm lumea !“). Pină sîm
bătă noaptea (cînd acasă era 
duminică dimineața), sosiseră 
peste 1200 de sportivi și ofici
ali din Bulgaria, Japonia, Israel, 
Italia, Noua Zeelandă, Kuweit, 
Algeria, Anglia, Kenya, U.R.S.S., 
R.P. Chineză și alte țări. In 
primele zile petrecute aici de 
oaspeții de pină acum ai Uni
versiadei vremea a fost nefa
vorabilă : ploaie, vint, frig. 
Dar, și in aceste condiții, ac
tivitatea se desfășoară non
stop.

Un moment emoționant pen
tru delegația studenților români 
a avut loc vineri, la ora 
17,15 (simbătă, ora 2,15 la 
București), moment prilejuit de 
înălțarea tricolorului nostru 
drag pe catargul din fața Pri
măriei „Satului Universiadei*. 
Oficiali, spectatori, toți membrii 
delegației noastre au ascultat 
un cuvînt de bun sosit rostit 
in limba română. Orchestra fi
larmonică din Edmonton a cîn- 
tat „Gaudeamus Igitur", cins
tea de a înălța drapelul reve
nind marilor noastre sportive 
Anișoara Cușmir și Vali Io- 
nescu, actuala și, respectiv, fos
ta deținătoare a recordului 
mondial la săritura in lungime.

Este de la sine înțeles că 
sportivii care evoluează în săli 
nu au probleme din cauza 
timpului nefavorabil, ei desfă- 
șurind și cite două antrena
mente pe zi. Dealtfel, și jucă
toarele, și jucătorii de tenis 

s-au mutat în săli, pregătindu-se 
astfel pentru apropiatele me
ciuri oficiale. Cicliștii noștri au 
făcut vineri dimineață un an

trenament ușor, pe velodromul 
„Argyll", iar după-amiazâ au 
rulat 140 kilometri, din căra 
jumătate pe o ploaie toren
țială. Și pe cei 70 de kilometri 
parcurși sîmbătă după-amiazk 
cicliștii au fost... udați din plin. 
Atleții îșl efectuează, la rîtt- 
du-le, ședințele de pregătiră. 
Doina Melinte, de pildă, asis
tată de antrenorul Nicolae Mă- 
rășescu, a parcurs sîmbătă, pa 
o pajiște, 14 kilometri într-o 
oră și cinci minute, în același 
„decor".

Componenții de frunte ai 
delegației României se află in 
mijlocul interesului. Astfel, 
Nadia Comăneci, asaltată de 
ziariști, a promis o conferință 
de presă pentru marți sau 
miercuri, ca și Anișoara Cuș- 
mir, dealtfel. Deocamdată, Na
dia se află într-o postură ine
dită : preparatoare a gimnas
telor din etfiipa României pen
tru Universiadă, sîmbătă ea a- 
sistindu-le pe acestea la an
trenamentul la birnă.

Ziua de duminică — în care, 
de dimineață, a mai stat ploaia 
și a ieșit in sfirșit, soarele — 
a fost folosită de sportivii noș
tri pentru cite un antrenament, 
înainte de prinz, mai puțin la 
cazul poloiștilor, antrenorii 
Anatol Grințesca și Iuliu Ca»- 
șa planificînd ședința de pregă
tire in cursul după-amiezii.

Să menționăm, în finalul co
respondenței noastre, interesul 
enorm cu care sint așteptata 
Întrecerile Universiadei. Toata 
biletele pentru baschet (cos- 
tînd între 9 și 40 de dolari) au 
fost epuizate. La fel și în ca
zul gimnasticii și înotului — 
reuniunea finală. Au început 
să sosească și turiștii, organi
zatorii așteptînd aproximativ 

300 003.
Hristache NAUM

Edmonton, 26 iunie.

Vestitul poligon Tunari se 
pregătește pentru un mare e- 
veniment sportiv. între 2 și 
8 septembrie, prestigioasa bază 
sportivă -bucureșteană va găz
dui — pentru a 6-a oară. în- 
cepind din 1955 ! — un concurs 
de prim rang al tirului int-r- 

Dintre cei aproximativ 900 de trăgători partlclpanți la Cam
pionatele europene de tir de Ia București, ediția 1983, U.R.S.S. 
va avea 76 de reprezentanți, Italia 68, B.F.G. 65, Franța 64, 
Ungaria 56, Norvegia 52. Finlanda 48, R.D.G. șl Suedia 47, 
Elveția 46 etc. Cei mal puțini țintași vor ft prezenți din Luxem
burg (12), San Marino (14). Belgia (13), Danemarca (20). Iată 
șl Înscrierile numerice, pe probe : pușcă liberă 60 f.c. — 200 
de trăgători ; 3x40 f — 63 ; pușcă standard 3x20 t — 140 ; 
pistol liber — 90 ; pistol viteză — 90 j mistreț alergător — 
66 ; trap — 87 ; skeet — 101, pistol standard — 82.

național. Campionatele euro
pene.

Ediția 1983 are semnificații 
deosebite, în primul rind oen- 
tru că ea marchează două ini
țiative. Alături de campiona
tele europene pentru arme cu 
glonț (inclusiv proba de mis
treț alergător). în nrogram fi
gurează și întrece-ile si'->:i-re 
pentru talere, dar și „Marele 

premiu Europa" pentru arme 
cu aer comprimat, competiție 
aflată în premieră absolută. 
Toate întrecerile sint deschise 
seniorilor, senioarelor, juniori
lor și junioarelor. E lesne, deci, 
de ințeles că această manifes
tare deosebită a tirului euro

pean va reuni un număr mare 
de performeri, specialiști, ofi
ciali și ziariști (aproximativ 
1 200 in total), reprezentind, 
pină in momentul de fată, 27 
de țări ale bătrinului continent.

In altă ordine de idei dat

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag 2-3)

STEAUA BUCUREȘTI Șl DINAMO MOSCOVA 
ÎN DISPUTĂ PENTRU LOCUL ÎNTll

La individual, Învingător J. Buzgo (Homed)
Cea de a 8-a ediție a „Qu- 

pei Europei" la pentatlon mo
dern a început ieri dimineață 
la stadionul Olimpia din Ca
pitală, pe al cărui teren de 
gazon a fost amenaiat par
cursul nrimel probe. călăria. 
Așa cum anunțam sîmbătă. la 
start s-au prezentat 6 echipe 
campioane de țări. respectiv 
din: Italia. Franța, R.F. Ger
mania. Ungaria. Uniunea So
vietică șl România. Timpul 
frumos din ultimele zile a 
facilitat uscarea deplină a te
renului pe care au fost dis
puse cele 18 obstacole ale 
probei de călărie astfel că 
duminică dimineață un mare 
număr de iubitori ai sportu
lui din cartierul Vitan veni
seră la ..Olimpia" pentru a 
urmări disputele unora dintre 
cei mai valoroși pentatlonișt'i 
ai Europei. Trebuie să facem 
de la bun Început precizarea 

că. la rîndul lor. gazdele au 
făcut totul pentru a asigura 
concurentilor cele mai bune 
condiții de întrecere. Si avem 
în vedere, in nrimul rind. a- 
sigurarea unor cai valoroși. 
Din acest punct de vedere, 
delegatul tehnic al U.I.P.M.B. 
generalul Roberto Curcio, ne 
spunea înaintea startului : 
„Clubul Steaua ne-a pus la 
dispoziție un număr sat'icient 
de cai apti sâ parcurgă fără 
greșeală orice parcurs de pen
tatlon modern, dintre care am 
ales 12. Vă asigur că obține
rea unor punctaje ridicate va 
depinde numai și numai de 
priceperea sportivilor".

Chiar dacă ieri. în cele 
două serii in care au evoluat 
cei 18 componenti ai echipe
lor participante nu s-a înre
gistrat decît un singur punc
tai maxim, trebuie să subli
niem că. totuși, aprecierea de

legatului tehnic al U.I.P.M.B. 
s-a dovedit întru totul reală, 
întrucît miile de spectatori 
care au urmărit cu mult in
teres proba au admirat dese
ori modul in care cei mai 
multi dintre cai au ..punctat" 
decisiv în obținerea de câtra 
sportivi a unor rezultate su
perioare. Fără îndoială Jozsef 
Buzgo. din echipa Honved 
Budapesta, are toate motivele 
să fie mulțumit. Deși în pri
ma serie același cal obținuse, 
cu alt concurent, numai 1 022 
p, în cea de a doua Buzgo a 
Știut să-1 conducă mai bine 
ne Volpone.- a atacat din cele 
mai favorabile unghiuri obsta
colele. astfel că a fost singu
rul concurent care a realizat 
nunctaiul maxim

Prin tragere la sorti doi 
dintre componenții echipei

Constantin MACOVEI

(Continuare în pap 2-3)

participar.fi


TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH
„MEDICINA 113“

TIMIȘOARA, 26 (prin tele- 
ian). Realizind un punct și 
jumătate in rundele a 9-a și 
a 10-a. A. Greenfeld — lide
rul turneului internațional ce 
se dispută în localitate — s-a 
distanta t în fruntea clasamen
tului. El a remizat cu S. 
Grunberg, iar aooi a cistigat 
(cu negrele) un ounct foarte 
prețios la N. Ilijin. A doua 
partidă decisă din cele 12 dis
putate a lost aceea în care 
Stoica l-a întrecut pe R. Go- 
vedarica. Restul, remize : V. 
Ciocâltea — Em. Vngureanu. J. 
Lechtinșky — F. Holzl. C. Io 
nescu — S. Cvetkovici (r. 9) : 
F. Holzl — C. Ionescu. G. 
Danner — J. Lechtinșky R. 
Govedariea — L Zarcula Em. 
Ungureanu — V. Stoica. S- 
GrSnberg — V. Ciocâltea, 
(r. 10). Partida L Zarcula —

A început campionatul de moiocrts

RECORD DE PARTICIPARE LA JUNIORI ' CURSA GOLGETERILOR
ZARNEȘTI, 26 (prin telefon). 

Campionatul republican de mo- 
tocros, ediția 1983, a început 
duminică pe traseul de la mar
ginea pitorescului oraș situat la 
poalele Pietrii Craiului. între
cerile au fost urmărite de a- 
proape 5 000 de spectatori, ca
re au aplaudat temerarele 
curse ale celor mai buni moto- 
crosiști ai țării. La start s-au 
prezentat peste 60 de alergători 
de toate categoriile, din 12 clu
buri și asociații sportive. Un 
fapt îmbucurător a fost că la 
clasele 50 și 75 cmc — juniori 
mici și mari (11—17 ani) — s-a 
înregistrat un record de parti
cipare — 31 de concurenți.

La cea mai importantă aler
gare, 250 cmc seniori, campio
nul țării. Ernest Mfilner, și-a 
confirmat superioritatea, domi- 
nînd ambele manșe, fiind se
condat de fiecare dată, de Pe- 
irișor Titilencu și Livîu Dan. 
In schimb, la 125 cmc tineret, 
favoritul cursei, stelistul Ale
xandru Ilieș, a avut în colegul 
Său de club Laszlo Tomoșvari, 
in evident progres, un adver
sar neașteptat de puternic. 
Ambii au terminat la egalitate, 
37 p (în cele două manșe) dar 
pe primul loc s-a clasat Al.

„CUPA TUROPfl” LA
(Urmare din pag 1)

campioane a României. Stea
ua. Dumitru Spirlea si Marian 
Gheorghe au evoluat pe ace
lași cal. în timp ce Spirlea a 
imprimat cursei un ritm prea 
rapid, care a dus în cele din 
urmă la doborîrea a trei ob
stacole. în cea de a doua 
serie tînărul Marian Gheor
ghe a lăsat mai multă liber
tate calului si foarte puțin a 
lipsit să realizeze punctajul 
maxim. Si așa. cele 1 070 de 
puncte realizate de Ma
rian Gheorghe reprezintă 
un debut remarcabil în acest 
greu examen competitional. O 
cursă curajoasă a făcut si cel 
de al treilea component al 
echipei Steaua. Lucian Țintea, 
tot cu o singură bară doborî- 
tă. dar si cu 18 puncte pe
nalizare la timp. Punctajul lui 
— 1 052. O remarcabilă cons
tantă au manifestat sportivii 
sovietici, situat! ne locul !n- 
tîi în clasamentul pe echipe. 
Rezultate tehnice: echipe —

Oriunde vă aflați, la 
munte sau la mare.
NU OCOLIȚI PRILE
JUL DE A VA NU
MĂRĂ ȘI DV. PRIN
TRE CÎȘTIGATORII DE
• autoturisme „Dacia 
1300“
• mari sume de bani

ÎNAINTEA FINIȘULUI |
G. Danner, din runda a 9-a. a . 
rămas neterminată după două I 
reluări. I

Înaintea ultimelor trei 
runde, clasamentul este urmă- I 
torul (ii prezentăm pe puncte | 
ciștigate si pierdute, deoarece 
— din cauza numărului impar | 
de concurenti — unii au o -1 
partidă jucată in plus) : *

1. A. Greenfeld (IsraeD .
7.5— 23 t 2. s. Granberg 6—3 : I 
3—4, V. Stoica, J. Lechtinșky I 
(Cehoslovacia) 5.5—33; 5. V.
Ciocâltea 53—43 ; 6—7. C. I
Ionescu. S. Cvetkovici (Iugo- ] 
slavia) 5—4 ; 8. Em. Ungur S3" 
nu <3—1»5 î 9. F. Holzl (Aus- I 
trial 4r5—5,5 ; 10. N. Ilijin I
3.5— 53 ; 11. G. Dauner (Aus
tria) 3—5 (1) ; 12. L Zarcula • 
2—€ (1) ; IX R. Govedariea I 
(Iugoslavia) 1,5—74.

C. CREȚU — coresD.

Ilieș, avind un timp mai bun | 
cu ...nici o secundă. S-au mai 
impus atenției Florin Pop, Tra- ■ 
ian Cimpan și Csaba Tompa. | 
Mult gustat de public a fost I 
și concursul celor mai tineri ■ 
motocrosiști, juniori, cei mai - 
buni fiind alergătorii de la I 
Steagul roșu Brașov șl I.R.A. I 
Tg. Mureș.

CLASAMENTELE ETAPEI — I 
250 cmc — seniori : L E. Măi- | 
ner 40 p, 2. P. Titilencu 34 d 
(ambii de la Torpedo Zărnești). | 
3. L. Dan (Poiana Cîmpina) 30 I 
p, 4. Gh. Oproiu (Poiana Cim- * 
pina) 24 p, 5. V. Petre (Flacăra a 
Electromecanica Moreni) 21 n I 
și 6. Fr. Fodor (Electro Sf. • 
Cheorghe) 21 p ; 125 cmc — 
tineret : 1. Al. Ilieș 37 p, 2. L. I 
Tomoșvari 37 p (ambii de la I 
Steaua). 3. Fl. Pop (I.R.A. Tg. 
Mureș) 31 p, 4. Tr. Cimpan I 
(Steagul roșu Erașov) 22 p, 5- | 
Cs. Tompa (Electro St. Gheor
ghe) 22 p. La clasa 75 cmc — I 
juniori mari — a clștigat Eu- I 
gen Moașa (Steagul roșu Bra- 1 
șov) 37 p, iar la clasa 56 eme g 
— juniori — pe primul loc s-a I 
clasat Lajos Baranyai (LILA. ■ 
Tg. Mureș) 40 p.

Trakm IOANIȚESCU

PENTATLON MODERN 1 
U.R.S.S. (Dinamo Moscova) I 
3150 p. România (Steaua) 
3132 p. Ungaria (Honved Bu- • 
dapesta) 3102 p. R.F. Germa- I 
nia (Nordrhein-Westfalen) •
3 080 p. Franța (Fontainebleau) , 
2 778 p. Italia (Fiame Oro). I 
2 714 p; individual — Jozsef I 
Buzgo 1 100 p. Pascal Choisel 
(Franța) 1070 p (1:28.14). Ma- I 
rian Gheorghe (România) I 
1070 p (1:28,83). Andrei Belia
kov (U.R.S.S.) 1070 p (1:38,40). ■ 
Ildar Baianov (U.R.S.S.) 1070 I
(1:39,14). Didier Dubii (Fran- • 
ta) 1070 p (1:43,0). Lu
cian Țintea (România) 1 052 I 
p... 12. Dumitru Spirlea (Ro- | 
mânia) 1 010 p.

Astăzi, pe același traseu. I 
are loc un concurs internatio- | 
nai de pentatlon modern cu 
participarea sportivilor de I 
rezervă din toate echipele pre- I 
zente la „Cupa Europei" si a ■ 
cîtorva sportivi egipteni. Marți. . 
la sala Floreasca. de la ora I 
9 — proba de scrimă.

C.E. IE THI FEMTRH
(Urmare din pag. 1) 

fiind faptul că gazdele Olim
piadei de Ia Los Angeles nu 
vor organiza — așa cum se 
petrece, de ubicei, in sezoanele 
precedente Jocurilor — un con
curs preolimpic și Ia tir, le 
revine Campionatelor Europene 
de Ia București onoranta și 
atit de dificila sarcină de a 
se constitui intr-o adevărată 
„SAPTAMINA PREOLIMPI- 
CA“ a disciplinei. Argumente: 
anvergura evenimentului pre
cum și. sau mai ales, faptul 
ci trăgătorii europeni sînt cei 
mai valoroși în lume, ei do- 
minînd majoritatea probelor o- 
limpice.

La poligonul Tunari se fac 
pregătiri speciale. Am consta
tat recent că. deși cu oarecare 
întirziere, lucrările se află pe 
un drum bun. apropiindu-se 
de graficul prevăzut, construc
torii au ridicat jumătate din

Divizia \,X“, 
etapa a 33-a

0 REMIZA
Un joc dominat de obsesia 

clasamentului. Sport Club avea 
nevoie de un punct ca de aer, 
iar Dinamo, deși mai avea va
rianta unei victorii la scor asu
pra .lanternei”, n-a pregetat 
să-și organizeze jocul, ca șa
hiștii, la remiză. In pofida a- 
ctstei stări de spirit, ocaziile 
n-au lipsit, de ambele părți. 
Mulțescu a șutat puternic (min. 
2). apoi Antohi a sărit frumos 
la cap (min. 4) și Moraru a 
salvat printr-un salt spectacu
los. Dar marea ocazie avea să 
o rateze $oșu (min- 28). șutind 
.pe lingă”. Peste numai un 
minut, Orac e și el la un pas 
de gol, dar șutează pe cit de 
puternic, pe atit de imprecis. 
O repriză in. care Dinamo a 
.împins” jocul pe linia Nicolae 
— Mulțescu — Orac. cei mai 
buni oameni ai echipei. în timp 
ce Sport Club a încercat „să

După victoria chinuită obți
nută in ultimul minut de joc 
al etapei trecute, suporterii ie
șeni aveau înaintea începerii 
partidei cu F-C. Bihor din nou 
mari emoții, aflînd că Ursu. 
autorul golului din meciul cu 
F.C.M. Brașov, era doar re
zervă...

Atacurile susținute ale echi
pei favorite iacă din start, la 
care jucătorii oaspeți au răs
puns cu contraatacuri rapide, 
au prefigurat desfășurarea ul
terioară a partidei, spectaculoa
să pînă in finaL Fazele de 
poartă au alternat, dar cei care 
au deschis scorul și. apoi, s-au 
distanțat net au fost studenții 
ieșeni, în pofida echilibrului 
existent, in mare parte de timp, 
in teren.

In min. 31, NEMȚEANU este 
faultat la aproximativ 20 m de 
buturile adverse, tot el execută 
pe jos, Balasz atinge balonul 
dar nu-I poate opri in cursa 
spre gol : 1—0. Trei minute
mai tîrziu, fundașul Ciocirlan 
năi runde impetuos in careul 
advers, pasează înapoi și FLO
REAN, eu un șut sec, inserie 
din nou : 2—». Fină la pauză

CU FRUNTEA SUS
Totul sau nimic pentru bra

șoveni in această ultimă ten
tativă de refacere a pasivului 
zestrei de puncte. Și nu se 
pdate spune că oaspeții n-au 
licitat totul pe cartea atacu
lui. dovadă și superioritatea 
lor la capitolul șuturi, dar au 
avut în față o echipă care a 
evoluat cu multă convingere, 
cu o mare dorință de a risipi 
temerile privitoare la senti
mentalismul ei. jucătorii lo
calnici încheind „stagiunea 
petroșeneană" cu fruntea sus. 
Rapida deschidere a scorului 
(min. 4 — in urma unui cor
ner, ȘUMULANSCHI reia cu 
capul, jos la colț) creează 
partidei o turnură cu deose
bite valențe ofensive, cu ac
țiuni rapide și spectaculoase 
de ambele părți. Un plus de 
insistentă în dreptul brașove
nilor. care însă nu-și asigură 
spatele, ridirînd astfel gradul 
de periculozitate al raidurilor 
petroșenene (min. 16 — ..cap" 
Vizitiu, din plonjon, mingea 
trecind razant cu bara ; min. 
17 — pătrundere Varga și An-

ARME CU GLINL MISTREȚ
zidurile celor două noi stan
duri de pistol viteză și ame
najează suprafața unui stand 
de talere. Instalațiile pentru 
aruncarea „farfuriilor-, de fa
bricație autohtonă, au cores
puns în mare măsură, unele 
remedieri fiind insă necesare, 
în continuare, pentru sporirea 
randamentului lor. Amenajă
rile vechi capătă o față nouă, 
aleile sînt curățate, peluzele 
de iarbă aranjate. In urmă
toarea perioadă va fi pus la 
punct centrul de presă, iar in 
preajma Campionatelor, vor 
intra in funcțiune o unitate 
de alimentație, camere de re
laxare și toate celelalte anexe 
ale unui poligon capabil să 
găzduiască in cele mai bune 
condiții un mare eveniment 
sportiv.

Loturile pe arme ale trăgă
torilor români și-au încheiat 
de curînd o perioadă impor

DE FINAL
intre” prin Costel Solomon și 
chiar Viscreanu, aflat într-o zi 
foarte bună pe post de fundaș 
stingă.

După pauză, odată cu aflarea 
rezultatului de la Petroșani, 
care rezolva, practic, lupta pen
tru retrogradare, jocul a deve
nit mai activ, Șoiman a ratat 
o frumoasă ocazie (min. 57), 
dar. peste cîteva minute, avea 
să se accidenteze. Intrarea lui 
Botez n-a rezolvat nimic, deși 
publicul, eliberat de perspecti
va căderii în _B”, a început să 
dorească victoria. O victorie 
dificil de obținut, deoarece 
mijlocașii bucureșteni, conduși 
de Mulțescu. au închis bine si, 
pe deasupra, au aruncat, citeva 
mingi surprinzătoare pe con
traatac. Dudu Georgescu (min. 
75) și Mulțescu (min. 80) ra- 
tind ocazii mart

O remiză de final de sezon, 

mai notăm ratarea lui Pușcaș 
(min 37) și a lui Simionaș 
(min. 43)-

După pauză, scăpate de ob
sesia rezultatului de la Petro
șani, ambele echipe acționează 
mai dezinvolt, pe primul plan 
trecind acum duelul direct 
pentru dobindirea titlului de 
golgeter, dintre Grosu si Nem- 
teanu. Astfel, in min. 53, Nem- 
țeanu scapă singur din cursa 
ofsaidului, ajunge față in față 
eu Balasz la 6 m. i-e frică să 
șuteze și pasează lui PAVE- 
LIUC. Acesta nu se intimidea
ză și înscrie : 3—0. In min. 63, 
insă, NEMTEANU este faultat 
in careu, tot el execută lovitu
ra de pedeapsă și înscrie : 4—0, 
egalindu-l, totodată, in fruntea 
clasamentului golgeterilor pe 
Grosu. Care va fi replica ju
cătorului orădean ? Acesta exe
cută excelent o lovitură liberă 
de la circa 20 m (min. 6G). dar 
balonul ocolește milimetric 
poarta. Nu se va mai intîmpla, 
insă, la fel, două minute mai 
tirziu, eind la capătul unei 
frumoase acțiuni individuale, 
GROSU a expediat balonul cu 
măiestrie, de Ia aproximativ 10

ghel acordă, in-extremis, cor
ner ; min. 24 — Stîngaclu res
pinge cu piciorul din fata lui 
P. Grigore, lansat pe contra
atac). Două ocazii și la poarta 
lui Cavai : min. 19 — Bența 
reia imprecis de la 10 m ; min. 
25 — contraatac Lăcătuș și
șutul lui Bența, de la 16 m, 
este retinut de Cavai. în min. 
29, la una din numeroasele ac
țiuni incisive ale lui Bălută, 
centrarea acestuia este fructi
ficată, cu capul, din plonjon, 
de M. MARIAN. După ce re
tine. jos lingă bară, mingea 
expediată cu capul de Vizitiu, 
(min. 33). Stîngaciu va rămîne 
spectator, in min. 39. la „bom
ba" lui P. GRIGORE. de la 
30 m, balonul scuturind plasa, 
Ia vinclu. Și conturile Sînt 
practic încheiate. Dar aceasta 
nu schimbă cu nimic din spec
taculozitatea .actului doi", că
ruia nu i-au lipsit decît goluri
le. Pentru că fazele fierb'nțl 
s-au tinut lanț. Iată cîteva din
tre ele : șut Manciu. mingea 
ocolind de puțin vinciul (min. 
48). șut Bălută, reținut cu di-

ALERGĂTOR Șl TALERE
tantă de pregătire. Sportivii au 
căutat să acumuleze cit mai 
multe resurse — fizice si psi
hice mai ales — prin antre
namente asidue si printr-o se
rie de concursuri internaționale 
la care au participat în prima 
jumătate a sezonului. In aoeste 
zile. în marea lor majoritate 
îsi continuă pregătirea printr-o 
vacanță activă, pe Litoral, pe
rioadă foarte necesară în ve
derea refacerii nervoase sau, 
așa cum spun trăgătorii, pen
tru „încărcarea bateriilor". Țin- 
tașii români sînt hotărîti ca, 
profiting. în special, de faptul 
că sînt gazdele unei asemenea 
competiții de amploare, să de
monstreze printr-o bună pre
gătire, prin rezultate ridicate 
și prin clasări onorabile că în 
tara noastră tirul sportiv con
tinuă bogatele sale tradiții de 
succese.

S.C. BACĂU o
DINAMO 0

Stadion „23 August* î teren exce
lent î timp frumos, călduros ; spec
tator» - circa 13 000. Șuturi: 11-10 
(pe poarta : 3-3). Comere 5—4.

SPORT CLUB : Mangeac — An- 
drieș, Artenl, Cârpaci, VISCREANU — 
C. SOLOMON, Penoff. Șoșu - Șoi
man (min. 64 Botez), Antohi, I. So
lomon.

DINAMO : Moraru - Stredie, NI
COLAE, Augustin, Stânescu (min. 65 
Vlad) — D. Georgescu, MULȚESCU, 
Dragnea - lordache, Vâetuș (min. 46 
Țâlnar), ORAC. , „

A arbitrat bine Fl. Popescu ; la li
nie : I. Coț (ambii dîn Ploiești) și 
I. Tânase (Tîrgovîște).

Trofeul Petschovschi : 9.
La soeranțe : 1—3 (0—1).

în care Dinamo se gîndea — 
era evident — la semifinala 
deosebit de grea de la Sibiu, 
cu marele său rival Universita
tea Craiova. Sport Club încheie 
sezonul cu o anume dificultate, 
resimțind, în linii mari, scăde
rea liniei sale de mijloc, cîndva 
motorul echipei.

loan CHIRILA

POLITEHNICA IAȘI 4(2)
F.C. BIHOR 1(0)

Stadion „23 August* : teren bun ;
timp călduros ; spectatori — circa
10 000. Șuturi : 18-18 (pe poartă s 
8-7). Comere 1 4-4. Au marcat :
NEMȚEANU (min. 31 și 43, din pe
nalty). FLOREAN (min. 34). PAVE- 
LIUC (min. 53). respecți» GROSU 
(min. 68).

POLITEHNICA : Bucu - Munteanu, 
Anton, GHEORGHIU, CIOCIRLAN - 
Romilâ (min. 70 Cănănău), SIMIO
NAȘ, PAVELIUC - Cioacă, NEM- 
ȚEANU, FLOREAN.

F.C. BIHOR : Botass - Dianu (mm. 
72 Szucs) ZARE, Biszok. Nițu - Puș- 
coș. MUREȘAN, Kun, GROSU - FI
LIP, lîe (min. 55 Kiss).

A arbitrat foarte bine I. Igna ; Io 
linie : D. Buciuman fi I. Ferenczi 
(toți din Timișoara).

Cartonașe galbene : PUȘCAȘ.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 2—1 (1—1). ______

m, în poarta lui Bucu : 4—1, și 
astfel Grosu rămîne lider in 
continuare.

Nemțcanu, impulsionat de 
public, iși încearcă din nou 
șansa, dar în min. 78, ajuns în 
careul mic, nu mai are forța 
șutului decisiv.

Victorie meritată a ieșenilor, 
satisfacție în final pentru am
bele echipe, scăpate de emoția 
retrogradării.

Paul SLAVESCU
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JIUL PETROȘANI 3(3)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Jiul ; teren foarte bun ; 
timp frumos ; spectatori - circa 5 000. 
Șuturi : 14-17 (pe poartâ : 8-9).
Comere : 10—6. Au marcat : ȘUMU
LANSCHI (min. 4), M. MARIAN (min. 
29). P. GRIGORE (min. 39).

JIUL : CAVAI - V. POPA. Neagu, 
Vizitiu. P. GRIGORE - Varga, DINA, 
Stana — Șumulanschi (min. 83 Cio- 
râscu), M. Marian, BĂLUȚĂ (min. 80 
Vînâtoru).

F. C. M. BRAȘOV : Stîngaciu - 
Bălan, V. Ștefan, Manciu, Ănghel — 
GHERGHE, Spirea. BENȚA - Lâcâtuș 
(min. 74 Mandoca), Pa naschivescu 
(min. 67 Cramer), VAIDEAN.

A arbitrat foarte bine Al. Mustâ- 
țea ; !c linie t A. Nicolescu și M. 
Ionescu (toți dîn Pitești).

Cartonașe galbene : ȘUMULAN
SCHI, MANCIU, ANGHEL, P. GRI
GORE.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 1-0 (0-0).
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ficultate de Stîngaciu (min. 
53), reluare imprecisă Lăcătuș, 
din poziție favorabilă (min. 
61) ; Cavai este la post la su
turile lui Paraschivescu (min. 
65) si Lăcătuș (min. 72) ; 
„cap" Șumulanschi, Stinga- 
ciu respinge in corner (min. 
79).

Adrian VASILESCU
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TELEȘPAN, GOLUL
Acest meci. cu implicații 

majore in zona retrogradării, 
început viguros de Chimia, 
s-a ...stins după 15—20 de mi
nute de joc, partida intrînd în 
anonimat total, ca urmare a go
lului... salvării echipei locale, 
înscris repede, in min. 9. cind 
TELEȘPAN a reluat din vo- 
leu balonul centrat de Iovan. 
Patru minute mai devreme 
Basno. infiltrat pe flancul 
drept, a pătruns în careu și 
a șutat pe lingă poarta lui 
Mia. Replica tîrgovișteană a 
fost palidă. Aelenei. Kallo și 
Constantin, tertetul de la mij
locul terenului, fiind mereu 
în contratimp. Astfel, ofensiva 
Chimiei g continuat dar fără 
succes la finalizare. fundașii 
adversi reușind să stăvilească 
atacurile gazdelor. Tendința 
de ioc dur a fost prompt 
temperată de conducătorul jo
cului. care n-a ezitat să scoa
tă de trei ori cartonașul gal-
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UNIV. CRAIOVA 5(1)
STEAUA 2(0)

Stadion Central ; teren foarte bun; 
timp călduros ; spectatori — circa 
40 000. Șuturi : 17—5 (pe poartă : 10- 
4). Comere : 11—5. Au marcat :
CIRȚU (min. 44, 47, 60, 78), ȚICLEA
NU (min. 90), respectiv MUREȘAN 
(min. 57) ți T. STOICA (min. 88).

UNIVERSITATEA : Lung — Negriio, 
TILIHOI, ȘTEFANESCU, UNGUREANU 
- ȚICLEANU. Geolgău (min. «8 A. 
Popescu), IRIMEȘCU, BĂLĂCI 
CIRȚU, Câmâtoru.

STEAUA : Ducodam — Angheh'ni, 
Belodedicl, FL. MARIN, Fodor — 
BALINT. T. STOICA. MUREȘAN. Ma
jorii — Cîmpeanu, Turcu (min. 64 
Șt. Popa).

A arbitrat bine R. Petrescu ; la 
linie : P. Cadar ți L. Măeron (toți 
din Brașov).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 3-0 (1—0).

nu, MUREȘAN a înscris din 
apropiere : 1—2 pe tabela de 
scor doar pentru puține minu
te, întrucît. in min. 60, CIRȚU, 
găsit (complet nemarcat) de 
Țicleanu, cu o minge înaltă a 
trimis-o, cu capul, in plasă. 
La 3—1. Universitatea a ata
cat iarăși cu dezinvoltură. In 
min. 62 Țicleanu a înșirat 
mai multi adversari, dar șutul 
lui a fost blocat in extremis; 
în min. 73 Cîrțu a fost oprit 
de Belodedici. în careu, cu 
prețul unui penalty ; a execu
tat și a ratat... CIRȚU, cel 
care, după 5 minute, și-a te- 
parat greșeala, înscriind la o 
pasă semnată Bălăci, golul cu 
nr. 4. Spre final de repriză, 
Steaua s-a aflat mai des la 
poarta lui Lung și. în min. 88, 
Ia o pasă decisivă a lui Ma- 
jaru, a redus din handicap 
prin T. STOICA. Dar Univer
sitatea a replicat prompt, în
scriind, în min. 90. prin ȚI- 
CLEANU. după „un-doi“ cu 
Cămătaru.

Pe deplin satisfăcut de a- 
ceastă victorie, de spectacolul 
urmărit, punctat de 7 goluri, 
40 000 de spectatori au aplau
dat cu căldură ..actorii" în a- 
cest final de stagiune fotbalis
tică pentru craioveni.

Gheorghe NICOLAESCU
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F.C. CONSTANȚA 2(0)
.POLI* TIMIȘOARA 1(0)

Stadion M1 Mai“ ; teren bun ; 
timp frumos î spectatori — circa 
2.000. Șuturi : 22-10 (pe poartă • 
11—1). Comere s 8-0. Au marcat : 
HAGI (min. 54 și 88), respectiv BO
ZEȘAN (min. 89).

F. C. CONSTANȚA : Lascu - 
LICA, Someș (min. 46 Purcărea), 
DINU, Drogeanu - CACHE, Zchiu, 
I. Moldovan (min. 46 Morinof) — 
Rusu, Peniu, HAGI.

„POLI* î Suciu — Ștefanovicl, 
ȘUNDA, Șerbănoiu, Murar — MA
NEA, Rotaru (min. 67 Vlătânescu), 
BOZEȘAN, T. Nicolae — Lehmann, 
Petrescu.

A arbitrat satisfăcător P. Balaș ; 
Io (inie : E. Pâtrașcu și P. D. Ma- 
no-le (toți din București).

Cartonașe galbene: I. MOLDOVAN
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 1—0 (0-0).

Au ratat însă Lehmann, des
chis excelent de Bozeșan, în 
min. 35, și... Bozeșan în min. 
40, iar în min. 42, T. Nicolae 
a scăpat singur spre poartă, 
Sameș l-a agățat de tricou, la 
marginea careului, în interior, 
însă arbitrul a dictat-... lovitură 
liberă de la 17 m pe care 
Manea n-a reușit să o fructi
fice. în toată repriza I. doar 
două ocazii ale gazdelor — 
Rusu (min. 11) și Peniu (min. 
23).

In final, însă, constantinii au 
oferit un joc frumos, amplifi- 
cînd regretele despărțirii de 
prima scenă, dar, cu siguranță, 
șl speranțele unei reveniri ra
pide.

Mircea M IONESCU
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cel roșu ară- 

cu pentru lo- 
I in min. 43. 
amași în 10 
Iau reluat jo
in min. 57, 
t pe partea 
It în careu si 
balonul... in 

în continu- 
scurg greu, 
devenit lent, 

[iindu-se cu 
► iar tîrgovis- 
Hintil de re
ia peste mă- 
br vîlcene cu 
b șl inexis- 
Isarcinile apă- 
care au înlă- 
dată perico- 
lui Teleșpan 

Iță cu un sut 
h de la dis- 
He Alexandru 
» f’ind devi- 
e Mia. au

CHIMIA RM. VlLCEA 1(1)
C.S. TlRGOVIȘTE 0

Stadion „1 Mai* ; teren foarte bun; 
limp frumos ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi : 16-3 (pe poartă :
5-1). Comere : 8—3. A marcat : TE
LEȘPAN (min. 9).

CHIMIA : Roșea - BASNO. Udrea, 
PREDA. Cineă — Verga, Alexandru, 
tavan (min. 61 Savu) - Ancuțo (min. 
61 Losconi), TELEȘPAN, Carabageoc.

C. S. TlRGOVIȘTE : Mia - Agiu. 
DUMITRESCU. ENE. Niculeseu - 
Kollo, Constantin, Aefenel — O. Po
pescu, Iscîa (min. 76 Sova), Greaca 
(mie. 76 Petre)

A arbitrat foarte bine R. Matei ; 
ta linie < V. Mândescu și D. Tea- 
dorescu (toți din București).

Cartonașe galbene s iOVAN. KALLO, 
PREDA.

Cartonașe roșii : O. POPESCU 
(min. 43).

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 2-4 (2-2).

fost singurele ocazii mai cla
re ale Chimiei intr-un final 
de partidă în care toti jucă
torii parcă abia așteptau flu
ierul final.

Gheorghe NERTEA

MAI DEVREME!
O partidă liniștită. Aproape 

că nu-mi vine să cred. După 
„vijeliile" de la Petroșani 
(meciul cu Univ. Craiova) ți 
Iași (Politehnica — F.C.M. 
Brașov), iată un meci în care 
fair-playu) a fost la el acasă. 
In Regie pentru cele două e- 
chipe, lipsite de griji (nici 
titlu, nici retrogradare), va
canța a venit mai devreme. 
In 16 minute s-a rezolvat to
tul. Sportul s-a instalat din 
plecare în terenul advers. Ol
tul a început să joace la of
said. ca să scape de presiune, 
dar in min. 11. apărarea cas- 
peților a fost surprinsă de o 
pasă rapidă, in adineime, după 
eare FL Grigore l-a pierdut 
pe drum pe Matei, * centrat 
înapoi și M. SANDU a trimis 
cu latul mingea in plasă, de 
la t m. Apoi, in min. 16. Ia o 
acțiune plecată de la o arun
care de Ia margine, de pe 
dreapta, executată de portarul 
Speriata (nu e greșeală, așa a 
fost), mingea a ajuns la FL. 
GRIGORE (sîmbătă intr-o ver
vă care ne-a făcut să regre
tăm nevalorificarea calită
ților acestui jucător), care, 
după un sprint lung, a înscris 
din unghi și... 2—0. Nu bănu
iam că atunci „s-a scris isto
ria acestui meci". Replica oas
peților (fără Bărbulescu — 
motive disciplinare, fără Șoa
rece — accidentat, cu Cățoi 
rezervă și cu Aricju la spe
ranțe — ce se întîmplă la 
F. C. Olt ?) era ștearsă. A 
mai fost o autobară la poarta 
lui Anghel (min. 24. cind. la 
un corner. Pițurcă a lovit gre-

PUNCTUL
Partidă importantă doar pen

tru Petrolul, în apriga dispută 
pentru evitarea retrogradării. 
Așa se face că, deși ambele 
formații au început meciul in 
tempo lent, mica galerie ploieș- 
teană a sărit în sus ca un arc 
la golul luL„ Șumulanschi de 
la Petroșani I A venit și golul 
piteștenilor, creat ca măiestria-i 
cunoscută de lovănescu și în
scris cu un șut din alergare de 
ROMAN. Era minutul 29. Au 
urmat două bune ocazii arge- 
șene, una a lui Ralea (min. 31 
— voleu alături) și o alta a lui 
Jurcă (min. 35 — șut puternic 
apărat de Jipa), după care plo- 
ieștenii s-au dezmeticit și au 
ratat egalarea prin Butufei 
(min. 38 — bară) și Gălăteanu 
(min. 42 — reluare pe lingă 
poartă din 6 m).

Repriza secundă a aparținut 
în totalitate elevilor lui Viorel 
Mateianu. Atacurile lor susți
nute au fost facilitate însă si 
de replica sub așteptări a pi
teștenilor, care ni s-au părut 
vlăguiți și — cum afirmau 
multi — marcați Încă de eșecul 
din Cupă. In plus, nici locul 
din clasament nu le era ame
nințat, așa că greul acestei re
prize a căzut pe umerii porta
rilor Cristian și Istrate. Primul 
s-a opus in extremis, cu picio
rul, șuturilor-gol ale lui I. To
ma, trecut în atac (min. 50 si 
54). și prin ieșiri oportune la

UNII SE GiNDEAU LA REVANȘĂ,
ALȚII LA - CUPĂ

Presiunea gazdelor a fost to
tală. Mijlocașii Corvinului, ju- 
cînd timid, cedînd ușor tere
nul, au invitat, de fapt, pe 
A.S.A. la un atac permanent, 
impulsionat mereu de Bbloni 
care a zburdat pe toată supra
fața de joc. Boloni a cîștigat, 
dealtfel, duelul său cu Mateuț, 
omul desemnat să-i aplice mar
caj strins, alegere neinspirată, 
cu atit mai mult cu cit junio
rul hunedorean are vocația 
construcției (de care echipa sa 
nu a mai beneficiat, in conse
cință). Jocul reținut al Corvi
nului mai poate fi explicat 
prin absenta pieselor grele 
(Andone suspendat pentru car
tonașe, Klein și Gabor, acci
dentați) și prin tendința de 
a-și conserva forțele pentru 
importantul med de miercuri 
din semifinalele Cupei. Din 
defensiva ei deliberată n-a 
putut fi scoasă decît de șocul 
fiecărui gol primit, care a atras, 
pe rind, cele trei prezente in 
atac consemnate în caseta teh
nică (un șut la poartă, unul 
pe poartă, singurul corner).

A.S.A. a fost dezlănțuită, 
vrînd să răzbune acel 0—5 din 
tur, vizînd, de asemenea, de
vansarea Corvinului și în cla
sament. Cele 29 de lovituri la 
poartă (dintre care două 
„bare", Boloni min. 16 și Fa- 
nici în min. 90) și 15 cornere 
spun totul. Golurile au venit

SPORTUL STUDENȚESC 2(2) 
F.C. OLT 0

Stadion Sportul studențesc ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — cir
ca 2 000. Șuturi ; 9-7 (pe poartă : 
5-1). Cornera : 8-5. Au marcat : 
M. SANDU (min. 11) și FL. GRIGO- 
RE (min. 16).

SPORTUL STUD. : Sperlotu - M. 
Mihai, CAZAN, torgulescu. MUNTEA- 
NU II — Șerbonlcâ, Ponă (min. 80 
Munteanu I), CHIHAiA - FL. GRI
GORE. M. SANDU (min. 80 Terheș), 
Bucurescu.

F. C. OLT : Anghel — Prepeliță, 
BUMBESCU (min. 46 CAȚOI), ta 
nașcu. Matei — Chivescu, M. Popes
cu, EFTIMIE - State (min. 55 Con- 
stantinescu), iernând i, Pițurcă.

A arbitrat bine O. Ștreng j la li
nie : I. Medveș (ombii din Oradea), 
C. Corocan (Reșița).

Trofeul PetschovKhl : 10.
La speranțe : 3-0 (2-0).

șit balonul cu capul) și cam 
atit pină la pauză.

Iar la reluare ? Un oarecare 
reviriment în tabăra echipei 
lui Halagian. Dar scorul a ră
mas tot 2—0. Bucurescu a ra
tat in min. 50, Iamandi a tri
mis două suturi „in diagona
lă", pe lingă stîlpii porții (min. 
61 și 78). iar Pițurcă, plictisit 
la culme, s-a jucat de dragul 
driblingului cu un gol sigur și 
l*a irosit (min. 69). Anghel 
s-a remarcat la mingea expe
diată cu capul de M. Sandu 
(tot in min. 69) și am rămas 
doar cu imaginea șutului pu
ternic expediat de State (min. 
54) pe care Speriatu l-a reți
nut cu multă dificultate.

în rest, liniște, desăvirșită. 
O partidă pentru care cartona
șele galbene și roșii nici nu 
trebu'au înființate.

Constantin ALEXE

SALVĂRII !
F.C. ARGEȘ 1(1)
PETROLUL PLOIEȘTI 1(0)

Stadior „1 Mai* ; teren foarte 
bun i timp frumos ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi ; 12—16 (pe poar
tâ : 5-8). Comere : 7—7. Au marcat : 
ROMAN (min. 29) (I BUTUFEI (min.
83 din penalty).

F. C. ARGEȘ ; CRISTIAN (min. 70 
ISTRATE) — Voicu, Stcncu, Moicea- 
nu. Badea - Ignat, Roman, lovă
nescu — Nica Ralea (min. 77 D. 
Tomo), Jurcă.

PETROLUL: Jipa — Bon, Stonciu. 
BUTUFEI. I. TOMA - Gălățeanu (min. 
75 N. Lozâr), Poacu, Călin — Sima- 
ciu, Țevi (min. 60 O. GRIGORE). 
Libiu.

A arbitrat foarte bine I, Velea 
(Craiova) : la linie : V. Donțu ți M. 
Dragu (ombii din Galați).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2—1 (1—1).

pătrunderea lui Gălăteanu (min. 
56) și Libiu (min. 67). In min. 
69, Călin a expediat balonul in 
bară, iar in min. 72, de la nu
mai 3—4 m, I. Toma a săltat 
mult mingea peste poartă. Un 
voleu senzațional al lui Nica, 
scos miraculos de sub „trans
versală” de Jipa (min. 78), ar 
fi pecetluit soarta partidei, dar 
iată că, in min. 83, Stancu I*a 
faultat în careu pe BUTUFEI 
și penalty-ul a fost transformat 
dc cel mai bun jucător petro
list in acest meci : 1—1, rezul
tat care i-a nemulțumit doar pe 
spectatorii prezenti in tribune !

Lourențiu DUMITRESCU

A.SA. TG. MUREȘ 3(0)
CORVINUL 0

Stadion ,^3 August* ; term bun s 
timp frumos ; spectatori - circa 8 000. 
Șuturi : 29-2 (po poartă : 13-1). Cor. 
nerv : ts-l. Au marcat : FANICI
(min. 63). DUMITRESCU (min. 83), 
BOLONI (min. 85).

A.SA. : Biro II — Costln. Jenei. 
ISPtR. GoH - Fonici, C. KIE, BO- 
LONI - Ciorce-I (min. 36 CERNESCU). 
Biro I (min. 66 DUMITRESCU). 
Both H.

CORVINUL : loniță - Bucur, Dubla- 
cioc. GALAN. Bogdon - Petcu. Mo- 
teut (min. 87 Dănăioță). Oncu — 
Tlmoveanu (min. 63 Nicșo), Ghițâ, 
REDNIG

A orbitrot foorte bine V. AntoM ; 
la linie : St. Rotărescu șl Gh. SiHon 
(toți din tați).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 4-0 (3-0).

insă tirziu, căci barajele apă
rării din fata lui Ionită nu 
permiteau poziția favorabilă de 
șut. Gheața s-a spart la o 
greșeală flagrantă cind apă
rarea hunedoreană a respins la 
intimplare (min. 63), Biro I a 
interceptat și l-a pus pe FANICI 
in poziție bună de finalizare; 
In min. 83, dintr-o „coaliție a 
rezervelor", Cernescu și DU
MITRESCU. iese o fază splen
didă fructificată de ultimul. 
Parcă gelos, peste două minute, 
BOLONI incearcă o execuție 
grea, un șut din voleu de la 17 
m. Mingea sare din bara de 
lemn în cea de fie-... N’rmai 
3-0 !

Ion CUPEN

IERI, ÎN DIVIZIA „B'£
SERIA l -------

OTELUL GALATI — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 7-0 (1-0) : 
Pachițeanu (min. 26, 52, 56, 85 șl 
86), R. Dan (min. 63), Rusu 
(min. 75).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— VIITORUL GHEOHGHEN1 S—1 
(2—6) : Vodina (min. 2), losep 
(min. 42), Grosaru (min. 69 —
din 11 m). respectiv Deju (min. 
88).

GLORIA BISTRIȚA — DELTA 
tulcea i—o (0—0) : Moga (min. 
53).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
F.CJ«. PROGRESUL BRÂILA 
4—1 (2—0) : Trofin (min. 17 — 
autogol). Ivanov (min. 24). Lo- 
ghin (min. 76), Berceanu (min. 
89). respectiv Petrache (min. 
43).

c. s. BOTOȘANI — DUNĂREA 
C.S.U. GALATI 2—1 (1—0) : Du
mitru (min. 7), Ene (min. 75), 
respectiv Borali (min. 64).

C.S.M. SUCEAVA — I.M.U. 
MEDGIDIA 3—1 (2—0) : Păiuș 
(min. 43). Avădanei (min. 44 — 
din 11 m), Cașuba (min. 56), res
pectiv Panait (min. 52).

DUNAREA CĂLĂRAȘI — GLO
RIA BUZĂU 1—2 (0—0) : Dumi
tru (min. 61 — din 11 m), res
pectiv Zahiu (mip. 71) și Cra
mer (min. 75).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
C.SJH. BORZEȘTI 3—2 (1—0) :
Mangalagiu (min. 32 și 83). Rusu 
(min. 53) respectiv Pandichi 
(min. 63). Roșea (min. 86).

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.SJB. 
SI. GHEORGHE 1—1 (0—0) : Tu- 
dor (min. 76 — din 11 m). res-

SERIA A ll-a
RAPID BUCUREȘTI — C.SJM. 

DROB ETA TR. SEVERIN 0—1 
<3—0) : Ion Ion (min. 16), Ian cu 
(min. 34), Petre Petre (min. 39), 
Manea (min. 19), respectiv Pir- 
vănescu (min. 66).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — CHIMICA T1R- 
NAVENi 3—2 (1—0) : Dragne
(min. 32 șl 80) . Păun (min. 47). 
respectiv Nistor (min. 57). Deac 
(min. 77).

GAZ METAN MEDIAȘ — UNI
REA ALEXANDRIA 2—1 (2—0) :
Ionită (min. 11), Bălan (Imin. 
W). respectiv Voicilă (min. W).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — PRECIZIA SACELE 
3—0 (1—0) : Predeanu (min. 4), 
Mateescu (min. 77). Boțonea 
(min. 84).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — META
LUL BUCUBEȘTI 3—0 (0—0) :
Beleaua (min. 55 și 90 — ultimul 
din 11 m), Barna (min. 58).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
MINERUL MOTRU 3—0 (1—0) :
Ene (min. 5 și 55 — ultimul din 
11 m) Fetcu (min. 74).

PANDURII TG. JIU — DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI 1—2 
(0—2) : Nanu (min. 72 — din 11 
m), respectiv Dumitrescu (min. 
22 — din 11 m). Glonț (min. 40).

CARPATI MIRȘA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 0—0.

Relatări de la N. Ștefan, A, 
Soare, M. Tacăl, O. Gutu, I. lo- 
nescu, D. Daniel, M. Băloi și M. 
Verzescu.

SFRIA A lila
METALURGISTUL CUGIR — 

F.C. BAIA MARE 2—0 (1—0) ;
Al. Moldovan (min. 37 si 75 — 
ambele din 11 m).

armatura zalau — U. T. 
arad 2—1 (1—0) : D. Crișan
(min. 7), Darie (min. 77). res
pectiv Vuia (min. 71).

„U“ CLUJ-NAPOCA — C.I.L. 
SIGHET 7—1 (2—0) : Feșnic
(min. 3 șl 48), Bucur (min. 25, 
60 și 83), Stoica (min. 65), Fișic 
(min. 67), respectiv Caciureac 
(min. 72).

INDUSTRIA S1RMEI C. TUR- 
ZII — OLIMPIA SATU MARE 
*—1 (3—1) : I. Popa (min. 8, 69 
și 77). Mureșan (znin. 14), Oltean 
(min. 31), Călugăr (min. 87), 
respectiv Mureșan (min. 33 —
din 11 m).

SOMEȘUL SATU MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 (1—0) :
Szilaghi (min. 1), Pataki (min. 
50), respectiv Trifan (min. 79).

C.S.M. REȘIȚA — AURUL 
BRAD 2—1 (0—1) : Portik (min. 
56). Oancea (min. 64), respectiv 
Ormenisan (min. 5).

STRUNGUL ARAD — MINE
RUL CAVNIC 0—1 (0-0) : Polos 
(min. 24).

U.M. TIMIȘOARA — GLORIA 
REȘIȚA 0—1 (2—1) : Drăghicl
(min. 36), Ganea (min. «), Be- 
lanov cmin. 54). Preda (min. 72), 
Roman (min. 79 și S3), respectiv 
Toth (min. 20 — din 11 m).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — RA

• SELECȚIE LA RAPID. In zilele de 27. 2fi fi 29 Iunie, de k> ora 10. 
vo aveo loc» pe stadionul Gîufești. o selecție a micilor fotbaliști nâscuți in
tre 1 august 1969—31 iulie 1973, iar in zilele de 4. 5. 6 iulie, tot de la ora 
10, pentru Cwi nâscuți în perioada 1 ougust 1965-31 iulie 1969.

ADMINISTRAȚIA Of STAT lOTO-PmOSmi INFORMEAZĂ
REZUI.TATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 26 IUNIE 1983
I. C.S- Botoșani—Dunărea Gl. 1

II. Ceahlăul—F.C.M. Brăila 1
III. Dunărea Căi.—Gloria Bz. 2
IV. Prahova—C.S.M. Sf Gheorghe X
V. Șoimii Sibiu—Metalul Buc. 1

VI. Mecanică fină—Chimica 1
VII. Gaz metan—Unirea Alexandria 1 

VIII. Pandurii Tg. Jiu—Dinamo Vict- 2 
IX. Ind. sirmei—Olimpia S.M. 1
X. C.S.M. Reșița—Aurul Brad 1

XI. Someșul—C.F.R. Timișoara 1
XII. Met- Cugir—F.C. Baia Mare 1

X,TI. Armătura Zalău—U.T. Arad 1
Fond de cîștiguri : 304-227 lei.

peetiv Dumitrescu (min. 64).
Relatări de la T. Siriopol. I. 

Toma, D. Bolohani C. Rusu. T. 
Ungureanu, 1. Mîndrescu. N. 
Constantinescu. F. Jechianu si 
A. Cristea.

1. DUNAREA CSU 33 20 6 7 70-30 46
2. Gloria Buzău 33 18 4 11 60-38 40
3. Oțelul G-lați 33 16 6 11 61-37 38
4. C.S.M. Suceava 33 16 6 11 38-34 38
5. Gloria Bistrița 33 17 1 15 55-35 35
6. C.S. Botoșani 33 t6 3 14 44-35 35
7. Ceahlăul P. Nț. 33 16 3 14 49-42 35
8. FCM Prog. Br. 33 16 1 16 59-54 33
9. CSM Borzești 33 14 5 14 38-42 33'

10. Prahovo PI. 33 ,13 6 14 45-42 32
11. Dunărea Căi. 33 14 4 15 43-51 32
12. Unirea D. Fcș 33 14 4 15 38-47 32
13. CSM Sf. Gh. 33 12 6 15 37-41 30
14. Mln. G. H. •) 33 ‘15 2 16 45-61 30
15. Delta Tulcea 33 13 3 17 33-58 29
16. Viit. M. Vaslui 33 10 6 17 32-52 26
17. IMU Medg dia 33 10 5 18 41-57 25
18. Viitorul Gheorg. 33 9 5 19 28-60 23

) Echipă penalizată cu două puncte

ULTIMA ETAPA (miercuri 29 
Iunie) : Viitorul Gheorgheni — 
C.S. Botoșani (0—3), Dunărea 
C.S.U. Galați — C.S.M. Suceava 
(0—1), C.S.M. Borzești — Prahova 
Ploiești (2—1). Viitorul Mecanică 
Vaslui — Unirea Dinamo Focșani 
(1—2). C.S.M. sf. Gheorghe — 
oțelul Galați (0—3), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Gloria Bistrița 
(0—4), I.M.U. Medgidia — Ceah
lăul P. Neamț (0—1). Gloria 
Buzău — Minerul Gura Humoru
lui (0—2). Delta Tulcea — Dună
rea Călărași (1—7).

1. RAPID Buc. 33 96 4 3 68-20 56
2. Dinamo Vict. 33 17 6 10 50-36 40

3. II.P. Alumin'u 33 16 7 10 47-35 39
4. ROVA Roșiori 33 15 4 14 34-36 34
5. Minerul Motru 33 16 2 15 55-58 34
6. Gaz metan 33 14 6 13 33-40 34
7. Carpați Mîrșc 33 14 5 14 51-42 33
8. Prog. Vulc.*) 34 15 7 12 48-42 33
9. Șoimii Sibiu 33 13 7 13 44-44 33

10. Automat. Buc. 33 14 5 14 34-38 31
11. Unirea Alex 33 14 4 15 42-41 32
12. Metalul Buc. 33 14 3 16 46-41 31
13. Autobuzul Buc. 33 12 7 14 35-36 31
14. Chimica Tîm. 33 14 3 16 35-42 31
15. Pandurii Tg. Jiu 33 13 4 16 46-41 30
16. Mecanică fino 33 10 8 15 40-46 28
17. CSM Drobeta 33 7 7 19 25-48 21
18. Precizia Sadele 34 8 3 23 30-77 19

*) Echipă penalizată cu patru 
puncte.

ULTIMA ETAPA (miercuri 29 
Iunie) : Minerul Motru — Car- 
pațl Mirșa (0—4), Chimica Tîr- 
năveni — Rapid București (0—1), 
Metalul București — Pandurii Tg. 
Jiu (2—3). I.P. Aluminiu Slati
na — Mecanică lină Steaua 
București (0—0). Unirea Alexan
dria — Automatica București 
(0—1), Dinamo Victoria Bucu
rești — Șoimii IPA Sibiu (1—Z), 
Luceafărul București — Pro
gresul Vulcan București (ne
disputat). C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Gaz metan Mediaș (0—1), 
Autobuzul București — ROVA 
Roșiori <'-3). Precizia Să cele 
stă.

PID ARAD 0—1 (0—11 : Bacoș 
(min. 7).

Relatări de la M. Vîlceanu, I. 
Domuța, I. Lespuc, P. Țonea, Z. 
Covaci, P. Fuchs, N. Străjan, St. 
Marton și I. Ghișa.

1. F.C. BAIA M. 33 20 5 8 78-28 45
2. „U- Cluj-Nap 33 19 3 11 60-23 41
3. U.T.A. 33 17 7 9 60-25 41
4. Ind. strme- 33 17 3 13 52-37 37
5. Armătura Zalău 33 18 1 14 41-58 37
6. CSM Reșița 33 15 6 12 49-40 36
7. Minerul Cav. 33 16 2 15 65-48 34
8. Olimpia S.M. 33 14 5 14 59-53 33
9. Someșul S.M. 33 15 3 15 53-55 33

10. Rapid Arad 33 14 4 15 50-53 32
11. Gloria Reșița 33 14 4 15 40-65 32
12. Aurul Brad 32 13 5 14 41-43 31
13. Metalurg. Cugir 32 13 5 14 40-55 31
14. CFR Timișoara 33 12 5 16 44-52 29
15. CIL Sighet 33 13 3 17 45-56 29
16. U.M. Timișoora 33 11 5 17 41-62 27
17. Strungul Arad 33 10 4 19 30-56 24
18. înfrățirea Ord 33 8 4 21 26-65 20

ULTIMA ETAPA (miercuri 25 
iunie) : Gloria Reșița — .,U“
CTuj-Napoca (0—51. U.T. Arad — 
Metalurgistul Cugir (0—0). C.IX. 
Sighet — Someșul Satu Mare 
(0—5). Minerul Cavnic — U.M. 
Timișoara (1—2). Aurul Brad — 
Armătura Zalău (0—1), Olimpia 
Satu Mare — C.S.M. Reșița (1—3), 
F.C. Baia Mare — înfrățirea Ora
dea (2—0), Rapid Arad — Indus
tria sîrmel C. Turzil (0—1). 
C.F.R. Timișoara — Strungul Arad 
(0-1).

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 
2" DIN 26 IUNIE 1983

EXTRAGEREA I : 16
11 60 12.

EXTRAGEREA A II-a: 
35 2 42 21. .

EXTRAGEREA A III-a: 
63 36 19 37.

FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 659.038 lei, 
din care 66.550 lei, re
port Ia categoria 1.



La Wimbledon VIRGINIA RUZICI 
S-A CALIFICAT PENTRU „OPTIMI *

LONDRA^ 25. In turul III al 
probei de simplu femei din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon, ju- 
cătoarea româncă Virginia 
Ruzici a invins-o cu 6—1. 6—2 
pe italianca Sabina Simmonds, 
obtinind astfel calificarea in 
optimile de finală. în cadrul 
cărora va intîlni oe Yvonne 
Vermaak. în alte partide : 
Martina Navratilova — Louise 
Allen 6—1, 8—3 ; Jennifer
Mundal — Sylvia Hannika 
2—6. 6—4. 6—3 ; Carling Ba
sset — Andrea Temesvari 6—3, 
7—6 : Virginia Wade — Andrea 
Leand 7—6. 3—6. 6—2 ; Billie 
Jean King — Rosie Casals 
6—3. 6—4 ; Kathy Rinaldi — 
Beisy Nagelsen 6—0. 6—7, 6—4.

In proba masculină, favoriții

„mortul IUGOSLAVIA^ LI lANHÂl IIMINIR
România - Olanda 20 19 (12 î)

în „Trofeul Iugoslavia** la 
handbal feminin s-au disputat 
jocuri importante pentru cla
samentul celor două serii pre
liminare. La Karlovac. Iugo
slavia a învins Cehoslovacia cu 
20—12 (10—3). iar reprezenta
tiva României a dispus de O-

TR4GEREA II SOW I SERIILOR
PRELIMINARE Alt C.E.

IA VOLEI
BERLIN, 26 (Agcrprcs). — 

La Rostock a avut loc trage
rea la sorti a grupelor cam
pionatelor europene de volei, 
ce se vor desfășura între 17 și 
25 septembrie în mai multe 
orașe din R. D. Germană.

Selecționata feminină a 
României va evolua in grupa 
a II-a (meciurile se vor dis
puta la Cottbus) alături de 
formațiile U.K.S.S., Cehoslova
ciei și Olandei. Echipa mas
culină a României a fost re
partizată in grupa a II-a 
(jocurile vor avea loc la 
Suhl) împreună cu reprezenta
tivele Poloniei, Franței si 
Italiei.

Iată componenta celorlalte 
serii : feminin ; grupa I (la 
Schwerir.) : Bulgaria. Polo
nia, R. F. Germania. Franța : 
grupa a Ill-a (la Rostock) ; 
Ungaria. R. D. Germană. Ita
lia. Suedia ; masculin : grupa 
1 (la Erfurt) : U.R.S.S., Ceho
slovacia. Olanda. Finlanda ; 
grupa a IlI-a (la Berlin) : 
Bulgaria. R. D. Germană. Gre
cia, Ungaria.

Primele două clasate din 
fiecare grupă se califică pen
tru turneele finale, programa
te între 22 și 25 septembrie la 
Berlin — pentru echipele mas
culine și la Kostock — pentru 
formațiile feminine.

TELEX o TELEX o TELEX o TELEX
AUTO • Concurenta france

ză Michele Mouton (pe 
„Audi Quatro**) conduce, 
după 14 probe speciale, în Ra
liul Noii Zeelande- Urmează, în 
clasament, vest-germanul Wal
ter Rohrl („Lancia Rally**) la 
3:05 și finlandezul Timo Salo
nen („Nissan'*) la 8:38.

BASCHET • A început tur
neul internațional masculin de 
la Szolnok (Ungaria). In prima 
zi : Bulgaria — Turcia 65—64, 
Ungaria — Austria 93—66 • 
Start și în competiția feminină 
de Ia Gdansk (Polonia), dotată 
cu „Cupa Mării Baltice** : Italia 
— Cuba 93—65 Ungaria — Po
lonia 93—73.

BOX * Pugilistul portorican 
Juan Laporte și-a păstrat titlul 
de campion mondial la cat. pa
nă (versiunea WBC), .'nvingînd 
la puncte. în 12 reprize, pe 
Johnny de la Rosa (Rep. Do
minicană) in meciul disputat la 
San Juan.

CĂLĂRIE • La Aachen, pro
ba intermediară din cadrul 
campionatului european de dre
saj a revenit danezei Anne 
Grete Jensen, urmată de vest- 
germanul Herbert Krug. în 
„Marele Premiu al Națiunilor" 
victoria a fost obținută de echi
pa Elveției, urmată de Anglia, 
R. F. Germania Irlanda și Po
lonia.

CICLISM o Turul Iugosla
viei, disputat în 8 etape și un

au obtinut victorii scontate : 
Lendl —* Hlasek 6—1, 6—2,
6—4 ; Cash — Acuna 6—3. 6—4.
6— 4 ; Scanlon — Tom Gullik- 
son 6—4. 6—4. 6—3 ; McEnroe
— Gilbert 6—2, 6—2 6—2 ;
Connors — Sundstrocm 6—1,
7— 8, 6—2 ; Tanner — Wil un
der 7—5. 6—3. 6—4 ; Gottfried
— Soares 7—6. 6—2. 6—2. Ni
gerianul Nduko Odizor s-a 
calificat de asemenea pentru 
optimile de finală, intrecind cu 
3—6, 7_6. 6—4, 3—6. 6—3 pe 
francezul L. Courteau.

în primul tur al piobei de 
dublu mixt, cuplul Lucia Ro
manov (România) Lewis 
Bourne (S-U.A.) a învins cu 
7—6. 6—7. 7—5 perechea ame
ricană Latham — Doyle.

landa cu 20—19 (12—7). In cea
laltă serie, la Kutina. Uniunea 
Sovietică a ciștigat in fata e- 
chipei de tineret a Iugoslaviei 
cu 24—12 (10—9), iar Bulgaria 
a întrecut Norvegia cu 18—17 
(11—10). Echipele Iugoslaviei și 
Uniunii Sovietice, neînvinse, 
își vor disputa finala turneu
lui.

BALCANIADA
DE LA

ANKARA, 26 (Agerpres). — 
La Izmir au început între
cerile celei de-a 42-a ediții a 
Jocurilor Balcanice de atle
tism. In prima zi a concursului 
feminin, proba de 800 m a 
fost ciștigată de atleta român
că Elena Tăriță, cu timpul de 
23)3,45. In clasamentul pe 
echipe conduce Bulgaria cu 46 
puncte, urmată de România si 
Iugoslavia cu 43 p. La mascu
lin pe primul loc se află Gre
cia cu 53 puncte, urmată de 
Iugoslavia 43 p. România 37 p. 
Bulgaria 34 p.

In ziua a doua a Jocurilor Bal
canice de atletism de la Izmir, 
proba feminină de aruncarea 
greutății a fost câștigată de 
Mihaela Loghiu (România) cu 
19,94 m, urmată de Mitkova 
(Bulgaria) — 17JM m. La 400 m 
garduri femei pe primul loc 
s-a clasat Cristina Cojocari

TURNEE
• Turneul internațional fe

minin de șah de la Piotrkow 
Tribunalski a continuat cu 
runda a patra, in care Gertru
de Baumstark (România) a re-

„epilog" contracronomctru in
dividual, s-a încheiat la Pola 
eu victoria rutierului iugoslav 
Primoz Cerin. Dintre cicliștii 
români primul s-a clasat Cris
tian Ionescu (locul 49) la 30:25 
de lider. Pe echipe a ctștigat 
Iugoslavia, urmată de Ceho
slovacia, Cuba și U.R-S.S. • 
S-a încheiat Turul Elveției, 
primul finișind irlandezul Sean 
Kelly, cu 1:18 avans față de al 
doilea clasat, Peter Winnen 
(Olanda) • Turul Italiei pentru 
amatori a fost ciștigat de so
vieticul Vladimir Voloșin. ur
mat de Fedenco Longo (Ita
lia) la 1:18, Viktor Demidenko 
(U.R.S.S.) la 1:19, Jens Veg- 
gerby (Danemarca) la 9:10.

MOTO'* Americanul Kenny 
Roberts (pe „Yamaha") a ter
minat învingător în proba de 
500 cmc a „Marelui Premiu al 
Olandei" Ia Assen. cu o medie 
orară de 162,195 km. Ceilalți 
cîștigători au fost : 250 cmc — 
Carlos Lavada (Venezuela), oe 
„Yamaha" ; 50 cmc — Eugenio 
Lazarini (Italia), pe „Kreidler"; 
ataș — Biland — Waltisperg 
(Elveția), pe „Yamaha".

TENIS • La Oslo se dispută 
turneul final al circuitului nor
vegian. Rezultate : S. Slshio 
(Japonia) — P. Lindgren (Sue
dia) 6—4. 6—1 ; M. Roenne- 
berg (Norvegia) — B. Edwards 
(Australia) 6—3, 6—3.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
$ Udo Beyer (R.D.G.) — 22,22 m, nou record mondial 

la greutate • La Los Angeles, Maria Petlcova (Bulgaria) 
- 70,74 m la aruncarea discului I

NEW YORK, 26 (Agerpres).
— în prima zi a meciului in
ternațional de atletism dintre 
echipele S.U.A. și R.D. Ger
mane, care se desfășoară la 
Los Angeles, Udo Beyer (R.D. 
Germană) a stabilit un nou re
cord mondial in proba de a- 
runcarea greutății, cu 22£2 m. 
Vechiul record ii aparținea cu 
22,15 m. în proba masculină de 
4X100 m, echipa S.U.A. a fost 
cronometrată în 38,71 sec. — 
cea mai bună performanță 
mondială a sezonului. Alte re
zultate : MASCULIN : 100 m : 
King (S.U.A.) — 10.30 : 400 m : 
Moses (S.U.A.) — 48,46 ; 10 000 
m : Schildhauer (R.D.G.) —
28:48,14 ; Suliță : Petranoff 
(S.U.A) — 94.62 m ; FEMI
NIN : 100 m : Marlies Goehr 
(R.D.G.) — 11.39 ; 400 m : Sa
bine Busch (R.D.G.) — 50,52 ;
1 500 m : Mary Decker (S.U.A.)
— 3:59,93 ; înălțime : Louise 
Ritter — 2,00 m (nou record al 
S.U.A) ; lungime : Heike Dau- 
te (R.D.G.) — 6.65 m ; 4X100 
m : S.U.A. — 41,63.

După prima zi de întreceri 
scorul general este 108—100 
puncte in favoarea gazdelor. 
La masculin conduce S.U.A. cu 
70—46 puncte, iar la feminin — 
R.D. Germană cu 54—38 puncte.
• Pe noua pistă a stadionului 

„Coliseum" din Los Angeles se

DE ATLETISM 
IZMIR

(România) — 57,99, iar pro
ba de heptatlon a revenit 
de asemenea unei atlete ro
mânce — C-orina Titre» cu 
6016 puncte.

Atletul român Sorin Matei 
stabilit un nju record balcanic 
la săritura în înălțime, cu 2,23, 
clasindu-se pe primul loc. In 
concursul masculin proba de 
săritură în lungime s-a înche
iat cu victoria sportivului ro
mân Gheorghe Cojocaru — 
7.83 m. La feminin pe echi
pe conduce echipa României 
cu 115 puncte, urmată de Iu
goslavia 97 p și Bulgaria 93 p. 
La masculin pe primul loc se 
află Grecia cu 156 p, urmată 
de Iugoslavia 148 p. Bulgaria 
136 p și România 98 p.

In cea de a 3-a zi, duminică, 
reuniunea a început la ora 20 
și pină la închiderea ediției 
nu ne-au parvenit rezultatele.

DE ȘAH
mizat cu Anett Wagner (R. D. 
Germană), rezultatul de egali
tate fiind consemnat si in par
tidele Agneszka Brusztman — 
Elzbieta Sosnowska. Eva Na- 
groszka — Rohini Klialdilkar 
și Jolanta Rock — Iașree 
Khaldiikar. Johana Jagod- 
zinska a ciștigat la Eugenia 
Ghindă. In clasament conduc 
Gertrude Baumstark. Agr.eszka 
Brusztman și Elzbieta Sos
nowska cu cite 3 p.

• Meciurile din prima run
dă a turneului final al cam
pionatului european mascu
lin de șah pe echipe de la 
Plovdiv s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S. 
— Bulgaria 6—2 ; Iugoslavia — 
Ungaria 4—3 (1), Olanda —
R. F. Germania 4,5—S.5 ; An
glia — Danemarca 5,5—2,5. în 
turul n: U.R.S.S—Olanda 5,5—
1.5 (1) ; Iugoslavia — Bulga
ria 3,5—3,5 (1) ; Danemarca — 
R. F. Germania 4—3 (1) ; Un
garia — Anglia 4,5—3 5. în 
clasament conduce U.R.S.S. cu
11.5 p (1), urmată de Anglia 
9 p. Iugoslavia 8 d (1) Unga
ria 8 p. 

AGENDA SÂPTĂMlNII
211.VI ATLETISM : La Oslo se dispută un mare concurs atle

tic pe stadionul „Bislet".
30. VI ATLETISM : Concurs internațional la Lausanne ; 

LUPTE : încep la Krlstlansund (Norvegia) campionatele 
mondiale la greco-romane pentru juniori (durează pină 
In 7 iulie)

t.VU ATLETISM : la Birmingham se dispută meciul dintre 
echipele Angliei și Poloniei ; La Colorado Springs se 
dispută Festivalul național al S U A. (se termină In 
3 Iulie) ; BASCHET : în orașele Pescara și Rosello începe 
eamnionatul european pentru junioare : CICLISM : Start 
tn Turul Franței" (se va tncheia in ziua de 34 iulie).

2.VII CTCTTSM: Prima etapă din Turul Poloniei": ATLE
TISM : Meci atletic Franța — R.F Germania, masculin, 
dar numai la sărituri și aruncări.

desfășoară un concurs inter
național de atletism, prolog al 
Jocurilor Olimpice de anul vii
tor. Performera primei zile de 
întreceri a fost sportiva bul
gară Maria Petkova, învingă
toare in proba de aruncarea 
discului cu 70,74 m — unul 
dintre cele mai bune rezultate 
ale sezonului. Alte rezultate : 
masculin 10 000 m : Yoneshige 
(Japonia) — 29:34,69 ; lungime: 
Waynes (S.U.A.) — 7,90 m ; 
ciocan : Murofushi (Japonia) — 
73,56 m ; feminin : suliță : Ma
ria Vila (Cuba) — 63,48 m.
• în concursul de la Paris, 

spaniolul Jose Luis Gonzalez 
a ciștigat proba de 1500 
m, cu timpul de 3:34,84, 
intrecindu-1 pe recordmanul 
mondial Sebastian Coe (An

locul se- 
Sprinterul

glia), clasat pe 
cund In 3:35,17.
Pietro Mennea a terminat în
vingător in cursa de 200 m, cu 
20,43, iar elvețianul Felix Boeh- 
ni a ocupat primul loc la pră
jină cu 5,60 m.

Ddlcaniddâ de lotDdl pentru tinerel sa încheiat

SflfCJlOIHH ROMANĂ - TURCIA 4-2 (0 0,2-2)
Echipa Bulgariei a ciștigat ediția a 12-a

întrecerile celei de a 12-a 
Balcaniade pentru tineret, des
fășurată săptămina trecută iD 
Bulgaria, s-au încheiat simbă- 
tă după-amiază cu victoria re
prezentativei țării gazdă.

La Stars Zagora, in partida 
pentru locurile 1—2 (a arbitrat 
I. Crăciunescu), reprezentativa 
de tineret a Bulgariei a intre; 
cut pe cea similară a Greciei 
cu scorul de 1—0 (1—0). Gaz
dele au avut mai mult timp i- 
nițiativa, însă au marcat doar 
o dată, in min. 39, prin Bilcev.

După cum se știe, la actuala 
ediție a Balcaniadei, federația 
noastră n-a putut prezenta re
prezentativa de tineret, deoa
rece săptămina trecută au avut 
loc sferturile de finală ale 
„Cupei României" și o impor
tantă etapă in Divizia „A". în 
schimb, celelalte federații au 
trimis garnituri puternice, cu 
jucători experimentați, compo- 
nenți ai echipelor din prima 
divizie și chiar din reprezenta
tivele „A" din țările respecti
ve. De exemplu, din formația 
Turciei au făcut parte Rașit, 
Metin, Nezdet și Șenol — in
ternaționali „A". De aceea, lo
cul 3 ocupat de selecționata 
antrenată de N. Pantea și L. 
Sătmăreanu poate fi conside
rat ca mulțumitor. Cițiva din
tre jucători merită să fie men
ținuți in lotul lărgit de tine
ret, deoarece au calități și pre
zintă certe perspective de pro
gres. Este cazul lui Mănăilă, 
Cimpeanu, Popica, Iliescu, 
Radu, Balaur și Damaschin.

La Sliven, în meciul pentru 
locurile 3—4, o selecționată de 
tineret din țara noastră a de
pășit cu 4—2, după prelungiri, 
reprezentativa de tineret a 
Turciei. Jocul a fost antrenant 
de la început, tinerii fotbaliști 
ai echipei adverse lmprimind 
din start un ritm rapid. în 
min. 4, Șenol a expediat ba
lonul în bară ! Pină la pauză 
s-a ratat la ambele porți : Ser- 
tov (min. 7), Hanghiuc (min. 
17). Tanju (min. 20), Frîncu 
(min. 22), Șenol (min. 41) și 
Nezdet (min. 43).

ALTE
U.R.S.S. (et. a 14-a) : Neftci 

Baku — Torpedo Kutaisi 0—0, 
Pahtakor — Dinamo Kiev 
3—0. Zenit — Metalist Harkov
2— 0. Dinamo Tbilisi — Ararat
3— 0. Spartak Moscova — Tor
pedo Moscova 1—1, Cerno- 
moreț — Dinamo Minsk 3—1.

NOU RECORD

EUROPEAN

DE NATAȚIE
MUNCHEN, 26 (Agerpres).— 

In cadrul campionatelor de 
natație ale R. F. Germania, 
Michael Gross a doborît din 
nou recordul european in pro
ba masculină de 200 m fluture, 
fiind înregistrat cu timpul de 
1:58,22. Vechiul record era de 
1:58,37 și fusese stabilit cu 
două zile în urmă de același 
înotător.

TURNEUL INTERNATIONAL
DE BASCHET JUNIOARE

La Salgotarjan în Ungaria a 
început un turneu internațional 
de baschet rezervat echipelor de 
junioare. Competiția este do
tată cu „Cupa Salgo". în prima 
zi s-au inregistrat rezultatele : 
Franța — R.D. Germană 57—53 ; 
Ungaria — România 81—62 ; 
Cehoslovacia — Polonia 74—64.

In repriza secundă, ambele 
formații au inceput prudent, 
semnalul declanșării suitei da 
acțiuni incisive dindu-1 jucă
torii noștri. In min. 54 Damas
chin a luat o acțiune pe cont 
propriu, a centrat in suprafața 
de pedeapsă, M. Radu a luf- 
tat, balonul a ajuns la Mănăilă 
care l-a retrimis in careu da 
unde RADU, de data aceasta 
atent, l-a introdus in poartă : 
1—0. După 15 minute, TANJU 
a restabilit egalitatea, iar in 
min. 65 ȘENOL a adus echi
pa sa in avantaj. A urmat o 
perioadă de dominare a jucă
torilor noștri, cu cîteva ratări 
(Damaschin — min. 66, Han
ghiuc — min. 72, Dumitreasa — 
min. 76), dar și cu un gol în
scris in min. 83 : Mănăilă a 
urcat pină in apropierea ca
reului advers, a centrat, HAN
GHIUC s-a înălțat din buche
tul de jucători și a trimis ba
lonul, cu capul in pi ->ă : 2—2. 
In min. 86, reprezentativa Tur
ciei a rămas în 10 jucători — 
Rașit fiind eliminat pentru lo
virea adversarului.

în prima repriză a prelungi
rilor, Bolba (min. 91) și Da
maschin (min. 100) au ratat, 
așa cum aveau să-i învîrte, în 
cel de al doilea „sfert", Ilies
cu (min. 108) și Damaschin 
(min. 109). în min. 110, Mănăi
lă a urcat din nou in atac, a 
centrat, mingea a ricoșat dintr- 
un adversar la RADU care 
a marcat : 3—2. N-au trecut 
decit trei minute și același 
RADU, scăpat printre fundașii 
centrali, a inscris cel de al 
4-lea gol. A condus bine V. 
Țoncev (Bulgaria). ROMANIA: 
Cimpeanu — Mănăilă, Popicu, 
Iliescu, Frîncu — Dumitreasa, 
Balaur. Burdujan (min. 71 Bol
ba) — Hanghiuc, Damaschin, 
Sertov (min. 52 M. Radu). 
TURCIA : Eser — Reza, Bun- 
jamin, Ismail, Hahan — Rașit, 
Tanju, Levent (min. 46 Demir) 
— Metin, Nezdet, Șenol (min. 
102 Engin).

Pompiliu VINTILA

ȘTIRI
în clasament : 1. Cernomoreț
Odesa 21 p ; 2. Jalgiris Vilnius 
18 p ; 3. Zenit Leningrad 18 p.

• A început turneul inter
național de la Milano, la care 
iau parte echipele Flamengo 
Rio de Janeiro. Penarol Mon
tevideo. Juventus. AC Milan si 
Internazionale. In prima zi 
Flamengo a dispus de Interna
zionale cu 2—1 (1—0). Iar Pe
narol Montevideo a învins pe 
AC Milan cu 1—0 (1—0).
• La Caii (Columbia), in

tr-un meci contînd pentru se
mifinalele Cupei Libertadores. 
formația locală America a în
vins cu 1—0 (0—0) ne Gre- 
mio Porto Alegre (Brazilia).
• Noul antrenor al echipei 

Ungariei este Gyorgy Mezey, 
care a fost oină acum secun
dul lui Kalman Meszoly, fos
tul antrenor principal. Gyorgy 
Mezey s-a ocupat in trecut de 
selecționatele de tineret si o- 
limpică ale Ungariei.
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