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PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALĂ
LA „INTERNAȚIONALELE11 DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI
Doina Melinte, Sorin Matei, Bedros Bedrosian, Vali lonescu, Anișoara Stanciu, Zdenka 

Silhava și Maria Caridad Colon — vedetele întrecerilor
A 29-a ediție a campionate

lor internaționale de atle
tism ale României a fost una 
dintre cele mai reușite din is
toricul acestei tradiționale 
competiții. Mai multe re
zultate de' certă valoare mon
dială au fost înregistrate în 
cele două zile ale întrecerilor 
desfășurate pe stadionul din 
parcul sportiv bucureștean „23 
August". Și avem bucuria că 
cele mai multe dintre acestea 
au fost realizate de atletii 
noștri. într-un clasament al 
acestora, pe primul loc se si
tuează performanta de 3:58,1 
pe 1500 m realizată de băcă- 
uanca Doina Melinte în condi
țiile unui vtnt puternic. în 
rafale, care i-a răpit cel puțin 
o secundă. Oricum, acest 3:58,1 
constituie cel mai bun rezul
tat mondial al sezonului si 
a doua performantă româ
nească din toate timpurile, 
după recordul de 3:57,48 al 
Maricicăi Puică.

De altfel, simbătă. a fost 
una din cele mai frumoase reu
niuni atletice pe care le-am 
văzut vreodată la noi. 
rezultatele înregistrate
mină. prin valoare. afișul 
atletic international de sflr- 
șit de săptămînă. Astfel, la 
săritura în înălțime Sorin Ma
tei a îmbunătățit de două ori 
recordul național (pe care îl

Bedros Bedrosian fi-a văzut, 
in sflrșit, împlinit visul: re
cordman national la tripluealt

Sorin Matei deasupra ștachetei recordului la 2,34 m
Fotografiile: Dragoș NEAGU

dusese în acest an la 2,31 m, 
in urmă cu două săptămini. la 
Sofia), 
m (din 
m (din 
vul 
rut 
2,37 
tru___ _____  ____ ______
european al probei. Și. la a 
treia tentativă a lui Sorin, 
foarte puțin a lipsit să con
semnăm 
record _______ _ ____
liber, de către un atlet romiln ! 
Evoluția de simbătă a dina- 
movistului Sorin Matei ne 
face să-l credem capabil de 
o asemenea ispravă!

Aproape in același timp, 
Bedros Bedrosian (antrenor 
Sorin loan) dobora cel mai 
vechi record national al atle
tismului românesc, sărind 17,27 
m la triplu, cu 15 centimetri 
peste performanta obținută 
în 1971 de Carol Corbu. Pri
mul care l-a felicitat a fost 
chiar Corbu. care ne-a decla
rat apoi că Bedrosian merita 
cu prisosință acest record pe 
care-1 visa de multă vreme.

Ca de obicei, săritura în 
lungime a fetelor a fost unul 
din punctele de atracție ale 
competiției. Și tot ca de o-

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

sărind succesiv 2.32 
prima Încercare) si 2,34 
a treia încercare). Ele-
Gheorghe Teșu a ce-lui ___ __ __  __

apoi ridicarea ștachetei la 
m. adică cu un centime- 
mai mult dectt recordul

doborîrea primului 
continental. tn aer

(Continuare în pag. a 2-3)

CHASSE SUR RHONE, 
(prin telefon) 
niei a 
Chasse 
pregăti 
său de 
EURO 
Saint Etienne, la 14 iunie. A- 
ceasta este o localitate situ
ată la 60 de kilometri de St. 
Etienne. In cursul zilei de 
luni este așteptată la Lyon 
echipa Spaniei. Ultima parte 
a călătoriei de la Paris la 
Lyon și Chasse sur Rhdne a 
fost deosebit de animată, fot
baliștii noștri urmărind, eu 
sufletul la gură, prin inter
mediul radioului, desfășurarea 
finalei turneului de la Roland 
Garros, Lendl — McEnroe, un 
rezultat (Lendl învingător) 
care i-a făcut să reflecteze 
asupra șanselor relative 
marilor favoriți cum a 
McEnroe.

Revenind la fotbaliștii noș
tri, să amintim că ei sînt în- 
tr-o bună dispoziție de joc, 
mai puțin Boloni, care în ul
timele trei zile a făcut antre
nament individual din cauza 
unei infecții la picior, dar 
este pericol de absență 
meciul cu Spania. întregul 
se află la antrenament, 
numai o jumătate de 
după sosire.
La sosire, iată, o declarație 

a lui Mircea Lucescu: „Am 
încheiat perioada de bază a 
pregătirilor, in eare jucătorii 
s-au comportat foarte bine la 
antrenamente. Datele medicale

10
Echipa Româ- 

sosit In cursul serii la 
sur Rhdne, unde va 
In fază finală meciul 
debut in turneul final 

’84, cu Spania, de la

ale 
fost

nu 
la 

lot 
la 

oră

indică o creștere normală, 
starea psihică este bună, in 
cadrul lotului manifestindu-se 
optimism. In ceea ce privește 
echipa Spaniei, pe care am 
siudlat-o pe viu, ca și prin 
intermediul casetelor TV, tre
buie să tac precizarea că noua 
echipă a antrenorului Munoz 
este net superioară celei a 
Iui Santamaria prin viteză, a- 
gresivitate și frecvența atacu
rilor purtate in 6—7 jucători“.

în încheierea acestei cores
pondențe, o declarație a por
tarului Silviu Lung: „Vom fa
ce totul pentru o comportare 
cît mai bună, deoarece 
ciul cu Spania 
siv. Un eventual 
ca, să zic așa, 
de fotbalist, și 
meu. îmi. aduc 
chipa de la Guadalajara spu
nea înainte .de fiecare meci 
decisiv că va face tot posibi
lul pentru a rămîne împreu
nă. Noua noastră echipă este 
hotărîtă să facă același lucru".

Va trebui să așteptăm ziua 
de luni pentru a vă transmite 
noutăți și opinii mai multe 
decît cele de azi.

loan CHlRILA

me-
poate fi deci- 
succes ar mar- 
destinul meu 
nu numai al 
aminte că e-

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT 
„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL

• In ultimele două zile, formația noastră a întrecut
Suedia cu 24-15 și U.R.S.S.

-------------- REZULTATE TEHNICE -----------------  
Simbătă

ROMANIA „A*
U.R.S.S.
ROMANIA „B*

TIMIȘOARA. 10 
(prin telefon). La 
capătul a 5 runde 
cu meciuri deo
sebit de spectacu
loase si de înalt 
nivel 
de a 22-a ediție a 
..Trofeului Car- 
pați“ la handbal 
masculin s-a în
cheiat. duminică 
seara. în sala Olimpia cu 
o strălucită victorie a hand- 
baliștilor români. în ultima 
rundă, in fata a peste 3 000 de 
spectatori prezenti în 
bune, echipa României a

tehnic, cea

1. ROMANIA „A*
2. U.R.S.S.
3. R.D. Germani
4. România ,.B“
5. S.U.A.
6. Suedia

CLASAMENT
5 5 0 0
5 4 0 1
5 3 0 2
5 2 0 3
5 10 4
5 0 0 5

Campionatele internaționale de lupte ale României

CU 21-18

- SUEDIA 24-15 (43—10)
- R.D. GERMANA 21-18 (11-6)
- S.U.A. 31-25 (11—12) 

Duminică
ROMANIA „A- - U.R.S.S. 21-18 (9-9) 
S.U.A. - SUEDIA 26—23 (12-12)
R.D. GERMANA - ROMANIA „B“ 27-25 (15-12)

tri- 
reu-

122- 92 
112- 98 
114-112 
117-181 
117-121 
101-119

10
8
6
4
2
0

SPORTIVII NOȘTRI: 14 TITLURI-DIN 20 POSIBILE
Desfășurate timp de trei zile în sala Floreasca din 

Capitală. Campionatele internaționale de lupte ale 
României, ediția a 23-a. la care au luat parte șl 11 
echipe de peste hotare, s-au încheiat ieri cu un fru
mos succes al sportivilor noștri — 14 victorii din 24
posibile.

Finalele de greco-romane, 
disputate la un bun nivel teh
nic. n-au oferit, in general, 
surprize. Cîteva relatări, in 
ordinea categoriilor... La cat. 
48 kg., pentru primele două 
locuri s-au întrecut sportivii 
sovietici A. Gurianov si N. 
Parfenov, victoria revenind 
primului. la puncte (9—3). 
Mihai Cișmaș (cat. 52 kg) l-a 
dominat net pe bulgarul N. Vi
dov, în fața căruia a cîștigat 
prin superioritate tehnică. 
Cu un final mai bun. Nicolae 
Zamfir (cat. 57 kg) l-a întrecut 
la puncte (8—4) pe Florin Dia- 
conescu. O decizie de arbi
traj. destul de discutabilă, l-a 
obligat pe Constantin Uțâ (cat. 
62 kg) să se mulțumească cu 
locul secund titlul revenind lui 
G. Skreabin (U.R.S.S.). Așa 
cum era de așteptat, campio
nul mondial Tapio Sipilla 
(Finlanda) s-a dovedit superior 
în finala categoriei 68 kg. cîș- 
tigînd prin „tus“ (min. •*) în 
fata lui Vasile Gheorghe. După 
ce a condus lejer la puncte 
(10—3). Ștefan Rusu (cat.

Vasile Andrei 
(greco-romane) — 
ciștigător merituos, 
in finala categori
ei 100 kg, in fața 
lui Vladislav Boy- 
ka (Cehoslovacia) 
Foto: I. MIHAICA

74 kg) a obținut victoria (min. 
4:15) prin descalificarea lui 
Peter Thătner (R. D. Germa
nă). O decizie asemănătoare, 
în min. 5:33. a tranșat (deo
camdată) .duelul" dintre Ilie 
Matei (cat. 90 kg) și Sorin 
Herțea. N-a lipsit însă prea 
mult să asistăm la o... dublă 
descalificare ! Ion Draica 
(cat. 82 kg) a întîlnit în fina
lă un adversar puternic. pe

Valeri Suhopluev (U.R.S.S.), 
Draica l-a condus cu 2—0 la 
puncte și în min. 4:12 arbitrii 
au dictat descalificarea luptă
torului sovietic. Foarte bun 
in evoluțiile anterioare. Va- 
sile Andrei (cat. 100 kg) a în
cheiat rapid si meciul final cu

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag 2-3)

șit — după un meci 
— să întreacă din 
campioana lumii. 
Uniunii Sovietice, cu

Felicitîndu-i i 
si ne antrenorii
Nedef, Radu Voina si Cornel

excelent 
nou pe 

echipa 
21—18.

ne handbaliști 
i lor Nicolae

Penu. subliniem faptul că a- 
ceastă întrecere internațio
nală. la startul căreia s-au a- 
flat forțe ale handbalului 
mondial, a confirmat ascensiu
nea echipei României nivelul 
său înalt, puterea sa de 'uptă 
în marile încercări.

ROMÂNIA „A" — U.R.S.S.
21—18. Partida dintre cele 
două echipe, neînvinse pînă 
la această întîlnire a fost aș
teptată cu un deosebit interes.

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare tn pag a 2-3)

Regata Snagov la caiac-canoe

OLARII Șl CUPLUL PATÎAICHIN
AU obiinut cin

Cea de-a 27-a ediție a Rega
tei Snagov la caiac-canoe s-a 
încheiat simbătă dimineață 
cu finalele probelor de f09 m. 
Si ultima reuniune a fost do
minată de sportivii noștri. Ei 
au cîștigat patru din cele «ase 
finale, cu un total de 9 victo
rii în 13 probe singurele probe 
pierdute fiind cele de caiac 
simplu si caiac dublu oe am
bele distante (500 si 1000 m). 
cîștigate de caiacistii din R- D. 
Germană (3) si Ungaria.

Iată un film al celor -ase 
finale de simbătă.

La caiac simplu. într-o cursă 
echilibrată, cu sosire strîn- 
să s-a impus Guido Beiling 
(R.D.G.). care i-a întrecut în 
ultimele lovituri de padelă pe 
Vasile Diba si Ion Birlâdcanu. 
îmbucurătoare revenirea. la 
30 de ani a fostului campion 
olimpic în fruntea specialiști
lor noștri de simplu.

La canoe simplu. De distan
ta preferată campionul mon
dial Costică Olaru a dominat 
cursa. cîștigînd cu autori
tate în fata tînărului Aurel 
Macarencu (o adevărată reve
lație) și a uriașului Andreas 
Knabe (R. D. Germană). După 
un început de sezon mai pu
țin convingător. Olaru ne do
vedește că și-a regăsit ambi
ția care l-a adus anul trecut 
în fruntea ierarhiei mondiale.

Foarte interesant duelul 
la caiac 4 fete între primul 
nostru echipaj (Constantin

SIMKhllV
DOUĂ VICTORII

Costică Olaru — învingător in 
ambele probe de canoe simplu 

Foto: D. NEAGU

— Marinescu — Ștefan — lo
nescu) și puternica ambarca
țiune a R. D. Germane. Dună 
un start ezitant, fetele noastre 
au refăcut diferența aflîndu- 
se apoi, pînă la 40—50 m (le 
sosire, pe același plan cu ad
versarele lor. pentru a se des-

Vladitnir MORARU

. (Continuare in pag. 2-3)



Tu derby-uî celei de a 17-a etape a Diviziei ,,R“ de rugby tFinalele republicane de judo ale seni

FARUL ÎNTRECE PE DINAMO (12-10)
Etapa a 17-a a Diviziei „A" de rugby consemnează un succes 

aproape pe toată linia al echipelor-gazdă, excepție făcind par
tidele de la Timișoara, unde „Poli" n-a rezistat XV-lui Griviței 
Roșii și cea de Ia Suceava, unde C.S.M. pierde surprinzător în 
fața Gloriei PTT Arad...

FARUL 
DINAMO 
(3—3). CONSTANȚA. 10 (prin 
telefon). Derby-ul etapei a 
fost urmărit de mai bine de 
4 000 de spectatori. După o 
primă repriză de mare uzură, 
de dispută încordată la nivelul 
Înaintărilor, a urmat o a 
doua jumătate de meci 
tensionată, cu răsturnări de 
situații si acțiuni vivace. iutL 
Farul a construit mai mult a 
avut un travaliu superior si se 
poate spune că a meritat vic
toria. deși partenera sa ruti
nată. i-a dat destule emoții, 
mai ales, in ultimele 20 de 
minute. Ce a fost Dină atunci? 
O fază incisivă cu Motreseu 
oprit in extremis, margine si 
l.p. pentru gazde trans
formată de NASTASE. 3—0 
pentru Farul (min. 11). A 
egalat I. CONSTANTIN (min. 
17). printr-un drop de 
40 m ! Apoi, cei doi realiza
tori vor rata citeva 
Una. a bucurestenilor. de 
centru (min. 23) a lovit bara !

Farul a început în iureș re
priza secundă. în min. 43. un 
Sut înalt inteligent bătut 
de Lungu. e urmărit Florea. 
Acesta ..urcă" in viteză, dar 

de
și 
o 

în
__ 45)

ambii
PETRE

CONSTANȚA - 
BUCUREȘTI 12—18

la

situatii. 
la

nu ii pasează in momentul 
eisiv. lui Motreseu. (liber) 
este scos in margine, la 
palmă de but... Vor marca, 
schimb. NASTASE (min. 
Si N. DINU (min. 49) 
din drop respectiv 
(min. 65) din l.p. Constănte- 
nii au mai avut alte două faze 
ofensive. dar n-au reușit 
eseul așteptat de public, lu
cru pe care avea sâ-1 realizeze 
Dinamo : Paraschîv. plecat
la atac, la mină din propriul 
„22“. un mol la centru, minge 
scoasă de lider, pase pînă 
ALDEA. care.
Dicior greșit . ___
rului. s-a dus glonț în eseu : 
9—10 în min. 70. Finalul 
a fost realmente pasionant. 
S-a muncit mult, de o 
Si de alta. si. în min. ' 
minge scoasă clar de 
mada Farului aiunge la J 
TASE. care execută un 

sigur, de la 40
12—10

STEAUA — SP. STUDEN- 
TESC-CONSTRUCȚU 33—6
(21—0). Chiar si fără doi ti
tulari (Rădulescu si Vărzaru). 
Steaua a reușit să se desprin
dă lejer în cistiaătoare. în- 
tr-o partidă in care mai bine 
de 60 de minute s-a impus cu 
autoritate. Perfecta conlu
crare dintre pachetul de 
înaintași si linia de treisfer- 
turi a asigurat XV-lui militar 
omogenitatea si forța de 
percuție necesare oentru a 
ajunge, aproape fază de fază, 
în „22“-ul advers si. mai mult, 
pentru a finaliza nu mai pu
țin de 5 eseuri înscrise in or
dine de GIUCAL (min 13). 
DAVID (min. 32). HODORCA 
(min. 40) ȚEPURICĂ (min. 63) 
și MURARIU (min. 71) toate 
transformate de D. ALE
XANDRU care a fost si au
torul unei l.p.. chiar la 
ceDutul partidei 
chioa militară a 
nă... repetiție in 
timelor partide 
nat. restanța 
CEMIN. la Baia Mare, 
miercuri si cea 
pentru titlu, cu Dinamo, 
minica viitoare, 
că deține o formă excelentă. 
Vizibil marcată de superio
ritatea adversarei sale, 
studențesc Construcții a 
tionat timid incoerent, 
după pauză studenții 
vut citeva sclipiri de 
iiu. cind au si înscris ____
de onoare (prin VINTILĂ. în 
min. 49. COJOCARU a trans
format). Ei au ratat trei l.p. 
din poziții favorabile (una. 
cea din min. 74. a lovit bara !). 
A arbitrat satisfăcător M. 
Voina — Brașov.

Tiberiu STAMA

in- 
(min. 3). E- 
făcut o bu- 
vedere.i ul- 

din eampio- 
cu Știința 

** . de
decisivă 

du- 
demonstrind

Sp. 
ac- 

Abia 
au a-

orgo- 
eseul

la
Drinzînd pe... 

defensiva Fa-

parte
75. o 

eră-
NAS- 
drop 

I de 
pentru Farul, 

Arbitrul I. Va-

elegant, 
metri : 
rezultat final, 
silică — București a condus în 
general bine formațiile :

: Gh. Fiorca —
Lungu. Holban. Mo- 

Năstase N. Dinu —

FARUL:
Pllotschi. 
trescu — I
Varga (min. 65 Marcu). Galan, 
Nache — Dumitru FI .Constan
tin — Ionită. Grosu. Mușat 
(min. 55 Opriș).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
C.S.M. SIBIU 15—6 (6—6). Joc 
disputat în care gazdele au 
fost superioare la grămadă. 
Realizatori: LUCA — 5 . l.p.
și respectiv LEORDEAN — 
eseu transf. de SĂRARU. A 
arbitrat Al. Pavlovici — Bucu
rești (P. Cornea, coresp.).

„POLI" TIMIȘOARA — 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE 0—9 
(0—3). Partidă modestă în care 
oaspeții și-au aoroDriat victo
ria prin 3 l.p. Autor, TUDO- 
SIE. A condus C. Stanca — 
Constanța (C. Crețu, coresp.).----- -   ȘTIINȚA

13—0
a 

pe

DINAMO : Petre — Chiri - 
cencu. Marghescu. FI. Io- 
nescu. Aldea — I. Constantin 
Paraschiv — Stoica (min. 55 
Gh. Marin). Borș. Zafiescu II 
— Veres. Caragea — Turlea, 
Ion. Gheorghe.

„POLI” IAȘI 
CEMIN BAIA 
(4—0). Victorie 
gazdelor, foarte 
înaintare. Oaspeții ; 
cat un joc dur. Au 
SIGNEANU și PETRE 
un 
l.p. 
dus 
(M.

MARE 
meritată 

active 
au practi- 

i înscris: 
cite 

eseu și M. MITITELU — 
și transformare. A con- 
Th. Witting — București 
Macovei, coresp.).

Seria a ll-a

Geo RAEJCHI
VULCAN — UNIV. 

FEBR. CLUJ-NAPOCA
16

10—6

INTERNAȚIONALELE DE ATLETISM
(Urmare Itn cao 1)

bicci, in ultima vreme rezul
tatele sînt de înalt nivel. Con
firmînd revenirea in for
ma care a consacrat-o in 19)12. 
Văii Ionescu a sărit 7,09 m. 
întreeînd-o cu 1 cm De record
mana mondială Anișoara 
Stanciu. Acesta este al doi
lea rezultat din cariera cam
pioanei europene (după 7,20 
m Ia 1 august 1982). jar victo
ria asupra Anișoarei este pri
ma pe care o obține Vali din 
toamna anului 1982. Anișoa- 
ra Stanciu _ a condus cu 7,03 
m, reușiți în prima încercare. 
La a cincea săritură ea a iz
butit 7,08 m, pentru ca ime
diat Vali Ionescu (cel mai 
bun rezultat de pînă atunci, 
6,85 m) să aterizeze la 7,09 m.

Tot în șirul rezultatelor de 
„top" se înscrie, desigur, și 
cel al cîștigătoarel la arun
carea discului, cehoslovaca 
Zdenka Silhava, 69,82 m.

în sfîrșit, tot simbătă, tînă- 
rul Sorin Tirichiță (antrenor 
Constantin Mușat) și-a corec
tat de două ori recordul na
tional la aruncarea greutății, 
18,57 m și 19,07 m.

Reuniunea de duminică n-a 
mai avut, parcă, aceeași den- 
litate a performanțelor, deși 
n-au lipsit rezultatele de va
loare. Cristieana Cojocaru 
(antrenor Nlcolae Mirițescu), 
la prima cursă de garduri In 
•cest an, și-a îmbunătățit re-

cordul național stabilit anul 
trecut în finala C.M. de la 
Helsinki, alergînd 56,06 s. In
tr-o cursă solitară, Maricica 
Puică a alergat 8:43,20 pe 3000 
m, promițător pentru prima 
evoluție din acest an, iar 
Doina Melinte a fost crono
metrată cu 1:59,02 la 800 m, 
confirmînd rezultatul din ajun 
de la 1500 m. Campioana o- 
limpică Maria Caridad Colon 
(Cuba) a dominat clar între
cerea aruncătoarelor de suliță 
(67,16 m), iar Mihaela Loghin, 
cu 20,51 m la greutate, se a- 
propie de obiectivul propus: 
dincolo de 21 m.

Rezultatele tehnice de SIMBA- 
TA : bărbați : 100 m : Anri Gri
goriev (Bulgaria) 10,76, B. Bîci- 
varov (Bulgaria) 10,89, C. Mar- 
gău (Steaua) 10,97, V. Suciu (Di
namo) 11,04 ; 400 m : Roberto
Ramon (Cuba) 46,49, N. Alfonso 
(Cuba) 46,57, J. Niamela (Fin- 
landa-TUL) 47,79, M. Damian 
(Poli Timiș.) 47,97 ; 110 mg : Ion 
Oltean (Știința C-ța) 14,23, z. 
GyOngyossl (IEFS) 14,28, L. Pă- 
ciolanu (Muscelul C-lung) 14,57,
L. Giurgian (Dinamo) 14,82 ; tri
plu : Bedros Bedrosian (Dina
mo) 17,27 m — record național 
(v.r. 17,18 m Carol Corbu 1971),
M. Ene (Steaua) 16,73 m, M. 
Bran (Știința Bacău) 16,27 m, 
V. Dima (Steaua) 16,04 m ; înăl
țime : Sorin Matei (Dinamo) 2,34 
m — record național (v.r. 11 a- 
parțlnea cu 8,Si m din acest 
an), C. Militant 8,84 m, D. Kat- 
tls (Grecia) 8,80 m, Liu Yum- 
peng (R. p. Chineză) 
Eug. Popescu (Steaua) 
prăjină : Dan Ganea 
4,00 m, R. stlnescu

2 13 m, 
2,11 m ; 
(Steaua) 
(Steaua)

(3—0). Meci-spectacol in care 
gazdele și-au concretizat su
perioritatea prin 2 l.p., autor 
DINU și un eseu înscris de 
PAVEL. Oaspeții au redus din 
handicap prin LEOCA eseu 
transformat de RACEANU. A 
arbitrat bine FI. Zamfircscu — 
Constanța (D. Moraru — Sliv- 
na). 1

C.S.M. SUCEAVA — GLO
RIA PTT ARAD 13—15 (4—9). 
Oaspeții, mai deciși, au cîști- 
gat meritat. Realizatori: GRI- 
GORAȘ — eseu și LIVADA- 
RU — 2 drop și l.p. pentru» 
gazde, ASMARANDEI — 2
l.p. și o transf., LECA — eseu 
și drop pentru oaspeți. A ar
bitrat V. Chirondojan — Con
stanța (I. Mindrescu, coresp.).

RAPID BUZĂU — M.G. O- 
LIMPIA 23—9 (16—9). Gazde
le au dominat copios, apro- 
priindu-și o victorie prețioa- 

marcat: PASCU — 2 
CAPMARE — eseu 

GOMOESCU — 2 drop 
resp. VACARU 3 l.p.

Huștiu —

să. Au 
eseuri, 
transf.. 
Și 1-P, 
A arbitrat Gh. 
București (D. Soare, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR
— RULMENTUL BlRLAD 
9—8 (9—0). Victorie clară a 
gazdelor realizată de BRATU
— eseu ‘ 
și l.p A 
București 
resp).

T.C. IND. MIDIA — RAPID 
BUCUREȘTI 18—6 (6—8).

In clasament conduce Dina
mo București cu 49 p urmată 
de Steaua cu 46 p (un meci 
mai puțin
R.C. Grivița Roșie cu cite 37 p.
• Restanța Știința CEMIN 

Baia Mare — Steaua, din eta
pa a 12-a, se va juca miercuri 
13 iunie, prima echipă fiind 
gazdă.

și DOSAN — transf. 
arbitrat P. Soare — 
(M. Vilceanu, co-

jucat), Farul și

CEMIN

TG. MUREȘ, 10 (prin tele
fon». Finalele campionatelor re
publicane individuale de judo 
ale seniorilor au continuat sîm- 
bătă si duminică. în frumoasa 
Sală a sporturilor din localitate, 
cu meciuri de ridicată factură 
tehnică, cu dispute aprige si 
spectaculoase. După multi ani 
de dominare autoritară a dina- 
movistilor bucuresteni. iată că la 
a 16-a ediție, cea mai bună com
portare au avut-o tinerii 
la secția judo (înființată 
trecut) 
trenori 
Petrol), 
titluri 
Ștefan Nagy (cat. ușoară), 
bătă si loan Pușcașu (open) 
duminică, precum și locul întîi 
în clasamentul pe cluburi si a- 
sociații sportive.

Iată citeva amănunte de la 
ultimele întreceri. Simbătă și-au 
disputat întiietatea finalistii de 
la trei categorii. La superușoa- 
ră (32 concurenti) Viorel Roșu 
(Constr. ‘Alba Iulia) și-a înscris 
in palmares cel de al patrulea 
titlu de campion. La cei 28 de 
ani ai săi. Roșu a luptat cu 
dezinvoltură în toate partidele, 
detașîndu-se clar de fiecare 
dată. In meciul decisiv el l-a 
învins la puncte (waza-ari) pe 
pe Mihai Iulian (Nitramonia 
Făgăraș). Clasament : 1. Viorcl 
Roșu. 2. M. Iulian 3. Gh. Ccn- 
tiu (Nitramonia) si S. 
(Dinamo Buc.). 
(25) juniorul 
revelație încă 
cut. cind a 
coul de campion, 
succesul și la această ediție. 
Numai 45 de secunde i-au fost 
necesare stelistului pentru a-1 
învinge prin ippon pe Gavril 
Mateiaș (A.S.A. Tg. Mureș). 
Clasamentul : 1. Ștefan Nagy,

a clubului Steaua 
Gheorghe Uie si 
care au cucerit 
de campioni

i die 
anul
(an- 
Ioan 
două 
prin 
sîm-

Lazăr
La ușoară 

Ștetan Nagy, 
de anul tre- 
îmbrăcat tri- 

a repetat

2. G. Mateiaș. 3. I. Mihalache 
(Politehnica Iași) si A. Faur 
(Dinamo Buc ). Tot simbătă au 
concurat si semimijlocii (28). 
Cum era de așteDtat. Mircea 
Frătică (Nitramonia). care din 
1978 a urcat la toate edițiile 
pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului a cucerit specta
culos si al șaptelea titlu. In 
finala cu Doru Puțan (Steaua), 
după citeva momente de luptă 
pentru pr-ză. Frătică și-a adju- 
judecat victoria înainte de limi
tă. prin ippon. Clasamentul : 1. 
Mircea Frătică, 2. D. putan, 3. 
L. Zah (A.S.A. Tg. Mureș) și R. 
Tanca (C.S.S. Spartac Oradea).

Duminică au avut lc-c fina
lele la ultimele două categorii. 
Firește, cu deosebită atentie au 
fost urmărite confruntările de la 
semiușoară (31). în cadrul că
reia se aflau dinamoviștii bu
curesteni Constantin Niculae si 
Ilie Șerban, și unul și altul în
dreptățiți să-și dispute f 
categoriei. Aflati în serii 
rite. Șerban si Niculae 
depășit toți adversarii și 
ajuns să susțină partida derby. 
Cind au intrat ce tatami. în 
tribune era liniște desăvîrsită. 
Toată lumea aștepta fie repli
ca foarte tînărului judoka Ilie 
Șgrban. fie pe cea a fostului 
campion european. Constantin 
Niculae. Prudentă si la unul și 
altul. încercări mai multe de 
atac din partea lui Șerban. „pa
rate" cu măiestrie însă de Ni
culae. dar pe nesimțite timpul 
de luptă a trecut, rezultatul 
fiind egal. Arbitrii au acordat 
in unanimitate victoria prin 
yusei-gachi (superioritate teh
nică) lui Șerban. Clasamentul : 
1. Ilie Șerban, 2. C. Niculae.
3. St. Moldovan (Constr. Alba 
Iulia) și D. Drîmbe (Rapid 
Arad). La open (17) mare sur-

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE LUPTE ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag 1)

Boyka 
a 
1:41.

(U.R.S.S.) 
categoria 

după victoria 
descalificare.

Jerzy

(Cenoslova- 
dispus prin 

Vladimir 
pe 

+ 100 
obținută, 
în fata 

Choroman-

Vladislav 
cia). de care 
„tuș" in min. 
Grigoriev 
primul loc la 
kg. 
prin ___
polonezului 
schi.

După un 
concludent 
luptătorii de la .libere" 
manifestat mai multă 
în întîlnirile finale 
zînd 8 victorii. unele 
meciuri 
loase. Mai puțin 
Gheorghe Ncagoe (cat. 43 kg) 
a cîstigat la puncte (3—0) in 
fata lui Nicu Hîncu titularul 
categoriei. Dorinei Bîrcu (cat. 
52 kg) a ocupat primul loc 
crin neprezentarea 
sarului" — fratele său 
Gheorghe Bîrcu. La 
de puncte (4—4). dar 
ultima acțiune tehnică. Berndt 
Bobric (R. D. Germană) a ob
ținut decizia în întilnirea

mai puțin 
„preliminarii", 

au 
ambiție 

reali- 
după 

deosebit de spectacu- 
Mai puțin scontat.

început 
în

„adver- 
mai mare 
egalitate 
realizind

ss

4,80 m, A. Aștilean (Steaua) 4,40 
m : greutate : Sorin Tirichiță
(Metalul) 19,07 m — record na
țional (v.r. 18,42 m îl aparținea 
din acest an), O. Rossides (Ci
pru) 17,59 m, M. Andrușcă 
(CSM Suceava) 17,37 m ; suliță : 
Dumitru Negoiță (Steaua) 83,96 
m, N. Roată (IEFS) 81,70 m, O. 
Sandru (Poli. Timiș.) 78,03 m, 
T. pîrvu (Steaua) 77,50 m ; fe
mei : 100 m : Natalia Caraiosi
foglu (Rapid) 11,72, Lucia Mili- 
taru (Steaua) 11,82, Otilia Gre- 
cescu (Steaua) 12,02 ; 400 m : Ka
tia Ilieva (Bulgaria) 52,20 m, 
Maria Samungi (Rapid) 52,63, E- 
lena Lina (CSM Craiova) 53,21 ; 
1 500 m : Doina Melinte (Știința 
Bacău) 3:58,1, Fița Lovin (CSU 
Galați) 4:01,7, Maria Simeanu 
(Poli. Timiș.) 4:06,2, Maria Radu 
(CSM Craiova) 4:06,3 ; 100 mg : 
Liliana Năstase (CSU Galați) 
13,31, Ilona Pîrvu (Rapid) 13,88, 
Coculeana Oltean (Știința C-ța) 
14,04, Daniela Bizbac (Viitorul) 
14.15 ; lungime : Vali Ionescu
(Rapid) 7,00 m, Anișoara Stanciu 
(Steaua) " ~ ’
(Steaua) 
(R.D.G.) 
(Metalul 
Năstase 
Silhava 
Maritza 
m, Jitka 
62,20 m,
mo) 61,60 m, Florența Crăciunes- 
cu (Steaua) 61,32 m !, Mariana 
Ionescu-Lengyel (CSM Craiova) 
81,00 m ; 1 500 m : Constantin
Roșu (Steaua) 3:47,47, E. Enă- 
chioiu (CSM Suceava) 3:47,99, K. 
Kannanen (Flnlanda-TUL) J:
48.10 ; 10 000 m : GyBrgy Marko 
(Steaua) 28:41,67, I. Floroiu (Fa
rul C-ța) 88:43,52, Gh. Zaharia 
(Oțelul Galați) 29:05,17.

Rezultate de DUMINICA : băr
bați : 200 m : Viorel Suciu (Dl- 

. namo) 21,87, G. Scholler (CSU 
Galați) 22,06, C. Hăpăianu (IEFS)
28.11 ; 800 m : Petru Drăgoescu 
(Jiul Petroșani) 1:40,05, M. Ră-

7,08 m, Gina Ghioroaie
6,61 m, Siegrun Siegel
6,55 m, Marieta Ucu 

Huned.) 6,34 m, Liliana 
6.32 m ; disc : Zdenka 
(Cehoslovacia) 69.82 m,
Marten (Cuba) 65,82 

Prouzova (Cehoslovacia) 
Daniela Costian (Dina-

finala 
dife- 
și-au 

i au

cu Ismet Mchmclov (Bulga
ria). Traian Marinescu (cat. 
62 kg) — cîstigă prin superio
ritate tehnică (16—4) la Mă
ricel Nanu. A urmat meciul 
cu cele mai multe... puncte : 
28 !. cel dintre bulgarul Dimi- 

ȘÎ 
jn- 

la 
care

ter Stankov (cat. 58 kg) 
Costin Dănăilă, primul 
yingător cu 17—11. Apoi 
cat. 74 kg — o întîlnire 
merita un premiu de frumuse
țe. La capătul ei. Constantin 
Damaschin (cat. 74 kg) 
învins la puncte (12—11) 
polonezul Kriystian Rajman. 
La celelalte categorii : 82 kg 
— Constantin Mărăscu b.p. 
(4—1) pe Andrei Radomski 
(Polonia) : 90 kg — Gheorghe 
Broșteanu b. tus (min. 2) oe 
Ion Ivanov ; 100 k.g — Vasile 
Pușcașu b.p. (7—5) pe Aii 
Aliev (Bulgaria) : +100 kg — 
Andrei Ianko b. dese. fmin. 
4:30) pe Matyas Hiene (R. 
Germană).

Conform regulamentului, în 
zul în care la o categorie 
greutate participă mai mulți 
luptători clin aceeași țară, punc-

l-a 
pe

D.

ca
de

dos (Dinamo) 1:48,28, M. Damian 
1:49,42, C. Ene (Poli. Timiș.) 
1:49,91; 5 000 m: Eugen Enăchlolu 
13:53,4, G. Marko 13:58,4, Gh. Za- 
hariă 13:59,2 ; 400 mg : Iloria To- 
boc (Steaua) 50,91, C. Irimescu 
(Șt. Bacău) 52,48, K. Vecernikov 
(Bulgaria) 53,01, D. Sipoteanu 
(Mușcelul C-lung) 53,11 ; lungi
me: Gheorghe Cojocaru (Steaua) 
7,83 m, L. Budur (Steaua) 7,66 
m, V. Dima (Steaua) 7,58 m ; 
disc : ion Zamfirache (Dinamo) 
65,18 m, I. Nagy (Steaua) 63,54 
m, S. Turbă (Steaua) 53,90 m, 
St. Korpoș (Dinamo) 53,68 m ; 
ciocan : imre Szitas (Ungaria) 
74,40 m, J. Vida (Ungaria) 74,18 
m, T. Tanczl (Ungaria) 73 82 m, 
Al. Meheș (Dinamo) 71,68 m, T. 
Stan (Dinamo) 71,42 m ; 3 000 m 
obst. : Vasile Bichea (CSM Si
biu) 8:26,56, A. Barbu (ASA Si
biu) 8:44,06, M. Bălan (Oțelul 
Galați) 8:49,19, I. Marcu (Tirna- 
vele Blaj) 8:52,30 ; Femei : 200
m : Katia Ilieva (Bulgaria) 23,77, 
Natalia Caraiosifoglu 23,92, Lu
cia Mllltaru 23,97 ; 800 m : Doi
na Melinte 1 :59,02, Maria Simea- 
nu 2:00,27, Ianka Timova (Bul
garia) 2:01,53, Ella Kovacs (Mi
nerul Deva) 2:02,24 ; 3 ooo m :
Maricica Puică (Olimpia) 8:43,20, 
Elena Fidatov (Delta Tulcea) 
8:54,71, Ratka Naplatova (Bulga
ria) 8:56,62, Iulia Ionescu (Ști
ința Bacău) 8:58,23 ; 400 mg :
Cristieana Cojocaru (CSM Cra
iova) 56,06 — record național 
(v.r. de 56,29 s II aparținea de 
anul trecut), Nicoleta Vornicu 
(Voința) 57,59, Silvia Kirchner 
(R.D.G.) 57.64 m ; înălțime : Ni- 
cullna Vasile (Dinamo) 1,88 m, 
Georgeta Mihalcea (Poli Iași) 
1,88 m, Monica Matei (Metalul) 
1,84 m ; greutate : Mihaela Lo
ghin (CSM Craiova) 20.51 m, E- 
lena Sarria (Cuba) 20,25 m, Si
mona Andrușcă (IEFS) 17,11 m ; 
suliță : Maria Caridad Colon 
(Cuba) 67.16 m. Eva Z6rgS-Ra- 
duly („U" Cîuj-Napoca) 62,28 m, 
Mayra Vila (Cuba) 61,44 m.

tează doar unul singur, cel mai 
bine clasat.

GRECO-ROMANE. Cat. 48 kg :
1. A. Gurianov (U.R.S.S.) 2. N.
Onica (Româniă) 3. K. Mundres- 
ki (Polonia) ; cat. 52 kg : 1.
M. cișmaș (România) 2. N. Vi
dov (Bulgaria) 3. R. Keller 
(R.D.G.) ; cat. 57 kg : 1. N. Zam
fir (România) 2. S. Zabeivorota 
(U.R.S.S.) 3. T. Mieczyslaw (Po
lonia) ; cat. 62 kg : 1. G. Skrea- 
bin (U.R.S.S.) 2. C. Uță (Româ
nia) 3. ‘ - ---------- - --------- -
cat. 68 
landa) 
nia) 3. 
cat. 74 
nia) 2. 
R. Foytih 
82 kg : - ______
2. V. suhopluev (U.R.S.S.) 3. _. 
Boguslav (Polonia) ; cat. 90 kg :
1. I. Matei (Rmânia) 2. V. Po
pov (U.R.S.S.) 3. T. Hannulla
(Finlanda) ; cat. 100 kg : 1. V. 
Andrei (România) 2. V. Boyka 
(Cehoslovacia) 3. D. Dobri (Bul
garia) ; cat. +100 kg : 1. V. Gri
goriev (U.R.S.S.) 2. D. Boguslav 
(Polonia) 3. R. Codreanu (Româ
nia).

„LIBERE". Cat. 48 kg : 1. Gh. 
Ncagoe (România) 2. D. Aren
daș (Cehoslovacia) 3. E. Szalega 
(Polonia) ; cat. 52 kg : 1. D.
Bîrcu (România) 2. J. Bozek (Po
lonia) 3. B. Serifov (Bulgaria) ; 
cat. 57 kg : 1. B. Bobrich
(R.D.G.) 2. i. Mehmetov (Bulga
ria) 3. V. Buclea (România) ; 
cat. 62 kg : 1. Tr. Marinescu 
(România) 2. R. Lutz (R.D.G.)
3. A. Sapriev (Bulgaria) ; cat. 
68 kg : 1. D. Stankov (Bulgaria)
2. C. Dănăilă (Pvomânia) 3. o.

z Packelser (R.D.G.) ; cat. 74 kg ■ 
L C. Damascbiii (România) 2. 
K. Rajman (Polonia) 3. R. Dud- 

’ cat- 82 : Lc. Marăscu (România) 2. A. Ra- 
(Polonia) 3. G. Kugel 

(R.D.G.) ; cat. 90 kg : 1. Gh.
Broșteanu (România) 2. M îs- 
mailov (Bulgaria) 3. J. Weather- 
mann (S.U.A.) ; cat. 100 kg : 1. 
V. Pușcașu (România) 2. A. Aliev 
‘®ulg??a) 3- S. Setter (S.U.A.) ; 
cat. +100 kg : I. A. ianko (Ro- 
w 2' M' HiePC (R.D.G.) 3.
R. Vodurka (Cehoslovacia).

A. Schlomske (R.D.G.) ; 
kg : 1. T. Sipilla (Fin- 

V. Gheorghe (Roraâ- 
Schlomske (R D.G.) ;

1. Șt. Rusu (Româ- 
Thătner (R.D.G.) 3.
(Cehoslovacia) ; cat. 
I. Draica (România) ------------- D

2. 
T.
kg : 
P.

1.
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nriză : camp 
cut. Mihalac 
Buc.), cu. to 
a se reabilita 
de la catego 
s-a clasat, re 
5. a pierdut 
nala cu Ion

. Clasamentul : 
M. Toma. 3. 
monia) si 
Alba Iulia). 
cluburi si « 
1. STEAUA 
București 30, 
24 p. 4. Const 
5. A.S.A. Tg. 
Politehnica I

„TR
(Urmare

Urma să se v 
cupa mondial 
trecut cind e 
reușit să cîșt 
vingînd de
Uniunii Sovie 
acum lidera 
dial. Ceta^do 
cate de emoti 
pate, au corni 
orimul sfert 
și-au revenit,
care le-au rid 
acestui sport 
de minute, ce 
niște a^^testi 

echipa ^Wasti 
dă. conducîn
s-a reechilibr 
la pauză cons 
litatea : 9-
doua a aparii 
selecționatei 
care a condus
12—10 (în min 
min. 40) 1
17—14 (min. 5 
60). Atuurile 
fost jocul bu 
mereu activ, m 
gresiv spre o 
deraniîndu-i 
pe partenerii 
construirea a 
ales, în finaliz 
fensivă Va, 
tot timpul 1 
rătorilor so 
excelentul i 
n-a putut mar 
luri din ajțiu 
fiind din ar un 
Concentrarea 
Stingă a lăsat 
acțiune lui M 
mai bi, 
torul | 
nu-1 ui.
nu, care astăzi 
lent poarta ec 
Calm si mereu 
mingii el a re 
Șansele lui A 
ghin si coechipi 
o partidă domi 
tactic de repre 
tră.

Au înscris : D 
gă 8, Boros 2. 
Voinea 1 — p 
„A" : Ampilogo 
Gaghin 3. Rima 
Kidiaev 1 
Au arbitrat foa 
Anthonsen si 
(Norvegia).

S.U.A. — SU 
partidă care a p 
prin faptul 'Că. 
cu deplin rang 
ambele formații 
handbal „curat".

Echipa S.U.A. . 
te bine, a ajuns 
6—1 în min. 8. 
sia că se va-1?n 
fața formației si 
de cei mai buni 
cantul B. Jilssen 
Holgren. Numai 
handbaliști suede:

jiij^angai

îNBn pe

AUTOTUR'SME 
1300", EXCURSII !f 
IMPORTANTE SI 

BANI

se pot obțin

TRAGEREA SPE
PRONOEXPF

BANI AUTOTURISME EXCURSII

miercuri 13 iu
Se extrag 38 d 

în 3 faze. Particif 
face eu 6 lei va: 
eu 25 lei varianta 
tim că, in cazul 
participant nu p< 
excursia ciștigată, 
contravaloarea e>

J



M. ROMAȘCANU (Dinamo) CAMPION IA CICIISM-FOND |

NERAL
anul tre- 

a (Dinamc 
ta sa de 
insuccesul 

>cie). unde 
ne locul 

ldon și fi- 
(Steaua). 

Pușcașu, 2. 
n (Nitra- 
>i (Constr. 
entul pe 

sportive : 
Dinamo 

Nitramonia 
Iulia 22 p,
13,5 p, 6. 

p.

DVEANU

CIMPULUNG MUȘCEL. 10 
(prin telefon). Fondul-, ultima 
probă a campionatelor naționale 
de ciclism, ne-a condus pe un 
traseu de o rară frumusețe, 
preciat ca atare de toți cei a- 
flați în mașinile însoțitoare, dar 
de calvar pentru rutierii aflați 
în lupta pentru titlu. S-a urcat 
Mateiașul, s-a coborît în trombă 
pe Valea Dragoslavelor, s-a es
caladat Posada Rucărului, ca 
apoi sâ se plonjeze spre Podul 
Dimbovicioarei, de unde din nou 
urcuș, lung, ^nevoios, pînă sus, 
la Fundata. De aici, cicliștii s-au 
avîntat vijelios la vale, pînă la 
Bran, la castel, de unde întreaga 
caravană a făcut cale întoarsă, 
urcatul acelorași masive făcîn- 
du-se pe versanții nordici. 118 
km de goană, la capătul cărora 
cel mai bun cățărător, cel mai 
rezistent și tenace s-a dovedit 
Mircea --------;------- —-------
București), cîștigătorul 
natului național de fond, datori
tă unui „contratimp individual*4 
de peste 100 km.

întrecerea a debutat cu o lo-

Romașcanu

a-

(Dinamo 
campio-

vitură de teatru. De îndată ce s-a 
semnalizat plecarea, atunci cind 
cicliștii nici nu se instalaseră 
bine în șa din grup a țișnit ca 
o furtună o siluetă cu capul in 
ghidon. Era Romașcanu. „Să fie 
o glumă a ciclistului dinamovist" 
— se întrebau toți. Glumă ! Sus, 
pe Mateiaș, după numai 10 km de 
goană, Mircea avea un avans de 
1 minut față de pluton. Pe Posada 
Rucărului avansul a crescut la 3 
minute, iar la Bran, la punctul de 
întoarcere — 3,30 min. De aici
înainte întrecerea nu va mai a- 
vea istoric. în vîrful Mateiașului, 
fugarul avea 5 minute avans, 
iptrînd în Cîmpulung Mușcel 
unul singur.

CLASAMENTUL ____
Mircea Romașcanu (Dinamo) 
15:01 — campion național
fond ; 2. ’ —
3 h 17:02 ;
3 h 19:15 ; 
(Dinamo) ; 
namo) ; 6. o. 
talul Plopeni)

FINAL :

de

EUL LA
19 1)

ipă Sv.per- 
noiembrie 

României a 
leul. in- 
>ri echipa 
care este 
ului mon-
îatitwnar- 
?cum cris- 

greseli în 
dar apoi 

1 calitățile 
n fruntea 
ap de 25 
ă protago- 
y ^Vners 
u vHP noi 
ie aesprin- 
—5. jocul 
ă din nou. 
iu-se ega- 
epriza a 

întregime 
noastre, 

imanentă • 
13—11 (in 

(min. 47), 
—17 (min. 
lorilor au 
nărare si 
nobil si a- 
u balonul, 
permanentă 
recere în

CARPAȚI"
nit, apropiindu-se pînă la un 
gol (8—7 pentru S.U.A.) și 
apoi, cu un extraordinar final 
de repriză, au înscris 3 goluri 
în 30 de secunde, terminînd la 
egalitate prima parte a meciu
lui. La reluare handbaliștii de 
peste Ocean au... accelerat din 
nou, s-au distanțat pînă la 5 
goluri 
apoi, 
parte 
vervă 
obținut o victorie 
înscris : Lash 9,
3, Schneeberger 3, Buehning 2, 
Stors’ 2, Djokovici 1, McVein 1

(18—13 in 
beneficiind, 
a meciului, 
a lui Lash

min. 38) și 
în ultima 

de deosebita 
și Goss, au 
meritată. Au 

Goos 5. Kirk

PREMII SPECIALE
Golgeteri : 1. Vasile Stingă 

(România) 39 de goluți înscrise, 
2. Peter Lash (S.U.A.) — 39 go
luri, 3. Mircea Grabovschi (Româ
nia) — 35. Cel mai bun jucător : 
lurîi Șevțov (U.R.S.S.). Cel mai 
bun portar : Alexandru Buligan 
(România). Cupa fair-ploy : re
prezentativa S.U.A.

I
I
I
I

I.
3.
4.
5. 
O.

1.
3 h 

. de
Gancea (Dinamo) 
O. Calea (Steaua) 
V. Constanți nescu 
C. Căruțașu (Di- 
Dumitrache (Me- 
— același timp.

Gh. ȘTEFĂNESCU

HANDBAL

I
I
I
I
I

or si. mai 
lor. In o- 
gjL a fost
Aia apă- 

astfel că 
handbalist

ecît 4 go- 
elehdte , 4 
le la 7 m. 
• Vasile

liber de
Dumitru,

părat exce- 
României.
traiectoria 

imtitor din 
pgov. Ga- 
lor. A fost 
mai ales 
tiva noas-

ru 8. Stîn- 
rău 2, M. 
i România
Se^țov 5, 

2, Belov 2, 
u U.R.S.S. 
bine Terje 
id Bolstad

— pentru S.U.A. ; Olafsson 5, 
Oberg 4, Sjogren 4. Lindau 3, 
Ebinge 3, P. Jilssen 2, Carlsson
1, Hansson 1. Au arbitrat bine 
R. Iamandi și Tr. Ene (Româ
nia).

R. 
nia 
Ie 10 
emoție, handbaliștii 
au dat replica așteptată și oas
peții au condus cu 5—1 (în 
min. 5) si cu 6—2 (în min 8). 
Dar. pe fondul unui 
bun. activ în apărare 
în intervenții, echipa 
redus din handicap.
o aplaudată egalitate , 
min. 16). după care chiar dacă 
handbaliștii din R. D. Germană 
au mai avut avans de 3 și 4 go
luri, totuși echipa noastră 
nu a renunțat la luptă. Au 
înscris: VVahl 5, Wiegert 4, 
Hauck 4. Winselmann 3, Kriiger 
3, Roihe 3. Pysall 2, Dreibrodt
2, Borchard 1 — pentru R. D. Ger
mană : Grabovschi 10, Ghimeș
3, Jianu 3, Omer 2, Niculae 2, 
Pop 2, Pantelimon 2, Mocanu 1
— pentru România .,B“. Au ar-

D. GERMANA 
„B“ 27—25. 
minute, puțin

— ROMÂ- 
în prime- 
marcatî de 
noștri nu

joc foarte 
si prompt 
noastră a 
obtinînd 

(8—8 în

bitrat în general bine Milan 
Valcici și Milan Mitrovici (Iugo
slavia).

ROMANIA „A“ — SUEDIA 
24—15. Partidă dominată de la 
început nînă la sfirsit de echi
pa României, care a realizat un 
joc bun. sigur în apărare și e- 
ficient în atac. Au înscris : 
Dumitru 6, Stingă 4, Vasilea 4, 
Covaciu 2, Bedivan 2. Dogărescu 
2. Boros 2, Berbece 1. Folker 1
— pentru România ,A“ ; Olof- 
sson 5, Carlen 3, Sjogren 2, 
Augustsson 2, Hansen 1, Oberg 1, 
Faxe 1, — pentru Suedia. Au 
arbitrat foarte bine Milan Val
cici si Milan Mitrovici (Iugo
slavia).

U.R.S.S. — R. D. 
21—18. Partidă de 
în care — totuși — 
vietică s-a aflat în 
Ia cîrmă. reușind să-si domine 
partenerul nu numai prin efici
enta interilor uriași, ci_si prin 
abilitatea 
Șevțov și __ _____ ___
— Karșakievici care, intrat 
teren, s-a aflat la nivelul
milor 
tov 7,
Iov 4, Kușniriuk 3, Gaghin 2, 
Ampilogov 1 — pentru U.R.S.S.; 
Kriiger 5, Rothe 5, Dreibrodt 2, 
Hauck 5, Rost 1. Wahl 1, Wie
gert 1, Winselmann 1 — pentru 
R. D. Germană.
M. Marin și 
(România).

ROMÂNIA „B* — S.U.A.
31—25 ! Ceea ce n-a reușit pri
ma noastră reprezentativă — o 
victorie detașată în fata hand- 
baliștilor 
obținut 
condusă 
Pentru 
victorie 
trenorul 
Au înscris 
canu 7, Petre 6. Ghimeș 
Donca 2, Vasilache 1, Omer
— pentru România

Goss 4,

GERMANA 
mare luptă 
formația so- 
permanentâ

extremelor Kidiaev, 
— din cînd în cînd 

în 
______________  Dri- 

doi. Au înscris: Șev- 
Karșakievici 4, Be-

Au 
Șt.

arbitrat 
Șerban

nord-americani — a 
formația pregătită si 

de Cezar Nica! 
această prețioasă 

întreaga echipă, an
ei, merită felicitări. 
: Grabovschi 12, Mo- 

* 2, 
1 

„B“ ; Lash 
8, Goss 4, Schneeberger 4, 
Buehning 3, Djokovici 2, Story 
2, McVein 1, Kirk 1 — pentru 
S.U.A. Au arbitrat foarte bine 
Terje Anthonsen și Oivind Bol- 
stad (Norvegia).
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REGATA SNAGOV LA CAIAC-CANOE I
(Urmare din pag I)

Ieri, in Divizia

SEK1A l

(0—0) :GLORIA BISTRIȚA 2-0 (1-0)
10 (prin telefon), 

ambeie

C. S. BOTOȘANI
BOTOȘANI, 

Joc frumos in general, 
echipe - punind accentul pe ofen
sivă. Formația locală a trecut cu 
bine un examen dificil, deoarece 
antrenorului D. Popescu i-au lip
sit 4 dintre jucătorii de bază 
(Bordeianu — 2 cartonașe galbe
ne, Ursu — sancționat de club 
pentru indisciplină. Epure — sus
pendat 4 etape — și Ene — Indis
ponibil). înlocuitorii lor s-au 
comportat însă peste așteptări.

In prima repriză localnicii 
s-au apropiat deseori de poarta 
adversă, reușind deschiderea sco
rului in min. 26. în acest mi
nut. după o acțiune ofensivă 
prelungită, N ala ți a boxat balo
nul la 16 m., fundașul Zaharia, 
urcat și el in atac, a retrimis, 
cu capul, mingea în careu și 
LUCA. tot cu capul, a prelungi
t-o in plasă : 1—0. fn min. " 
S tin ga ci u a fost la un pas 
2—0. dar a șutat pe lingă» poartă, 
iar în minutul următor ‘ ‘

★
DELTA TVLCEA —

DINAMO FOCȘANI .
Cipu (min. 30), Mexuț (min. 85), 
Vasilache (min. 88), respectiv 
Fulga (min. 35) și Sima 
82).

CHIMIA FĂLTICENI — 
PROGRESUL BRAILA 1—0 
Popescu.- (min. 19).

C.S.M. BORZEȘTI — 
STANȚA 4—3 (1—1) S
(min. 31), Tismănaru (min. 
și 73), Dumitrașcu 
tru gazde, Zahiu

39, 
de

tînărul

UNIREA 
(1-1) :

(min.

F.C.M. 
(1—0):

F.C. CON-
Postă varu

57 
(min. 79) pen
ii (min. 40),

SERIA A U-a
UNIREA ALEXANDRIA
ALEXANDRIA, 10 (prin telefon). 

Cele - - -
bine 
brul 
mul 
nute, gazdele au reușit deschide
rea scorului, relativ repede, 21 

7, prin excelentul VOICILA 
mai bun jucător de pe te- 
care a reluat, prin „spa- 
centrarea lui Văcariu. Oas- 
au posibilitatea de a resta-

două formații au început 
această partidă, dar echili- 
s-a menținut doar in pri- 
sfert de oră. In acele 15 mi-

26—23. O 
mai ales 

s-*a jucat 
entk totuși 
racticat un

:eput foar- 
:onducă cu 
nd impre- 
■*ușor în 
ze, lipsite 
ători, ata- 
li portarul 
ambițioșii 

i-au reve-

DACIA
I.R.S.S.,

DE

la

iLA

prinde, greu dar clar, intr-un 
finis mai hotărît.

Nici o speranță într-o victo
rie românească la caiac du
blu, unde primele noastre e- 
chipaje (Geantă — Bîrlădea- 
nu și Giura — Ticu) nu obți
nuseră calificarea în finală. 
Victorie detașată a echipa- 
iului Goldbecher — Sehubert 
(R.D.G.) și doar locul 5 pen
tru Velea — Letcaie. 
blou ad-hoc din 
înjumătățit.

„Bis“ pentru 
chin si Toma 
canoe dublu, unde vîntul 
dreapta. „prietenul” lui 
zaichin. le-a fost din 
aliat. Nu credem, totuși, 
cele șase secunde fată de 
tiu — Gurei docul 3. 
Zgurschi 
rează 
pionii 
regăsit

2. Aurel Macarencu (Ro- 
2:21,3, 3. Andreas Knabe 

4. Petre Danilov

un du- 
caiacul de 4

Ivan Patzai- 
Simionov' la 

de 
Pat- 
nou 

că 
Bc- 

după

i u 111 e i c, 
;a se 
>ta și 
teamin- 
îd unii 
efectua» 
primesc 

bani.

Șergan) se Jato- 
doar vîntului. 
olimpici Dar să-și 
aplombul 

cele mai bune, 
sfîrșit. la 

Velea — Lețcaie — 
— Fedosei. plecați 
ma sansă. au obținut o victo
rie convingătoare în fala 
singurului echipai care le-rar 
fi putut pune probleme. cel 
din Ungaria.

REZULTATE (probe de 500 m): 
K1 : 1. Guido Beiling (R. D.

Germană) 1:59,6, 2. Vasile Dlba 
(România) 2:00,0, 3. Ion Bîrlădea- 
nu (România) 2:00,3, 4. Uwe
Munch (R.D.G.) 2:03,2, S. Ionel
Lețcaie (România) 2:03,6, 6. Nico- 
Tae Fedosei (România) 2 :06.1.

C 1 : 1. Cosțică Olaru (România)

Cam- 
fi 

din zilele

caiac 4, 
Constantin 

cu Dri

2:19,3, 
mânia) 
(R.D.G.) 2:23,2, 
(România) 2:23,4, 5. Bernd Tschor- 
ner (R.D.G.) 2:23,6, 6. Juan Aballi 
(Cuba) 2:30,0.

K 4 F : 1. România (Agafia Con
stantin — Tecla Marinescu — Mă
ria ștefan — Nastasia Ionescu) 
1:49,6, 2. R.D. Germană (Zillmann
— Gertner — Singer — Rudolph) 
1:51,0 ,3. România (Nastasia Buri
— Eiisabeta Sirbu — Culina Po
pov — Constanța Eșanu) 1:5«,0, 
4. România (Laric — Ciucur — 
Beiiciu — Cornea) 2:00,0, 5.
România juniori (Marinache — 
Caraman — Husanu — Pascu) 
2:00,6, 6. Polonia (Dejlna —
Filipczak — Pasinska — Vol- 
kenfus) 2:01,6.

K 2 : 1. R.D. Germană (Goldbe
cher — Sehubert) 1:50,0, 2. Un
garia (Szelesi — Kovacs) 1:52,9, 
3. R.D. Germană (Schneider — 
Muller) 1:54,0, 4. Ungaria (Rykkel
— Toth) 1:57,0, 5. România (Ve
lea — Lețcaie) 1:58,3, 6. România 
(Nițu — Ignat) 1:58,5.

C 2 : 1. România (Ivan Patzaî- 
chin — Toma Simionov) 2:05,0, 2. 
România (Zgurschi — Sergan) 
2:08,8, 3. România (Bețiu — Gu
rei 2:11,0, 4. România (Anane — 
Feodorov) 2:12,7, 5. U.R.S.S. (Pe
trenko — Pasadiuk) 2:15,9, 6.
România (Costache — Damian) 
2:18,0.

KI : 1. România (Anghelin Ve
lea — Ionel Lețcaie — Ionel Con
stantin — Nicolae Fedosei) 1:40,8, 
2. Ungaria (Lorinczi — Rykke! — 
Niebert — Fabian) 1:42,7, 3. Ro
mânia (Ciobanu — Dimofte — Ji- 
garov — -------- ' ''' ’ ’
(Hristov 
Nikolov) 
lădeanu 
Axente) 
ori (Soroceanu 
nescu — Alexej 1:47,3.

Duca) 1:44,1, 4. Bulgaria
— Stan cev — îvano.v — 
1:46,0, 5. Steaua (E. Bîr-
— Ionescu — Sava — 
1:47,0, 6. România juni-

Năstase — Io-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bucu a intervenit salutar, res- 
pingînd balonul expediat puter
nic de I. Nicolae.

După pauză. C.S. Botoșani a 
continuat să aibă inițiativa, 
tacurile sale fiind însă ineficace. 
Doar după 4 iriinute de la intro
ducerea __ ‘
BRIHAC a semnat al doilea gol. 
el finalizînd o frumoasă 
ofensivă. în ultimul sfert 
oaspeții au încercat să 
din handicap însă Stoica 
nilă au șutat imprecis.

D. Pura (Dej), a arbitrat bine 
următoarele formații :

C.S. BOTOȘANI: BUCU — A- 
BALAȘEI, zaharia, COLINDEA- 
ȚA, CROITORU — Șofran, Biriș 
(min. 67 BRIHAC), Dumitru — 
Stîngaciu, LUCA, Dărăban.

GLORIA : Nalați — ANDREI- 
CUȚI. Cervenschi, Hurloi, Butu- 
za — Ivan, Florea, MOGA — I. 
NICOLAE, Dănilă, Folfa.

Pompiliu VINTILA

★
(min. 53) și Masarov 
pentru constănțeni.----------------- _ CEAH- 

PIATRA NEAMȚ 3—1 
Păiuș (min. 4, 9 și 18)

a-

sa în teren (min. 71), . . .. lt 
acțiune 
de oră. 
reducă 
și Dă-

HOVA PLOIEȘTI 
Margasoiu (min. 46).

GLORIA BUZĂU — OȚELUL 
GALAȚI 3—1 (2—0) : Șumulanschi 
(min. 18 și 34 — ultimul din pe
nalty), Prodan £min 
lider, _

(Relatări de la P. 
Crăciun, Gh. Grunzu, 
cu, I. Matei, T. 
D. Soare.)

68) pentru 
respectiv Ciurea (min. 76). 

~ Comșa, D.
I. Mîndres. 

Budescu, I. tancu,

★
Popovici 
(min. 60) „

C.S.M. SUCEAVA 
LAUL 
(3—0) , .
respectiv Roșea (min. 52).

UNIREA SLOBOZIA — DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 2—0 (0—0) : Con
stantin (min. 53) și Tătaru II 
(min. 61).

OLIMPIA RM. SĂRAT — ME
TALUL PLOPENI 1—0 (1—0) :
Toma (min. 36).

PARTIZANUL BACĂU — PRA-

1. GLORIA BZ. 32 20 6 6 64 26
2. Gloria Bistr. 32 17 3 12 47 24
3. C țelul Galați 32 13 8 11 44 35
4. Ceahiâul P.N. 32 14 6 12 37-29
5. F.C.M. Pr. Br. 32 14 6 12 41 36
6. C.S.M. Suceava 32 13 8 11 36-34
7. Partizanul Bc. 32 15 4 13 40 43
8. F.C. Constanța • 32 12 10 10 53-30
9. C.S. Botoșani 32 15 2 15 44-40

10. Prahova PI. 32 13 5 14 33-39
11. Chimia Făit. 32 18 5 14 33-51
12. Unirea D. Foc. 32 13 4 15 49 45
13. Olimpia Rm. S. 32 12 6 14 36-35
14. Metalul Plop. 32 11 8 13 29-33
15. Unirea Slob. 32 îl 8 13 32 39
16. Delta Tulcea 32 11 7 14 28 57
17. C.S.M. Borz. 32 10 5 17 34 61
18. Dunărea Cal. 32 8 5 19 28-51

> 46 
I 37
i 34
I 34 
. 34
I 34
1 34 
) 32
I 32

31
31

i 30 
i 30 
i 30

30
29
25
21

• Echipa penalizata cu 2 puncte
ETAPA VIITOARE (duminică 17 

iunie) : F.C. Constanța — Metalul 
Plopeni (0—1), Dunărea Călărași
— Olimpia Rm. S. (2—3), C.S.M. 
Borzești — Gloria Buzău (0—4), 
Oțelul Galați — Chimia Fălticeni 
(1—2), Gloria Bistrița — C.S.M. 
Suceava (0—1), F.C.M. Prog. Br.
— Partizanul Bc. (0—1), Prahova 
Ploiești — Delta Tulcea ,(0—1), 
Ceahlăul P. Neamț — Unirea Slo
bozia (1—1), Unirea D. Focșani — 
C.S. Botoșani (0—3).

NITRAMONIA FÂGÂRAȘ 3-1 (3-0)
al portarului făgărășan, 
care a scăpat balonul

în
tain.
(cel 
ren). 
Sat”, 
peții . 
bill egalitatea pe tabela de mar
caj în min. 10, cind exbrașovea- 
nul Sfrijan, scăpat singur, doar 
cu portarul Bunea in față, .pla
sează” balonul pe lingă acesta, 
dar... și pe lingă poarta goală I 
Ducă această ratare a Nitramo- 
niei, Unirea preia inițiativa, se 
dezlănțuie, joacă excelent șl reu
șește să mai înscrie pînă la pau
ză de două ori 
(min. 20 - 
imparabil, 
25 m. Ia 
RIU (min.

prin VOICILA
- gol aplaudat — șut 
prin întoarcere, de la 
„păianjen”) și VACA- 

42 — cu largul con

curs 
Szalad, 
din mină).

După pauză, toată lumea cre
dea într-o victorie a Unirii la 
un scor fluviu. Dar nu a fost 
așa. Gazdele, mulțumite de re
zultat, „opresc motoarele44, per- 
mițînd oaspeților să preia iniția** 
tiva și să reducă din handicap. 
In min. 72, prin golul înscris de 
NEAGU.

Arbitrul C. 
condus foarte 
formații :

UNIREA : 
Gherghiceanu, 
(min. 67 Gh. 
Dragnea (min. 65 Măzărar), 
prea — PLEȘOIANU. VOICILA 
VACARIU.

NITRAMONIA : Szalad — Sti- 
niguță, Drăgnoiu (min. 55 Bra- 
șoveanu), DUMITRESCU, Palfi — 
NEGROIU, Moșoman. Comșa — 
Chirie, SFRUÂN, Neagu

PĂPĂDIE

METALUL BUCUREȘTI —PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
1—o (1—0) : Dumitrașcu (min. 42).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
CONSTRUCTORUL T.C.I. CRAIO
VA 2—1 (0—0) : Tîtirică (min.
64), Văduva (min. 76), respectiv 
Păuna (min. 75).

(Relatări de la D. Daniel, G. 
Octavian, C. Ținea,

♦
VICTORIA AUTO-DINAMO

MATICA 4—0 (3—0) : Glonț (min. 
10), Ivan (min. 40), Răducanu 
(min. 43) și Popazu (min. 50).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
IMASA SF. GHEORGHE 1—2 
(1—0) : Ene (min. 10) pentru 

bucureșteni, Kerekeș (min. 48) șl 
Paraschivescu (min. 67) pentru 
oaspeți.

AVlNTUL REGHIN 
I.P.A. SIBIU 1—0 
(min. 87).

SERIA A
C.S.M.

Nistor (Vaslui) a 
bine următoarele

Bunea — TIUȘ, 
Stancu, Ifrlm 

Radu) — NICA, 
-- ---------- o-

Aurel

— CARPAȚI 
Livciuc (min. 

și Drăgan

ȘOIMII
(0—0) : Cioată

Ul-a

ROVA ROȘIORI 
MIRȘA 1—1 (1—1) : 
16) pentru oaspeți 
(min. 25) pentru localnici.

CHIMICA TÎRNAVENI — 
METAN MEDIAȘ 3—2 (2—1) 
zeșan II (min. 25), Banei 
27 și 52), respectiv 
14) și Potor (min.

F.C.M. BRAȘOV 
MINIU SLATINA 
Cramer (min. 42) 

44 și 69).

Harbădă
75).

GAZ 
: Bo- 
(min. 
(min.

ALU--
3—0 (2—0) :

și Bența (min.

I.p.

REȘIȚA - „U“ CLUJ-NAPOCA 0-1 (0-1)
REȘIȚA, 10 (prin telefon). Am 

urmărit o partidă sub Cota la 
care o așteptam, resemnarea pu- 
nîndu-și, probabil, amprenta pe 
moralul celor două formații, fără 
șanse de a mai promova. A mai 
fost și ploaia torențială de la în
ceputul meciului care a influen
țat calitatea tehnico-tactică. Gaz
dele au început debordant, dar, 
în min. 2, Florea a luftat la 4 m. 
de poarta goală. în min. 12, Te- 
lescu a trimis cu capul de la 8 
m. pe lîngă bară. Și cum ocazi
ile ratate se răzbună, în min. 
15, apărarea localnicilor greșește 
și. la o minge în adîncime, 
FIȘIC sprintează și înscrie, de la 
14 m., cu latul. Tot clujenii ra
tează alte mari ocazii (Suciu șl 
Boeru — în min. 20, Suciu — 
min. 27. Stoica — min. 32) în
tr-o perioadă în care spectatorii 
de lingă noi ne spuneau 
joacă mai bine decît a 
„Poli44 (tot aici, acum 3 
In repriza a doua apare 
dar jocul nu aduce nici 
de lumină pentru gazde, 
perante prin ineficacitatea din a- 
tac. C.S.M. a dominat, dar n-a 
Izbutit eealarea. Ariciu a scos 
mingea de gol a lui Oancea (min. 
57) ; Jacotă a ratat de la 5 m. 
(min. 59 și 80); a venit un fun-

daș, Zah, să șuteze în bară — 
;în min. 90. Iar „U“ și-a apărat 
fragilul avantaj, „s-a desfăcut" 
pe contraatac, Porațki (min. 60) 
și Boeru (min. 68) au irosit bu
ne situații, iar Suciu a întrecut 
măsura : a driblat tot ce i-a ie
șit în cale dar a șutat pe lingă 
poartă, cînd toată lumea vedea 
gol (min. 83). Gazdele au rămas 
cu consolarea unui 14—2 la cor- 
nere și 13—6 la șuturi.

★
VICTORIA CARANSE- 

,.POLI“ TIMIȘOARA 0—2 
Mateoni (min. 7 — auto- 
Giuchici (min. 31).------------------ CUGIR __

es „u- 
Jucat 

etape), 
soarele, 
o rază 

exas-

C.F.R. 
BEȘ — 
(0-2) : 
gol) și

METALURGISTUL
U.T. ARAD 2—0 (2—0) î Mitraș- 
cu (min. 18) șl Dobrai (min. 20).

C.F.R. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 1—0 (1—0) : Bărbosu (min. 
31).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— OLIMPIA SA TU MARE 3—1 
(1—0) : Jiga (min. 6). Albu (min. 
59), Berindei (min. 63 — din pe
nalty), respectiv Szekely (min. 
67).

SOMEȘUL SATU MARE — MI
NERUL MOTRU 0—0.

RAPID
SÎRMEI
(1—0) : Lazăr (min. 30).

ARAD — INDUSTRIA 
CIMPIA TURZn 1—6

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0 PDOVOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO DIN 10 IUNIE 
1984. FAZA I : Extragerea I : 

83 57 
Il-a : 
59 89 
lil a : 
39 79 
IV-a :
65 57 
II-A : 
39 82

a Vil-a : 17 89 21 76 81 6.
Fond total de cîștiguri : 
1.133.540 lei.

★

CONCURSU- 
DIN 10 IU- 

I Buc. — Pro- 
C.F.R. Caran- 

Poli Tim. 2 ; 3. C.S.M.
„U“ Cluj-Napoca 2 ;

Etraxerea
35 58. Extragerea a VI-a :

31 25 46 CI 27 75. Extragerea

REZULTATELE 
LUI PRONOSPORT 
NIE 1984, 1. Metalul 
greșul Buc. 1 ; 2. < 
sebeș 
Reșița
4. Cagliari — Arezzo 1 ; 5. Catan
zaro — Varese 2 ; 6. Como — 
Triestina 1 : 7. Erapoli — Cesena 
1 : 8. Padova — Campobasso X: 
9. Palermo — Monza 1 ; 10. Pe
rugia — Cremonese 1 ; 11. Pes
cara — Lecce X ; 12. Pistoiese — 
Cavese 1. Fond total de cîști- 
guri : 431.325 lei.

T.C.
CU , L Ducan, C. Gruia, A. Soare,
D. Gruia.)
1. FCM BRAȘOV 32 20 6 6 67 26 46
2. Șoimii I.P.A. 32 17 5 10 54-34 39
3. Dinamo Vict. 32 14 8 10 40-28 36
4. Carpați Mîrșa 32 13 8 11 49-51 34
5. Gaz metan 32 15 3 14 52-43 33
4. Progr. Vulcan 32 11 11 10 44 36 33
7. Avîntul Reghin 32 14 5 13 38-43 33
8. I.P. Aluminiu 32 11 10 11 40-30 32
9. Chimica Tirn. 32 14 4 14 48-43 32

10. Autobuzul 32 12 8 12 27 31 32
11. Unirea Alex. 32 13 6 13 36-45 32
12. I.M.A.S.A. 32 12 7 13 34 33 31
13. Automatica 32 13 5 14 30-36 31
14. Metalul Buc. 32 13 5 14 34 43 31
15. Nitramonia 32 12 5 15 44-45 29
16. Constructorul 32 11 4 17 43-58 26
17. Rova Roșiori 32 10 4 18 30 61 24
18. Chimia Tr. M. 32 9 4 19 23-52 22

17(duminică
Vulcan

Șoimii I.P.A.
(1—0), Auto- 
Unirea Ale- 
Aluminiu —

ETAPA VIITOARE 
iunie) : Progresul
F.C.M. Brașov (2—3), 
Sibiu — Rova Roșiori 
matica București — 
xandria (0—1),’ ’ ~ 
I.M.A.S.A. (1—1), 
gurele — Metalul 
Carpați Mîrșa — 
veni (0—2), Gaz 
mo Victoria (1—2). ___________
Făgăraș — Avîntul "Reghin (0—2), 
Constr. T.C.I. — Autobuzul Buc. 
(0-3).

I.P.
Chimia Tr. Mă- 
București (0—4), 
Chimica Tîrnă- 
metan — Dina- 

Nitramonia

Arbitrul I. Velea (Craiova) a 
condus bine formațiile : C.S.M.: 
Boșca — Atodiresei, Bucico, Po
pescu, Zah — COJOCARU. POR
TIC, TELESCU (min. 67 Croito- 
ru), Hoc^nă — Florea (min. 46 
Jacotă), Oancea.

„U“ : ARICIU — Dobrotă, CIO
CAN, NEAMȚU, Bagiu — Poraț- 
ki, FI. Pop, STOICA, SUCIU — 
Boeru (min. 83 Cațaroș), Fișic.

Constantin ALEXE
*

MINERUL CAVNIC — ARMA
TURA ZALAU 2—1 (1—0) : Filip 
(min. 19), Cristea (min. 66), res
pectiv Nuțu (min. 65).

MINERUL LUPENI — GLORIA 
REȘIȚA 3—0 (2—0): Voicu (min. 
17). Sălăjan (min. 34) și Nichiniș 
(min. 57).

(Relatări de la M. Magda, M. 
Vilceanu, St. Marton, I. Lespuc, 
Z. Kovacs. O. Berbecaru, M. 
Palco, I. Cotescu).

1. „POLI" TIM. 32 23 4 5 84 22 50
2. „U“ Cj.-Nap. 3? *3 1 8 70 23 47
3. C.S.M. Reșița 32 19 2 11 54 26 40
4. Armătura 32 16 3 13 47-40 35
5. U.T. Arad 32 15 4 13 47 43 34
6. Aurul Bard 32 15 3 14 41 41 33
7. Olimpia S.M. 32 15 2 15 52 42 32
8. Ind. sîrmei C.T. 32 14 3 15 35 40 31
9. Min. Lupeni 32 13 5 14 38 44 31

10. Min. Cavnic 32 14 2 16 47 42 30
11. Min. Motru 32 13 4 15 35-46 30
12. Gloria Reșița 32 13 3 16 29-43 29
13. Met. Cugir 32 12 5 15 38 56 29
14. C.F.R. Timiș. 32 13 2 17 51 59 28
15. CFR Vict. Caran. 32 12 3 17 2$ 62 27
16. St. CFR Cj.-Np.- 32 12 2 13 40 47 24
17. Someșul S.M. 3? 10 3 19 25 49 23
18. Rapid Arad 32 8 5 19 23-63 21

* Echipă penalizatâ cu 2 0uncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 17 
iunie) : C.F.R. Vict. C. — Rapid 
Arad (1—2). Minerul Motru — 
Ind. sîrmei (0—5), Aurul Brad — 
„U“ Cluj-Napoca (1—4), U.T. Arad
— C.F.R. Timișoara (0—1), Gloria 
Bistrița — Someșul S.M. (0—2), 
Poli. Timișoara — Armătura Za
lău (1—1), St. C.F.R Cluj-Napoca
— C.S.M. Reșița (1—2), Mineral 
Cavnic — Met. Cugir (0—1), O- 
limpia S.M. — Minerul Lupeni 
(0-2).

c.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
© Etatsrina Szabo - noîa 10 la toate aparatele I • Florin Se- 
gă-coanu, în semifinale la Sofia • România — Ungaria 10—S 

la polo
PRAGA, 10 (Agerpres). — La 

Praga, în întîlnirea internațio
nală de gimnastică dintre se
lecționatele feminine ale 
României și Cehoslovaciei, s-a 
înregistrat scorul de 197,60— 
197,10 p, în favoarea sportive
lor românce. La individual com
pus, Eeaterina Szabo (România) 
a realizat excepționala perfor
manță de a fi notată cu zece 
la toate aparatele, acumulînd 
40 p la exercițiile liber alese. 
Ea a fost urmată de sportivele 
țării-gazdă Drevjana și Richna
— 39,90 p fiecare, Lavinia A- 
gache — 39,60 p, Simona Păuca
— 39,35 p.

SOFIA ' (Agerpres). — Te-

NAVRATILOVA Șl LENDL - 
ÎNVINGĂTORI LA ROLAND GARROS
PARIS. Punct final în întrece

rile internaționalelor de tenis 
ale Franței, la Roland Garros. 
Simbătă âu avut loc trei din ce
le cinci finale ale seniorilor. La 
simplu femei, evoluînd. excep
țional, Martina Navratilova a în
vins-o, după o oră de joc, pe 
Chris Evert-Lloyd cu 6—3 6—1.
Cu acest succes, Navratilova de
vine a treia jucătoare din isto
ria tenisului care obține victoria 
în marele șlem (Wimbledon, 
Flushing Meadow, Melbourne In 
1983 și acum Roland Garros) 
după americanca Maureen Con
nolly în 1953 și australianca 
Margaret Court-Smith în 1970.

La dublu bărbați, cuplul fran
cez Yannick Noah și Henri Le
conte a dispus în finală de pe
rechea cehoslovacă Pavel Slozil, 
Tomas Smid cu 6—4, 2—6 3—6,
6—3, 6—2. La această probă pre
cedenta victorie a tenismanilor 
francezi (Marcel Bernard. Yvon 
Petra) a fost înregistrată în... 
1946 !

In finala de dublu mixt ame
ricanii Anne Smith și Dick 
Stockton au întrecut pe austra
lienii Ann Minter, Graham War
der cu 6—2, 6—4.

In finala de dublu femei, Mar
tina Navratilova, Pam Shriver au 
învins cu 5—7, 6—3, 6—2 pere-

Noi recorduri mondiale la atletism:

ZHU JIANHUA - 2.39 m LA ÎNĂLȚIME,
JURGEN HINGSEN 8 798 p LA DECATLON

EBEKSTADT (R.F.G.). în ca
drul concursului de săritură în 
Înălțime desfășurat duminică, at
letul chinez Zhu Jianhua a sta
bilit un nou record mondial cu 
2,39 m, cu un centimetru peste 
vechiul record care îi aparținea 
de anul trecut. în același concurs, 
vest-germanii Carlo Traenhardt 
și Dietmar Mogenburg au egalat 
recordul european cu 2,36 m.

MANNHEIM. JQrgen Hingsen 
(R.F.G.) și-a corectat propriul 
record mondial la decatlon, rea- 
llzind 8 798 p, cu 13 p mal mult 
decît precedentul. Rezultatele pe 
probe : 100 m — 10,70, lungime 
— 7,78 m, greutate — 16,42 m, 
înălțime — 2,07 m, 400 m — 
48,05, lio mg — 14,07, disc — 
43,56 m, prăjină — 4,90 “m, su
liță — 59,86 m, 1 500 m —
4:19,75.

VARȘOVIA. în cadrul „Memo
rialului Kusocinskl*, sprinterul 
polonez Marian Woronin a stabi
lit un nou record european la 
100 m cu 9,99 (vechiul record 
10.01 Pietro Mennea, 4 septembrie 
197», Ciudad de Mexico). Woro
nin a fost ajutat de un vtnt de 
2 m/s, chiar la limita regula
mentului.

WOERSTADT (R.F.G.). Ludmila

FRANCESCO MOSER

A CÎȘTIGAT (totuși)

TURUL ITALIEI
Final pasionant tn Turul ciclist 

«4 ItatteL Francesco Moser (Ita- 
Hn) • cîștigat tu ultima etapă 

Giro*, după ce iu penultima 
(disputată stmb&U). francezul 
Laurent Flgnon conducea in cla
samentul general ca 1:11,6 țață de 
Moser 1 Iert. în ultima etapă, Soa- 
ve — Verona (42 km contracrono- 
nmtru) Francesco Moser a făcut o 
cursă extraordinară, dștigtad ou 
un avans de 2:24,0 față de fos
tul lider. Astfel, ta clasamentul 
general final, sportivul italian 
(care a folosit aceeași bicicletă ou 
care bătuse recordul mondial al 
ord în Mexic) a terminat învin
gător față de Flgnon cu un a- 
vans de 1:03 șl cu 4:04 față de cel 
de al treilea clasat Moreno Argen
tic t Iată rezultatele primilor cla
sați în ultima etapă ; 1. Frances- 
co Moser. 49:26 (viteză medie o- 
tară 50,977 Rm I) ; 1. Laurent Flg
non 51:50 ; 3. Daniel Gtsiger (El
veția) 52:04. 

nismanul român Florin Segăr- 
ceanu s-a calificat în semifi
nalele turneului internațional 
de tenis de la Sofia, întrecin- 
du-1 cu 6—1, 6—1 pe argenti
nianul Garetto. In semifinale, 
Segărceanu va evolua în com
pania jucătorului grec Bavelos, 
care a dispus în „sferturi", cu 
6—3, 6—2 de argentinianul In- 
garamo.

La Vama a început turneul 
de polo „Cupa televiziunii bul
gare". Primele rezultate: Româ
nia — Ungaria 10—8 ; Cuba - 
România 7—6 ; Ungaria — Gre
cia 10—6 ; Bulgaria — Cehoslo
vacia 14—8 ; Polonia — Cuba 
8—7, Grecia — Bulgaria 9—8.

IVAN LENDL
chea Hana Mandlikova, Claudia
Kohde.

Finala masculină a oferit o 
luptă titanică, de peste patru 
ore, între cehoslovacul Ivan 
Lendl și americanul John McEn
roe. După ce a fost condus cu 
3—6 și 2—6, Lendl a găsit re
zerve de energie pentru a egala 
situația și a întoarce rezultatul 
în favoarea sa, cîștigînd ultimele 
trei seturi cu 6—4, 7—5, 7—5 !

Andonova (Bulgaria) a sărit
l, 99 m la înălțime (record națio
nal), egalînd cel mal bun rezul
tat mondial al sezonului deți
nut de Silvia Costa (Cuba). In 
continuare : 1. Danuta Bulkows- 
ka (Polonia) 1,97 m, Brigitte Hol
zapfel (R.F.G.) 1,93 m, Stefka 
Kostadinova (Bulgaria) l,91m.

SAN JOSE. Campionatele 
S.U.A., fără multe dintre marile 
vedete : 200 m : Crain 20,99 (vtnt 
favorabil), 400 m : Rowe 45,34. 
boo m : Robinson 1:47,48, 400 mg: 
Patrick 49,08 (în serii, Moses, 
care n-a alergat finala — 48,25, 
cel mal bun rezultat mondial al 
anului) ; prăjină : Eart Beli 
5.80 m (record) ; Înălțime : Jlm 
Howard 3.33 m ; lungime : Mike 
McRae 8,27 m, Powell 8,14 ; tri
plu : Joyner 16,92 m ; disc : Po
well 71,36 m Wilkins 70,44 m ; 
feminin : 200 m : Meriene Ottey 
(Jamaica) 22,20, 400 m : Valerie 
Brisco-Hooks 49,83 (record), 800 
m : Kim Gallagher 1:59,87, 400
mg : Judy Brown 54,99 (record).

BERLIN. Lungime : Daute 7,09
m, Blrgit Grosshenlng (născută
1985, 5,91 m ta 1983) 7,00 m !,
100 m : Goehr 11,13, 800 m :
Wuehn 1:58,99, disc : Beyer 70,80 
m, lungime (m) : Dombrowski 
8,19 m.

SOCI. 3 000 m (fi : Tatiana
Pozdniakova 8:34,35, Olga Bonda
renko 9:36,20, Galina Zaharova 
8:42,20, lungime : Ivanova 6,84
m ; prăjină : Aleksandr Krups- 
ki 6,80 m, Bogatîrev șl Volkov 
5,75 m, disc : Ubartas 69,66 m.

PRAGA. „Memorialul Roslcky": 
feminin ; 400 m : Kratochvilova 
49,73, lungime: Gallna Clstlakova 
(U.R.S.S.) 6,95 m, greutate : Na
talia Llsovskala (U.R.S.S.) 21,86
m, înălțime (m) : Zoslmovtcl
(U.R.S.S.) 2,18 m.

RECORDURI ALE
MUNCHEN. în cadrul cam

pionatelor de înot ale R. F. 
Germania, după ce vineri reu- 
Slse cu 1:47,55 un nou record 
mondial la 200 m liber, sîm
bătă. Michael Gross a îmbu
nătățit si recordul european 
la 100 m fluture. El a fost 
cronometrat în 53,78 s (v.r. 
53,84 s Thomas Dressier — 
R.D.G. de la 23 mai crt). Tot 
el a realizat și un record na
tional la 400 m mixt — 3:51,70. 
Un nou record național a ob
ținut și Angelika Knipping 
(1:12,29) la 100 m bras femei.

PARISUL TRĂIEȘTE DIN PLIN
ATMOSFERA MARELUI EVENIMENT

FOTBALISTIC „EURO 84
PARIS, 10 (prin iclefon). 

La ora la care telefonăm, Pa
risul trăiește momentul tran
sferării interesului general 
de la Roland Garros, care pu
sese stăpinire pe capitala 
Franței, la EVRO ’84, acum su
biectul aproape exclusiv pe 
bulevarde, in bistrouri, in ho
lurile cinematografelor etc. 
La Palatul presei, ' care se 
află la poarta Versailles, a- 
fluenta gazetarilor crește, de 
la o oră la alta, Simbătă sea
ra, imediat după finala Na
vratilova — Evert, televiziunea 
franceză a prezentat, pe 
larg, toate cele opt echipe.

In aceste momente, sinteza 
grupei, in care se află echipa 
României, o face ziarul 
„L’Equipe" care spune : „In 
această grupă, deținătoarea 
titlului european, R. F. Ger
mania, a pierdut, întruciiva, 
marja sa de siguranță de altă 
dată. Ea rămîne totuși fa
vorita intr-o grupă in care 
Spania. România și Portuga
lia pot revendica dreptul dc a 
țermina in frunte".

’ Numeroase ziare și, bine
înțeles, in primul rind, cele 
de specialitate, prezintă „Ste
lele campionatului". „L’Equipe" 
publică un reportaj de 120 de 
rinduri despre Boloni.

Ziarul parizian il apreciază 
pe Bdloni, „lider al echipei 
române", el fiind, la 31 de ani, 
un model de echilibru, de ma
turitate, de reușită pe plan 
social.

Interesantă ni se pare de
clarația făcută de Bălani ma
relui cotidian parizian : „Am 
reușit să reconstruim o e- 
chipă bună. Slnt fericit și 
mindru de a fi participat la 
acest efort. Ținînd seama de 
potențialul nostru fotbalistic 
general, cred că este satisfă

ȘTIRI... ȘTIRI...
• ARBITRII meciurilor echipei 

României. Vă reamintim pe cel 
trei arbitri care vor conduce 
partidele „tricolorilor" în turneul 
final: Români» — Spania (14 iu
nie — St. Etienne): Ponnet (Bel
gia) ; România — R.F. Germa
nia (17 iunie — Lens) : Kelzer 
(Olanda); România — Portuga
lia (20 iunie — Nantes) : Fahnler 
(Austria). Partida de deschidere, 
Franța — Danemarca, de mtlne, 
de pe stadionul Parc des Prin- 
oes din Paris, va fi condusă de 
un trio de arbitri din R.F. Ger
mania, avtadu-î la centru pe 
Both.

• „REPETIȚII GENERALE". E- 
chlpele finaliste care, la ora cind 
citiți aceste rinduri, se află ta 
Franța, au mal susținut unele 
jocuri de antrenament ta com
pania unor formații de categorii 
inferioare. Astfel, selecționata 
vest-germană a jucat la Polssy 
cu selecționata militară a Fran
ței. Scor 3—0 (2—0) prin goluri
le marcate de Voller (min. 1 șl 
45) șl K.H. Rummenlgge (min. 
10). Derwall a întrebuințat ur
mătorii jucători : Schumacher 
(min. 44 Roleder) — B. FSrs- 
ter, K.H. Fdrster (46 — Strack), 
Stiellke, Briegel (62 — Falken- 
meyer) — Buchwald, Rottf (82
— Matthaus), Brehme (68 —
Bruns), K.H. Rummenlgge — Vol
ler (62 — Littbarski), Allots (77
— Bommer). La Luxemburg, ta 
fata a peste 7000 spectatori, na
ționala Portugaliei a întrecut la 
limită (2—1) selecționata Luxem
burgului, după ce gazdele con
duceau la pauză cu 1—9. Au 
marcat Wagner (min. 35) pen
tru Luxemburg, F. Gomez (min. 
56) șl Miranda (min. 62) pentru 
Portugalia care a aliniat forma
ția : Bento — Pinto, Pereira, E. 
Gomez. Magalhaes — Miranda. 
Santos, Pacheco — Chalana, F. 
Gomez (46 — Siera), Jordao (78 
Sousa).

• FEBRA DE START ta tabere
le franceză șl daneză. Primele e- 
chlpe care intră în întrecere, re
prezentativele Franței și Danemar-

ÎNOTĂTORILOR
KIEV. Cu prilejul campiona

telor unionale au fost înregis
trate citeva performante re
marcabile : 800 m liber F :
Irina Larișceva 8:36,83 — re
cord al U.R.S.S.. 200 m liber 
F : Svetlana Kopșikova 2:01,00 
— record al U.R.S.S. ; 200 m 
liber : Vladimir Semetov
1:50,96, 200 m bras : Dmitri 
Volkov 2:15,95. 100 m flutu
re : Aleksandr Prigoda 55,03. 
100 m spate : Șemetov 57,16. 
200 m mixt : Aleksandr Sido
renko 2:04,32, 

cător faptul că am ajuns aici. 
Dar noi sîntem conștienți că 
trebuie să obținem mereu re
zultate bune. R. F. Germania 
sau Italia, chiar dacă le-am 
învins uneori, în ultima 
vreme, și la națională, și la 
cluburi, și la olimpici, pot să-și 
permită să aibă un an mai 
slab, deoarece au palmarese 
de cu' totul altă dimensiune. 
Noi, în schimb, nu sîntem în 
această situație și știm acest 
lucru".

In Magazinul „L’Equipe", la 
capitolul „Stele ale campio
natului", Cămătaru figurea
ză alături de danezul Laudrup, 
iugoslavul Bazdarevici, bel
gianul Claesens, vest-ger- 
manul Voeller, portughezul 
Gomez și, se înțelege de la 
sine, Platini, ale cărui fotogra
fii inundă paginile. Pentru 
caracterizarea lui Cămătaru 
i-a apelat la Aimâ Jacquct, 
antrenorul lui Bordeaux, care 
scrie : „Deși nu are o teh
nică prea rafinată, ca urmare 
a unui gabarit impresionant, el 
se deplasează fără încetare și 
răsucește mereu apărarea 
adversă. Este un băiat foarte 
greu de marcat și de anihilat".

Pagini întregi se ocupă de 
prezentarea tuturor echipelor. 
PORTUGHEZII sint nemul
țumiți de faptul că antrenorul 
lor, Cabrita, a programat 
un singur test important, cel 
cu Iugoslavia, meciul cu 
Luxemburg, desfășurat sîm
bătă, nefiind considerat un 
bun mijloc de antrenament. 
Iugoslavul Veselinovici este... 
ingîndurat de recentele vic
torii ale echipei sale asupra 
Portugaliei ți Spaniei, care 
vizează. In primul rind, posi
bilul complex de superioritate 
al jucătorilor săi.

Despre SPANIOLI, după

ȘTIRI... ȘTIRI...
cei, desemnate să susțină parti
da de deschidere, cunosc emoți
ile startului. In tabăra franceză 
domnește mult optimism, deter
minat de rezultatele încurajatoa
re ale jocurilor de pregătire, cul- 
minînd cu acel 2—0 din fața Sco
ției. Găsindu-șl un puternic echi
libru în apărare, dlspunînd de 
un compartiment median condus 
de Platini, un jucător de ridica
tă ciasă, francezii dețin o per
formantă remarcabilă : neînvinșl, 
în C.M. sau C.E., pe teren pro
priu ta ultimii opt ani I Danezii 
au sosit simbătă seara la Paris, 
totl cel 20 de oomponentl al lo
tului fiind apti de joo cu ex
cepția tlnărulul portar T. Ras- 
musen, care acuză o accidentare 
vindecabilă pînă la ora începe
rii turneului final. „Sîntem gata 
de start, a declarat antrenorul 
Piontek. Am lucrat mult la an
trenament spre a ajunge la ace
lași grad de pregătire fizică. Me
ciurile cu Suedia șl Bulgaria 
mi-au permis să verific întregul 
lot. In privința partidei cu se
lecționata Bulgariei nu am ob
ținut deett un reaultat de egali
tate, este drept, dar ritmul în- 
tilnlril a fost superior celui din 
Întîlnirea cu naționala Suediei*.

• BELGIANUL Renquin înlo
cuit pe lista celor 20. U.E.F.A. a ac
ceptat Înlocuirea, pe lista echi
pei Belgiei, a jucătorului Ben- 
quln cu GrOn (Anderiecht) deoa
rece primul, care activează la e- 
chipa elvețiană Servette Geneva, 
participă cu formația sa de club 
la meciuri de campionat $1 de 
cupă. .Am fost siguri că 
U.E.F.A. va Înțelege situația și 
ne va da eîștig de cauză fiind 
vorba de un caz de forță ma
joră*, a declarat selecționerul 
belgian Guy Thys.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Turul Olandei (a- 

matori) a fost clștigat de sovie
ticul Asiat Saitov cu timpul de 
31.07:43. A fost urmat de Falk 
Boden (R.D.G.) la 49 s, Erik 
Breukink (Olanda) la 1:05, Hans 
Boom (Olanda) la 1:13, Bernd 
Drogan (R.D.G.) la 1:36 • Tu
rul Marii Britanii (open) a pri
lejuit victoria rutierului sovietic 
Oleg Clujda cronometrat ta 
46.41:21. L-au urmat; Brykt 
(Suedia)’ la 1:10, Nilsson (Sue
dia) Ia 3:06, Martin (Anglia) la 
3:08. Pe echipe; 1. U.R.S.S. 
139.43:19, 2. Suedia 139:56:26, 3. 
Anglia — amatori 140.02:13 •
Turul Luxemburgului (open). 
Etapa a treia (Esch sur Alzette- 
Echternach, 179 km) a fost cîș- 
tigată de cehoslovacul Ladislav z 
Ferebauer In 4.49:27. Liderul 
cursei este francezul Lavainne 
cu 14.42:05, urmat la 6 s de bel
gianul Luyten. 

meciul cu Iugoslavia, pentru 
care „L’Equipe" a avut un 
trimis special (J. P. Oudot), 
se spune că nu au jucat rău. 
dar au fost surprinși de golul 
lui Susici, apoi au atacat me
reu, au masat chiar echipa iu
goslavă în careu, dar golul n-a 
venit.

„E adevărat — adaugi Oudot 
— Veselinovici a introdus, 
după pauză, 7—8 jucători noi, 
cea ce complică și mai mult 
aprecierea de ansamblu". 
Fotbaliștii VEST-GERMANI, a- 
dică adversarii noștri de la 17 
iunie, au ca subiect principal 
de dezbatere apariția lui Ru
mmenlgge în linia de mij
loc. Se regretă absențele 
lui Hansi Miiller și Schuster. 
acesta din urmă fiind conside
rat un excelent servant pentru 
Voeller.

încheiem acest prim re
portaj cu un gind al lui Mi
chel Hidalgo, foarte potrivit 
pentru aceste ultime zile de 
pregătire : „Important e să 
lucrăm intens, fără să im
pietăm asupra prospețimii". 
Iată o adevărată dilemă din 
care sperăm că tricolorii cor 
ieși cu bine, găsind soluția 
ideală.

loan CHlRIlA

Fotbal
I meridiane
• în Bulgaria s-a încheiat 

campionatul, titlul revenind echi
pei Levski Spartak cu 47 p. ur
mată de Ț.S.K.A. 45 p, Sliven 32 
p, J.S.K. Spartak Varna 31 p. 
Sliven a cîștigat meciul cu Botev 
cu 3—0 în urma unei contestații, 
deoarece Botev a folosit un fot
balist care nu avea drept de joc 
(pe teren fusese 1—2). Lokomotiv 
Plovdiv și Hașkovo clasate pe 
ultimele locuri au retrogradat 
automat. In urma unor meciuri 
de baraj, Cerno More Varna și 
Slavia au căzut în „B“, urmînd 
ca alte două formații clasate pe 
locurile 11 și 12, Sumen și Bela- 
șița, să mal susțină partide de 
baraj cu echipe din divizia se
cundă.
• Meciul de baraj pentru ciștl- 

garea campionatului Elveției din
tre primele două clasate, Servette 
Geneva și Grasshoppers Zurich 
va avea loc la 15 iunie. Ambele 
au totalizat cîte 44 p, golaverajul, 
sau meciurile directe nefiind 
luate în seamă. Cei mai bun ju
cător al sezonului din Elveția a 
fost ales (în urma unei anchete 
făcute de ziarul ,,Sport“-Zurich) 
mijlocașul Heinz Hermann (Gras
shoppers) .
• In Cupa ligii Spaniei se cu

nosc 3 tei cele 4 semiflnallste : 
Atletico Madrid, Betis Sevilla, 
C. F. Barcelona (aceasta din ur
mă a eliminat pe Majorca, ta 
urma loviturilor de la 11 m).
• Meciuri amicale : la Auck

land. Glasgow Rangers — Noua 
Zeelandă 3—0 (2—9) ; la Ziirich, 
Internazionale — Grasshoppers 
2—1 (0—0). Au înscris Becalosst. 
Serena, respectiv ScnSllbaum ; la 
Londra (pe „Wembley") Sel. șco
lară a Angliei a dispus de repre
zentativa similară a Olandei cu 
4—1 (2—0).
• în turneul de la Sydney : 

Juventus Torino — Manchester 
United S—4, după loviturile de la 
14 m.
• Cu două etape înainte de în

cheierea campionatului Cehoslo
vaciei, pe primul loc al clasamen
tului se află Sparta Praga — 42 
p. urmată de echipele Dukla Pra
ga — 40 p șl Bohemians Praga — 
37 p.
• Titlul de campioană a Alge

riei a revenit echipei GRC Mas
cara, care a totalizat în clasamen
tul final 66 p.

RUGBY • Meci internațional 
amical, la Suva : Fidji — Aus
tralia 3—16 • La Wellington, e- 
chipa Franței a obținut al trei
lea succes ta cadrul turneului 
ta Noua Zeelandă, întrecînd cu 
38—18 (15—3) o selecționată lo
cală. Francezii au realizat șase 
Încercări • Cupa Iugoslaviei a 
fost cîștlgată de Nada Split (25— 
7 ta finala cu Celik Zenlca).

ȘAH • După 14 runde, In tur
neul de la Bugojno (Iugoslavia) 
continuă să conducă olandezul 
JanTimman, cu 7 p (1), urmat de 
Zoltan Ribli (Ungaria) 7 p și 
Boris Spasski (U.R.S.S.) — 6 p. 
In runda a 11-a, Ribli l-a învins 
pe Kovacevici, Larsen a cîștigat 
la Liubojevicl.

VOLEI • Rezultate din tur
neul masculin de la Sao Paulo; 
Brazilia — Polonia 3—2 (5, 11, 
—12, —12, 11), Cuba — Argentina 
3—0 (10, 13, 13).
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