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La încheierea campionatului de fotbal...
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...LUPTA PENTRU TITLU, 
MAI PASIONANTĂ CA ORICÎNDI
• Steaua, victorioasă la Plo
iești, iși păstrează șansele in 
cursa — de mare atracție — 
pentru titlul de campioană pa 
care și-l dispută cu Dinamo (în
vingătoare eu S.G Bacău) • 
Ciștigind la Hunedoara, Univer
sitatea Craiova termină întrece
rea printr-o victorie frumoasă și 
ocupă locul 3 ai podiumului • 
A.S.A. Tg. Mureș - victorie a- 
șoară in fața unui adversar in 
vizibilă scădere — va juca și 
la toamnă in Divizia „A" • Au 
retrogradat GS. Tirgoviște, Pe

trolul și Dunărea
REZULTATE TEHNICE

Angustia. cel noi periculat atacant dinamenist. te înalță ți în
sene cn capul primul gal ia partida en S.C. Bacău 

Foto : D. NEAGU
CLASAMENTUL

Sub genericul „Daciadeî“, la Sibiu

„CROSUL TINERETULUI"
0 ADEVARATA SARBATOARE

A SPORTULUI DE MASĂ
SIBIU, 13- (prin telefon). 

După București. Craiova si 
Ploiești (In anii precedențl), a 
venit rîndul Sibiului să găzdu
iască finalele pe țară ale 
„Crosului tineretului". St tre
buie să spunem de la bun În
ceput, ideea a fost foarte bună, 
întrucât in orașul de pe Clbin 
cea de a 17-a ediție a impor
tantei competiții — organizată 
de C.C. al U.T.C„ sub gene
ricul „Dadadei" — a fost 
transformată, asa cum era de 
așteptat, intr-o adevărată săr
bătoare a sportului de masă, 
a tineretului. încă de la ora 
8 dimineața, aid, străzile__
șuiul fremătau de mii și mii de 
elevi, de tineri muncitori ce se 
îndreptau spre stadionul „Șoi
mii", care la ora Începerii fes
tivităților de deschidere avea 
tribunele pline (circa 17 000 de 
spectatori !).

A fost, din punct de vede
re meteorologic, o zi Închisă, a- 
menințind permanent cu ploaia- 
Dar vremea nu a influențat cu

ora-

nimic buna desfășurare a ac
tualei edlțH a „Crosului ttao- 
retului". Traseul — de la sta
dionul „Șoimii’, pe străzile o- 
rașulul, prin parcul JSub e- 
rinl’ — marcat eu benzi alba, 

eput «S fie străbătut ta 
orei 18l înaintea starturi- 
n poposit printre tinerii

partidpanfl. băieți și fete, pUzd 
de sănătate și de bucuria de • 
fi ajuns pln& in faza finali ■ 
competiției. SI-am notat cîteva 
nume l Maria Nedelcu — mun
citoare la GP.L. Drobeta Tur- 
nu-Severin, Costlcă Loghin — 
electrician Ia C.F.R. Iași, Emi
lia Niculescu — laborantă la 
Rovinart, Constantin Păușescu 
— lăcătuș mecanic la Combi
natul chimic Făgăraș, partid- 
pant la 7 edițH, In 1977 fiind 
chiar unul dintre dstigători. 
I-azn văzut șl pe cei pentru 
care dlplomelele fuseseră scrise

Modesto FERRARI NI

(Continuat* in pag 2-3)

ȘTIINȚA BACAU-CAMPIOANA
A ȚARII LA HANDBAL FEMININ

GOLGETERII

F.G Olt - Politehnica lași 2-0 (1-0)
Dunărea C.S.U. — Chimia Rm. Vîlcea 3-1 (2-0)
Petrolul Ploiești - Steaua 0-1 (0-0)
GS. Tirgovițte - F.G Bihor 3-0 (0—0)
Rapid - F.G Baia Mare 2-1 (1-1)
A.S.A. Tg. Mureș - F.G Argeș 3-1 (3-0)
Jiul Petroșani - Sportul studențesc 3-2 (0—1)
Dinamo - S.G Bacău 4-1 (1-0)
Corvinul — Unhr. Craiova 1-2 (1-0)

11 m
13

• 20 GOLURI : Coraș — 1 din 
LURI : Cămătaru — 1 din llm 
Augustin, Dragnea • 14 GOLURI : Tulba • 13 
GOLURI : Lăcătuș — 1 din 11 m • U GOLURI : 
Grosu — 3 din 11 m • 11 GOLURI : Cîrțu, Geor
gescu (F.G Bihor) • 10 GOLURI : Pițurcă • 9 
GOLURI : Cimpeanu. Gabor, M Sandu, Roznai. 
Irimescu — 6 din 11 m • 8 GOLURI : Balint, Ser- 
tov, lie. Varga, Hanghiuc — 1 din 11 m. Petru 
(Corvinul) — 2 din 11 m, Mihuț — 2 din 11 m.

• 17 GO- 
GOLURI :

1.
2.
X
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
IX
14.
IX

STEAUA
Dinamo
Univ. Craiova
Sportul studențesc
F.G Argeș
S.G Bacău
F.G Bihor 
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vil cea
F.G CHt
Jiul
Corvinul
Rapid
F.G Baia Mare
A.S-A. Tg. Mureș

16. Dunărea GS.U.
17. Petrolul Ploiești
18. GS. Tirgoviște

33 21 4 8 58-22 46
31 18 9 4 66-34 45
34 18 7 9 57—27 43
34 17 6 11 57-43 40
33 17 4 12 42-32 38
34 15 5 14 36-47 35
34 14 1 14 50-46 34
34 12 10 12 32-36 34
34 14 • 14 40-50 34
34 11 11 12 38-27 33
34 13 7 14 34-47 33
34 12 8 14 46-44 32
34 10 11 13 30-34 31
34 12 t 16 40-59 30
33 12 5 16 35-45 29

34 9 10 15 32-41 28
34 9 7 18 33-49 25
34 5 6 23 27-70 16

An retrogradat: Constructorul Timișoara$1 Textila Duitușl

Cronicile etapei, <■ P*« 4—3

Cea de a 26-a ediție a cam
pionatului feminin de handbal. 
Divizia „A", s-a încheiat ieri 
cu victoria pe deplin meritată 
a Științei Bacău, aflată la al 
5-lea succes in competiția na
țională. Handbalistele studente 
și antrenorul lor Eugen Bartha 
merită felicitări atît pentru suc
ces, dt și pentru modul cum 
și l-au apropiat. Formația din 
Bacău a desfășurat — pe toată 
durata întrecerii — un joc con
stant bun, cu ritm alert și per
manente căutări de îmbunătăți
re a evoluției atît în atac dt 
și in apărare, a rezistat cu brio 
„șocurilor", presingului exerci
tat de urmăritoare- Pe podium 
mai urcă, in ordine, tinăra for
mație din Brașov, Rulmentul, 
și performera acestui sezon, e- 
chipa Chimistul din Rm. Vil- 
cea. învingătoare in „Cupa Fe-

SCHiriSTX VALERIA RACILĂ,
ÎNVINGĂTOARE LA
In concursul feminin al Re

galei internaționale de canotaj 
de la Essen (R.F. Germania) 
proba de schit simplu a fost 
cî$tigată de sportiva româncă 
Valeria Racilă cu timpul de 
3:46,18. urmată de Maria Da-

REGATA ESSEN
nieliuk (U.R.S.S.) — 3:51,29,
Thea Thien (R.F.G.) — 3:51,63. 
In cursele de schit 8 plus 1 
și schit 4 rame. echipajele 
României s-au situat pe locul 
2. La schif 4 plus 1 echipajul 
României a ocupat locul 1

derației Internaționale" și in 
„Cupa României".

La capătul unei Întreceri pa
sionante, desfășurate de-a lun
gul a 21 de etape, echipele 
Constructorul Timișoara și Tex
tila Buhuși — clasate pe locu
rile 11 și, respectiv, 12 — re
trogradează, urmind să joace în 
sezonul viitor în Divigia „B“.

Ierarhia echipelor feminine de 
pe prima scenă a handbalului 
românesc arată astfel la capă
tul ediției a 26-a :

L ȘTIINȚA BACAU 54 p : 2. 
Rulmentul Brașov 49 p ; 3. Chi
mistul Rm. Vîlcea 48 p ; 4. Hi
drotehnica Constanța 46 p ; 5. 
A.EM. Timișoara 41 p ; 6. Ra
pid București 37. In grupa a 
doua valorică : 7. TEROM Iași 
39 p; t Confecția București 
39 p ; 9. Mureșul Tg. Mureș 
39 p ; 10. Progresul București 
39 p ; 11. Constrictorul Timi
șoara 37 p ; 11 Textila Buhușt 
36 p.

Relatări de la partidele eta
pei a 21-a, disputate ieri.

ȘTIINȚA BACAU — RUL
MENTUL BRAȘOV ?7—24 (13— 
10). Fiind încă de acum o săp- 
tămină virtual campioană. Ști
ința Bacău a luptat, în acest 
med, pentru a oferi spectatori-

(Continuare in pag. 2-J)

4 000 de spectatori au fost martorii unei partide captivante

La unul dintrv antrenamentele trăgătorilor noțtri da pietol eitezi. 
In imagina, Cornelia Ion, Teodor TașeL Marin Stan (de la itmga 
la dreapta)

lnccplnd dc uL la poligonul Tunari

XV-LE SCOȚIEI A CIȘTIGAT DESTUL DE GREU 
IN FAȚA SELECȚIONATEI DIVIZIONARE (6-3)

Ieri, la ora 14, platoul central 
al poligonului bucureștean Tu
nari a găzduit pentru a 4-a 
oară festivitatea de deschidere 
a prestigioasei competiții „Cupa 
țărilor latine și Greciei-, ajun
să la a 28-a ediție. De astă- 
dată, insă, au fost prezente șl 
delegații din alte țâri, dat fiind 
faptul că duminică s-a dat star
tul într-o altă competiție de 
anvergură, Campionatele inter
naționale de tir ale României, 
ediția a 25-a. In programul ce
lor două competiții figurează 
probe pentru arme cu aer com
primat, arme cu glonț, mistreț 
alergător și talere. Iată țările 
reprezentate la București : Bul
garia, Belgia, Cehoslovacia, R.F. 
Chineză, Elveția, Franța, Gre
cia, Irak, Italia, Portugalia, San 
Marino, Spania, S.U.A., Ungaria 
și România. Competiția urmea-

ză să Înceapă astăzi, de la ora 
8, ia programul primei zile fi
gurină Întreceri la pistol liber, 
pistol standard, mistreț alergă
tor (30 f), pușcă 10 m seni
oare.

An venit la București o 
seamă de trăgători de reală 
valoare. Intre aceștia campio
nul european la pistol 10 me
tri, francezul Jean Faggion, 
Petr Kurda (Cehoslovacia), fost 
campion european la pistol vi
teză, Odette Meutter (Belgia), 
și ea multiplă laureată a unor 
mari competiții internaționale 
de pușcă, Vadaszone Ildiko, 
(Ungaria), una dintre cele mai 
valoroase adversare ale trăgă
toarelor noastre în proba de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a t-a)

»
Reprezentativa de rugby a 

Scoției și-a început ieri tur
neul în țara noastră, intîlnind. 
pe stadionul din Parcul copi
lului, Selecționata divizionară 
de care a dispus cu 6—3 (6—3). 
Oaspeții au confirmat „clasa" 
pe care o au, demonstrînd că 
sint posesorii unei tehnici in
dividuale și de compartiment 
aproape desăvârșită, chiar și în 
condițiile unui teren greu, în
muiat de ploaia torențială care 
s-a declanșat cu cîteva minute 
Înainte de începerea meciului 
și n-a contenit o repriză în
treagă 1 Ei au impresionat, de 
asemenea, prin forța grămezii 
(cu aproape 100 kg superioară 
celei a gazdelor), prin „dispe
ceratul" prompt al mijlocași
lor, viteza aripilor, pătrunde
rea și clarviziunea fundașului.

Și. totuși, acest XV celebru 
n-a fost în măsură să obțină 
decît o victorie la limită, dacă 
se poate spune așa, în fața 
Selecționatei divizionar?, care 
a făcut un joc foarte bun, a- 
vintat, în limitele fair-play- 
ului. Placajele jucătorilor noș
tri, seci, decise au descumpă
nit adesea pe atacanții sco-

Fază din meciul de rugby dintre Selecționata divizionară ți re
prezentativa Scoției. Cu balonul, I. Constantin... Foto: I. MIHAlCA
țieni, oprindu-i să realizeze 
ceea ce doreau cu atîta ardoare, 
înscrierea de eseuri. A fost 
punctul forte al selecționatei 
noastre. Să adăugăm jocul in
teligent al apărătorilor (trei- 
sferturile dublate de jucătorii 
din linia a IlI-a), precum —

o surpriză de proporții ! — mo
dul cum s-a exprimat fundașul 
Marin, inspirat, întotdeauna bine 
plasat ; el promite să se con-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a t-a)



Incepind de azi, ora 17,30, la Sala Floreasca

„TURNEUL
Incepind de azi. timp de o 

săptămînă. iubitorii sportului 
cu mănuși din Capitală își vor 
da întîlnire In jurul ringului 
de la Sala Floreasca pentru a 
asista la galele prilejuite de 
tradiționala competiție «Tur
neul celor 4". întrecerea pro
mite spectacole pugilistice de 
calitate, la concurs fiind invi
tați de către Federația de spe
cialitate cei mai buni patru 
boxeri din tară la fiecare ca
tegorie (inclusiv component!! 
lotului national). Interesant es
te faptul că de această dată 
particinantii la Întreceri vor 
boxa fiecare cu fiecare, me
ciurile nefiind eliminatorii ca

CELOR 4“
la alte competiții. In aceste 
condiții, poziția pe tabelul de 
concurs nu are o prea mare 
importantă, fiecare concurent 
avînd de susținut cite un meci 
cu ceilalți trei sportivi de la 
categoria sa.

în programul galei de azi, 
care va începe la ora 15,30, 
sînt înscrise meciuri la cate
goriile semimuscă. cocos, se- 
miușoară, semimijlocie, mijlo
cie si grea. îi vom vedea in 
ring pe V. Ciobanu (campion), 
D. Șchiopii, E. Geafar, V. Ior- 

dache — la „semimuscă" ; G. 
Oprișor (campion). M. Fînițan, 
D. Cipere, R. Nestor — la 
„cocoș" ; N. Brinzel (campion),

I 
LA BOX | 

V. Ioana, E. Preda, P. Stoiu
— la „semiușoară" ; M. Ciu- I 
botaru (campion). R. Obreja. I 
L. Sandu, N. Ciobanu — la 
„semimjilocie" ; D. Maricescu g 
(campion). D. Seneiuc, I. Pe- I 
trescu, Gh. Bețeanu — la * 
„mijlocie" ; M. Paisz, Gh. Pre
da, D. Răcaru, P. Golumbeanu I
— la „grea". I

Perechile pentru gala de azi I 
se vor forma în această dimi- I 
neață, în urma tragerilor la 
sorti. |

La această competiție sînt I 
valabile numai legitimațiile • 
roșii în piele și cele verzi de _ 
ziariști, eliberate de C.N.E.F.S. I

VICTORIA LIDEREI PUTEA FI

Divizia

ȘTIINȚA BACĂU-CAMPIOANĂ LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

lor un spectacol de ținută șl 
pentru a-și asigura un final 
victorios. Partida a fost aprig 
disputată, Știința reușind insă 
să se detașeze clar Încă din 
prima repriză : 13—8 în min. 
21, 18—8 în min. 27. Aceasta, 
Îndeosebi datorită formei de 
zile mari a portarului Pfeffer- 
kon și eficientei lui Ciubotaru. 
Atacul băcăuan a funcționat 
ireproșabil în prima parte ■ 
meciului, creînd derută In ta
băra adversă. Abia în repriza 
secundă — pe fondul relaxării 
campioanelor, dar și al unei 
puternice reveniri a Rulmen
tului —, brașovencele Încep să 
refacă din handicap. Finalul tn- 
tîlnirii a aparținut tot oaspe- 
telor, însă ele n-au mai putut 
reface integral enorma diferen
ță din prima repriză. Au mar
cat : Ciubotaru 12, Hrișcu 4, 
Mozsi 4, Lunca 3, Danllof 2, 
Găitan 2 — pentru Știința Ba
cău, Drăgușel 6. Oscă 4, Neică 
4, Marian 3, Călin 3, Tache 2, 
Furtună 1 și Demeter 1 — pen
tru Rulmentul Brasov. Au arbi
trat bine P. Cîrligeanu și T. 
Curelca (București).

Ion GAVRILESCU

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
A.E.M. TIMIȘOARA 31—23 
(15—9). în ultima partidă din 
acest campionat, vîlcencele au 
oferit entuziaștilor lor supor
teri un spectacol frumos, pe 
care „tribunele" l-au aplaudat 
la scenă deschisă. Partenerele 
de întrecere au fost — și ele 
— la înălțime, contribuind la 
crearea unor faze de handbal de 
calitate. Au marcat : Verigeanu 
10, Pestrea 4, Popescu 3, T6r6k 
3, N. Petre 3, Țipi 3, M. Petre 
2, Bazarincă 2 și Bucur 1 — 
pentru Chimistul Hm. Vîlcea, 
Ionescu 7, Zimmermann 5, 
Buici 4, Nehror 3, Gurcu 3, Tu- 
rean 1. Au condus bine : VI. 
Cojocaru și I. Mihăilescu din 
Craiova. (P. GIORNOIU — co- 
resp).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — RAPID BUCUREȘTI 
24—11 (10—4). Jocul a fost e- 
chilibrat doar în primul sfert 
de oră, după care gazdele au 
trecut „la trenă" și s-au deta
șat din ce în ce mai clar. O 
subliniere deosebită merită 
prestația portarului Viorica Io
nică, care — Intre altele — a 
apărat și 5 aruncări de la 7 ml 
Au înscris : Bocăneaîă 7, Di- 
mofte 7, Cazacu 4, Sanda 4, 
Vasilaehe 2 — pentru Hidro
tehnica Constanța, Grlgore 2, 
Oprea 2. Dobre 2, Staneiu 2, Ia- 
găru 1, Ailcncî 1 și Ștefan 1 — 
pentru Rapid. (C. POPA — co- 
resp.).

Irina Cămui (Progresul), superbă in efortul et, inscrie golul unei 
frumoase victorii 1 Foto : Dragoș NEAGU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRAS! LA TRA-

GEBEA EXCEPȚIONAA LOTO
DIN 13 MAI 1984. FAZA I. Extra-
gerea I : 74 13 54 8 35 ST 90 44
83 48 71 75

Extragerea a n-a: 55 70 16 99
M 25 80 15 44 58 18 78

Extragerea a IlI-a: 4 34 1 49
M 37 58 30 27 86 21 36

Extragerea a iv-a : 49 19 19
79 90 40 29 89 63 74 12 44. FAZA
A Il-a. Extragerea a V-a; 67 09
99 34 30 68

Extragerea a vi-a s *3 10 N
37 36 66

Extragerea a vn-«: 17 n os
76 20 14. FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI: 1.456.332 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 MAI 1S84. 
I. Ascoll — Sampdoria S ; 1. A- 
velllno — Florentina X ; 3. Ge
noa — Juventus 1 ; 4. Pisa — 
Lazio X ; 5. Roma — Verona 1 ; 
6. Torino — Napoli 1 ; 7. Udl-
nese — Milan 2 ; a. Arezzo — 
Trlestina 1 : 9. Como — Cremo- 
nese X ; io. Lecce — Catan
zaro X ; 11. Monza — Campoba- 
sso 1 ; 12. c.s.M. Reșița — PoB. 
Tim. X.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI: 
931.635 LEI.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
TEROM IAȘI ÎO—13 (11—6).
Meci cu mare miză pentru 
gazde (de el depindea rămîne- 
rea în Divizia „A"). In fața u- 
nei echipe „liniștite", Confecția 
a obținut o victorie meritată. 
Îndeosebi datorită realizărilor 
din prima repriză. Cele 5 arun
cări de la 7 metri, fructificate 
cu siguranță, predum și golu
rile înscrise între minutele 17 
și 21 au creat un avans de 5 
goluri (11—6) bucureștencelor, 
pe care ieșenoele n-au mai 
fost capabile să-l refacă, deși 
repriza secundă le-a aparținut 
(12—9). Numeroasele greșeli din 
atac și din apărare (faulturi 
mai mult sau mai puțin impu
se de joc) săvirșite de TEROM 
au stat la baza succesului Con
fecției, echipă care a acționat 
crispat, a tras puțin și cu tea
mă de la semidistanță și a 
căutat la nesfirșit poziția idea
lă de pe semicerc. Au înscris : 
Grigoraș 5, Mălureanu 4, Con- 
stantiuescu 3, Nuțu 3, Simion 
3, Amarandei 2 — pentru
Confecția, Avădanei 5, Cova- 
liuc 4, Oneț 4, Turbata 3, Si- 
mlonescu 1 și Domneseu 1 — 
pentru TEROM. Au arbitrat 
foarte bine R. Iamandi și Tr. 
Ene (Buzău).

Emanuel FANTANEANU
MUREȘUL TG. MUREȘ — 

TEXTILA BUHUȘI 27—18 
(15—10). Gazdele se impun la 
început (5—1 In min. 10), oas
petele revin pînă la 8—9 (min. 
21), pentru ca finalul să apar
țină mureșencelor. Au marcat: 
Laszlo 7, Buciuman 5, Biro 5, 
Bărbat 4, Pereș 2, Stoica 2, 
Roman 1 și Kibedi 1 — pentru 
Mureșul, Bordaș 10, Varga 2, 
Haidău 2, Buftea 1, Popovicl 1, 
Leonte 1 și Țocu 1 — pentru 
Textila. Au arbitrat foarte bine 
Gh. Șandor și Fr. Lakomesik 
(Oradea). (C. ALBU—eoresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA

RA 18—17 (8—7). Un meci cum 
am dori să vedem mereu in 
prima divizie, un meci de ma
re luptă, „fierbinte" din pri
mul și pînă în ultimul minut, 
dramatic in final. Un meci In 
care ambele echipe au făcut 
risipă de energie, în care s-a 
jucat într-un ritm debordant. 
Una dintre echipe trebuia să 
rămînă în Divizia „A", alta 
trebuia să plece în Divizia „B“. 
Pentru a rezolva această pro
blemă dificilă, jucătoarele ce
lor două formații au apelat la 
toate resursele lor tehnice și 
fizice, s-au „bătut" pentru fie
care minge și, In final, unele 
— cele de la Progresul — s-au 
Îmbrățișat fericite și și-au să
rutat antrenorii (Fr. Spier și 
V. Mărgulescu), altele — cele 
de la Constructorul — și-au a- 
coperit ochii plini de lacrimi...

Progresul a meritat victoria. 
Echipa din str. dr. Staicovici a 
condus cu 5—3, 7—5, 8—6, 12—8, 
13—9, 16—11 și 18—16 și avan
sul realizat s-a datorat nu nu
mai puterii mai mari de pene
trație, ci și dîrzeniei extraordi
nare cu care și-a apărat butul. 
Au fost chiar momente în care 
au uimit prin ambiție, abne
gație chiar. La 17—16, rămase 
In 3 jucătoare de cîmp (!!), 
șansele lor păreau compromi
se, dar — miraculos — nu nu
mai că n-au pierdut avansul, 
ci și l-au mărit chiar (18—16) 
printr-un gol marcat d5n ac
țiune personală pe tot terenul 
de Irina Cămui ! Felicitări în
vingătoarelor și antrenorilor 
lor, felicitări și Învinselor pen
tru ambiția cu care și-au sus
ținut șansele. Au marcat : Ma- 
nolescu 5, Nisipeanu 5, Cămui 
3, Crișu 2, Preoțescu 2 și Guță 
1 — pentru Progresul, Cojocă- 
rița 5, Rădoi 5, Oncu 3, Palici 
3 și Meiinte 1 — pentru Con
structorul. Au arbitrat corect : 
Al. Isop (Pitești) și Gh. Miha- 
lașcu (Buzău).

Hristoche NAUM

CROSUL TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

încă înainte de darea starturi
lor : Nicoleta Mitroi, cea mal 
tînără concurentă, de 14 ani, 
elevă la Lie. ind. din Predeal și 
Aurel Anita — cele mal multe 
participări la competiție (10). 
din Bîrlad.

Momente din concurs : Vio
leta Vlad (Brăila) a realizat cel 
mai bun timp pe 1 000 m. Lulgi 
Bucă (Dolj), cîștigător, l-a im
presionat pe antrenorul fede
ral de atletism C. Noureseu, 
atît prin timpul realizat cît prin 
stilul său de alergare 5 Maria
na Iliescu (Buc.) a condus din 
start pînă la sosire ț studenta 
Dina Hromei (Timîș) a obținut 
un excelent timp pe 1 500 m ț 
Ștefan Ciochină (Buc.), singu
rul învingător detașat. întrece
rile au fost dublate de nenu
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mărate secvențe polisportive I 
care au îneîntat publicul.

REZULTATE TEHNICE : cat. 1 
15—16 ani : Violeta Vlad (Brăi- I 
la), 2. Elena Ionescu (Dolj), 3. • 
Liliana Ilie (Timiș.); 1. L. Bur- _ 
cea, 2. A. Mixich (Timiș ), 3. G. | 
Mandia (Gorj) ; cat. 17—19 ani ; 
1. Mariana Iliescu, 2. Mariana 
Drăgușin (Buc.) 3. Maria Ene I 
(Dolj) ; 1. M. Constantin (Ca- I 
raș-Severin), 2. C. Balica (Pra
hova). 3. E. Balta (Buc.) ț cat. I 
peste Î9 ani; 1. Dina Hromei, 2. I 
Maria Alexandru (Buc.), 3. Stela * 
Frandeș (Mureș); 1. S. Ciochină, . 

.2. I. Rarău (Timiș), 3. V. Bog- I 
dan (Brăila). I

Clasată pe locul I în actuala 
ediție — reprezentativa Mu- I
nicipiului București a primit | 
Cupa și Trofeul oferite de
C.C. al U.T.C. Pe locurile ur- | 
mătoare județele: Timiș, Dolj, I 
Brăila, Mureș, Caraș-Severîn. •

PLOIEȘTI, 13 (prin telefon). 
La numai două zile după soli
citantul joc de cupă cu Spor
tul studențesc, Steaua s-a do
vedit capabilă de un nou și 
mare efort într-o partidă de 
care depindea menținerea șan
selor sale la titlu. în pofida a- 
parențelor, misiunea echipei 
bucureștene n-a fost aici deloc 
ușoară, căci Petrolul a jucat cu 
o mare ambiție de a nu părăsi 
scena primei divizii cu o în- 
frîngere chiar in fața propriu
lui public. De altfel, ploieștenii 
au mizat mai puțin pe cartea 
ofensivei (linia lor de atac e- 
voluînd foarte șters, singura o- 
cazie clară de gol din întreg 
meciul fiind aceea din min. 74, 
cînd Călin a trimis mingea pla
sat. din interiorul careului, spre 
colțul porții, dar Duțadam s-a 
aflat la post și a reținut), lup- 
tînd insă cu dirzenie In apărare 
pentru a nu primi gol. Totuși, 
gazdele nu și-au putut atinge 
scopul și au părăsit în final 
terenul învinse deoarece lidera 
clasamentului le-a fost net su
perioară prin jocul prestat și 
situațiile de gol create. După 
un început echilibrat, bucu- 
reștenii și-au impus inițiativa 
și — cu rare excepții — nu au 
mai cedat-o pînă la sfîrșitul

partidei. Ei au atacat cu multă 
insistență, la acțiunile lor o- 
fensive participînd deseori fun
dașii laterali și chiar cei cen
trali, punind frecvent în pericol 
poarta adversă. în consecință, 
și-au creat numeroase și clare 
ocazii de gol. care le-ar fi dat 
dreptul la un scor sensibil mai 
mare decît acest la limită 1—0. 
Dar pe cit de mult au muncit 
pentru a-și crea aceste ocazii, 
pe atît de ușor aveau să le ra
teze. In această privință, Lă
cătuș (altfel foarte activ în 
joc) s-a dovedit un adevărat 
recordman, irosind situații cum 
nu se poate mai favorabile In 
minutele 13, 19 (la două cen
trări trase parcă la indigo ale 
lui Cîmpeanu) și 69 (Bărbulescu 
i-a „suflat" In ultima clipă ba
lonul). Alte ocazii le-au ratat 
Balint (min. 28) și Petcu (min. 
72), iar în min. 71 Butufei a 
scos salvator de pe linia porții 
mingea care se ducea in plasă. 
Golul, care a plutit multă 
vreme in aer. avea să cadă 
totuși în min. 73, la o fază 
care îl anunța mai puțin : Cîm
peanu a insistat la • minge 
lingă linia de aut (profitînd și 
de ieșirea indecisă a portarului 
Toma), a centrat cu măiestrie 
și de această dată LĂCĂTUȘ,
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CAMPIONII, RELANSAȚI DE PRIM
Dinamo s-a încălzit greu, deși 

superioritatea sa n-a fost pusă 
la îndoială nici o clipă, ea do- 
minind copios și in prima ju
mătate de oră (sterilă), cînd 
nu găsea modalitatea de a 
„sparge" apărarea aglomerată 
a băcăuanilor. Neavînd încre
dere în extremele sale, fără 
inspirație în această perioadă a 
jocului. Dinamo a supralicitat 
pasa scurtă și driblingul în for
ță, care nu l-au adus decît o 
singură ocazie clară de gol (ra
tată de Dragnea în min. 32). 
A venit însă, peste un minut, 
golul lui AUGUSTIN (reluare 
cu capul la centrarea lui Tăl- 
nar), care a descătușat și in
spirația in tabăra bucuraștea- 
nă. Dezlănțuindu-se, campionii 
au jucat în continuare cu a- 
plomb. variat, ..pistonînd" la 
mijlocul terenului pe trasee 
diferite, pentru a scoate din 
dispozitiv o apărare masată în 
preajma careului ei de 16 m,

In care nu pregetase să se în
roleze și un mijlocaș ofensiv 
ca Avădanei. si un înaintaș 
veritabil ca Mihut. Golurile 
(precedate de o „bară" a lui 
Tălnar, în min. 35) au început 
să cadă, în consecință, la poar
ta intens bombardată a lui 
Mangeac : min. 53, IAMANDI, 
cu șut violent de la 14 m ; 
min. 61. MULȚESCU. după un 
dribling în cascadă printre 
fundașii băcăuani ; min. 86, 
STĂNESCU, care a strecurat 
mingea printre picioarele por
tarului Mangeac, uluit...

Băcăuanii, împresurați in 
propria treime, n-au avut res
pirație decît pentru două ..con
tre" : în min. 60. cînd cel mai 
activ înaintaș al lor. ȘOIMAN, 
a înscris cu un șut frumos In 
colțul lung și în finalul par
tidei. cînd un contraatac tăios 
(min 87) al lui Andronic (cu 
care Soiman nu s-a sincroni
zat) și o „bară" (min. SO) a
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DOAR 0
PETROȘANI, 13 (prin tele

fon). Studenții au trăit ultima 
lor pauză de campionat cu me
daliile de bronz la gît. La Hu
nedoara craiovenii erau conduși 
după 45 de minute, aici, sub 
Paring, Sportul conducea după 
primul act. Conducea meritat, 
prin golul lui CORAȘ, din min. 
21, înscris cu sete de golgeter, 
de Ia marginea careului, din 
unghi, după o excelentă pasă a 
lui M. Sandu. Gazdele domina
seră, dar rataseră n'.ult prin 
Lasconi (min. 20, min. 22 și 
min. 38), Stana trăsese in bară 
în min. 33 sau luftase în careu 
In min. 45, în timp ce bucurește- 
nii zburdaseră pe contraatac și 
numai intervențiile lui Varga, 
in min. 10. Cavai în min. 36 și 
mai ales în min. 42, cînd a 
respins în bară șutul lui Ter- 
heș, s-au opus măririi avanta
jului. Oaspeții introduseseră ba
lonul în plasă în min. 27, prin 
Iorgulescu, dar M. Sandu se 
afla pe direcția șutului în of-

REPRIZA PE PODI
said, în fața porții goale, și 
semnalizarea tușierului C. 
Gheorghe a fost foarte corectă. 
Jiul forțează imediat după pau
ză și, în min. 47, egalează. 
Meszaroș, bun pînă atunci, se 
complică, faultează in careu, 
dar penaltyul se „transformă" 
intr-o lovitură de la 16 m la
teral, pe care Băluță o execu
tă precis și VIZITIU înscrie cu 
capul. Peste un minut, VARGA 
prinde un șut năpraznic de la 
25 m, „fulgeră" vinciul și gaz
dele iau conducerea. Sportul nu 
cedează, revine în atac, Mircea 
Sandu trimite în plasă In min. 
70. dar centralul intervine peste 
V. Antohi, care nu Indicase 
ofsaid. Studenții nn renunță Ia 
ideea golului și inscrie In min. 
73 prin MUNTEANU II care 
prinde o „ghiulea” de la 18 m, 
la o lovitură liberă. In min. 78 
Cavai intră tare în Hagi în ca
reu, îl accidentează, dar arbi
trul nu fluieră nimic. Finalul 
prinde Jiu! din nou în vervă,

O VICTORIE LA PAS
SLATINA, 13 (prin telefon). 

Prezentând o formație din care 
absentau nu mai puțin de pa
tru titulari, Politehnica deve
nea o pradă ușoară pentru e- 
chipa locală, al cărei optimism 
înregistra cote înalte. Numai 
că drumul localnicilor spre gol 
a fost deseori întortocheat, 
tempoul acțiunilor era lent, cu 
rare ruperi de ritm. Cu mici 
excepții, jocul s-a desfășurat 
în jumătatea de teren a ieșe
nilor, care avansau anevoie 
spre poarta lui Ciurea. Cel mai 
solicitat jucător al reprizei a- 
vea să fie Dohot, el remar- 
cîndu-se în cîteva rînduri prin 
parade oportune, așa cum s-a 
întîmplat în min. 11 și 30, la 
șuturile lui Radii II, respectiv 
Balaur. Seria ratărilor fusese 
începută în min. 10, de Radu n, 
care avea să fie „Imitat" de M.

Popescu. în min. 13, șutind de 
la 8 m in bară. Abia în min. 
42, F.C. Olt a găsit cheia golu
lui : Kallo a șutat puternic de 
Ia 16 m, Dohot n-a putut să 
rețină Ș> BALAUR, din apro
piere, a împins mingea in plasă.

Același aspect și după pauză, 
cu gazdele Ia cirma jocului, 
cele cîteva intenții ofensive 
ale ieșenilor fiind anulate de 
pasul la ofsaid al defensivei 
conduse de Cățoi. Am notat o 
frumoasă acțiune a lui Cioacă 
(min. 61) și ocazia lui Lala 
(min. 62) „cap" din 8 m, Ciu
rea blocînd mingea pe linia 
porții. în min. 64, Balaur a tre
cut pe lîiîgă balon și pe lîngă 
...2—0. Scor care se va contura 
în min. 71, cînd M. Popescu a 
executat rapid o lovitură libe
ră de Ia 17 m, defensiva Ie
șeană a rămas pironită locului 
și RADU II a înscris plasat.
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TG. MUREȘ. 13 (prin tele
fon). Din start se vedea foarte 
bine diferența stării de spirit 
a celor două echipe : gazdele, 
conștiente că joacă meciul ră- 
mînerii în prima divizie, acțio
nau nervos, contractat ; oaspe
ții, în schimb, lipsiți de orice 
griji, evoluau dezinvolt, specta
culos. Ei au și avut dealtfel 
primele atacuri mai periculoase 
(min. 2 — Toma ; min. 6 și 7 
intervenție Naște, in fața lui 
Nica și Jurcă, scăpați singuri

ari, meciul a 
ele intervenții 
bean Dinescu, 
ptoli spiritele, 
Cartonașe, mai 
Hzfi.
Ifirânescu

A.S.A. TG. MUREȘ 3 (3)
F.C. ARGEȘ 1 (0)

Stadion ,,23 August"; teren mode; 
timp ploios la Început, senin la sfîr- 
yltul meciului ; spectatori — circa 
3 000. Șuturi: 20-11 (pe poartă: 9-6). 
Cornere : 10-5. Au marcat : G ILIE 
(min. 15 ,1 42). BOLONI (min. 36 - 
din penotty), respectiv MOICEANU 
(min. 68 — din penalty).

A.S.A. : Naște — Szabo, Jenei, IS- 
PIR, Goll - C. ILIE, Both II (min. « 
Klan), DUMITRESCU, BOLONI - Cior- 
cevl (min. 69 Muntean), Fonici.

F. C. ARGEȘ : Cristian (min. 46 
ILIESCU) — Voicu. Popica, Stancu, 
BANUȚA — TOMA, Badea, Molceanu 
(min. 69 Maromete), Ignat — Jurcă, 
Nico.

Cristian (Iliescu) se remarcă in 
min. 52 la lovitura liberă execu
tată de Boloni și, în min. 56, la 
șutul puternic ai lui Dumitres
cu, Ispir evită un gol ca șl fă
cut, în min. 65, cînd respinge 
cu capul din fața porții ba
lonul lobat de Badea. Un mi
nut mai tirziu, Jurcă pierde o 
bună ocazie și, în min. 68 F.C. 
Argeș realizează unicul său 
gol : Ispir îl faultează in su
prafața de pedeapsă pe Ignat 
și MOICEANU transformă pe- 
naltyul acordat : 3—1. Pînă la 
sfîrșit, joc „neutru", cu multe 
pase ; roș-albaștrii părăsesc te
renul aplaudați și asigurați de 
rămînerea in primul eșalon.

Eftimie IONESCU

HUNEDOARA, 13 (prin te
lefon). Inexplicabilă riposta ex
trem de dură a jucătorilor am
belor echipe, care au transfor
mat. practic. un meci fără 
miză, intr-o partidă care avea 
să degenereze cu două minute 
înainte de pauză. In acel mi
nut 43. conduși cu 1—0, craio- 
venii au avut o ieșire inexpli
cabilă. Dar ce s-a întîmplat ? 
Donose a șutat din apropiere, 
balonul a fost respins de por
tarul Aiexa tot la craiovean și 
acesta l-a reluat in plasă. însă 
tușierul R. Matei a ridicat fa
nionul. semnalizînd ofsaidul în 
care se afla Ștefănescu. Au 
urmat scene penibile. M. Sa- 
lomir s-a consultat cu tușierul 
respectiv și s-a îndreptat spre 
centrul terenului (cum ne-a 
afirmat după meci, cu intenția 
de a fluiera finalul primei re
prize). Jucătorii hunedoreni au

CORVINUL HUNEDOARA 1 (1)
UNIV CRAIOVA 2 (0)

PENTRU CEI 1000 DE FIDELI

A arbitrat bine D. Buciumon ; Io 
linie : I. Pâtruț (ambii din Tlmițoora) 
Ji M. Constantinescu (București)

Trofeul Petsehovschi : 10.
La speranțe : 1-0 (0-0).
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spre buturile mureșene). Dar, 
incet-încet, fotbaliștii antrenați 
de I. Czako șl M. Kiss iși re
vin, atacă mai insistent, profi- 
tînd și de ezitarea defensivei 
argeșene. In min. 15, ei deschid 
scorul prin C. ILIE, care șutcază 
plasat din interiorul careului 
advers. Mureșenii rămln mai 
departe la cîrma jocului și, 
după situațiile din min. 22 
(Gali), min. 25 (Both II) și min. 
35 (Gali), iși măresc avantajul 
în min. 36 : Bănuță (promiță
tor debut pe prima scenă) nu-1 
poate opri decît prin fault pe 
Both II și BOLONI transformă 
lovitura de pedeapsă : 2—0. Cu 
trei minute înainte de pauză, 
A.S.A. ajunge la 3—0, prin go
lul realizat de C. ILIE, in 
urma unui veritabil slalom prin
tre fundașii piteșteni.

Repriza secundă va fi mai e- 
chilibrată. După ce rezerva lui

TÎRGOVIȘTE, 13 (prin tele
fon). Să spunem din capul lo
cului că foarte putini dintre cei 
care, nu cu mult timp In urmă, 
umpleau tribunele stadionului 
din localitate au venit astăzi la 
despărțirea de Divizia „A“ a e- 
chipei lor favorite. Au fost doar 
vreo 1 000 de spectatori ! Parti
da s-a jucat in fata unor tri
bune goale, reci. Pentru a mai 
urca o treaptă în clasamentul 
final, bihorenilor le era nece
sar un punct în fața ultimei 
clasate, ei au și început mai 
bine jocul, avind în min. 4 o 
imensă ocazie prin fundașul 
Gh. Dumitrescu, la o lovitură 
de colt executată de Georges
cu. cînd portarul Mia a scăpat 
balonul din brațe. Replica 
gazdelor a venit prin Nicul- 
cioiu — masiv și insistent — 
ratare în min. 8. după care 
Georgescu (min. 18 și 39) s-a 
aflat în poziții Ideale, șutind 
însă imprecis. Repriza aceasta, 
a ratărilor, s-a încheiat cu un 
voleu al lui Agiu, din interio
rul careului, dar mingea s-a 
dus... în plopii din spatele por
ții lui Balasz. peste tabela de 
marcaj (min. 43).

Repriza secundă, ultima a 
tîrgovlștenilor in A. a fost aceea 
a golurilor lor. goluri foarte 
frumoase, care au făcut și mai 
mare regretul despărțirii de 
prima scenă a fotbalului nos
tru. Le-au marcat. în ordine :

C.S. TIRGOVIȘTE 3 (0)
F.C BIHOR 0

Stadion Municipal ; teren ușor 
alunecos : timp bun în primo repri- 
ră ploaie torențiolă In final ; spec
tatori - circa 1 000. Șuturi : 16-11 
(pe poartă : 9—5). Co mere : 5—5. Au 
marcat : GHEOACA (min, 49), AGIU 
(min. 52) și S. DUMITRESCU (min. 
80).

G S. TiRGOVIȘTE : Mia - TURCU. 
S. DUMITRESCU. ENE. Ojtofl - Agiu, 
Dușmonu, BURLEANU — Isola (min. 
77 Gheoacc), Niculcioîu. O. Popescu.

F. G BIHOR : Bokwr - DIANU. Gh. 
Dumitrescu. Zare. Nițu — TAMAȘ. Mu- 
re»on. BISZOK (min. 62 Lazâr) — lie, 
Filțp, Georgescu (mtn. 72 Nedelcu).

A arbitrat foarte bine Fl. Popescu 
(Ploiești) : la linie : A. Gheorghe 
(P. Neamț) ți I. Mororu (Cîmplna).

Cartonase oolbene : AGIU. DUS- 
MÂNU. MUREȘAN.

Trofeul Petsehovschi : 10.
la speranțe : 0-3 (0-2).

GHEOACA (min 49 — plonjon 
spectaculos la centrarea lai 
Turca). AGIU (min. 52 — re
luare sub transversală a unei 
mingi respinse de portarul Ba
lasz. la șutul aceluiași Gheoa- 
că), S. DUMITRESCU. In final, 
pe o ploaie torențială (min. 80. 
pe contraatac, din pasa lui O. 
Popescu). Să mai amintim și 
faptul că gazedele au mai ra
tat și o lovitură de la 11 m.. 
prin Agiu (min. 65).

Lourențiu DUMITRESCU

crezut că golul a fost validat 
și a urmat o cursă după arbi
tru pe tot terenul. Salomir scă- 
pînd totuși cu... fața curată. 
Pînă atunci, jocul a fost echi
librat. dar cu un grad de pe
riculozitate mai mare la poar
ta Corvinului datorită contra
atacurilor craiovene. Dintre o- 
caziile mai clare am notat pe 
aceea cînd Lung (min. 5) l-a 
„deposedat" pe Gabor în afara 
careului, comitînd henț; apoi 
șutul înșelător al lui Negrilă, 
salvat de Alexa de pe linia 
porții (min. 9). ..bombele" lui 
Irimescu. rezolvate din nou de 
portarul hunedorean (min. 12 
și 15) și mingea expediată cu 
capul de Petcu. reținută de 
Lung (min. 20). A urmat go
lul gazdelor. inscris de GH. 
RADU. în min. 34.

După pauză. spiritele s-au 
potolit și datorită intervenției 
observatorului federal Gh. Pro- 
dea. jucătorii și-au văzut de 
fotbal și pînă la urmă cei mai 
buni au invins. In min. 53 
Crișan a centrat de pe partea 
dreaptă și TILIHOI a marcat 
eu capul. A urmat o presiune 
puternică la poarta lui Âlexa, 
care a salvat multe mingi de 
gol, cum a fost la șuturile lui

Stadion Corvinul ; teren bun, dar 
alunecos ; timp închis, ploaie ; spec
tatori circa : 12 000. Șuturi : 10-17 (pe 
poartă : 4—9). Cornere : 8-5. Au mar
cat : GH. RADU (min. 34). respectiv 
TILIHOI (min. 53) și ALEXA (min 70 
— autogol).

CORVINUL : ALEXA - Vlod, Dubln- 
cluc. ' Gălan. Bogdan — Petcu, L. 
MOLDOVAN. STRED1E - Cobor, Co- 
jocaru (min. 65 Tîrnoveanu), Gh. Ra
du (min. 84 Stoica).

UNIVERSITATEA : LUNG - Negritț, 
Tilîhoi, Ștefănescu. IRIMESCU - Tl- 
CLEANU, Donose. A. Popescu (min. 
77 Șorocon) — CRIȘAN, Cîrțu. Bleu 
(min. 64 Geolgău).

A arbitrat satisfăcător M. Salomir 
(Cluj-Napoco) ; la linie : R. Matei 
(București) și I. Târcan (Reghin).

Cartonașe galbene : PETCU. BOG
DAN. TILIHOI. ȘTEFĂNESCU.

Trofeul Petsehovschi : 10.
La speranțe : 2—1 (2-0).

Cîrțu (min. 62 și 65. de la cîți- 
va metri), dar în min. 70, îm
preună cu Dubinciuc. portarul 
hunedorean a făcut o gafă cum 
rar se poate vedea : Donose a 
șutat de Ia distantă, ALEXA 
a respins balonul pină la Du
binciuc. care 1 l-a retrimis de
fectuos și portarul l-a împins 
in plasă.

Gheorghe NERTEA

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I---------------------------------------------

GLORIA BUZĂU — GLORIA 
bistrița 2—1 (2—1) : Șumulan- 
schi (min. 12 din 11 m). Zahiu 
(min. 39). respectiv Comănescu 
(min. 9 autogol).

DELTA TULCEA — METALUL 
PLOPENI 2—0 (1—0)) : Ihimov
(min. 26) «1 Niță (min. 53 din
11 m).

F.C. CONSTANTA — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 2—0 (0—0): 
Zahiu (min. 84 șl 90).

PARTIZANUL BACĂU — DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 4—1 (1—0) : 
Perju (min. 11). Ghica (mia. 49). 
Tocilă (min. 65) și Moraru (min. 
67). respectiv Filimon (min. 55).

OTELUL GALATI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 0—0.

CHIMIA FĂLTICENI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—4 (6—0) î
Croitoru (min. 66).

C.S.M. SUCEAVA — UNIREA 
SLOBOZIA 3—0 (0-6) : Golan
(min. 78) șl Os ta fi (min. 84 si 89).

C.S. BOTOȘANI — OLIMPIA 
RM. SARAT 1—4) (0—0) : Biriș
(min. 72 din 11 m).

C.S.M. BORZEȘTI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 1—2 (1—0) :
Miu (min. 38). respectiv Vrabie 
(min. 78), Rusu (min. 87).

Reda țări de la D. Soare, P. 
Comșa, S. Nace, I. Die. S. Nicu-

lescu, D. Crăciun, I. Mlndrescu, 
S. Ungureanu șl “
1. GLORIA BZ.
2. Gloria B-ța
3. ~ * * - • -
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gh. Gorun.
28 18 5 5 56-21 41
28 15 3 10 41-21 33
28 12 8 8 39-25 32
28 12 6 10 31-23 30
28 13 4 11 38-33 30
28 11 8
28 13 4
20 11 8

13 2
10 7
11 5
11 5
11 4
10 5
9 6
8 7
9 4
7 5 16 

cu 2 puncte
VIITOARE (duminică 

Ceahlăul P. Neamț —

Otelul Galați 
Ceahlăul P. N. 
FCM Prog. Br. 
C.S.M. Suceava 
Partizanul Bc.
F.C. Constanța • 
C.S. Botoșani 
Metalul Plopeni 
Prahova PI. 
Chimia Fălticeni 
Unirea D. Focș. 
Olimpia Rm. S. 
Unirea Slob. 
Delta Tulcea 
C.S.M. Borzești 
Dunărea Căi. 
Echipă penalizată 

ETAPA ---------------
20 mai) : ________  __ ______w
Partizanul Bacău (1—1), Metalul 
Plopeni — C.S. Botoșani (0—3), 
Gloria Bistrița — Chimia Fălticeni 
(1—2), Dunărea Călărași — Delta 
Tulcea (1—2), Prahova Ploiești — 
C.S.M. Borzești (0—2). Unirea Di
namo Focșani—Gloria Buzău (1—5), 
Olimpia Rm. Sărat — C.S.M. Su
ceava (0—1), Unirea Slobozia — 
F.C. constanta (0—4), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Oțelul Galați 
(0-2).

C.S.

28
28
28
28
28
28 
28
28
28
28

9 31-30 30 
11 36-38 30
9 44-25 28

13 40-37
11 26-29
12 26-33
12
13
13
13
13
15

28
27
27
27
26

30 44
40-38
32-33 25
28-38 24 
22-51 23 
28-50 22 
27-46 19

SERIA A Q-a--------------------------------------------------

3 (0) 
ESC 2 (1)

; timp 
■o 4 000. 
BWtâ : 12—8).
ireat : CORAȘ 
. 47), VARGA 

N (min. 73), 
Lore, VIZITIU, 
posan, Va-rga,

— Stoinescu, 
ILY), Băluțâ. 
t: SPERIATU - 
bulescu, MUN- 
hln. 86 Șerbâ- 
bu — M. San- 
kîn. 78 Bucu-

Petrescu (B ră
pii, V. Antohi 
he (Suceava). 
GAMAN, HA- 
TERHEȘ, DO-

PA, în min. 
ii așteptate

hONESCU

ION ION,
Două echipe liniștite, evada

te, proaspăt, din zona pericu
loasă, au prestat un joc antre
nant, cu tempo ridicat și faze 
multe de poartă. Rapidul, sim- 
t indii-se dan ce în ce mai bine 
pe gazonul din „Ghencea", a 
controlat ostilitățile de la În
ceput, avînd, intr-un „unspre
zece" sudat, dod jucători de 
prim-plan : Ion Ion, un maes
tru al pasei decisive, greu pre
vizibilă pentru adversar, și 
Manea, o aripă percutantă, di
ficil de ținut. Consirîrisă la un 
joc de apărare, F.C. Baia Mare 
s-a „închis" pe cit a putut, a 
ieșit din • strînsoare prin obiș
nuita ei țesătură de pase și, 
atunci cînd s-a ivit ocazia (în 
min. 25), a deschis scorul prin 
TULBA (cu capul, din 6 m), 
cu concursul fundașului central 
de marcaj, Sameș.

Doar 5 minute a durat... tris
tețea tribunelor, ION ION În
scriind, cu efect, în colțul scurt, 
Ia o lovitură liberă executată 
magistral de la 18 m, lateral 
stingă. în continuare, același Ion 
Ion a expediat (min. 36) o „bom-

2 (1) 
0

■n bun ; timp 
Irca 2 000. $u- 
: 11-3). Cor- 
fat * BALAUR
. 71).

I — lonașcu, 
itel - Minea
I Bxxfcjur — M. 
pte (min. 67

pT — Sigmi- 
ptecnu — Pa- 
[), Cânânău, 
r. 9 Mazilu)

peng ; Ic N-
IcJin Oradec)

MUNTEANU, 
Laur.

orie la pas 
au forțat, 

ind palidă.
iSILESCU

CIND DEVENISE
GALATI, 13 (prin telefon). 

Nici nu începuse bine jocul, 
era in secunda 30. si pe sta
dionul din Galati publicul a- 
plauda primul gol t după două 
schimburi de pase, mingea a 
ajuns pe dreapta, la Hanghiuc, 
urmează o centrare, RALEA 
se înaltă foarte frumos și în
scrie imparabil cu capul : 1—0. 
Prin acest gol. gălătenii iși a- 
nunțau dorința de a lupta și 
de a cîștiga ..dialogul la dis
tanță" cu... A.S.A. Tg. Mureș, 
în cele din urmă, ei au și 
reușit o victorie, dar ea hu a 
mai însemnat nimic, nu a fost 
decît o victorie morală în acest 
clasament neîndurător care tri
mite din nou (oentru a cita 
oară ?) echipa gălăteană în di
vizia secundă. Spectatorii gălă- 
teni au motive să fie necă
jiți pentru că Dunărea a do
vedit si în meciul de azi. ca 
în aproape toate partidele din 
retur, că a devenit o echipă

DOUĂ GOLURI SPECTACOL!
bă“ de la cca. 25 m, cu puțin peste 
transversală, iar Cojocaru, in 
min. 40, la o minge bine plasa
tă, l-a obligat pe Feher să 
scoată în corner.

După pauză, suporterii au 
cerut echipei de inimă victo
ria, dar Damaschin, in patru 
situații de gol, una mai clară 
ca alta (min. 52, 59, 63 și 68). 
a ratat... in stilul lui personal. 
Șanșa Rapidului, în acest meci 
de încheiere a sezonului, s-a 
numit ION ION, eel care, In 
ultimul sfert al partidei (după 
ce Tulba — min. 55 și D. Mol
dovan — min. 57 au creat e- 
moții la poarta lui Mânu), a 
inscris un gol mult aplaudat : 
a centrat Cojocaru de pe par
tea dreaptă, Sameș a șters ba
lonul cu capul spre Ion Ion ți 
acesta, din afara careului mare, 
a lobat peste portarul ieșit, ca 
și peste Raț, dornic să sal
veze, in extremis, de pe linia 
porții : 2—1, în min. 76. F.C. 
Baia Mare, un partener inco
mod pentru feroviari, a îndrăz
nit în continuare mai mult în 
ofensivă. A ieșit la atac și cu

O ECHIPĂ DE
competitivă pentru Divizia „A". 
Revenind la joc, trebuie să 
remarcăm excelentele acțiuni 
purtate pe dreapta, cind de 
Vaișcovici. cînd de Hanghiuc. 
La una din acestea, HAN
GHIUC (min. 40) mărește a- 
vantajul echipei sale, iar in 
min. 56 va fi 3—0, tot el 
transformind un penalty (fault 
asupra lui Ralea. de către Pre
da. în suprafața de pedeapsă). 
Chimia s-a văzut In atac doar 
după pauză, in min. 54, Ancu- 
ta trimițînd balonul în trans
versală. După alte ocazii ale 
gălățenilor (min. 64 — Vaișco- 
viei; min. 78 — Antohi), Ia o 
acțiune pe dreapta a Iui Ve- 
rigeanu, Bejenaru lovește ba
lonul cu mina în careu ți se 
indică lovitură de la 11 m, pe 
care o transformă portarul vii- 
cean ROȘCA.

O victorie frumoasă, fără ur
mări in clasament.

Mircea TUDORAN

RAPID 2 (1)
F.C. BAIA MARE 1 (1)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; 
timp închis ; spectatori — circa 17 000. 
Șuturi : 14—9 (pe poartă : 6—3). Cor
nere : 13—10 Au marcat : ION ION 
(min. 30 șl 76), respectiv TULBA 
(min. 25).

RAPID : Mânu — I. Popescu, So
meș, Grigore, Mincu — ION ION, 
RADA, Șt. Popa (min. 74 P. Petre) 
- Petruț (min. 46 Damaschin), COJO
CARU. MANEA.

F. C. BAIA MARE : FEHER (min. 53 
GITA) — Sep!. Buzgău, Raț, Weissen
bach er - BALAN, SABAU, MUREȘAN. 
Laiș — Drogomlrescu (min. 51 D. Mol
dovan). TULBA

A arbitrat foarte bine I. Igna ; la 
linie I. Ferenczl (ambii din Timișoara) 
șl V. Curt (Medgidia).

Cartonașe galbene : WEISSENBA- 
CHER.

Trofeul Petsehovschi : 10.
La speranțe : 0—1 (0-1).

apărătorii, dar fără șansă de 
reușită în fața unui Rapid de
cis să-și răsplătească zeloșii ei 
suporteri la căderea cortinei.

Gheorghe NÎCOLAESCU

PRIMĂ DIVIZIE
DUNĂREA C.S.U. 3 (2)
CHIMIA RM. V1LCEA 1 (0)

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 5 000. Șu
turi : 17—7 (pe poartă : 10-5). Cor
nere : 10—5. Au marcat : RALEA (min. 
1), HANGHIUC (min. 40 ;l min. 56 
— din penalty), respectiv ROȘCA 
(min. 81 - din 11 m).

DUNĂREA C.S.U. î Oonă (min. 74 
Stamate) — MOȚOC, Gălan, BEJE
NARU, Dumitru — lehîm, Bafcrban 
(mîn. 55 Soare), HANGHIUC - VAI- 
ȘCOVICI, Ralea, Antohi.

CHIMIA : ROȘCA - Basno, Udrea, 
Preda, CINCA - Lazâr (min. 67 Co
lica), lovan, Ologu (min. 46 Aneuța), 
Carabageac — Verigeanu, VERGU.

A arbitrat bine M. Ntculescu ; 
la linie : M. Lâ zare seu (ambii din 
București) și S. Necșulescu (Tîrgo- 
viște).

Trofeul Petsehovschi : 10.

La speranțe : 4—3 (3-1).

F.CJtf. BRAȘOV — CARPAȚI 
MÎRȘA 5—0 (2—0) : Văi dean
(min. 8). Șui ea (min. 39). Bența 
(min. 64) și Cramer (min. 74 
51 85).

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 1—1 (1—1) : St an ci u (min. 
23) pentru I. P. Aluminiu, Baciu 
(min. 20) pentru Progresul 
Vulcan.

METALUL BUCUREȘTI — ROVA 
ROȘIORI 1—0 (1—0) : Dumitrașcu 
(min. 15).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — ȘOIMII I.PJL. SIBIU 
1—0 (1—0) : Frîncu (mia. 45).

AVÎNTUL REGHIN — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0) î 
Cioată (min. 20).

CHIMICA TÎRNAVENI — NI- 
TRAMONIA FĂGĂRAȘ 3—1 (2—0): 
Oprlșor (min. 2). Banei (min. 16) 
șl Cenan (min. 69). respectiv 
Dumitrescu (min. 84 din 11 m).

GAZ METAN MEDIAȘ — U- 
NIREA ALEXANDRIA 5—0 (2—0) î 
Bălan (min. 27), Harbădă Cmin. 
36). Dulău (min. 57 si 87) și 
Dan eu (min. 78).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL T.C.I. CRAIO
VA 2—0 (1—0) : Pestrița (mln. 1) 
șl Ntgnea (.min. 84).

CHIMIA TR. MAGURET.E — 
I.M. A.S.A. SF. GHEORGHE 1—8 
(1—0) • Văduva (min. 27).

Relatări de la C. Gruia, D. Ml-

SERIA A in-a--------
C.S.M. REȘIȚA — POLITEHNI

CA TIMIȘOARA 0—0.
ARMATURA ZALĂU — U.T. 

ARAD 4—0 (2—0) : Predeanu
(min. 8). Boca (min. 15 din 11 m 
și min. 57) si Păscuț (min. 80).

RAPID ARAD — MINERUL 
MOTRU 3—1 (2—1) : Roșu (min. 
22 si 27). Bacoș (min. 82). res
pectiv Lazăr (min. 42, autogol).

C.F.R. VICTORIA CARANSEBEȘ 
— IND. SÎRMEI C. TURZTI 2—0 
(0—0) : Petac (min. 57) și Popes
cu (min. 60).

C.F.R. TIMISOARA — SOME- 
ȘUL SATU MARE 0—0.

AURUL BRAD — MINERUL 
CAVNIC 2—0 (1—0) : Petrișor
(min. 36) și Merlă (min. 89 din 
11 m).

MINERUL LTJPENI — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0) : 
Dina (min. 29 și min. 63 din llm).

„U« CLUJ-NAPOCA — META
LURGISTUL CUGIR 5—0 (3—0) : 
Fîșic (min. 1). Bucur (min. 28. 
39 si 75) si Stoica (min. 88).

OLIMPIA SATU MARE — GLO
RIA REȘIȚA 2—1 (1—1) î Tăbă-
oaru (min. 2). Pataki (min. 67). 
respectiv Irimîa (min. 17 din 11 m).

Relatări de la P. Fuchs, I. Do- 
muță, O. Berbecara, N. Magda, 
St. Marton. Al. Jurcă, I, Cotescu, 
I. Lespuc și Z. Kovacs.

hal, A. Soare, Nic. Tokacek, I. 
Ormenîșan, 1. Ducan. M. Țacăl, 
D. Brănoiu și D. Gruia.
1. FCM BRAȘOV 28 18 5 5 57-22 41
2. Șoimi: I.P.A. 28 16 4 8 47-29 36
3. Gaz metan 28 15 2 11 47-33 32
4. Carpați Mirșa 28 13 6 9 45-39 32
5. Autobuzul Buc. 28 11 8 9 25-23 30
6. Dinamo Vict. 28 11 7 10 30-27 29
7. Avînlul Reghin 28 12 5 11 33-36 29
8. Chimica Tîrn. 28 12 4 12 42-36 28
9. I.P, Aluminiu 28 10 8 10 31-25 28

10. Progresul Vul. 28 9 10 9 39-35 28
11. Metalul Buc. 28 12 4 12 31-34 28
12. Automatica 28 11 5 12 23-29 27
13. Unirea Alex. 28 11 4 13 28-40 26
14. I.M.A.S.A. 28 9 7 12 27 29 25
15. Nitramonia 28 9 5 14 36-39 23
16. Costr. T.C.I. 28 9 4 15 31-51 22
17. Chimia Tr. Mg. 28 8 4 16 24-42 20
18. Rova Roșiori 28 9 2 17 27-54 20

ETAPA VIITOARE (duminică
20 mai) t Chimica Tîrnăveni — 
Chimia Tr. Măgurele (0—1), Car- 
pați Mirșa — Automatica Bucu
rești (3—1), Constructorul T.C.I. 
Craiova — Gaz metan Mediaș 
(1—4), Autobuzul București — 
Progresul Vulcan București (0—0), 
Șoimii I.P.A. Sibiu — I.P. Alumi
niu Slatina (1—2), Dlnamo Vic
toria București — Metalul Bucu
rești (0—1), Unirea Alexandria — 
Avîntul Reghin (1—2), Rova Ro
șiori — F.C.M. Brașov (0—4). Ni- 
tramonia Făgăraș — I.M. A.S.A. 
Sf. Gheorghe (0—3).

1. „POLI- TIM. 28 19 4 5 72-21 42
2. Cluj-Nap. 28 20 1 7 60-18 41
3. C.S.M. Reșița 28 17 2 9 45-23 36
4. Aurul Brad 28 14 3 11 40-35 31
5. Armâtcro Zalău 28 14 3 11 39 36 31
6. Olimpia S.M. 28 14 1 13 49 37 Y
7. U.T. Arad 28 13 3 12 37-38 25
8. Minerul Lupeni 28 11 5 12 33-35 27
9. Ind. Sîrmei C. T. 28 13 1 14 32-37 27

10. Minerul Cavnic 28 12 2 14 40-35 26
11. C.F.R. Timișoara 28 12 2 14 47-50 26
12. Minerul Molru 28 12 2 14 32 41 26
13. Gloria Reșița 28 11 3 14 26 35 r
14. Metalurq. Cugir 28 10 4 14 33-53
15. C.F.R Vict. C. 28 11 2 15 24-57 24
16. Someșul S M. 28 10 1 17 25 44 21
17. St. CFR C; Np.* 28 10 2 16 35 42 20
18. Rapid Arad 28 6 5 17 26 58 17

* Echipă penalizata cu 2 puncte

ETAPA VIITOARE (duminică 
20 mai) : Minerul Motru — 
C.S.M. Reșița (0—3). Minerul Cav- 
nic — Rapid Arad (3—2), Meta
lurgistul Cugir — Someșul Satu 
Mare (0—1) Olimpia Satu Mare 
— C.F.R. Timișoara (0—1), Poli
tehnica Timișoara — „U* Clujr 
Napoca (0—5), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.F.R. Victoria 
Caransebeș (1—2), Ind. sîrmel C. 
Turzii — Minerul Lupenl (0—2), 
U.T. Arad — Aurul Brad (0—3). 
Gloria Reșița — Armătura Zalău 
(0—1).



ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
A CÎȘTIGAT „CUPA POLITEHNICA"

în Intilnirea România — R. D. Germană

• în ultimul meci, România - Bulgaria 26-21

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). O sală arhiplină (alte 
sute de timișoreni au rămas a- 
fără!) a gustat azi din plin 
spectacolul oferit de ultima o- 
tapâ a acestei atît de frumoase 
și bine organizate întreceri de 
handbal care este „Cupa Poli
tehnica”. Mai întîi, a fost de
monstrația de virtuozitate și ta
lent cu care au răsfățat publi
cul fostele glorii ale handbalu
lui masculin (combinata Steaua 
— Dinamo a anilor ’70 a ter
minat la egalitate cu o forma
ție similară a clubului organi
zator Politehnica, 21—21). iar 
apoi, în finalul programului, a 
fost victoria echipei ROMÂ
NIEI, care a Întrecut, in ulti
mul meci, reprezentativa BUL
GARIEI cu 26—21 (13—9). In
felul acesta, selecționata țării 
noastre a cîștigat frumosul tro
feu din cristal (terminînd neîn
vinsă), urmată fiind în ordine 
de Bulgaria (4 p), Politehnica 
(2 p). Grecia (0 p).

în cel mai important meci al 
zilei, handbaliștii români, prac
ticed un joc mai bun ca în zi- 
zilele precedente, mai ales In

apărare, aa cîștigat (mult mal 
uaoc deeft arată scorul final) 
te laț* Jucătorilor bulgari. Me
dul a fost echilibrat doar la 
primele ÎS minute, etnd o sul
tă de ratări ale echipei noas
tre, conjugate cu jocul ambi
țios al oaspeților au făcut ca 
scorul să se mențină egal. A- 
poi, treptat, valoarea „tricolo
rilor” & mai ales, varietatea 
acțiunilor din atac le-au permis 
să se desprindă și să ia un a- 
vantaj consistent in finalul pri
mei reprize : 11—7 în min. 24. 
în repriza secundă, accelerind 
ritmul și jucind mult mai mo
bil in apărare, jucătorii români 
s-au detașat net, ajungind să 
conducă la diferențe mari 
(23—12 in niin, 47). Este de 
remarcat faptul că timp de 19 
minute (37—47) adversarii n-au 
înscris nici un gol ! Finalul 
a fost ceva mal echilibrat, dar 
handbaliștii noștri au obținut, 
in mod firesc, conform cursu
lui jocului, o victorie clară. Au 
marcat : Stingă 6, Vasilea 4, 
Berbece 3, Măricel Voine* 3, 
Bedivan 2, Oprea 2, Covaciu 2. 
Marian Dumitra 2, Daria 1 fi

Roșe* 1 pentru învingători, res
pectiv Nikolov 5, Tarkakanov 
4, Mitev 3, Virbanov 2, Aposto
lov 2, Masev 2, Mariuov 2 și 
Gheorghlev 1. Au arbitrat bine 
Peter Szendrel și Csaba Som- 
hegi, ambii din Ungaria.

în deschidere, POLITEHNICA 
TIMIȘOARA a învins net GRE
CIA cu 31—16 (20—3). Marca
tori : Ianco viei 6, Ionescu 5, 
Georgescu 4, Knuff 4, Popescu 
4, Dobrescu 3, Naglii ,3, Ba- 
rang* 1, Ianto 1, respeciv Va- 
relgis 5, Saharias 5, KemanoiI 
3, Sarakis 1, Kalfaian 1, Lan- 
davos 1.

Simbătă s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : BULGA
RIA — POLITEHNICA 23—21 
(9—11) ; ROMANIA — GRECIA 
31—11 (16—6). Partida a consti
tuit un excelent prilej pentru 
antrenorii lotului nostru de a 
rula toți jucătorii de care dis
pun.

Călin ANTONESCU

START BUN AL ȘAHIȘTILOR NOȘTRIW 1 <9
mâții, oaspeții avind albele la 
toate mesele.

Foarte activ și ambițios au e- 
voluat, cu piesele albe, re
prezentanții românii in gru
pa secundă (se joacă, așa 
cum am anuntat. in cadrul a 
două turnee „sistem Sche- 
veningen"). unde rezultatul le 
este favorabil ; 3—1. Au punc
tat pe rînd O. Foișor, care l-a 
Învins pe H. U. Griinberg, pre
cum și D. Bărbulescu, cîștigă- 
tor intr-un „derby al mezini
lor” în fața campionului de 
juniori al R.D.G.. M. VVomacka. 
Si două remize : R. Tischbicrek 
— V. Stoica și T. Păhtz — C. 
Ionescu.

în scorul general al întîlni- 
rii, reprezentativa României 
conduce cu 5—3 în fața forma
ției R. D. Germane. Mai sînt 
de disputat trei runde. In run
da a doua, jucătorii noștri vor 
conduce piesele albe.

Radu VOIA

EFORIE NORD, 13 (prin te
lefon). Intilnirea internaționa
lă amicală de șah dintre re
prezentativele masculine ale 
României și R.D. Germane 
a debutat simbătă in sala 
frumos amenajată de la com
plexul hotelier „Meduza” din 
localitate. Chiar din prima 
rundă, fruntașii șahului din 
cele două țări au oferit par
tide interesante si viu dispu
tate. In „grupa primilor 4”, 
marii maeștri Fl. Gheorghiu și 
M. Șubă au remizat cu marii 
maeștri W. Uhlmann și R. 
Knaak. In schimb, un punct 
prețios obține actualul cam
pion al tării, M. Ghindă, în
vingător asupra marelui maes
tru L. Vogt, pentru ca al pa
trulea jucător al naționalei 
noastre. Th. Ghițescn, să fie în
trecut. după o luptă grea, de 
marele maestru L. Espig- Așa
dar. 2—2 după runda inaugu
rală în turneul primelor for-

ÎNOTĂTOAREI GABRILIA BAKA ÎNVINGĂTOARE
ÎN „TROftUL CEIOB ȘAPTE COLINE"

SCOTIA - SELECȚIONATA
(Urmare din pag. 1)

sacre acestui post de mare răs
pundere.

Pe fondul... cărții de vizită a 
echipei scoțiene, jocul a în
ceput in nota de dominare a 
oaspeților, care au deschis sco
rul în min. 2. Autor, Dods (lo
vitură de pedeapsă). Dezamăgi
rea spectatorilor a durat doar 
6 minute, pentru că L Constan
tin a egalat, tot prin l.p. Me
ciul place, este incandescent. 
Oaspeții forțează și în min. 11 
conduc din nou. tot prin l.p., 
realizată de același Dods, care 
stabilește scorul reprizei și- 
final. Pentru că în continuare 
placajele aspre (dar corecte) 
ale jucătorilor noștri îi împie
dică pe oaspeți să mai finali
zeze. Dimpotrivă, ratăm prile
jul de a egala și chiar de a 
prelua conducerea, trei l.p. (I. 
Constantin) fiind prea scurte. 
E drept că scoțienii au fost, în 
cîteva rînduri, pe cale să rea
lizeze eseuri (Johnston, min. 
25, Jeffrey, min. 57. Beattie, 
min. 67, din nou Johnston, min. 
77), dar Bidirel, Anton, Moraru

DIVIZIONARĂ LA RUGBY
și Marin au avut intervenții sa
lutare, sprijiniți, bineînțeles de 
întreaga echipă, care, subliniem 
din nou, a muncit mult pentru 
a realiza un rezultat onorabil 
in fața unui adversar deosebit 
de puternic. Lucra care, după 
opinia noastră, l-au și reușit

Arbitrului D.I.H. Burnett care 
a condus, ajutat fiind la linie 
de MIM. Rea și O.E.O. Doyle, 
toți din Irlanda, i s-au aliniat 
formațiile :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA : Marin — Voicu (min. 
53, Chiricencu), Nicolae. Bidi
rel, C. Tudor — I. Constantin, 
Anton — Moraru, Dinescu, 
Pongracz — Stroe, Măcăneață — 
Pașcu, Ilcă, Bălan.

SCOȚIA : Dods — Pollock, 
Keneddy, Johnston, Tukalo — 
Rutherford, Hunter — Leslie, 
Beattie, Jeffrey — Smith, 
Campbell — Rowan. Callander, 
Aitken.

Miercuri, în al doilea med 
din cadrul turneului în țara 
noastră, reprezentativa Scoției 
va juca Ia Constanța cu selec
ționata locală.

Proba feminină de 400 m 
mixt, din cadrul „Trofeului ce
lor 7 coline” de la Roma, a re
venit sportivei românce Gabrie
la Baks, in 4:47,50, urmată de 
Gyuro (Ungaria) 457,67 Halvor
sen (Norvegia) — 551,43. La 200 
m fluture, Baka s-a clasat a 
4-* ta 2:19,46.

Alte rezultate din concursul 
feminin : 200 m liber : Anne- 
marie Verstappen (Olanda) 
2:03,22 j 100 m spate : Viktoria 
Lociko (U.R.S.S.) — 1:04,91 ; 
100 m fluture : Martina Ellger 
(R.D.G.) — 152,11. La 100 m 
fluture (masculin). Flavius Vi- 
șan a ocupat locul 8 In 57,45.

„CURSA PACII“
După ziua de pauză de sim

bătă, pârtiei panțil la cea de-a 
37-a ediție a competiției cicliste 
„Cursa Păcii“ au parcurs, du
minică după-amiază, etapa a 
4-a, de La Zwickau (R.D.- Ger
mană) la Most (Cehoslovacia), 

A cîștigat bulgarul 
Staikov în 4h26 :32 ur-

PE PISTELE DE ATLETISM

176 km. 
Nencio 
mat de Plotr Ugrumov (U.R.S.S.) 
4M26:37, Serghei " ‘
(UR.S.S.) 4h27:03 șl Olat Ludwig 
(R.D. Germană) 4h27:33. tn ace
lași timp cu Ludwig, cu plutonul 
fruntaș, pe locul 10 în etapa a 
sosit șl Mircea Romașcanu, lide
rul echipei noastre, tn urma a- 
cestei etape, Staikov a trecut pe 
primul loo în clasamentul gene
ral cu 13h49:36, urmat ’ 
mov 13h49:45, Ludwig 
Uwe Raab (R. D.
13h50:36, Suhurucenko 
Dan Badtke (R. D. 
13051:13. Primul dintre 
români este Mircea Romașcanu, 
locul 3# la 3:31 de Staikov.

Suhurucenko

de Ugru- 
13hS0 :24, 

Germană) 
13h51:01. 

Germană» 
cicliștii

UN PlIIlfJ DL ILSIARE A IINIAȘILOII «OMANI
(Urmare din pag 1)

pistol standard, fictro Pollelti, 
antrenorul echipei de pușcă a 
Italiei (printre elevele sale se 
află, și de astă-dată,' Catarina 
Buiza, învingătoare chiar la 
București, la o trecută ediție a 
„internaționalelor” țării noas
tre), se arăta mulțumit că: 
„...o dată în plus, la București, 
ca de atitea alte ori, vom pu
tea intilni trăgătoare de primă

Campionatelor internaționale au 
drept de participare un număr 
mult sporit de țintași, spre 
deosebire de „Cupa țărilor la
tine și Greciei" în clasamentele 
căreia figurează numai compo
nent ai echipelor reprezenta
tive pe arme. în orice caz, cele 
două competiții constituie un 
bun prilej de pregătire, de tes
tare a posibilităților de progres 
conform „graficelor” de rezul
tate prestabilite de specialiștii 
loturilor.

LONDRA. Nor'.eglar.ca Ingrid 
Kristiansen (In fotografie), dșU- 
gătoarea maratonului desfășurat

ERFURT. Rezultate remarcabile 
ale atleților din RD. Germană : 
feminin : iz» m : Marlies G6hr 

10,96 ; 800 m : Antje Schroeder
1:58,08, 400 mg : Birgit Uibel 55,56. 
disc : " "
llță : 
culin. _.
10,19, 800 m : Detlef 
1:45,87, greutate : 
31,54 m.

Gisela Beyer 69,58 m. su-
Antje Kempe 70,58 m ; mas- 

10# m: Frank Emmelmann 
Wagenknecht 
Udo Beyer

PARIS. Maratonul 
bâtă a revenit iul j 
fDjibutb ta Zhll :5«.

disputat stm- 
Ahmed Saleh

TURNEE DE TENIS
SUTTON (Anglia). Tn semifina

lele turneului feminin, jucătoa- 
rea româncă Daniela Moise a fost 
întrecută cu 6—2. 6—1 de K.
Kinney (SUA). In cealaltă semi
finală : Reeves (Anglia) — ViHa- 

gran (Argentina) 0—S, 7—5, 6—1-
HAMBURG. In sferturile de fi

nală ale turneului pentru Marede 
Premiu, cuplul australian Mark 
Edmondson, Sherwood Stewart a 
întrecut cu 7—5. 3—6. 6—3 pere
chea Florin Segăxceanu, Slomo 
Glickstein. în celelalte „sferturi*: 
Noah, Leconte — 
Kubarsky 6—1, 6—4, 
Taroczy Fibak, 
5—3, Edberg, Jarryd 
Fromm 6—4, 6—2.

M. Gur.îb^rt,
H. G un th art, 
Becker 6—k 
— Teîtscher,

T

mină ale Europei, ceea ce con
stituie o premisă favorabilă ob
ținerii rezultatelor inalte, com
petitive".

Pentru țintașii noștri, cele 
două competiții reprezintă un 
nimerit prilej de testare a va
lorii’ de moment nu doar a 
componenților loturilor națio
nale, ' ci a tuturor trăgătorilor 
fruntași care mai aspiră incă 
la titularizare în lotul tricolo
rilor. Pentru că la întrecerile

CONCURSUL DE GIMNASTICĂ RITMICĂ DE LA SOFIA
Concursul de gimnastică rit

mică de la Sofia, la care au luat 
parte sportive din 22 de țări, a 
fost cîștigat de Lili Ignatova 
39,90 p (3 note de 10 și un 9,90), 
urmată de campioana mondia
lă Diliana Gheorghieva (Bul
garia) 39,70 p. Bianka Dietrich

(R. □. Germană) 38,55 p. Ele
na Deviatarova (U.R.S.S.) 38,50 
p. Doina Stăiculescu (Româ
nia) 38,45 p și Tatiana Druși- 
nina (U.R.S.S.). Cealaltă gim
nastă româncă. Alina Drăgan, 
a ocupat locul 15 cu 36.30 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX
BOX • Americanul Ray „Su

gar" Leonard, fost campion mon
dial la categoria semimijlocie, a 
anunțat, la Worcester (Massa- 
chussetts), că abandonează boxul. 
Leonard a făcut această decla
rație la cîteva minute după vic
toria prin abandon în repriza a 
9-a asupra compatriotului Kevin 
Howard, într-un meci care îi 
marca... revenirea în ring după 
un an și jumătate de absență.

BASCHET • în turneul mascu
lin de la Toulouse, echipa URSS 
a întrecut cu 119—105 (59—52) for
mația Franței.

CICLISM O Ultima etapă a 
Turului Romandiei, contracrono- 
metru individual pe 26,1 km, a 
fost cîștigată de elvețianul Jean- 
Mary Grezet în 45:45,3, urmat la 
14 secunde de irlandezul Stephen 
Roche. în clasamentul final. 
Roche și Grezet au înregistrat a- 
celași timp, 24h35:15, dar irlande
zul a fost declarat cîștigător al 
Turului. întrucît a obținut clasări 
mai bune în majoritatea etapelor, 
• Etapa a 5-a a Turului Colum

biei, Doradal-Medellin, 176,6 km, 
a fost cîștigată de Guillermo Bel
tran (Columbia) în 4h35:30. In 
clasamentul general continuă să 
conducă columbianul Manuel Gut- 
tierez, 14h08:24, urmat la 15 se
cunde de compatriotul său Luis 
Herrera. • Etapa a 5-a a cursei 
de 4 zile de la Dunkerque a fost 
cîștigată de belgianul Rudy Mat- 
thys, 117 km în 3h09:35. Ultima 
etapă a fost cîștigată la sprint de 
belgianul Walter Planckaert. în 
clasamentul general final, primul 
s-a clasat francezul Bernard Hi
nault, urmat la 8 secunde de bel
gianul Jean-Luo Vandenbroucke.

HALTERE • La Varna, în ca
drul Cupei Mondiale, bulgarul 
Naim Suleimanov a stabilit trei 
recorduri mondiale la categoria 
56 kg : 131,5 kg la smuls, 170 kg 
la aruncat și 300 kg la total. Alți 
cîștigător! : 52 kg : Ignaci Adam- 
cik (Polonia) 227,5 kg (100+127.5) 
60 kg : Amir Azizov (URSS) 295 
kg (132,5+162,5), 67,5 kg : Gheor- 
ghi Perikov (Bulgaria) 312,5 kg 
(135—177,5) ; 75 kg : Aleksandr

Varbanov (Bulgaria) 357,5 kg 
(152,5+205) ; 82,5 kg: Asen Zlatev 
(Bulgaria) 387,5 kg (172,5+215) ; 
90 kg : Blagol Blagoev (Bulgaria) 
402,5 kg (190+212,5).

ȘAH • Finala campionatului 
mondial masculin de șah dintre 
sovieticii Anatoli Karpov, dețină
torul titlului, și Gări Kasparov se 
va desfășura cu începere de la 10 
septembrie in U.R.S.S. • Karpov 
a cîștigat turneul de la Londra cu 
9 p din 13 posibile, urmat de 
Chandler și Polugaevski 8 p, 
T im man 7,5 p. Ribli și Seirawan 
7 p etc.

TENIS • Semifinalele turneului 
final WCT la Forest Hills : Lendl 
— Connors 6—0, 6—0 (!!), McEn
roe — Arias 6—1, 6—2. • Finală 
feminină la Lugano : Maleeva — 
Budarova 6—1, 6—1. • Finală la 
Hamburg: Aguillera — Sundstro- 
em 6—4, 2—6, 2—6, 6—4, 6—4.

VOLEI • La Harkov, în meci 
masculin : S.U.A. — U.R.S.S. 3—0 
(7. 9. 12) ! S La Nagoya. în meci 
feminin : Japonia — U.R.S.S. 3—2.

ITALIA (et. -30, ultima), JU
VENTUS a cîștigat titlul de cam
pioană, pe care n obținuse, de 
fapt, înaintea ultimei etape, în 
care a pierdut cu 2—1 la Ge
noa. Celelalte rezultate : Ascoli
— Sampdoria 0—1, Aveilino — 
Florentina 0—0, Internaziooale
— Catania 6—0, Pisa — Lazio 
2—2, Roma — Verona 3—2, To
rino — Napoli 2—1, Udinese — 
Milan 1—2. Clasament : L Ju
ventus 43 p, L Roma 41 p, 3. 
Fiorentina 36 p, 4. Inter 35 p, 
5. Torino 33 p, 6. Milan 32 p, 7. 
Verona 31 p, 8. Udineee 31 p 
9. Sampdoria 31 p, 10. Ascoli 
29 p, 11. Napoli 26 p, 12. Ave- 
liino 26 p, 11 Lazio 25 p, 14. 
Genoa 25 p, 15. Pisa 22 p, 16. 
Catania 12 p. Catania, Pisa și 
Genoa an retrogradat tn divi
zia B.

ANGLIA (et. 42, ultima). F.C. 
LIVERPOOL este campioană, 
pentru a S-a oară consecutiv 1 
Numeroase echipe mai au 
jocuri restante, printre care și 
Liverpool și Manchester Utd., 
cite unul. Cîteva rezultate : 
Birmingham — Southampton 
0—0, Coventry — Norwich 2—1, 
Everton — Q.P. Rangers 3—1, 
Ipswich — Aston Villa 2—1, 
Leicester — Sunderland 0—2, 
Notts County — Liverpool 0—0, 
Stoke — Wolverhampton 4—0, 
Tottenham — Manchester Utd. 
1—1, Watford — Arsenal 2—1, 
West Bromwich — Luton 3—0. 
West Ham — Nottingham 1—2. 
Clasament: Liverpool 79 p, Man
chester Utd. 74 p (ambele cu 
cite 41 j), Q.P. Rangers 73 p, 
Nottingham 71 p (41 j), Sout
hampton 71 p (40 j). Pe ulti
mele : 20- Birmingham 48 p.
21. Notts County 41 p, 22. Wol
verhampton 29 p.

R.F. GERMANIA (et. 32). 
Niirnberg — Hamburg 1—6.

Stuttgart — , Frankfurt 2—2 !, 
Braunschweig — Dusseldorf
4— 1, Mannheim — Bielefeld 
0—2, Bochum — Leverkusen 
2—1, Monchengladbach — Ur- 
dingen 7—1, F.C. Koln — Kai
serslautern 5—2, Offenbach — 
Bremen 3—7 1 Pe primele 
locuri înaintea ultimelor două 
etape : Stuttgart 46 p, Hamburg 
46 p, Bayern și Monchenglad
bach cite 44 p, Bremen 43 p. 
Pe ultimele : 16. Frankfurt 23 
p, 17. Offenbach 19 p, 18- Num- 
berg 14 p.

FRANȚA. In finala „Cupei 
Franței”, METZ a dispus cu 2—0, 
după prelungiri, de Monaco, 
prin golurile lui Hinschberger 
(min. 104) și Kurbos (min. 109). 
Meciul s-a desfășurat la Paris 
in fața a peste 45 000 de spec
tatori. Metz cucerește pentru 
prima oară trofeul și va parti
cipa in Cupa cupelor. în C.C.E. 
va juca Bordeaux, iar Mo
naco, Auxerre și Paris St. Ger
main vor juca in cupa 
U-E.F.A. • în turneul echipe
lor de tineret> de la Toulon, în 
finală : Franța. — U.R.S.S. 1—1, 
iar după 11 m 4—3. Pentru lo
cul 3: Cehoslovacia — Olanda 
2—0.

R.D. GERMANA (et. 25). DY
NAMO BERLIN este campioa
nă, înaintea ultimei etape, după 
victoria repurtată la Halle cu
5— 4. Alte rezultate : Aue — 
Erfurt 1—0, Lok. Leipzig — 
Rostock 4—1, Dresda — Riesa 
4—2, Union — Frankfurt'O- 
0—2, Magdeburg — Chemie 
Leipzig 5—0, Jena — Karl Marx 
Stadt 2—0. Pe primele locuri : 
Dynamo Berlin 39 p, Dresda 
36 p, Lok. Leipzig 35 p. Frank- 
furVO. 32 p. Pe ultimele : 13. 
Union 12 p, 14. Halle 11 p.
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