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spate care i-a adus cel mai 
Foto : D. NEAGU

Florică Murariu (cu balonul) încearcă să-i „fixeze* pe înaintașii 
dinamovițti înainte de a-i pasa coechipierului său M. Moț 

Foto : N. DRAGOȘ

Pinter obtinînd 
de 5 recorduri 
menționat că. 
lungă perioadă

fost superiori pe an- 
intilnirii $1 totuși

In reuniunea atletică de Ia solia

Ieri, in ultima etapă din campionatul de rugby,

campioana Eu- 
rezultatele 

grupei 
mare

și obstacolul... caniculei. Si 
probabil că dacă „dispece
rul” Alexandru ar fi provocat 
jucarea balonului „la mină", 
atunci Steaua s-ar fi putut

echipei. 
sconta- 

amintim a- 
și completă 

de puternicul

Oi frumos bilanț al
PROLETARI PIN TOATE TARII E. 0NIT1VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI
au cucerit troleele

PERFORMANȚE VALOROASE 
Șl 17 RECORDURI NAȚIONALE 
• \n(d Pătrășcoiu și Robert Pinter (ambii de la

CS.N4 Baia Marc)
întrecerile de înot centru 

„Capa de vară", desfășurate 
La bazinul „23 August" din 
Capitală, s-au bucurat de o 
frumoasă reușită. în pri
mul rînd prin Drisma perfor
manțelor înregistrate. în a- 
fara celor două competitoare 
de talie mondială — Carmen 
Bunaciu st Anca Pătrășcoiu, 
care au obtinut si de astă dată 
performante cotate printre 
cele mai bune din lume la' 100

cizăm că la succesul concursu
lui au contribuit si nume
roasele sosiri strînse, cu vic
torii decise la zecimi de se
cundă. după dispute 
date ne 
respective.

Trofeele 
au fost 
Pătrășcoiu

de 
de 

o 
1:02,55 la 100 m spate) 
bert Pinter (885 o . 
2:05.08 la 200 m fluture)

Luni 18 iunie 1934

la Lens

1-2 CU R.F.G., CAMPIOANA EUROPEI,
DUPĂ MARI OCAZII DE EGALARE

râșcoiu in cursa de 100 
bun punctaj al concursului
Si 200 m spate — alti ci ti va 
sportivi au realizat recor
duri naționale (un total de 
17 recorduri, dintre care 7 de 
seniori. 8 de juniori si 2 de 
copii). Robert 
nu mai puțin 
ale tării. De 
după o foarte ___ ___
in care evidențierile s-au cu
venit fetelor, acum ele re
vin băieților, care au corec
tat 11 din cele 15 recorduri de 
seniori si juniori. Să mai pre-

bii reDrezentanti ai C.S.M.S. 
Baia Mare, club ai cărui îno
tători au dominat categoric 
acest important concurs de 
verificare a celor mal buni 
inotători ai tării.

Rezultate — SÎMBATA, 2M m 
LIBER MASC. ț 1. C. Negrea 
(Din.) 1 ; î. R. Pinter

LENS, 17 (prin telefon). — 
?hipa României a pierdut_a- 
•st meci cu 

ropei, care, după 
din prima etapă a i 
noastre devenise de o 
importantă.

Echipa R-F. Germania 
ținut victoria, mai ales 
fotbalul etalat în prima 
zâ, ci nd a jucat cu o 
tențâ demnă de zilele ei

a ob- 
pric 

repri- 
insis- 

__ ___ ____ . J ceie 
mai bune și a Înscris primul 
gol. După pauză, echipa Româ
niei a egalat imediat, a echi
librat jocul, a avut cîteva mo
mente foarte bune, a și ratat 
in momentele-cheie, a ratat 
de trei ori egalarea după ce 
R.F.G. a luat conducerea cu 
2—1 in min. 67.

Fără îndoială că echipa lui 
Derwall a aruncat In luptă 
toate resursele sale, șocată 
de acel 0—0 cu Portugalia, ceea 
ce a determinat o declanșare 
mai mare a acestei formații 
atletice în care Briegel, de-

STEAUA CÎȘTIGĂ MECIUL CU DINAMO (12-9) 
Șl, TOTODATĂ,
Ieri a luat sfirsit cel de al 

67-lea campionat de rugby, 
cu victoria echipei Steaua, 
care obține astfel cel de al 
15-lea titlu, ceea ce consti
tuie un record absolut în rue- 
byul românesc. Au retrogradat 
din prima serie Sportul stu- 
dențesc-Constructii si Poli
tehnica Timișoara, locul 
fiind luat de Gloria Arad 
Rulmentul Biriad. care 
promovat. Au coborît în 
vizia B ultimele două clasate 
din seria secundă a primei di
vizii. Vulcan și Rapid, ambe
le din București. în locul lor 
urmînd a juca in jviitorul cam
pionat Gloria 
I.U.C. Milcovul

DINAMO — 
(9—6). Ne-am 
așa-zisele 
nu însemne neapărat si 
spectacole rugbystice. 
echilibrul de forte, 
de a nu pierde sufocă de cele 
mai multe ori protagonistele, 
.de la care avem pretenția să 
ne arate ce are mal bun ri mai 
frumos sportul cu balonul 
oval. Nici în derby-ul de ieri 
sportivii aflați în teren 
n-au scăpat de apăsarea psi
hologică care le-a diminuat 
mult din obișnuitele posi
bilități tehnice si tactice 
de exprimare. Un foarte nu
meros public — peste 6 303 de 
spectatori — a asistat la un 
Deci de mare luptă, dar nu si 
u mari virtuți tehnice. în care 

succesul a surîs ,.XV“-lui 
din Calea Plevnei. învin- 
Ător la limită : 12—9. după ce 

la pauză scorul era favorabil 
adversarilor : 9—6. Meciul era 
hotărîtor pentru soarta în
tregului campionat. El a

catlonistul, nu este mai puter
nic decit Rummenigge sau K.H. 
Forater.

La baza acestui insucces s-a 
aflat și imposibilitatea de a-1 
folosi pe Iorgulescu din cau
za acumulării a două carto
nașe galbene, ceea ce a în
semnat suspendarea automată 
pe o etapă. Această absență a 
dereglat sistemul defensiv al 
echipei noastre. Față de fap
tul că echipa vest-germană a 
jucat cu două dintre cele mai 
bune virfuri de atac din Eu
ropa (Voller și Rummenigge), 
defensiva română nu a putut 
opune doi stoperi de marcaj. 
Lipsind Iorgulescu. de astă da
tă, Andone a fost singurul 
fundaș centra] de marcaj. ceea 
ce i-a permis lui Rummenigge 
un mai mare spațiu de mane
vră, el fiind luat in primire, 
rînd pe rînd, de mai mulți ju
cători. In lipsa acestei rigori 
defensive „om la om“ la cei 
mai buni atacanți vest-ger- 
mani, echipa României a fost 
nevoită să joace un fel de zo
nă, care a putut fi depășită, 
plnă la pauză, de foarte mo
bilii jucători vest-germani. Să 
maj adăugăm că prezența lui 
Hagi, menită să intensifice ca
pacitatea ofensivă a 

satisfacția 
mal

ca

București și
Focșani.
STEAUA 9—12 

obișnuit ca 
„meciuri-derby" să 

mari 
Miza, 

teama

fost egal în ceea ce pri
vește eseurile : 1—1. fiind
decis de o lovitură de pedeap
să (în min. 76) izbutită de 
CODOI. de la peste 40 de me
tri ! Cam sever deznodămîn- 
tul pentru Dinamo, care a 
condus aproape 
natul, plus 
acest meci 
9—9. deci 
„Alb-roșii" 
..titlul în 
mult „prea asigurat" 
zice. Și aceasta i-a costat în 
final. Dar. Steaua a fost echi
pa care a căutat mereu solu
ții spre a deschide jocul si. în 
plus, echipa sa fiind __ 2.
mai tînără. a fost în final mai 
proaspătă, trecînd cu bine

care 
tot campio- 

75 de minute din 
(scorul era egal : 
avantaj Dinamo), 
jucau, așadar, cu 

buzunar11, asigurat, 
am

ANIȘOARA STANCIU A SĂRIT 7,27 m
Cu prilejul meciului triunghiular de atletism de la Sofia, 

dintre echipele feminine ale Bulgariei. R.D.G. și României, 
atleta noastră Anișoara Stanciu a ciștigat proba de săritură 
in lungime cu 7,27 m, cea mai bună săritură a sa de la 
stabilirea recordului mondial, anul trecut. 7,43 m. Vali Io- 
cescu a realizat 7,01 m.

n-a dat 
tă. Să 
nihilarea 
a Iui Cămătarii_ „_________
K. H. Forster, care l-a scăpat o 
singură dată pe acesta. în faza 
golului nostru, cînd mingea tri
misă de Rednic a fost deviată 
frumos de Câmâtaru plnă la Co-

I
~ n meciul de debut, cu Spa

nia, echipa României a fost 
LA UN PAS DE VICTORIE. 

La al doilea joc, asearâ, cu R.F, 
Germania, s a aflat, In partea a 
doua a întilnirii, LA PAS DE 
EGALARE. In ambele cazuri, fot
baliștii noștri au fost lipsiți 
oficacitate in perioade în care 
au fost cu nimic mai prejos 
adversarii lor.

Este adevărat câ meciurile 
asearâ s-ou disputat sub psihoza 
scorurilor de 5-0 realizate de 
Franța și Danemarca, situație vizi- 
bilă chiar și la actualii campioni 
al Europei, nu numai la echipa 
noastrâ. Totuși, una din cele trei 
mari ocări de gni a’e fucâte»ilor 
români dupâ - 2—1 ar fi putut șâ 
fie concretizată cu toata opoziția 
po tarului Schumacher care a ex
celat.

Oricum, forța de atac a echipei 
României a fost mai redusa decit 
în trecut, Câmâtaru, foarte strins 
marcat, dar și în formă slabâ, ca 
și Hagi, care nu a justificat lau
dele din acest an, au avut un 
randament scâzut. Este surprin
zător, cum, in acest caz, nu s-a 
apelat deloc la o formula cu Au
gustin, cel mai percutant fotbalist 
român în ultimul timp și s-a men
ținut o formulă cu Dragnea care, 
pină in cele din urma, a fost a 
doua oară înlocuit eu același ȚI* 
cleanu.

Să sperăm câ in meciul eu 
Portugalia echipa națională va 
avea o alcătuire care sâ i dea 
mai mult spirit ofensiv și eficaci
tate, o victorie cu Portugalia.

Un asemenea dorit rezultat, co
roborat eu varianta cea mai indi
cată de „calculele hirtiei" in cea
laltă partida a grupei, adică vic
toria echipei R.F.G. în jocul 
Spania, ar asigura 
noștri o calificare 
Menționam că sînt 
dintre numeroasei* 
jocului rezultatelor.

de 
nu 
de

de

cu 
„tricolorilor* 

in semifinale, 
numai douâ 
variante ale 

(A N.)

O singură 
victorie cu

LENS, 17 (prin telefon). Dacă 
după meciul cu echipa Spaniei 
scriam că fotbaliștii noștri au 
fost evident mai buri și me
ritau să cîștige, după partida 
cu reprezentativa vest-germană 
trebuie să recunoaștem faptul 
că actualii campioni ai Euro
pei au 
samblul 
echipa României ar fi putut 
termina meciul la egalitate. De 
la această realitate pornește 
orice comentariu după acest 
1—2.

Dominind categoric in prima 
repriză, coechipierii lui Rumme- 
nigge au fost surprinși la re
luarea jocului de splendida ac
țiune Rednic-Cămătaru-Coraș, 
încheiată cu un gol superb al

soluție — 
Portugalia !

ultimului. Din acest moment, 
echipa României a echilibrat 
jocul, dînd tuturor specialiști
lor o cu totul altă măsură a 
capactiății sale reale.

Ău învins la limită campionii 
Europei, dar nu putem trece 
cu vederea marile situații de 
poartă pe care le-au avut în 
partea a doua a meciului Coraș 
(la scorul de 1—1), Rednic și 
Bolor.i. al cărui șut senzațional 
din min. 90 a fost parat la fel 
de senzațional de portarul 
Schumacher.

Părerea specialiștilor prezenți 
pe stadionul din Lens este că

Marius POPESCU

(Continuare in oag a 1-a)

VOINȚA BUCUREȘTI (f) Șl AURUL BAIA MARE (m), 
CAMPIOANE NAȚIONALE LA POPICE PE 1983-1984

MANGALIA NORD, 17 (prin 
telefon). — Turneul final al 
Campionatului Diviziei „A" de 
popice, Ia care au participat 
cele mai bune opt formații de 
femei și tot atîtea de bărbați, 
s-a încheiat duminică seara 
pe arena din stațiunea Nep- 
tun, după o dispută intere
santă și atractivă. Titlurile de 
campioane ale tării au revenit 
pe merit celor mai bune
chipe : Voința București — la 
femei, care recucerește titlul 
după o întrerupere de 12 ani și 
Aurul Baia Mare — la bărbați, 
pentru a șasea oară campioană 

Iată clasamentele turneului fi
nal :

Feminin: 1. , Voința București

4921 p d (pe manșe 2469—2452) — 
campioană națională — a alinia) 
următoarele jucătoare în cele 
două jocuri: Elena Andreescu 
(438 — 425 p d — cele mal bune 
rezultate individuale ale competi
ției), Nineta Badea (423—439), 
Mariana Borta (418—381), Cornelia 
Ignatencu (396—415), Marilena 
Burcea (383—405), Elena Pană 
(411—387) — antrenoare: Crista
Szocs, 2. Electromureș Tg. Mu
reș 4848 (2419—2429). 3. Voința Tg. 
Mureș 4838 (2440—2398). 4. C.S.M. 
Reșița 4826 (2409—2417). 5. Voin
ța Oradea 4788 (2382—2406). 6.
Gloria București 4729 (2391—2388). 
7. Voința Ploiești 4637 <2281—
2356), 8. Laromet București 4496— 
2277—2210).

campioană națională — in cele 
două partide a folosit următorii 
jucători: Iuliu Bice (931—946 — 
cel mai precis jucător al tur
neului final). Marcel Sincullci 
(830—848), Erno Gergely (892— 
848), Stelian Boariu (867—913), 
Vasile Silaghi (405—368). Ion Bi
ciușca (421—866), Alxandru Nas- 
zodi (458—881) — antrenor : Ro
ger Cernat, 2. Electromureș Tg. 
Mureș 10309 (5225—5084). 3. Gloria 
București 10151 (5069—5082),
Olimpia București 10071 l 
5011). 5. Constructorul <

4.
(5060— 
Galați 

10051 (5041—5010). 6. Voința Bucu
rești 9899 (4959—4870). * — - -
Hunedoara 9770 
Tehnoutilaj Odorheiu 
9757 (4907—4850).

7. Metalul 
(4821—4949). «.

Secui eso

Masculin: 1. Aurul Baia Mare 
10166 (pe



tLOHTlSTELE NOASTRE EVOLUEAZĂ OMOGEN, DINAMO BRASOV,-> r VULCAN, STEAUA SI HIDI

Cl GINDUL LA PODIUMUL PROBEI PE ECHIPE PE PRIMUL
a fost 
drumuri 

__________ internațio
nală a scrimei românești. Pri
mele rezultate, si cele mai 
prestigioase, amintindu-ne cu 
acest prilej de tandemul Olga 
Szabo — Maria Vicol în proba 
individuală a anilor '60. de 
Ecaterina Stahl în anii ’70 
si de echipa reprezentativă tă
iaturi de acestea Ana Pascu, 
Ileana Jenei, Suzana Ardelea
nul denumite, 
dreptate. „floretele 
ale T * * * 
daliile 
tele 
Olimpice 
decenii, 
de declin 
timul loc 
supreme 
nioare a 
Hamburg 
României _________ __
iar la ..mondialele" de tineret, 
între dubla performantă a 
Ecaterinei Iencie — aur si 
Ileana Gynlai — argint, de la 
Rotterdam 1965 și „bronzul" 
Elisabetei Guzganu de la 
Budapesta 1983. ..repetat" la 
Leningrad 1984. a fost o lun
gă. o mult prea lungă pau
ză...).

In 
însă, 
remaniată. mult 
Astfel. alături de 
mentalele scrimere 
Moldovan-Zsak (C. 
Mare) si Aurora Dan 
mo) au fost promovate cu cu
rai în prima reprezentativă ti
nerele Elisabeta Guzganii 
(Steaua), Rozalia Oros (C. S. 
Satu • Mare) si foarte tinerele 
Monica Veber (C. 
Mare) si Keka Lazar 
rul Brașov). toate 
din urmă evoluind 
manieră promițătoare 
mai la competițiile 
cadetelor. ci si tn cele din ca
lendarul F.I.E, 
A. contînd 
Mondială") 
mai 
lume.
mul 
celes.

Orientarea pozitivă 
sens a federației (curajul de a 
le promova la o virstă frage- 

dar și creșterea exnerien- 
necesare prin asigura- 

unui calendar eompetițio- 
corespunzător). manca 

și calificată a an- 
de la

pepiniere din

Floreta feminină 
deschizătoarea de 
în performantă

oe bună 
de aur** 

pentru me- 
la campiona- 
si Jocurile 

aceste două

României.
• cucerite 

mondiale 
din ____

A urmat o perioadă 
(fapt edificator : ul- 
pe podiumul unei 
competiții 

fost obtinut 
1978. de 

clasată pe

limpic. în raport cu anul tre
cut.

Pentru argumentare să a- 
pelăm la statistici zompa- 
rative. privind fiecare com
ponentă a lotului, oe baza 
rezultatelor obținute. Elisa- 
beta Guzganu : cel mai bun 
rezultat intr-un concurs de 
cat. A în 1983. a fost locul 
9—12. alături de obținerea 
medaliei de bronz la C.M. ti- 

„bronz** la 
eliminările 
Jeanty și 
Kaola si

Marcela

tatele de la Turneul larilor so
cialiste (Zsak — loc 2. Oros — 
3. Dan — 7. Veber si Guzganu 
— 9—12) si Campionatele in- 

ale României

unei 
se-de 

la C.M. 
echipa 

locui 3,

neret ; în 1984 — 
C.M. tineret, in 
directe la Minsk. 
Como, turul 3 la 
turul 2 la Carito : 
Zsak : cel mai bun 
rezultat in 1983 la 
cat A — turul 3 : 
în 1984 — finală 
(locul 5) la Como 
și Kaola. în elimi-

“ - Ia
3
2 

; Aurora 
in 1983 — 

13—16 ; in 
eliminări

Torino. 
Minsk.
Monica
1983 —

in

temationale
(Zsak — loc 1. Dan — 3. Oros 
— 4. Gozgana. Veber si I.azar 
neconcurind la individuale).

Ce rezultă. duoă nărerea 
noastră 1 Că OMOGENITA
TEA VALORICA A COMPO
NENTELOR LOTULUI ESTE 
TOT MAI PREGNANTA de
calajul existent intre „vechea 
gardă** si „noul val** Ia debutul 
actualului ciclu olimpic fiind 
atrroaoe

desfășurarea intre- 
cadrul ultimei etape 
turului Diviziei „A** 

libere, pe primul loc 
in or- 

DINAMO BRAȘOV, VUL- 
------------STEAUA șl 

CONSTANȚA.

ciclu 
înlăturat : floretis-

directe 
torul 
turul

actualul ciclu olimpic, 
echipa feminină a fost 

întinerită, 
experi- 
.darcela 

S. Satu 
(Dina-

nări
Minsk, 
Jeanty,
Caritc ;
Dan : 
locul 1
1984 — 
directe la
Como,
Jeanty ;
Veber : în 
locul 25—32 ;
1984 — finală Co
cul 7) la Carito. 
eliminări directe la 
Minsk, Jeanty și 
C. M. tineret, turul

MOXICA
la Kaola.

VEBER REK.4 LAZAR

S. Satu 
(Tracto- 
acestea 
de o 
nu nu- 

dedicate
(de categoria 

pentru ..Cupa 
alături de cele 

floretiste din 
oodiu- 

Los An-
bune 
candidate la 

olimpic de la

in arest

rea 
nai 
pasionată 
trenorilor de la producti
vele pepiniere din ultimii 
ani (C. S. Satu Mare. Steaua, 
Tractorul Brașov) si. nu in 
ultimul rind. pregătirea se
rioasă. Ia parametrii seriniei 
moderne. efectuată în ca
drul lotului feminin repre
zentativ de floretă (antrenori : 
Ștefan Haukler. Tudor Petru? 
Si Șerban Vlad), s-au făcut 
simțite prin performantele 
încurajatoare din acest in
terval de timp si. mai ales. 
Drintr-un crescendo marcat 
în acest ultim sezon preo-

________________ 3 _
turul 2 la Como : Reka Lazar : 
in 1963 — turul 1 : in 1984 — 
finală docul 8) la Minsk, eli
minări directe la C. M. ti
neret. turul 3 Kaola ;
Oros (revenită dună 
peratie de menise) : in 
o finală docul 7) : în 
turul 3 la Minsk si Jeanty. tu
rul 2 Como. ' La acestea tre
buie să mai adăugăm si rezul-

Rozalia
o o- 
1963 — 

1981 —

Paul SLAVESCU

Ieri, după 
cerilor din 
(a IV-a) a 
de lupte 
in cele 4 serii s-au situat, 
dine, 
CAN BUCUREȘTI, 
HIDROTEHNICA 
Iată citeva amănunte de la a- 
ceastă etapă:

SERIA I, Satu Mare. Frunta
șa acstel serii, Dinamo Brașov, 
s-a impus și de astă dată, între- 
cind pe înfrățirea Oradea cu 
7—2 și pe C.S. Satu Mare cu 
6—3. Gazdele au avut de luptat 
șl în al doilea meci cu o for
mație redutabilă, înfrățirea, fiind 
nevoite să cedeze: 4—6. (Z. KO
VACS — coresp.).

Arad. Fără să strălucească în 
etapele anterioare, formația lo
cală Rapid a reușit acum, con- 
curlnd pentru a doua oară în 
fața propriilor suporteri, două 
prețioase victorii : 6—4 cu țJ.M.
Timișoara și același scor cu Ar
mătura Zalău. Tot cu " * 
s-a Încheiat și partida 
U.M.T. și Armătura. (N. 
JAN — coresp.)

Oradea. Prezentînd o 
mai bine pregătită, Constructorul 
Hunedoara a reușit să se impună 
chiar și în fata localnicilor de 
la A-SJ9^ cu 6—4. Extrem de e- 
chilibrată a fost insă confrunta
rea dintre Constructorul și C.S.M. 
Cluj-Napoca; la capătul meciu
rilor de la cele 10 categorii 5—5, 
la punctajul tehnic, 20—20. De
partajarea s-a făcut apelindu-se 
la cotarea procedeelor tehnice: 
66—37 In favoarea hunedorpnilor. 
tn cel de al treilea med. A.S.A. 
— C.S.M. 7—3. mie GHIȘA — co
resp.).

SERIA A H-a, Motru. Vulcan 
București și-a consolidat poziția 
de lideră, lntrednd pe Minerul 
Motru cu 7—3 și pe C.S. Tirgo- 
vițte cu 6—• tntflnlrea dintre 
Minerul și C.S. Tirgoviște a luat 
sCrșit ca ud rezultat egal : S—5. 
(Grigore JUGANABU-eoresp.).

Lugoj. In fata propriilor supor
teri Metalul LU.R.T. Lago) a 
concurat cu succes: 8—2 cu 
C.S.M. Reșița și 9—4 cu Jiul Pe- 
«rila. tn partida C.SJE. — Jiul 
a fost consemnat un ,<gal":

l 6—4 
dintre 

STRA-

echipă

JUBILEUL CLUBULUI DE HANDBAL MINAUR
Echipa Ai Baia Mare l»ri»făt»are li tute competițiile
BAIA MARE, 17 (prin telefon). 

Slmbătă șl duminică. In trei 
runde, s-au desfășurat ultimele 
jocuri din cadrul competițiilor 
organizate cu prilejul împlinirii 
a U an! de existență a primului 
club specializat In handbal din 
tara noastră, H. C. Minaur Baia 

Mare. Frumoasele Întreceri des
fășurate eu această ocazie, cu- 
prinzind forma-.L; de trei catego
rii de virstă (seniori, juniori și 
copil) au ocazionat momente de 
mare frumusețe și de frumos 
spectacol sportiv, ceea Ce a con
stituit o mare satisfacție pentru 
numeroșii - - - -
sport din 
zi de zi In număr mare în tri
bunele sălii ..Dacia- din locali
tate.

Ambele competiții internaționa
le. cea de seniori și cea de ju
niori, au fost cîștigate de selec
ționatele clubului organizator. 
La seniori, H.C. Minaur Bala 
Mare, echipă pregătită de antre
norul emerit Lascăr Pană, s-a

iubitori ai acestui 
Maramureș, prezențl

dovedit cea mai in formă. Por
tarii M. Petran și N. Neșovici, 
interii M. Mlroniuc si OL Flan
ges, precum și pivotul Ion Mar
ta, îndeosebi, au fost principalii 
autori ai acestei noi victorii ai 
echipei, care de 19 ani s-a in
stalat printre fruntașele hand
balului românesc. La juniori, de 
asemenea, un frumos succes lo
cal, ceea ce deschide frumoase 
perspective muncii de împrospă
tare a forțelor primei echipe a 
lui H.C. Minaur Baia Mare. Să 
adăugăm în final șl faptul că 
arbitrii T. Curelea (București), 
C. Cristea (Constanța), M. Stăn- 
cilă (București) șl Ion Nicolae 
(Ploiești) au contribuit la buna 
desfășurare a acestei frumoase 
competiții.

Hristoche NAUM 
REZULTATE TEHNICE 

Competiția seniorilor, sîmbătă *.
Steaua — Politehnica Timișoara 
32—25 (17—10), H.C. Minaur — 
S.U.A. 27—25 (15—14) ; duminică : 
Politehnica — S.U.A 21—20 (IC—

Mare —10), H.C. Minaur Bala
Steaua 40—32 (19—18). Clasament 
final : 1. H.C. MINAUR BAIA 
MARE 0 p : 2. S.U.A. 2 p. (78— 
78) ; 2. Steaua 1 p. (90—98) ; 4. 
Politehnica Timișoara 2 p (70—86); 
cel mai bun portar : Rod Oshita 
(S.U.A.), cel mal tehnic jucător: 
Bob Djokovic! (S.U.A.), golgeter : 
Mlhai Mlroniuc (H.C. Minaur Baia 
Mare) 29 de goluri.

Competiția juniorilor, slmbătă : 
C.S.Ș. nr. 2 H.C. Minaur Baia 
Mare — Selecționata SUd-Baden 
(R.F.G.) 34—27 (14—14), C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca — Unla Tamow 
20—24 (10—12), duminică : C.s.ș.
Viitorul Cluj-Napoca — Selecțio
nata SUd-Baden 19—21 (11—12),
C.S.Ș. nr. 2 H.C. Minaur 
Mare — Unia Tamow 
(12—8). Clasament final :

Baia 
32—25 

1. c.s.ș. 
NR. 2 H.C. MINAUR BAIA MARE 
6 p ; 2. Unia Tamow 4 p ; 3. Se
lecționata Siid-Baden 2 p ; 4.
C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca 0 p. 

Competiția rezervată copiilor a 
fost cîștigată de reprezentativa 
Școlii generale nr. 4 din Baia 
Mare.

STEAUA CAMPIOANA LA RUGBY răban, Caragea — Turtea, Gh. • 
Ion. C. Gheorghe.

(Urmare din pag. 1)
desprinde mai lesne si mai 
devreme.

Jocul l-a început Dinamo, 
cu o înaintare mai viguroasă. 
Cîteva faze incisive (Podâres- 
cu. Aldea) mută jocul în te
renul Stelei si Stoica culcă 
balonul în terenul de tintă. 
dar e fluierat ne un „înainte", 
în min. 9 Marghescu blo
chează un balon (pe șutul 
lui Alexandru). îl prinde ei 
se duce glonț spre eseu. dar 
e agățat din urmă, in extremis, 
de Codoi. Rezultă două gră
mezi la circa 10 m de butul 
Stelei, la a doua, mingea iese 
de partea lui Dinamo. Paras- 
chiv realizează o .inteligen
tă ..încrucișare" cu PODA- 
RESCU. care se duce ca pe 
„bulevard" între buturi, tot 
el transformă și 6—0 (min. 11). 
Steaua contraatacă furibund. 
Coman e scos in tușă de ...but 
(min. 12). ..Inevitabilul" se 
produce după 10 minute. Un 
eseu fantastic, tușă ne dreapta 
(în direcția de atac a Stelei), 
balonul circulă rapid pe tra
seul Coman — Alexandru — 
Enache — Codoi — M. TOA- 
DER si eseu clasic la colț 1 
ALEXANDRU transformă 
6—6. Imediat (min. 
PODARESCU readuce 
Dinamo In avantaj.
9-6. 
la t 
semnalat.

Si 
24) 
pe 

____ drop : 
Apoi jocul scade, pînă 

pauză nimic special de 
Pe măsură ce

timpul trece. Dinamo. mai 
uzată, dă semne vădite de o- 
boseală (in special înaintașii) 
și caută să mențină cu orice 
preț rezultatul prin suturi 
numeroase in tuse și ru
perea ritmului de ioc. 
Steaua simte, parcă, scăde
rea tortelor adversarului si 
apasă pe accelerator. în min. 
62 Enache intră spectaculos 
(se mai remarcă Murariu. Căi- 
naru). eseul se irosește, dar 
apărarea dinamovistă nu
poate evita egalarea : drop
ALEXANDRU (min. 63). Di
namo e încă... 
numai pină in min. 
CODOI răstoarnă 
din teren la faza 
mai sus.

în concluzie, un 
suspens. 
în 
rie 
cu
67 ____ ______
bine și clubului Dinamo.

Arbitrul Th. Witting a con
dus cu unele greșeli echipele : 

STEAUA : Codoi — Fuicu, 
Enache. David. M. Toader — 
Alexandru, Coman (min. 75 
Suciu) — Rădulescu. Giugăl, 
Murariu — L. Constantin, Te- 
purică — D. Căinaru. Mun- 
teanu (min. 68 Mot). Leontei 

DINAMO “ • 
Constantin. 
Ioneseu —■_ 
chiv _______
Stoica (mîh. 65 Vereș)

CELELALTE REZULTATE:

l se 
dinamovistă 

eealarea : 
(min. 63). 

campioană : 
76. cînd 
echilibrul 
amintită

meci cu 
cu un rezultat final 

logica jocului, o victo- 
meritată a Stelei, deși 

putină șansă titlul cu nr. 
putea reveni la fel de

Petre — Aldea, I. 
Marghescu. FI. 

Podărescu. Paras- 
M. Zafiescu. Borș, 
* ) — Dă-

GRIVIȚA ROȘIE — C.S.M. SI
BIU 18—7 (9—7). Arbitru : M. 
Vălul. Au marcat : Bidirel — 
eseu, Tudose — 3 l.p. + tr., C. 
Tudor — drop pentru învingători, 
Zamfir — eseu și Ignat l.p. pen
tru sibieni.

FARUL CONSTANȚA — ȘTIIN
ȚA PETROȘANI 10—6 (6—0). Ar
bitru : Gh. Huștiu. Au marcat : 
Bezușcu — eseu, Năstase — 2 
l.p., respectiv Bezărău — drop, 
Tulpan — l.p. (C. Popa, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
30—7 (18—0). Arbitru : C. Cris-
tăchescu. Au marcat : Nistor (2), 
Rădoi, Osiac — eseuri, Sugar — 
tr., Osiac — 3 tr., Trnyancsev — 
2 l.p., respectiv Niță — eseu, 
Chelaru l.p. (A. Crișan, coresp.).

SPORTUL STUDENȚESC CON
STRUCȚII — POLITEHNICA IAȘI 
7—18 (0—6) ! Arbitru : I. Davldo- 
lu. Au înscris : Băietu, Nemes- 
niciuc — eseuri, Mltltelu — drop, 
l.p., 2 tr., respectiv Chlciu — 
eseu șl l.p. (Oct. Guțu, coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD — VUL
CAN BUC. 22—9 (3—3). Au mar
cat : Corduneanu, Zamfir, Asma- 
randei — eseuri, Domocoș — 2 
tr., drop, l.p., respectiv Buga 2 
drop, Dinu — drop. (N. Străjan. 
coresp.).

RAPID BUC. — C.S.M. SUCEA
VA 3—10 (0—8) 1 Arbitru : FI.
Dudu. Au Înscris : Stănescu — 
l.p., respectiv Chișovan, Grigor aș
— eseuri, Llvadaru — drop, l.p. 
(Nlc. Ștefan, coresp).

MAȘINI GRELE OLIMPIA — 
T.C. IND. CONSTANTA 12—8 
(0-0). Arbitru : Șt. Cr&elunescu. 
Au marcat : Văcaru — 3 l.p.,

Al. Dan — l.p. pentru învingă
tori, respectiv Anefi, Matei — 
eseuri. (Nlc. Tokacek, coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — RA
PID BUZĂU 19—6 (4—0). Arbitru: 
FI. Tudorache. Au Înscris : Crol- 
toru, Iliuță, Cluntuc — eseuri, 
Ștefănică — l.p., 2 tr., respectiv 
Arsene — eseu, Gomoescu — tr. 
(M. Palu, coresp.).

UNIVERSITATEA 16 FEBR. 
CLUJ-NAPOCA — METALUR
GISTUL CUGIR 32—13 (6—6). Ar
bitru : I. Vasilică. Au marcat : 
Răcean (2), Marcu, Țlco, Rațiu 
— eseuri, Răcean — 2 l.p., 3 tr., 
respectiv, Bratu, Hrihor — eseuri, 
Dosan — l.p., tr. (O. Lazăr, co
resp.).

CLASAMENTE : Seria I : 
STEAUA 52 p, 2. Dinamo 50, 
Farul 40, 4. Grivlța Roșie 40, 5. 
Știința Bala Mare 33, * — ---
Sibiu 32, 7. Știința Petroșani 32,
8. Politehnica Iași 32, 9. Sportul 
stud. Constr. 27, 10. Poli. Timiș. 
22. Seria a H-a : 1. GLORIA 
ARAD 41 p, 2. Rulmentul Bîrlad 
40, 3. Unlv. Cluj-Napoca 37, 4. 
C.S.M. Suceava 36, 9. T.C. Ind. 
Cța. 35, 6. Rapid Bz. 35, 7. Olim
pia 35, 8. Metalurgistul Cugir 34,
9. Vulcan 34 (o victorie mai pu
țin), 10. Rapid Buc. 30.

1.
3.

6. C.S.M.

LOC IN CELE PATRU> 
gat la ’scoi 
de comenta 
întîlniri. Tc 
tegoric a li 
tarea dintri 
roșu: 2—8. 
turisit antr 
mația sa, 
cu cîțiva 1 
se speră ir 
tru retur.

Nicolina 1 
reia se oc 
Vasile TigS 
unghiularul 
(8-2) și 
(7—3) din 
du-i, Progr 
in fața ecl 
tăm in fin 
sență a ar 
mitru Pin 
Mircea Ști 
Marinescu 
nu (Pitești 
iești) și ! 
au arbitrat

5—5. (C. OLARU — coresp.).
SERIA A III-a, București. In 

sala de lupte a clubului 
Steaua și-au disputat întâietatea 
nu mai puțin de 9 echipe: 6 din 
această serie și 3 din cea de a 
iV-a. La acest adevărat maraton 
(pe cele două saltele au concu
rat aproape 90 de luptători; pes
te 170 de meciuri la cele 10 ca
tegorii de greutate) am consem
nat multe
Situăm în prim-plan buna com
portare a luptătorilor de la Stea
ua (antrenori Alexandru Geantă 
și Gheorghe Urian) care au ob
ținut victorii atât în întâlnirea cu 
Mureșul Tg. Mureș (10—0), cit și 
în cea cu I.O.B. Balș (7—3), cu 
toate fiă echipa n-a beneficiat 
de aportul multor titulari, ple
cați peste hotare sau aflațî la 
lotul olimpic. Singurii adversari 
care au reușit, totuși, să-i 
..smulgă" trei puncte au fost 
Gh. Preda (52 kg.), C. Duță (57 
kg.) și C. Birlea (82 kg) de la 
I.O.B. Balș. Cum era de aștep
tat, deosebit de disputată a fost 
cea de a treia partidă a aces
tui „triunghiular", Mureșul — 
I.O.B. După meciurile de la pri
mele trei categorii, luptătorii de 
la I.O.B. au luat un ușor avan
taj, 2—1, dar în următoarele trei 
mureșenii au ieșit învingători și 
astfel scorul a devenit 4—2 în 
favoarea acestora. în continuare, 
surpriză: I.O.B. egalează, 4—4! 
La ultimele categorii însă, semi
grea și firea, mureșenii au c ș- 
tigat întîlnirea și astfel rezulta
tul final a fost de 6—4 pentru 
Mureșul Tg. Mureș.

în „triunghiularul" Electra 
București — Lemnarul Odorheiu 
Secuiesc — Steagul roșu Brașov 
conturile au fost încheiate repe
de. Elevii antrenorului Ioan Ko
vacs. de la Lemnarul, au cîști-

lucruri interesante.

Tg. Mur»
Iul, la 
un singur 
Mureș — 
victoria re 
6—4. (C. /

SERIA A 
curîR^tot 
etapă ' la 
a repurtai 
sala sa dii 
Dunărea C 
itorul Vas;
semnarea 
itorul și 
punctajul 
nirea s-a 
5-5. -Sa 

ynația din 
oară:

Semigreul Ion Baciu (Steaua) l-a încins 
Csaba Abram (Mureșul Tg. Mureș).

TURNEUL INTERNATIONAL DE9

SATU MARE, 17 (prin tele
fon). — într-o ambianță deo
sebită, în localitate a început 
sâmbătă Turneul internațional 
de șah „Someș", la care par
ticipă maeștri internaționali, 
maeștri F.I.D.E. și maeștri din 
Cehoslovacia, Franța, Iugos
lavia, Polonia, Ungaria și din 
țara noastră. In prima rundă, 
trei șahiști români și-au ad
judecat victoria : Aurel Urzică, 
cu negrele, ciștigă la Endrc 
Vcgh (Ungaria), Dorel Olteanu, 
cu albele, la iugoslavul Vosko 
Nencinger, iar Neboișa Ilijin 
la colegul Iuliu Szabo. In ce
lelalte partide s-au consem
nat o victorie și două remi
ze. Cornel Bușu a cedat, cu 
negrele, maestrului intemațio-

nai Iran 
Grunber 
zat cu i 
Jacek E 
remiză 
dintre i 
hoslovai 
sky și 
nostru 
întrucit

dde C. 
Nencini

conteni 
în prin 
— cu a

Zoii

„CUPA DE VARĂ"
(Urmare din pag. 1) Elena i

(C.S.M.Ș. Baia Mare) 1:56,76 : 3. 
C. Drăgan (Din.) 2:01,39 ; FEM. : 
1. Anca Pătrășcoiu ;
2:05,30 — rec. senioare 
2:05,39 — Pătrășcoiu) ; 2.
Mateescu (C.S.Ș. Ploiești) 2 «7.79
— rec. fete 14 ani (v.r. *--------
— Irinel Pănulescu)

(C.S.M.Ș.)
(vx. :
Iulia

2«837 
9. Enlko 

Palencsar (C.S.M.Ș.) 2:87.88 ; MS 
m BRAS MASC. .* 1. O. Băcuiețl 
(C.S.Ș. Reșița) 1:11,06 ; 2. D. Dră- 
guleț (Lie. 37 Buc.) 1:12,4» ; 3. 
A. Toth (C.S.Ș. Reșița) 1HXD : 
FEM. ; 1. Andreea Hidegkuti 
(C.S.M.Ș.) 1:17.38 ; X Cristina De- 
veseleanu (Lie. 27) 1OAU ;

iN ATENȚIA CORESPONDENȚILOR
Anunțăm pe corespondenții ziarului nostru eă ia latele 

viitoare, două dintre numerele de telefon ale redaețieț M 
vor schimba după cum urmează :
• numărul 12 42 28 (al secției sporturi și sectorul 

respondenți) va deveni 10 20 30.
• numărul 12 35 60 (al secțiilor fotbal și sport de 

va deveni 10 34 60.

CA n
DIX 

HAST 
2. R. 1



ibere

(TEHNICA
RII

Vcaie ne scutesc 
9—1 în ambele 

u un rezultat ca- 
sfîrșit și confrun- 
lectra și Steagul 
»ă cum ne-a măr
ul Ion Nae, for- 
itra, se va întări 
tori consacrați și 
a reviriment pen-
de pregătirea că- 
tînărul antrenor 
a dominat „tri- 
Progresul Brăila 

.B.I.S. București 
i a iv-a La rîn- 
a cîștigat cu 6—4 

I bucureștene. No- 
irprinzătoarea ab- 
or principali Du- 
:u (București) și 
ci (Galați). N. 
iova), Șt. Vîlcea- 

Constantin (Plo- 
ristea (București) 
rte bine.

MOLDOVEANU
inform programu- 
etapă a avut loc 
•i: Comerțul Tg. 
I. Sf. Gheorghe, 
d gazdelor cu
— coresp.).

L, București. Con- 
biw^de la o 
Rapid București 

a noi victorii în 
ești, întrecînd pe 
cu 6—4 și pe Vi- 

8—2. Pentru de- 
itoarei dintre Vi- 
ea s-a apelat la 
!, deoarece întîl- 
jiat la egalitate, 
ij ul .^tehnic, f or
ii a fost superi-

I
B

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

C.S.M. 
Florea

— u- 
(1—0) : 
Roșea

I. P. ALUMINIU SLATINA — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 2—1 
(2—1) : N. Păun (min. 16), S. 
Lețea (min. 17), respectiv Paras- 
chivescu (min. 8).

Relatări de la I. Ionescus 
zâr, M. Verzescu, A. Soare, 
Ștefan, St. Gurgui. M. 
Gruia și D. Mihail.

V. La-

Țacăl, D.
N.

| SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI

I
I
I
I
I
I
I

uș (min. 2) pe
Iorgu BĂNICĂ I

i j S0MES“ I
is Roos, Sergiu 
egrele, a remi- 

intemațional 
(Polonia) și tot 
îinat și partida 
șahiști din Ce- 
slaw Dobrowol- 
îas. Jucătorul 
Lengyel a stat, 

vest-ger man 
la

I
I
I
I

Szabo 
), iar in parti- 
- N. nijin, V. 
k Roos. J. Ba
iu șLS. Griin- 
orovvfcky s-a 
tă. t Lengyel, 
ladă, a pierdut 
a J. Bie’czii.

I
I
I

'— urn

«aur: 
*. ■■

t.

kexjtx i

GLORIA BISTRIȚA — 
SUCEAVA 1—0 (0—0) : 
(min. 86 din 11 m).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
NTREA SLOBOZIA 2—0 
Amarghioalei (min. 18) și 
(min. 70).

PRAHOVA PLOIEȘTI — DELTA 
TULCEA 1—1 (0—0) : Gălățeanu
(min. 64) pentru Prahova, Gău- 
can (min. 68) pentru Delta.

C.S.M. BORZEȘTI — GLORIA 
buzău 4—2 (0—1) : Pandichi
(min. 70), Cioacîru (min. 72), 
Ghioane (min. 85), Baleanu (min. 
87), respectiv Zahiu (min. 38), 
Poharnicu (min. 68, autogol).

F.C.M. PROGRESUL-----------
PARTIZANUL BACAU 
Moraru (min. 89).

F. C. CONSTANȚA 
LUL PLOPENI 1—0 
Toma (min. 84).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
C. S. BOTOȘANI 2—0 (1—0) : Si
ma (min. 26) și Rusu (min. 83 
din 11 m).

DUNĂREA CALARAȘI — OLIM
PIA RM. SARAT 0—0.

OȚELUL GALAȚI — 
FĂLTICENI 0—1 (0—1) : 
(min. 33).

Relatări de la I. Toma, 
A. Cristea, G. Gorun, N. Costin, 
S. Nace, V. ManoUu, N. “ 
tinescu și G. Arsenie.

BRAlLA —
0—1 (0—0):

— META- 
(0—0) : R.

CHIMIA 
Petrescu

C.Rusu,
Constan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GLORIA BZ. 
Gloria B-ța 
Ceahlăul 
Partizanul 
F. C. C-ța * 
Oțelul Gl. 
F.C.M. Brăila 
C.S.M. Sv.

9. Chimia Fălt.
10. Unirea Foc.
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ETAPA (duminică MULTIMA 1______ _________ __
iunie) : Olimpia Rm. Sărat — 
Ceahlăul P. Neamț (0—2), Unirea 
Slobozia — Gloria Bistrița (4—4), 
C.S.M. Suceava — Unirea Dina
mo Focșani (2—1), C.S. Botoșani 
— Prahova Ploiești (1—3), Del
ta Tulcea — F.C.M. Progresul 
Brăila (1—4), Gloria Buzău — 
F.C. Constanța (1—1), Partizanul 
Bacău — Oțelul Galați (0—O, 
Chimia Fălticeni — C.S.M. Bor- 
zești (2—2), Metalul Plopeni — 
Dunărea Călărași (0—1).

SERIA A lî-o
ȘOIMII I.P.A. SIBIU — ROVA 

ROȘIORI 0—1 (0—0) : Ștefan (min. 
79. autogol).

NITRAMONIA FAGARAȘ — A- 
VÎNTUL REGHIN 8—0 (5—0) :
Mera (min. 14, autogol), Sfrijan 
(min. 34, 41, 62), Moșoman (min. 
35, 80), Neagu (min. 44) și Neam- 
țu (min. 85).

CARPATI MÎRȘA — CHIMICA 
TÎRNAVENI 1—0 (1—0) : Fățan
(mim. 30).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
UNIREA ALEXANDRIA 2—1 
(1—0) : Culea (min. 35 și 70), res
pectiv Văcariu (min. 67).

PRAGRESUL-VULCAN BUCU
REȘTI — F.C.M. BRAȘOV 1—1 
(1—1) : Beldie (min. 25) pentru 
Progresul Vulcan, Văidean (min. 
44) pentru F.C.M.

CONSTRUCTORUL T.C.I. CRA
IOVA — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 1—1 (1—1) : Georgescu
(min. 30) pentru Constructorul, 
Farcaș (min. 34) pentru Autobu
zul).

GAZ
NAMO
2—0 (1—0) : Harbădă (min. 21) și 
Țiglariu (min. 87).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
METALUL BUCUREȘTI 5—1 
(3—1) : Văduva (min. 22, 27 și 52), 
Cărbunaru (min. 40) și Nioa (min. 
75), respectiv P. Mihai (min. 1).

METAN MEDIAȘ — DI- 
VICTORIA BUCUREȘTI

eiu (Din.) 1:03,30 ; 2. Laura Șa-
chelarie (C.S.Ș. Br.) 1:04,10 ; 3.
luHa Mateescu (C.S.Ș. PI.) 1:05,51; 
000 m LIBER FEM. : 1. EnikS Pa- 
iencsar (C.SJSLȘ.) 8:52,46 ; 2. Teo
dora Hauptricht (C.S.M.Ș.) 9:01,34; 
t. Ligia Cozma (C.S.M.Ș.) 9:16,05 ; 
4 ■ 100 m MIXT MASC. î 1. Lie.
ted. r: Buc. 4:21,37 ; 2. C.S.M.Ș. I 
4JA-.3: 3. Crișul 4:40,11; FEM. : 
L C-S.M Ș. n (Adriana Șerban, 
Antevea Hidegkuti, Maricica Culi- 
«A. Carina Creț) 4:37,00 — rec. 
Osmaarr (vj. : 4:ÎS,23), 2. Lie.
(■«. n o^M ; 2. c.s.M.ș. I
4 M.J-. MO =x LIBER MASC. : 1. 
C- Xrgrea (Dtaamo) 54.44 ; 2.
Vloam <D0aj MJ3 ; 2. O. Băcu- 

4T-SMS) S5.35 : FEM. 2 1.
UBl Saehefarle (C.S.Ș. Brăila)

_■ Wa-.e (C.S.Ș.
F_ *71 : 1 Carmen Bunaciu

CT—> *X ; om m MIXT MASC. :

FI.

s.

24

F.C.M. BV. 33 20 7 6 68-27 47
2. Șoimii I.P.A. 33 17 5 U 54-35 39
3. Dinamo Vict. 33 14 8 11 40-30 36
4. Carpați Mîrșa 33 14 8 11 50-51 36
5. Gaz metan 33 16 3 14 54-43 35
6. I.P.A. Slat. 33 12 10 11 42-31 34
7. Prog. Vulcan 33 11 12 10 45-37 34
8. Autobuzul 33 12. 9 12 28-32 33
9. Automatica 33 14 5 14 32-37 33

10. Avîntul Reg. 33 14 5 14 38-51 33
11. Chimica 33 14 4 16 48-44 32
12. Unirea Alex. 33 13 6 14 37-47 32
13. Nitramonia 33 13 5 15 52-45 31
14. I.M.A.S.A. 33 12 7 14 35-35 31
15. Metalul Buc. 33 13 5 15 35-48 31
16. Construct.- 33 11 5 17 44-59 27
17. ROVA 33 11 4 18 31-61 26
18. Chimia Tr. M 33 10 4 19 33-53 24

LUCERNA. întrecerile tradfțio- 
îalei regate de canotaj desfășu
rate pe „Rotsee" s-au ' ____ _
in, acest an de participarea a 
numeroși sportivi din 26 de țări. 
La acest concurs, care ar putea 
ti echivalat cu un campionat 
mondial, au luat parte și cîteva 
echipaje din țara noastră. O e- 
volutle remarcabilă a avut cu
plul Arba — Horvat în proba de 
schif 2 f.c. care a realizat tim
pul de 3:28,78, întrecînd echipa
jele Canadei 3:30,05 și R.D. Ger- 
mane 3:30,79. La alte probe fe
tele noastre s-au clasat pe lo
cul secund: Valeria Răcilă la 
simplu 3:33,05 (1. Cornelia Linse
— R.D.G. 3:30,74, 3. Lise Juste- 
sen — Danemarca 3:38,12). Po
pescu — Oleniuc la 2 vîsle 
3:13,89 (1. R.D. Germană 3:09,97), 
echipajul de 4 vîsle 3:14,20 (1.
R.D. Germană 3:12.26) și echipa
jul de 4 rame 3:07,94 (1.
Germană 3:06,19).

Dintre băieți, cuplul Iosub 
Toma s-a clasat al doilea 
S :40,06 la schif 2 f.c. după

bucurat

R.D.

cu 
e-

PE PISTELE

chipajul norvegian cronometrat 
in 6:37,25. O cursă interesantă 
a fost cea de Ia sebif simplu 
Intre cei mai buni specialiști ai 
momentului, vest-germanul Peter 
Michael Kolbe, campion mondial, 
jd finlandezul Per’ti Karppinen, 
campion olimpic. Karppinen a 
obținut victoria cu 6:50,77 față 
de 6:55,18.

SOFIA. în turneul internațional 
de tenis de la Plovdiv, jucătorii 
români au obținut victorii: An
drei Dîrzu Ița eliminat cu 7—5, 
6—4 pe cehoslovacul Schrajder, 
iar Adrian Marcu l-a învins cu 
6—4, 6—2 pe Bojidar Pampulov
(Bulgaria) și apoi pe argentinia
nul In garam (7—5, 6—4), 
cîndu-se în finală.

califi-

BUDAPESTA. Turneul 
național feminin de șah 
cîștigat de Irina Levitina 
cu 11,5 p din 14 posibile, urma
tă de compatrioata sa Natașa 
Alehina 9,5 p și iugoslava Maria 
Petrovici 9 p. Eugenia Ghindă

inter- 
a fost 

(URSS)

DE ATLETISM

(România) s-a clasat pe locul 12, 
cu 5,5 p.

BERLIN. în turneul .interna
țional de șah de la Halle, după 
5 runde se menține lider maes
trul român Constantin Ionescu — 
3,5 puncte, urr.iat de Uhlmam 
(R.D. Germană) — 3 puncte. £n 
runda a 5-a. B. Ionescu a 

Țeșkovski (URSS)mizat cu
re-

în concursul in erna- 
tir cu arcul de la So- 
prima zi conduce Au-

“ ‘ ■ CU 314
Leonova 
Walentă

SOFIA.
țional de 
fia, după .
rora Chin (România) 
puncte, urmată de 
(URSS) 313 puncte. 
(Polonia) 312 puncte etc.

BELGRAD. Turul ciclist al Iu
goslaviei aflat Ja cea de-a 40-a 
ediție a început în localitatea 
Pola cu o etapă prolog cîștiga- 
tă de prima reprezentativă a Iu
goslaviei, urmată de formațiile 
Sloveniei și Croației. Echipa Me
talul Plopeni (Aldulea, Apostol, 
Ologu, Ionescu, Oprea, Popa), 
care participă Ia această între
cere, s-a clasat pe locul 
Prima etapă disputată pe 
seul Pola — Nova Gorița

10. 
tra- 
(174

ULTIMA ETAPA (duminică 
iunie) : Rova Roșiori — Gaz me
tan Mediaș (0—3), F.C.M. Bra
șov — Automatica București 
(3—1), Dinamo Victoria Bucu
rești — Carpați Mîrșa (1-0), Chi
mica Tîrnăvenl — Constructorul 
T.C.I. Craiova (0—0), I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Progresul Vulcan 
București (0—1), Metalul Bucu
rești — Șoimii I.P.A. Sibiu (0—4), 
Unirea Alexandria — I.P. Alumi
niu Slatina (0—0), Autobuzul 
București — Nitromania Făgăraș 
(0—0), Avîntul Reghin — Chi
mia Tr. Măgurele (0—1).

SERIA A lil a
AURUL BRAD — „U« CLUJ- 

NAPOCA 0—3 (0—1) : Boeru (min. 
33 și 70) și Fișic (min. 07).

MUREȘUL CAVNIC — META
LURGISTUL CUGIR 5—1 (2—0) : 
Mociran (min. 20 din 11 m), Din 
(min. 28 și 83), Lenghel (min. 70), 
Dorobanții (min. 72), respectiv 
Vătafu (min. 63).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL LUPK«I 1-1 (0-0) : Sxe- 
chell (min. 52) pentru Olimpia, 
Gheneean (min. 04, autogol) 
pentru Minerul.

CJ.H VICTORIA CARANSEBEȘ _  ------ --------------- 2_j! .
I Petzak

— RAPID ARAD î
Bulingă (min. 22) și 
(min. 72 din 11 m).

GLORIA REȘIȚA — SOMEȘUL 
SATU MARE 5—1 (4—0) : Pănes- 
cu (min. 7), Toth (min. 15), I- 

(min.
res-

rlmia (min. 22), Ripeț 
29), Vegheriuc (min. 08), 
pectiv Toth (min. 55).

MINERUL motru — 
SIRMEI C. TURZII 1—0 (1—0) : 
Muecalu (min. 11).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO
CA — C.S.M. REȘIȚA 3—2 (3—1): 
Berindei (min. 20 din " 
Caciureac (min. 43), Albu 
64), respectiv Jijic (min. 30 
72).

U.T. ARAD C.F.R.

IND.

11 m),
(min. 

și
_____ TIMI

ȘOARA 1—1 (0—1) : Leac (min.
60) pentru U.T.A., Dumitru (min. 
15) pentru C.F.R.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ARMATURA ZALAU 5—0 (2—0) : 
Rotariu (min. 32 și 53). Manea 
(min. 38), Vlătănescu (min. 62) 
și Șunda (min. 79).

Relatări de la Al. Jurcă, 
Palco, Z. 
P. Fuchs, 
puc, N. Străjan

M.
Kovacs. N. Magda, 
Gr. Jugănaru, I. Les- 

C. Crețu.

N.

Și

cu două

1. „POLI** Tim. 33 24 4 5 89-22 52
2. „U“ Cj-N. 33 24 1 8 73-23 49
3. C.S.M. Reșița 33 19 2 12 56-29 40
4. U.T. Arad 33 15 5 13 48-44 35
5. Armătura 33 16 3 14 47-45 35
6. Olimpia S.M. 33 15 3 15 53-43 33
7. Aurul Brad 33 15 3 15 41-44 33

*8. Min. Cavnic 33 15 2 16 52-43 32
9. Min. Lupeni 33 13 6 14 39-45 32

10. Min. Motru 33 14 4 15 36-46 32
HI. Ind. sîrmei 33 14 3 16 36-41 31
12. Gloria Reșița 33 14 3 16 34-44 31
13. C.F.R. Tim. 33 13 3 17 52-60 29
14. Metalurg. C. 33 12 5 16 39-61 29
15. C.F.R. Vict. C. 33 13 3 17 28-62 29
1«. St. CFR Cj-N* 33 13 2 18 43-49 26
17. Someșul S.M. 33 10 3 20 26-54 23
16. Rapid Arad 33 8 5 20 28-65 21

• Echipă penalizată 
puncte.

ULTIMA ETAPA (duminică 24 
iunie) : C.F.R. Timișoara — Stea
ua C.F.R. Cluj-Napoca (1—3), 
C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic 
(0—0), Armătura Zalău — Mine
rul Motru (0—1), Someșul Sa- 
tu Mare — Aurul Brad ~ 
„U“ Cluj-Napoca — U.T. 
(1—2), Minerul Lupeni — 
Victoria Caransebeș (0—2),

(0-2), 
Arad 

C.FxR. 
____ _________ T Ind. 

sîrmei C. Turzii — Olimpia Satu 
Mare (0—2), Rapid Arad — „Poli“ 
Timișoara (0—5), Metalurgistul 
Cugir — Gloria Reșița (0—3).

ADMINISTRAȚIA DE STAT
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 17 IUNIE 1984 
EXTRAGEREA I : 60 13 41 

EXTRAGEREA A Il-a ! 67 8 
44. EXTRAGEREA A HI-a ! 
48 56 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
575.088 LEI.

SOFIA. Pe stadionul Vasil Lev
ski a început sîmbătă un important 
concurs internațional, în cadrul că
ruia se desfășoară triunghiula
rul echipelor feminine Bulga
ria, România, R.D. Germană. în
trecerile sînt serios influențate 
de un vlnt puternic din față. 
Dintre participant noștri, com
portarea cea mai bună a avut-o, 
sîmbătă, în prima zi a compe
tiției, alergătorul sibian Vasile 
Bxchea care a cîștigat cursa de 
3 000 m obstacole cu timpul de 
8:32,16. L-au urmat : Reiner Wa- 
chenbruner (R.D.G.) 8:39,89 
Frank Fischer (R.D.G.) 
La fete, la 1 500 m : 1. 
Stoianova (B) 4:06,49,
Lovin (R) 4:06,90, 3. Roșița Ekova 
(B) 4:11,06, iar la disc, Florența 
Crăciunescu, ------
aruncat 65,35

2.

și 8:44,79. 
Vania 

Fița

clasată a doua, 
m.

HANOVBA. în condiții atmos
ferice nefavorabile -
patrulaterul atletic 
pele, masculine și 
R.F. Germania, 
Franței și Poloniei. _____
finale au fost următoarele : băr
bați ; 1. R.F.G. 227 p, 2. Polo
nia 182,5 p, 2. Franța 177 p, 4. 
Cehoslovacia 154,5 p ; femei: 1. 
R.F.G. 181 p, 2. Cehoslovacia 
123 p, 3. Polonia 115 p, 4. Fran
ța 87 p. Cîteva dintre rezulta
tele Înregistrate : bărbați : lMm: 
Woronin (P) 14,27, 2M m : Ltibke 
(R.F.G.) 24,98, 444 m : Skamrahl 
(R.F.G.) 45,91, 800 m : Ostrowski

a avut loc 
dintre echi- 

feminine, ale 
Cehoslovaciei, 
Clasamentele

„CUPA DAVIS“
• In zona europeană a „Cu

pei Davis* au fost Înregistrate 
următoarele rezultate: grupa

URSS — Monaco 5—0, Aus- 
— Norvegia 3—0, Elveția — 

Senegal 3—0, Israel — Polonia 
5—0; grupa „B*: Ungaria — E- 
gipt 2—1, Bulgaria — Belgia 1—2, 
Olanda — Spania 2—1, Finlanda 
— Irlanda 1—2. In prima grupă 
lucrurile sînt de pe acum lă
murite, echipele gazdă obținînd 
calificarea în turul următor al 
competiției, în schimb, în grupa 
,,B“ pînă acum nimic nu este 
clar. Ziua a treia a disputelor 
va lămuri însă această situație...

(P)(F) 
(P) 
ghage (R.F.G.) 7:49,49, 
Caristan (F) 13,83,
Schmidt (R.F.G.) 49,18, 3 000 
obst. : Mahmoud (F) 8:16,33, lun
gime : Hanacek (C) 7,79 m, tri
plu : Hoffmann (P) 16,76 m,
înălțime : Zlelke (P) 2,30 m, pră
jină : Vigneron (F) 5,30 m, greu
tate : Machura (C) 20,50 m, disc: 
Valent (C) 67,08 m, Bugar (C)
66,88 m, suliță : Gambke (R.F.G.) 
85,80 m, eiocan : Riehm (R.F.G.) 
78,26 m, 10 km. marș : Lelievre 
(F) 39:51,34 — record național,
4x400 m : R.F.G. 3:03,86 ; FE
MEI : 100 m : Tomczak (P) 11,36, 
200 m : Kraiochvllova (C) 22,57, 
400 m : Kratochvilova 49,33, 800 m: 
Klinger (R.F.G.) 2.-01,20, 1500 m: 
Klinger 4:05,50, 100 m.g. : Elloy 
(F) 13,04, 400 m.g. : Blasek (P) 
55,67, lungime : Wlodarczyk (P) 
6,78 m, Înălțime : Meyfarth 
(R.F.G.) 1,94 m, greutate : Losch 
(R.F.G.) 20,55 m, disc : Manecke 
(R.F.G.) 04,84 m, suliță : Thy
ssen (R.F.G.) 65,54 m, 4x400 m : 
Cehoslovacia 3:20,00.

LOS ANGELES. Pe „Memo
rial Coliseum", viitoarea gazdă 
a întrecerilor olimpice de atle
tism, au început concursurile de 
selecție a sportivilor americani 
pentru J.O. In primele două pro
be rezultatele au lost următoa
rele : 20 km marș : 
Evoniuk 1.2«d7, 2.
1.27:18, 3. Dan O’Connor 
4. Samuel Shick 1.30:25 . _
tate P : 1. Loma Griffin 17,10 m, 
1. Carol Cady 16,96 m, 3. Ramo
na Pagel 16,95 m, 4. Regina Ca
vanaugh 16,86 m.
• In cadrul campionatelor

municipale de atletism, desfă
șurate pe stadionul „23 August", 
în proba de 800 m au fost în
registrate cîteva rezultate remar
cabile : 1. Mari cică Puică (Olim
pia) 1:59,00, 2. Aurica Mitrea
(I.E.F.S.) 2:00,60, 3. Lenuța Rață
(Olimpia) 2:03,60 — recordul na
țional de junioare este de 2:03,37.
• Campionatele naționale de 

maraton, bărbați și femei, vor 
avea loc anul acesta în Capi
tală, mai precis în pădurea Bă- 
neasa, in ziua de 30 iunie, la 
ora 9. Campionatul de marș, 
20 km, se va desfășura o zi mai 
tîrziu, la ora 8,30, pe traseul din 
str. Maior Coravu.

1:46,95, 1 500 m : 
3:41,17, 5 000 m : 
14:10,68, 3 000 m:

Thiebaut 
Niemczak 

Wessin- 
100 m.g. : 

400 m.g. : 
m

1. Marco 
Jim Heiring

1.29:12,
greu-

km), a revenit rutierului sovie
tic ‘ ‘ ‘
4.08:43. Cu plutonul fruntaș, 
3:12 fată de învingător, au so
sit și cicliștii români Nicolae 
Aldulea și Dumitrache Ologu.

Nikolai Golovatenko, în 
la

BUDAPESTA. Proba femini
nă de pistol standard din cadrul 
concursului internațional de tir 
de la Budapesta a revenit spor
tivei românce Anișoara Matei 
cu 590 p, urmată de Agnes Fe
renc (Ungaria) 585 p, Irina Ko- 
relova (URSS) — 583 p, Ana 
Csanadi (Ungaria) 
armă liberă calibru redus? ___
poziții. Florin Cristofor s-a cla
sat pe locul doi cu 1158 p. pre
cedat de Orij Fedkin (URSS) — 
1174 p. La poziția culcat. FI. 
Cristofor a ocupat locul 3 cu 
594 p.

583 p,
— 532 p. La

trei

p.

F-OTBAL! 
meridiane.

• Grasshoppers Zurich este 
pentru a 3-a oară consecutiv 
campioană a Elveției. In meciul 
de baraj, desfășurat la Berna, ea 
a dispus cu 1—0 de Servette Ge
neva. Unicul gol l-a marcat Egly 
(min. 20) din penalty. După cum 
se știe, la sfirșitul campionatului 
ambele echipe aveau același nu
măr de puncte (47) și conform 
regulamentului a urmat jocul de 
baraj.
• La Lima, în meci amical, e- 

chipa Argentinos Juniors a dispus 
cu 4—1 de selecționata statului 
Peru !
• Finala „Cupei Italiei" va avea 

loc la 21 șl 26 iunie, intre Roma 
și Verona. în meciurile retur ale 
semifinalelor : Verona — Bari 
3—1. Roma — Torino 1—0 (gol 
marcat de Conti în min. 31).
• Semifinalele „Cupei ligii" 

Spaniei (meciuri tur) : Betis — 
Valladolid 2—0, C.F. Barcelona — 
Atletico Madrid 1—2 ! Jocurile 
retur la 21 iunie.
• La Sydney, selecționata Aus

traliei a fost învinsă de Juventus 
cu 2—0.
• Reprezentativa Camerunului, 

calificată pentru turneul final al 
J.O. a dispus cu 4—0 de echipa 
olandeză Zwolle, după ce în pri
mul med a cîștigat eu 2—0.

TELEX • TELEX * TELEX • TELEX • TELEX * TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Echipajul 

franco—vest-german Pescarelo — 
Ludwig -(„Porsche 956“) a cîști
gat cea de a 52-a ediție a cursei 
de 24 de ore de la Le Mans, re- 
alizînd o medie oraTă de 204,178 
km.

BASCHET • Turneul mascu
lin de la Nagano : Japonia — 
Univ. Arkansas (S.U.A.) 71—41,
Iugoslavia — R.P. Chineză 88—80, 
Iugoslavia — Univ. Arkansas 64— 
50, Japonia — R.P. Chineză 84— 
69. Clasamentul final : 1. Iugos
lavia 4 v, 2. Univ. Arkansas 3 v, 
3. Japonia 2 v, 4. R.P. Chineză 
1 v. • Turneul de junioare de la 
Ruse : Bulgaria A — Bulgaria 
B 65—61, U.R.S.S. — Cuba 73—60, 
Bulgaria B — Cehoslovacia 63—61, 
Cuba — Iugoslavia 59—48, Unga
ria — Italia 81—80, U.R.S.S. — 
Bulgaria A 89—86.

BOX • La Las Vegas, ameri
canul Thomas Hearns și-a apă
rat cu succes 
(W.B.C.) la cat. 
locie, învingîndu-1 
dictat de arbitru, 
doua, pe Roberto

tinul mondial 
super-semimi j - 
prin abandon 

în repriza a 
Duran (Pana-
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lamâ), campionul mondial 
W.B.A.

CICLISM * Turul Italiei 
matori), cehoslovacul Kozarek a 
cîștigat etapa a treia (Vlttuo- 
ne — Tabiano Terme, 165 km) In 
3.37:45. Liderul cursei este so
vieticul Gavrllko 10.31 :J0, Koza
rek avind, însă, și el același 
timp î • Turul Suediei (open) : 
danezul Eriksen a învins la 
sprint în etapa a treia (Lands- 
krona — Ystad, 177,8 km) cu 
3.53:42, iar norvegianul Sil- 
seth a cîștigat etapa a patra 
(Kristianstad — Karlskrona, 176,7 
km) realizînd 4.11:30. Suedezul 
Brykt este lider, 16.05:01, urmat 
Ia 15 s de danezul Lilholt • Tu-

.................. Beat Breu (Eive- 
patra, 

Altdorf 
purtăto-

(a-

fi- 
Ce- 

Și
Meci 
Bri-

59.
40
26

LOZînPLIC

-

CU
I cîștiguri 
’ în băniși 
autoturisme

1. România — R.F. Germania 2 
2. Portugalia — Spania X ; 3 
Unirea Focșani — C.S. Botoșani 
1 ; 4. C.S.M. Borzești — Gloria 
Buzău 1 ; 5. Progresul Buc. — 
F.C.M. Brașov x ; 6. Gaz metan
— Dinamo Victoria Buc. 1 ; 7. 
Constructorul Cv. — Autobuzul 
Buc. x ; 8. Aurul Brad — „U“ 
Cluj-Napoca 2 ; 9. C.F.R. Cluj- 
Napoca — C.S.M. Reșița 1 ; 10. 
Minerul Motru — Industria sîr
mei 1 ; li. Olimpia Satu Mare
— Minerul Lupeni x ; 12. Poli
tehnica Timișoara — Armătura 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
323.310 LEI.

rul Elveției, 
ția) a cîștigat etapa a 
contra-cronometru, la 
(22,5 km) și a devenit 
rul tricoului galben.

HANDBAL • Meci 
masculin, la Trnava : Cehoslova
cia — Ungaria 17—16 • Turneu 
feminin la Belgrad : Iugoslavia 
— Polonia 29—24, Cehoslovacia — 
S.U.A. 34—21, Iugoslavia — 
hoslovacla 33—27, Polonia

amical,

TRAGERILE EXCURSIILOR

U.R.S.S

PRONOEXPRES ,
OWZO/UNtE t3<84

2 dff Sj O EJKUtU* a

S.U.A. 23—23. Clasamentul
nai : 1. Iugoslavia 6 p, 2. 
hoslovacia 4 p, 3. Polonia 
S.U.A. 1 p.

HOCHEI PE IARBA • 
amical, la Cardiff : Marea 
tanie — S.U.A. 4—1.

POLO • Competiția de la Bu
dapesta dotată cu „Cupa Tungs
ram" ; R.F.G. — Olanda 8—3, 
S.U.A. — cuba 8—5, U.R.S.S. — 
Iugoslavia 8—7, R.F.G. — Italia 
10—8, U.R.S.S. — Ungaria 10—6, 
Iugoslavia — Cuba 9—7, S.U.A. — 
Olanda 11—5. Clasamentul : 
U.R.S.S. 8 p, 2. S.U.A. 8 p, 
R.F.G. 6 p, 4. Italia 5 p, 5. 
goslavia 2 p, 6. Cuba 2 p, 
Ungaria 1 p, 8. Olanda 0 p.

RUGBY • Meci test la Christ
church : Noua Zeelandă —
Franța 10—9 (3—3). Au marcat: 
Taylor — încercare, Hewson — 2 
lovituri de pedeapsă, respectiv 
Blanco — încercare, Lescarboura 
— 1 drop și 1 transformare • 
La Rockhampton (Australia), se
lecționata în XHI a Marii Bri
tanii, a învins reprezentativa 
provinciei Queensland Central 
cu 44—12 (16—6).

1.
3.

Iu-
7.

Autoturisme „Dacia 
1300", excursii in U.R.S.S. 
și cîștiguri în bani !

Le puteți obține parti- 
cipînd la tragerea excur
siilor PRONOEXPRES 
de miercuri 20 iunie 
1984 !

Se extrag 15 numere, 
grupate în 2 faze și 3 ex
trageri !

Biletele de 25 lei au 
cele mai mari șanse de 
cîștig I



in grupa I

1-2 CU R.F.G.,
87 și, bineînțeles, șutul formida
bil al lui Boloni din ultimul mi

nut. apărat de valorosul Schu
macher.

Echipa României pierde deci 
un meci important, dar continuă 
lupta.

Jucătorii noștri ne-au decla
rat după meciul cu R.F.G. că 
sînt hotărîți să se „bată** pînă 
Ia capăt, indiferent de rezulta
tul meciului Portugalia — Spa
nia, pe care, desigur, la ora cînd 
transmit, nu-1 cunoaștem.

CAMPIOANA EUROPEI ECHIPA FRANȚEI ÎN SEMIFINALE
(Urmare din pag. I)

ras care a marcat un gol dătă
tor de speranțe.

Am amintit mai sus despre 
unele ocazii ratate care ar fi 
putut întoarce soarta meciului. 
Este vorba de marea fază din 
minutul premergător celui de al 
doilea gol vest-german, cînd Co
ras a fost 
conducerea 
cheiată cu 
tim ocazia

ia un pas de a lua 
la acea acțiune în- 

boltă. Să mai amin- 
lui Rednic din min.

Filmul meciului

duce mai întîi spre Cămătaru, 
dar e respinsă de apărători 
spre Rednic. aflat în fața por
ții. însă el ratează intercepția I 
în sfirșit, în min. 90. Boloni 
(care in acest joc a îmbrăcat 
tricoul național pentru a 75-a 
oară), plecat din mijlocul te
renului, face cîțiva pași și 
șutează năpraznic, sub bară. 
Schumacher zboară literalmente 

un gol 
un joc 

care 
un re-

• Simftâtâ, etapa Iul „3-0" ! • A doua caliiicatâ din serie
va ii stabilită miinc de meciul Danemarca — Belgia
Etapa de sîmbătă din grupa 

întîi s-a încheiat cu rezultate 
neașteptat de categorice și- 
simetrice. în adevăr, in ambele 
partide, atit la Nantes cit și

Ia Lyon, învingătoarele, echi
pele Franței și, respectiv, Da-; 
nemarcei,
un sever 5—0 adversarelor lor; 
Dar iată cronicile partidelor t

au. administrat cita

început cu oarecareMeciul a . ____ ...
prudentă de ambele părți. Bolo- 
ni, retras In fata fundașilor, va 
bloca. în min. 4, șutul lui 
Rummenigge. Peste un minut, 
însă. Stielike II va faulta pe Co- 
raș la 25 m lateral și lovitura li
beră executată îl găsește pe Că- 
mătaru în poziție ideală. în fata 
careului mic, dar lovitura sa de 
cap este apărată de Schumacher, 
aflat chiar pe mijlocul porții. în 
min. 10. prima mare ocazie a 
campionilor, europeni : Coraș 
pierde ușor un balon Ia centru, 
Allots face o cursă excelentă, 
șutează periculos, insă. Lung 
respinge, șl apoi reține balonul. 
Cămătaru va întîrzia la două 
centrări pe culoar foarte bune în 
min. 11 șl 17. Ungureanu nu va 
fi nici el inspirat pe contraatac 
în min. 19. Va interveni apoi 
iarăși Lung, salvator (min. 21), 
pentru a stăvili atacurile în for
ță ale echipei lui J. Derwall. Va 
fi nevoie și de excelenta inter
venție a lui Ștefănescu (min. 23). 
care l-a stopat pe Rummenigge

torul golului : 1—1. Este rindul 
adversarilor noștri să greșească 
mai mult, au momente ta care 
r.u ie mai ..iese*’ jocul și, ta 
min. 62, notăm un atac 
țional al nostru de 12 
consecutive, a 13-a fiind 
dută de Zare care, per 
a făcut insă o partidă 
Două minute mai tirziu, 
acțiune pe stingă, Coraș îl are 
în față doar pe Schumacher, 
ridică mingea peste el, spre 
poartă, dar portarul vest-ger
man reușește să o ..agațe" cu 
vîrful degetelor... O ocazie 
imensă ! Și așa cum se irtim- 
plă de multe ori. Ia un con
traatac al fostei campioane a 
lumii (min. 67) Rummenigge 
întoarce foarte frumos o minge 
lui VOLLER. care marchează 
din apropiere, deși era înca
drat de BSICni, Zare 
gureanu : 1—2. Jocul
pierde din interstate, 
trivă. dramatismul lui 
Cu toate că elevii lui

pozi- 
pase 
pier- 
total, 
bună.
la e

și Un- 
nu-și 

Dimpo- 
crește. 

Derwall 
șutează de mai multe ori la

și respinge in corner 
ca și făcut. Pe scurt, 
dinamic, aplaudat, în 
echipa noastră a ratat 
zultat bun.

PORTUGALIA
SPANIA 14

La Marsilia, pe stadionul Velo
drome, in cel de al doilea joc al 
grupei a n-a, s-au Intîlnlt 
lecționatele Portugaliei și 
nlel. Chiar de la început 
observat intențiile ofensive 
ambelor echipe, preocupate

FRANȚA BELGIA 5-0 (3-0)

R. F. GERMANIA — ROMANIA 2—1 (1—9)
Stadion „Felix Bollaert** dir.< Lens ; teren bun ; timp 

frumos : spectatori — circa 40.000. Au marcat : VOLLER 
(min. 25, 67) ; CORAȘ (min. 46).

R.F. GERMANIA : SCHUMACHER — B. Fărster, K. H. 
FORSTER (min. 80 Buchwald), STIELIKE, BRIEGEL — 
MATTHĂUS, Meier (min. 65 Litlbarski). Brehme — 
Rummenigge, VOLLER, K. Allofs.

ROMÂNIA : LUNG — Rednic, Andone, Ștefănescu, Un
gureanu — Dragnea (min. 62 Țicleanu), BSIori. KLEIN. 
Hagi (min. 46 ZARE), — Cămătaru, CORAȘ.

A arbitrat bine Jan Kaiser (Olanda).
Cartonașe galbene : Stielike, Ștefănescu.

in poziție de gol. dar defensiva 
noastră se clatină și. după ce 
Andone respinge șutul de gol al 
lui Brehme, în min. 26 Meier 
este găsit ncmarcat pe stingă, 
pe partea Iui Rednic, centrează 
cu precizie si VOLLER ii învin
ge cu o lovitură de cap, de Ia 
6 m pe Lung — ieșit nedccis — 
și deschide scorul. Gol care ani
mă atacul vest-germanilor și de
reglează vizibil defensiva noas
tră surprinsă în finalul reprizei. 
Dar Lung a intervenit foarte 
bine (min. 23 șî 32). Meicr s-a 
grăbit (min. 30), iar Voller. pe
ricolul nr. 1 al atacului advers, 
va reuși două șarje dificile pen
tru defensiva noastră (min. 43 și 
44). rezolvate cu greu. In ulti
mul minut al reprizei. Lung se 
va opune salutar în fața Iui 
Allofs. care peste cîteva secunde 
va lufta în centrul careului. Și 
formația noastră intră la cabine 
cu handicapul unui singur gol. 
urmînd să încerce ..revanșa'* du
pă pauză...

Repriza secundă a depășit cu 
mult, prin valoare, pe epa 
dinții. în special echipa noastră a jucat mult mai bine, Zare 
intrtad fundaș lateral în locul 
lui Rednie, care a avar.sat mij
locaș ta locul Iul Hagi, trecut 
pe banca de rezerve. Jocul 
„tricolorilor** este altul, mult 
mai bun. Iar întreaga repriză 
va fi plină de dramatism. Pen
tru că la numai clteva secunde 
de la reluarea meeiulul, CO
RAȘ reușește egalarea cu un 
șui plasat, din careu, Ia • 
pasă trimisă Ia Cămătaru, pe 
care Klein, anat pe traiectorie, a lasai-o să „curgă" spre 
ȘTIRI... ȘTIRI...
• Ecouri după me

ciul Franța — Belgia 
(5—0). Antrenorul 
francez Michel hi
dalgo: „Am făcut 
un joc bun, asemă
nător cu evoluția 
noastră generală la 
C.M. din Spania. E- 
chipa noastră a jucat 
incisiv, eficace. Pre
gătirea fizică exce
lentă și-a spus cuvln- 
lul, ea a fost hotărî- 
toare în realizarea a- 
cestui scor istoric. 
Mă bucur să sîn- 
tem calificați pen
tru semifinale". GUY 

Thys (selecționerul 
reprezentative! Bel
giei) : „Am pierdut 
Ia acest scor incre
dibil. datorită jocului

au-

poartă, totuși marile ocazii sini 
de partea echipei României. 
Ca de pildă in min. 72 cînd 
Coraș este din nou găsii cu o 
pasă excelentă de Cămătaru. 
EI insă nu șutează, ci 
balonul pentru Țicleanu, 
venea din spate, in plin 
Stielike este insă mai __
Patru minute mai tirziu, Rednie 
pierde Startul la o pasă a ace
luiași Cămătaru, pentru ca. in 
min. 79, Allofs. după Ce „Șer
puiește" prin apărarea noastră, 
să șuteze foarte puternic, dar 
Lung trimite in corner. Și din 
nou reluăm ofensiva prin Co- 
raș (min. 81), Țîeleanu (min. 
84 — Brehme respinge în cor
ner). Finalul ne aparține și 
Rednic (min. 87) — ea și in fi
nalul partidei cu Spania — are 
golul în vîrful ghetei la • 
excelentă centrare de pe stin
gă, a lui Boloni. Mingea Se

lasă 
care 

fuleu. 
rapid.

se- 
Spa- 
s-au 

ale 
__________ _    de 
jocul deschis, ia... cîștig. După 
primele cinci minute în care 
protagonistele s-au studiat reci
proc, selecționata Spaniei atacă 
susținut și beneficiază de cîteva 
bune ocării de gol, cele mai mari 
Ciad ale Iul Santillana (mia. 
14), cînd vîrful Iul Beai Madrid 
a șutat puternic din apropiere, 
dar Beato a respins baloaul la 
corner cu un reflex uimitor, 
pentru ca peste două minute, la 
incursiunea Iul Gallego, același 
Bento să evite din nou golul. Este 
apoi rindul Iul Arconada să trea
că prin mari emoții cînd. în 
minutul 23, Jordan a reluat, din 
apropiere, mingea peste „trans
versală". în minutul 33 Frasco 
a șutat balonul din voleu, peste 
poartă.

La fel de alert avea să fie 
meciul și după pauză. Portughe
zii încep mai bine repriza se
cundă șt, in minatul 53. reu
șesc deschidere* scorului prin 
SOUSA, care a trimis mingea cu 
boltă, de la marginea careului 
mare peste Arconada. surprins. 
Portugalia este la un pas de 2—0 
In minutul 7*. cînd Chalana a 
trimis balonul la ..transversală". 
Ia minutul 74, Insă, Spania reu
șește etalarea : in urma anal 
center, mingea ajunge la SAN
TILLAN A care șutează sec de la 
U na. lovinglnda-I pe Bento, tn 
finalul partidei ambele echipe 
forțează desprinderea. Fazele se 
succed ia ambele porțl. Alvaro 
(min. U), singur la I m. reia 
balonul cu capul exact In bra
țele lui Arconada.

Arbitrul francez Michel Vautrot 
a condus următoarele formații :

PORTUGALIA : Bento - Pint». Be
ție», Pweira, Altar» — Chalana, Cor
le. Manuel, Frouzo (71 Diemontino), 
Pacheco - Soaie. J«rdae.

SPANiA : Arconada - Urouiaga (79 
Sonor), Maceda, Gokoecea, Ca- 
macho - Gallepa, Victor, Gordillo, 
Mor.n. (74 Sarabio) - Santillana, 
Carrasco.

CLASAMENTUL 
GRUPEI

R.F.G. 
Spania 
Portugalia 
România

Mai sînt de _ _ _
miercuri, ultimele două partide, 
ambele cu caracter decisiv : Por
tugalia — România (la Nantes) și 
R.F. Germania — Spania (la Pa
ris). Ambele partide vor începe 
la 21.39.

Pe stadionul din Nantes, re
prezentativa Franței a obținut 
unul dintre celfe mai mari sco
ruri din 
tîlnirilor 
adversar, 
formație 
ori „zile 
nenumărate rînduri și pe pro
priul teren. Se credea că și a- 
cum misiunea elevilor lui Mi
chel Hidalgo va fi deosebit de 
grea, dată fiind verva arătată 
de belgieni în partida de de-

înțreaga istorie a în- 
sale cu tradiționalul 
echipa Belgiei, o 

care l-a făcut adese- 
negre“ !nvingînd-o în

DEZ va stabili scorul reprizei 
(min. 44) trimițind balonul ea 
capul in poartă după o acțiune 
declanșată de Six șl continua
tă de Giresse.

După pauză, formația france
ză va continua să rămină in 
prim-plan; linia ei de mijloc 
stăpînește terenul, dirijind cu 
autoritate acțiunile și mai în
scrie de două ori prin PLATI
NI : In min. 74 din penalty, In 
urma unui fault comis de Pfaff 
asupra lui Six și. in min. 89,

k V
R • i >

—i-

Golu! al cincilea marcat de reprezentativa Franței in partida ctt 
echipa 
nire.

Belgiei fi a! treilea gol

echipa Iugoslaviei. Fot- 
f râncezi au deschis in

reușit de Platini in aceeași intil-
Telefoto : A.P.-AGERPRES

1.
2.
1
4.

A n-a
2 110 2-1
2 0 2 0 2-2
2 0 2 0 1-1
2 0 112-3

jucat in

3
2
2
1

grupă.

but cu 
baliștii 
să foarte repede scorul, in min. 
4 : PLATINI a reluat in plasă, 
printr-un șut 4a firul ierbii" 
balonul revenit din „bara trans
versală" unde ii trimisese pu
ternica lovitură a lui Batiston. 
Belgienii răspund prin atacuri 
periculoase (Ceulemans și Van- 
denbergh și o „bară" De Wolf). 
Gazdele revin în ofensivă și își 
măresc avantajul în min. 34, 
eind GIRESSE marchează la 
capătul unei frumoase combi
nații cu Țigana. Platini și co
echipierii joacă mai departe cu 
multă dezinvoltură și FERNAN-

prinir-o spectaculoasă lovitură 
de cap, la o lovitură liberă e- 
xecutatâ de Giresse.

Arbitrul R. Valentine (Scoția) 
a condus formațiile :

FRANȚA : Bats — Batistan, 
Bossis, Domergue, Fernandez — 
Țigana, Giresse, Platini, Gen- 
ghini (min. 79 Tușșeau^ — 
Lacombe (min. 
teau), Six.

BELGIA : Pfaff 
Lambrichts, De Greet, 
Wolf — Scifo (min. 52 
heyen), Vandereycken (min. 45 
Coeck), 
teren 
bergh.

66 Roche-
Grita,

De 
Ver-

Cuelemans, Vercau- 
Claesen, Vanden-

DANEMARCA - IUGOSLAVIA 5-0 (2-0)

O singură soluție
(Urmare din pag 1}

echipei României i-a lipsit 
foarte puțin la sflrșitui intil- 
nirii pentru a termina la ega
litate partida cu puternicul „11" 
al campionilor europecL

Fără Îndoială, după acest 
med se pune șl problema di
ferenței de atitudine, de ati
tudine tactică, de convingere In 
angajarea ta joc, de încredere 
în forțele lor a jucătorilor noș
tri, ta prima $1 cea de a doua 
repriză a meciului. Poate că 
dacă și in prima repriză echipa 
noastră ar fi jucat mai cura
jos, mai ofensiv, fără comple-

xul faimei campionilor euro
peni, care a fost primul ad
versar al fotbaliștilor români 
după părerea exprimată după 
meci de Just Fontaine, vestitul 
golgeter francez de acum 20 
de ani, poate că ta aceste con
diții altul ar fi fost și re
zultatul...

Deși a pierdut, echipa Româ
niei mal păstrează o șar.să de 
calificare in semifinalele tur
neului final al campionatului 
european, dacă miercuri, la 
Nantes, va învinge reprezenta
tiva Portugaliei. Evident, fot
baliștii noștri au o singură so
luție : jocul la victorie !

La trei ore și ceva după ce, 
la Nantes, se înregistra acel 
5—0 pentru reprezentanții „co
coșului galic", pe stadionul din 
Lyon, echipa Danemarcei rea
liza același scor în fața selec
ționatei Iugoslaviei. Și danezii 
au deschis relativ repede sco
rul (min. 7) ARNESSEN 
demarind pe extrema dreap
tă și șutind puternic, din 
unghi închis. Portarul Ivkovici 
a scăpat balonul în plasă și 1—0 
pentru Danemarea. După ce Șu- 
șici pierde o mare ocazie de e- 
galare (min. 14). danezii majo
rează scorul prin BERGHEEN 
(min. 16). Elevii lui Veselinovici 
nu renunță la luptă, ei își crea- 
ză trei situații excelente ratate 
de Vujovici (min. 18) și Tvet- 
kovici (min. 20 șl 27). Pînă la 
pauză echipa Danemarcei se a- 
pără foarte bine si contraatacă 
periculos mai cu seamă prin E. 
Larsen și Laudrup.

în» partea a doua consemnăm
ȘTIRI... ȘTIRI...
deslab 

terenului, 
sînt Ia __ ________
foarte puternici. Noi 
ne vom mobiliza toa
te forțele pentru jo
cul cu Danemarca**. 
PLATINI (autorul a 
trei goluri în partida 
cu Belgia): „Belgie
nii au părut obosiți 
după primul lor joc 
excelent cu Iugosla
via. l-am prins — 
cum se zice — 
picior greșit", 
nînd o victorie 
răsunet. Sper sa ter
minăm pe locul I In 
grupă șl apoi vom 
mai vedea..."
• Michel Platini 

este recordmanul gol- 
geterilor echipei re

la mijlocul 
Francezii 

ora actuală
prezentative a Fran
ței. Iată acest clasa
ment: 1. Platini 30 
p; 2. Fontaine 27 g; 
2. P. Nicolas, J. Ni
colas și Vincent toti 
cu cite 20 g.
• Federația france

ză a făcut recurs la 
Comisia de apel • 
U.E.F.A. Forul fran
cez. nemulțumit 
sancțiunea dată 
U.E.F.A. Iul Amoros 
(eliminat de pe te
ren pentru lovirea 
intenționată cu capul 
a adversarului J. 
Olsen în jocul cu 
Danemarca) a făcut 
o nouă contestație la 
Comisia de apel a 
U.E.F.A. cerînd să 
reducă suspendarea

e- Mi
loși

de 
de

de 3 etape care i-a 
fost dată. Comisia se 
va întruni pentru 
acest caz azi.
• Selecționerul 

chipel Spaniei, 
guel Munoz, a
sever criticat, consl- 
ierîndu-se că echipa 
sa a jucat slab In 
compania reprezenta
tivei României, dato
rită unei tactici gre
șite. La întrebările 
ziariștilor. Munoz a 
răspuns: „Eu nu vor
besc despre ceea ce a 
trecut. Acum mă
gindesc la ce va ur
ma". Intr-adevăr,
presa spaniolă subli
niază că echipa Ro
mâniei a fost supe
rioară si numai san-

sa a făcut ca scorul 
să rămină egal.
• Internaționalul 

vest-german H. p. 
Briegel de la F. C. 
Kaiserslautern a sem
nat vinerea 
un contract pe 
ani cu formația 
liană Verona.
• Didier Six, 

reprezentativa 
țel, a suferit sîmbă
tă seara o ușoară 
entorsă la mina stin
gă. Medicii au decla
rat că el va fi to
tuși apt de joc In 
partida cu - - - 
via, care 
loc marți. 
Etienne.
• Todor Veselino-

trecută 
doi 
lta-

din 
Fran-

Iugosla- 
va avea 

la St.

viei, selecționerul 
chipei Iugoslaviei, 
afirmat : „Nu aș 
crezut ca danezii 
aibă un potential 
sub toate aspectele 
atit de ridicat. Cu
două Intrtngerl, nu
mal putem spera la 

Invoc
pe 
ci

e- 
a n 

să

calificare. Nu 
căldura mare 
care s-a jucat, 
prea puținele partide 
de verificare pe care 
le-am susținut", 
ceastă declarație 
făcut-o duminică 
prtnz, 
sîmbătă

.meci,

A- 
a 

la 
deoarece 

. seara, după 
a suferit o 

criză cardiacă, nepu-
tînd participa Ia
conferința de presă.

dominarea teritorială a fotbaliș
tilor iugoslavi, dar si lipsa lor 
de eficacitate .în schimb, dane
zii. prin acțiuni simple și rapi
de. ajung adeseori în poziții bu
ne de șut la poarta lui Ivkovici. 
în min. 55, Arnessen pierde O 
bună situație dintr-o astfel de 
acțiune. Tot ARNESSEN v» 
transforma lovitura de pedeapsă, 
acordată pentru faultul comis a- 
supra Iul E. Larsen, scorul deve
nind 3—0. Finalul va arăta un 
sprint puternic al selecționatei 
daneze care mai înscrie de do
uă ori prin E. LARSEN (min. 
82) și LAURIDSEN (min. 84), 
ierminind in forță sl lăsind e 
excelentă impresie spectatorilor.

Meciul a fost condus de L. 
Castillo (Spania). Formații :

DANEMARCA :Qvist — O. 
Rasmusen (min. 61 Sivabaeck), 
Busk, M. Olsen. Nielsen — Ar
nessen (min. 78 Lauridsen). Ber- 
telsen. Bergreen, Lerby — E. 
Larsen. Laudrup.

IUGOSLAVIA: Ivkovici — N. 
Stoicovici, Zajec, Katanec (min. 
57 Halilovici), Miljus — Rada- 
novici. Gudelj. Bazdarevic (min. 
23 D. Stoikovici). Susici — Țvet- 
kovici. Vujovici.

★
După două etape, clasamentul 

grupei I este 
1. “ 
2.
3. 
1.

următorul
2 2 0
2 1 0
2 1 0
2 0 0 

jucat. în

Franța
Danemarca
Belgia
Iugoslavia

Mai sînt de . 
mîine (marți) meciurile ;

0 
1 
1
2

6-0
5-1
2-5
0-7

4 
2 
2 
0

grape, 
___  ,___,__________ _ Franța

— Iugoslavia (la St. EtiShne) si 
Danemarca — Belgia (la Stras
bourg) Franța este — practic — 
calificată pentru semifinale. Se 
va califica, de asemenea, învin- 
gătoarea din jocul Danemarca — 
Belgia sau. în caz de egalitate, 
Danemarca (ea avînd un golave
raj mai bun decît al belgienilor).
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