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IN MAREA
ARENA

au fost prezenți la sărbătorirea jubileului 
campionatelor internaționale ale României;

A „DACIADEI

AMPLE 
Șl ENTUZIASTE 
MANIFESTĂRI

Instantaneu , de 
frumoasa intrecere- 
demonstrație de gim
nastică de pe Stadio
nul tineretului din 

Capitală.

1985 — ANUL INTERNA
ȚIONAL AL TINERETULUI, 
sub deviza „Participare, Dez
voltare. Pace", eveniment de 
rezonanță mondială, care are 
la origine valoroasa inițiativă 
a României, a președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU, ex
presie a unei concepții noi, 
revoluționare, privind rolul și 
importanța tinerei generații în

lumea contemporană Și in cea 
de miine. Un eveniment mar
cat. cu înflăcărare și mîndrie. 
în țara noastră, prin numeroa
se acțiuni desfășurate în toate 
domeniile de muncă și viață. 
Printre acestea se înscriu, ca

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag 2—3)

ijiiiifiiișiii noștri, comportare meritorie la „europene"

MARIUS GHLRMAN Șl VALENTIN PINIfA.
MEDALII BRONZ

4 *C

Proletari din toate țările, unițf-v&'t

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

I Luni 3 iunie 1985 J
A XXX-a ediție a campionatelor internaționale de atletism

PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALĂ
PE STADIONUL „23 AUGUST"

Atleți din 11 țări 
celor 30 de ediții ale . ____  ________________ _________,
dintre ele Cehoslovacia, Polonia. Ungaria și, desigur România 
fiind cele care au luat parte atunci. în septembrie, 1948. la 
inaugurarea acestei tradiționale competiții.

Ediția a XXX-a, de simbătă 
August", a oferit cîteva probe 
pe măsura evenimentului.

și duminică, pe stadionul „23 
atractive și unele rezultate

SIMBĂTĂ : AU STRĂLUCIT f—........... —
ARUNCĂTOARELOR DE DISC

SORIN MATEI Șl TRIOUL

OSLO 2, (prin telefon). — 
Așa cum se anticipa, campiona
tele europene masculine de 
gimnastică au dat loc la o lup
tă deosebit de interesantă și 
spectaculoasă pentru stabilirea 
ierarhiilor pe bătrinul nostru 
continent. Printre fruntașii în
trecerii s-au numărat și gim- 
naștii români, toți cei trei 
sportivi aliniați în concurs e- 
voluind in finalele pe amarate

de duminică, iar doi dintre ei 
urcind pe podiumul de premie
re. Esfe vorba de tinârul Ma
rius Gherman, câștigător al me
daliei de bronz la bară fixă, și 
de Valentin Pîntea, care — pre
zent în două finale, la sol și 
inele — a reușit să cucerească 
o prețioasă medalie de bronz la

MARIUS GHERMAN

(Continuare in pag a 4-a)

VALENTIN P1NTEA

întrecerile de simbătă au
prilejuit citeva performante
bune, unele care-și află locui 
pe lista-bilanț a noului sezon 
atletic internațional, iar dintre 
acestea se detașează, in mod 
special, patru : noul record al 
Iui Sorin Matei Ia 
înălțime — 2,35 m 
și cele ale trioului 
aruncătoarelor de 
disc: Florența Cră
ciunescu 6734 m, 
Simona Andrușcă 
67,14 m și Daniela 
Costian 66,98 m. Și 
dacă ar fi să facem 
o comparație, noul 
record al lui Sorin 
este egal rezulta
tului cu care vest- 
germanul Dietmar 
Mogenburg a cîș- 
tigat anul trecut 
titlul olimpic al 
„înălțimii", in timp 
ce aruncătoarele 
noastre de astăzi 
sînt net superioare, 
cu rezultatele 
performanței 
65,36 m cu 
olandeza 
man a 
medalia 
la Los 
Comparația 
altă intenție 
cât aceea de a fixa 
mai bine rezultate
le de simbătă ale a- 
tleților noștri pe 
care, in mod fi
resc, le privim, așa 
cum și 
ceputului 
de presupus că 
forma sportivă 
crește și aceste 

Alte evoluții 
fost cele ale 
4:06,27 la 1500 m. Nicoletei Vor- 
nîcu 55,75 la 400 mg, probă

săritura in

la care craioveanca Marinei» 
Docea cu 58,65 s este acum 
noua recordmană de junioare 
a tării (v.r. de 58,89 aparținea 
Cristinel Vlăsceanu — 1984),
Livio Giurgian 13,77 s la 110 
mg. gălăteanca Corina Roșioru 
la 100 m — 11,83 (la 0,01 s de

caru („U“ Cluj-Napoca) 48,85 ; 
1500 m : 1. Costel Ene (Poli 
Timiș.) 3:45,27, 2. A. Barbu
(ASA Tg. Mureș) 3:45,27!!, X 
A. Plesanov (U.R.S.S.) 3:45,59.
4. L. Tarsten (R.D.G.) 3:46,21.
5. D. Posziov (U.R.S.S) 3:46,61,
6. E. Enăchioiu (CSM Suceava) 
3:48,21 ; 110 mg : 1. Liviu Giur— 
glan (Dinamo) 13,77, 2. I. Ol
tean (Știința C-ța) 14,17. 3. Z. 
Gydngyossy (IEFS) 14,23, 4. L 
Păcloianu (IEFS) 14,31, 
Salnikov (U.R.S.S.) 14,42, 
Cîrligeanu (Viitorul Buc.) 
lungime : 1. Vasile Dima 
ua) 7,76 m, 2. Gh. Lina 
ua) 7,63 m. 3. A.
(U.R.S.S.) 7,50 m. 4. L. Focșe-

m.

5. A.
6. M. 
14,77;

(Stea- 
(Stea- 

Jivitskl

lor, 
de 

căre 
Ria Stal- 

obținut 
de aur 

Angeles... 
n-are 

dc-

sînt, 
de

Sorin Matei trece cu ușurință peste 
ștacheta ridicată la 2,35 m imbună- 
tățindu-și cu un centimetru recordul 

de anul trecut.

Realizind două aruncări de pesto 
67 de metri, Florența Crăciunescu « 
redevenit lideră a specialistelor noas

tre la disc.
in

fiend
ale 

sezon, 
pe măsură ce 

va crește, vor 
cifre !
de reținut an 

Doinei Melinte

recordul național de junioare), 
precum și revenirea în fruntea 
unor probe a constănțeanulul 
Iile Floroiu, acest neobosit fon- 
dîst, la 10000 m și a 
cei Elena Lina la 400

Iată rezultatele de 
BĂRBAȚI : 100 m :
Stanciu (Steaua) 10,63. X C. 
Ivan C,U“ Cluj-Napoca) 10,71, 
3. I. Sandu (Constr. Arad) 10,81.

Salomen (Finlanda) 10,98, 
Petrariu (C.A. Roman) 
6. V. Chiriac (CSȘ 4 

11,13; 400 m : 1. Roberto
Prender (Cuba)

craioven- 
m 
simbătă : 
L Pani

S-a încheiat „Turneul Prietenia" la polo

ECHIPA ROMÂNIEI
• Bogdan Tufan 
turneului, 
înscrise • 
(Cuba) -

golgeterul 
cu 20 de goluri 

Juan Hernandez 
cel mai bun portar

In piscina din parcul sportiv 
Dinamo din Capitală, fntr-o 
ambianță de vară autentică, 
duminică la prînz s-au încheiat 
Întrecerile ediției a 18-a a 
„Turneului Prietenia" la polo, 
cu victoria mult aplaudată a 
selecționatei de juniori a țării 
noastre. Succesul elevilor an
trenați de Alexandru Bădiță și 
Eugen Georgescu înscrie pentru 
a treia oară în istoria compe
tiției numele echipei României 
printre cîștigători, a doua oară 
consecutiv, anul trecut turneul 
desfășurîndu-se în Bulgaria. 
Consemnînd cu satisfacție fru
moasa comportarea a tinerilor 
noștri jucători de polo, trebuie 
subliniat faptul că succesul s-a 
datorat evoluției sonstan-t bune 
în toate cele cinci partide sus
ținute. Prima selecționată de 
juniori a țării noastre nu a 
cunoscut înfringerea, întrecînd 
pe rînd puternicele echipe ale 
Cehoslovaciei. Poloniei, Bulga
riei, Ungariei și Cubei, în spe
cial. Pentru succesul repurtat 
si pentru modul în care el a 
fost obținut, jucătorii, antre-

Mihai Zaharia (4), căpitanul echipei României, aruncă la poartă 
și înscrie, cu toată opoziția cubanezului Ramiro Hernandez (9). 

Foto î Aurel D. NEAGU
niei A și Cubei, singurele e- 
chipe neînvinse pînă atunci. 
După un med care s-a detașat,

Mihail VESA

norii, federația de specialitate 
merită cele mai calde 
țări.

Duminică, in ultimul 
turneului, care decidea 
pantele primelor două 
s-au întâlnit echipele

felici-
joc al 

ocu- 
locuri, 

Romă- (Continuare in pag. 2—3)

4. A.
X C.
11,01,
Buc.)
Hernandez
46,48, 2. J. Roun (Cehoslovacia) 
46,77, X V. Victores Gardă 
(Cuba) 47,41, 4. M. Damian
(Poli Timiș.) 48,30, 5. D. Pur-

neanu (Petrolul PL) 7,46 m. & 
L. Boiț (CAM Reșița) 7,30 m. 
6. V. Costache (Metalul BucJ 
7,22 m ; înălțime : 1. Sorin Ma
tei (CSM Craiova) * 
record național, 2.
(Steaua) 2,24 m. 3. 
(Steaua) 2,10 m, 4.
(Dinamo) 2,10 m. 5. C. _____
(CSȘA Cj-Napoca) 2,05 m, 8. 
S. Stafiuc (Steaua) 2,05 m ț 
prăjină : 1. Dan Ganea (Steaua) 
4,80 m. 2. M. Chamara (Polo
nia) 4,80 m, 3. A. Aștilean 
(Steaua) 4,60 m. 4. R. Stănes-

Romeo VILARA
Fotografii de Aurel D. NEAGU

2,35 m — 
Popescu 
Militant 
Bradacs 
Busuioc

E. 
C. 
M.

(Continuare in pag, a 4-a)

„Cupa Politehnica44 la handbal (m)

VICTORIE CLARA A SELECȚIONATEI
NOASTRE DIVIZIONARE

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon). 
Duminică la amiază a luat sfîr- 
șit, în sala Olimpia din lo
calitate, tradiționala competiție 
de handbal masculin „Cupa 
Politehnica**. Ca și in alți ani, 
întrecerea s-a bucurat de un 
frumos succes, numeroși spec
tatori asistînd in cele trei zile 
la partide interesante și atrac
tive. Cum era și firesc, victo
ria finală a revenit reprezen
tativei studențești a tării noas
tre, pregătită de antrenorii 
Lascăr Pană și Cezar Nica și 
care In ultimele două etape 
ale disputei a întrecut, pe rind, 
echipa iugoslavă Proleter Nafta 
Gaz Zrenjanin și reprezentativa 
Turdei. Pe locurile următoare, 
in clasamentul final al acestei 
utile și frumoase întreceri, s-an 
situat, in ordine, Politehnica

Timișoara, Proletcr Nafta Ga» 
Zrenjanin și reprezentativ» 
Turciei.

In ce privește selecționata 
studențească a țării noastre, 
care se pregătește pentru C.M. 
universitar (15—23 iunie, R. F. 
Germania) ea a arătat multe 
lucruri bune, dar — trebuie 
spus — și unele carențe, asu
pra cărora vom reveni. Impor
tant este faptul că cei doi an
trenori au rulat întregul lot de 
jucători, in așa fel încât să albă 
o imagine cit mal dară asupra 
valorii lor. Concluziile lor vor 
fi și mai depline după turneul 
in R-P. Ungară, pe care echipa 
Q Începe chiar mîine (nr. ari),

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)



DINAMO BUCUREȘTI A CIȘTIvAT 
„CUPA ROMÂNIEI" LA OINĂ

r-c - r- r- , _ R -- -
După meciul de rugby de la Kiev

0 ÎNFRÎNGERE CARE SPUNE MULTE
MANGALIA. 2 (arin telefon). 

După trei zile de întreceri a- 
nimate. reușite ca sDectaco! 
sportiv — ceea ce ■ însemnat 
0 bună propagandă oentru 
■portul nostru national “* Pe 
stadionul „23 August" din acest 
frumos. Însorit si primitor mu
nicipiu s-a încheiat duminică 
la orînz turneul final al „Cunel 
României" la oină. Cum l-au 
obișnuit, de vreo 7—8 ani în
coace. pe iubitorii străvechii 
discipline sportive românești, 
oinistii de la Dinamo București 
an intrat din nou In 
posesia „Cupei României". 
Ne facem o plăcută datorie din 
a felicita din nou întreaga e- 
ehipă. pe antrenorul Gh. Vlase 
și conducerea secției dinamo- 
viste de oină (președinte V. 
Sebc).

Turneul final (cu meciuri 
tur-retur) a demonstrat de de
parte clasa superioară a forma
ției dinamoviste. In cele sase 
meciuri susținute în această 
fază a întrecerii, doar Lamino
rul Roman a jucat aproape de la 
egal la egal (mai ales în primul 
meci) cu echipa Dinamo. In 
celelalte dispute elevii antreno
rului Gheorghe Vlase s-au im
pus de o manieră categorică, 
cîstigînd la diferente de la zece 
puncte în sus. Tehnica celui 
mai bun jucător al turneului.
I. Paulescu (căruia 1 s-a con
ferit. de altfel, un premiu spe
cial). a colegilor săi deosebit 
de experimentați. I. Minae. N. 
Paulescu. FI. Dincă. AL Bo- 
beică. dorința de afirmare a 
noilor promovați în prima e- 
chipă. T. Hetriuc și D. Răsă
rit. plus o impresionantă for

TURNEUL PRIETENIA
(Urmare din pag. I)

de departe, drept cel mai fru
mos al turneului, juniorii ro
mâni au câștigat cu 13—10 
(4—1. 3—3, 3—2, 3—4). Jocul a 
Început foarte tare, echipele 
renunțind la momentele de stu
diu. După 2 minute și 13 secun
de. Mihai Zaharia deschide sco
rul, iar in min. 3,03 Bogdan Tn- 
fan (ieri cel mai bun jucător al 
meciului) mărește avantajul for
mației noastre la 2—0. Ladislau 
Balanov are ocazia să mărească 
scorul, dar mingea expediată de 
el intilnește bara, așa cum se va 
lntimpla și cu aruncarea lui Da
niel Frutb din min. t4,39, după 
ce Florin Chiru majorase sco
rul : 3—0. min. 4,00. Cubanezii 
reduc din handicap în min. 
5,02 prin Martinez, care mar
chează in inferioritate nume
rică, apoi Tufan stabilește 
scorul reprizei : 4—1 in min. 
5,38. în repriza a doua, sporti
vii cubanezi par hotăriți să 
Întoarcă rezultatul, joacă .foar
te tare", reușind să se apropie 
la un gol (min. 8,51 : 3—4) prin 
două reușite consecutive «le 
lui Ramiro Hernandez. Echipa 
noastre nu cedează, și după ce 
Chiru irosește o bună ocazie 
(singur cu portarul) și Gabriel 
Geantă țintește bara, Zaharia 
(min. 10.18) și Răzvan Nuțu 
(min. 11,23) măresc din nou di
ferența la trei goluri. Pînă la 
«firșitul reprizei, Cruz și Tufan 
mai înscriu cite un got In re
priza a treia, poloiștii noștri 
reușesc să mențină ritmul de 
joc, în timp ce cubanezii dau 
semne vizibile de oboseală, 
cele mai multe dintre duelu
rile de înot revenind jucători
lor români. Repriza este câș
tigată cu 3—2 de formația 
României, diferența de numai 
un gol fiind datorată in special 
formei excelente a portarului 
Juan Hernandez, cu o clasă 
peste toți portarii din acest tur
neu. In ultimul „sfert" echipa 
noastră joacă tactic foarte 
bine, incercind și reușind să 
stopeze jocul pe o singură car
te — atacul — al cubanezilor, 
fluierul final al partidei găsin- 
du-i pe juniorii noștri cu un 
avantaj confortabil de trei go
luri, ceea ce le aduce pe lin
gă victoria în meci, și primul 
loc in clasament, repetăm, ne
învinși. Au marcat : B. Tufan, 
5. Zaharia 3, Chiru 2, Nuțu, 
Geantă, Granccrof, cîte un gol, 
pentru echipa României, R. 
Hernandez 4, Martinez 2, Cruz

SE REIA DIVIZIA „A" DE POPICE
întrecerile campionatului Di

viziei „A" de popice — între
rupte timp de mai bine de 
două săptămîni din cauza 
„mondialelor" de juniori, la 
care, după cum se știe, tinerii 
noștri popicari au avut o pres

ță de joc a întregii echipe — 
iată principalele argumente ale 
victoriei formației dinamoviste. 
In turneul final Dinamo Bucu
rești ■ întrecut cu 18—8 *1 
22—9 pe Energia Rîmnicelu. cu 
25—8 și 29—18 pe Viată Nouă 
Olteni, și cu 14—11 și 30—21 
pe Laminorul Roman. Au e- 
voluat in formația dinamovistă: 
I. Minac, T. Hetriuc. N. Pau
lescu. M. Stănescu. I. Paulescu 
(căpitanul echipei). FI. Dincă. 
C. Oancea. D. Răsărit. T. Slr- 
bu, Gh. Chitu, AI. Bobeică. I. 
Fundăteanu si M. Androscă.

Laminorul Roman, cu frații 
Caro) $1 Mihai Beresoaie si cu 
Sorin Puiu în excelentă formă, 
a reușit un apreciat loc secund. 
Două formații sătești de mare 
tradiție în oină. Energia Rimni- 
eelu și Viață Nouă Olteni, și-au 
demonstrat din nou valoarea, 
clasîndu-se in prima jumătate 
a clasamentului. Ierarhia fina
lă a acestei noi ediții a „Cupei 
României" arată astfel : 1. DI
NAMO BUCUREȘTI 18 D. 2. 
Laminorul Roman. 3. Energia 
Rîmnicelu. 4. Viată Nouă Ol
teni — toate cite 10 p (depar
tajate la nunctaveraj). 5. Re
colta Apoldu de Sus. 6. Me
talul Tîrgoviște. 7. Avintul Fra
sin, 8. Vulturul Dej. 9. Tri
colorul Baia Mare. 10. Recolta 
Crasna.

Competiția s-a bucurat de un 
prețios sprijin din partea or
ganelor locale de partid si de 
stat si a fost excelent orga
nizată de Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică si sport 
Mangalia.

Ion GAVRILESCU

“ LA POLO
2, Miliares și Blay, cite un gol, 
pentru Cuba. Au arbitrat foar
te bine Șt. Goianov (Bulgaria) 
și B. Margiev (U.R.S.S.).

In meciul pentru desemnarea 
ocupantei locului trei al podiu
mului de premiere s-au întîlnit 
echipele Bulgariei și Ungariei. 
Au dștigat. oarecum împotriva 
pronostic’trilor, juniorii bulgari 
eu 8-6 (3—1, 2—1, 1—2, 2—2). 
Eforturile depuse de poloiștii 
unguri simbătă după-amiază 
in partida cu prima selecționa
tă a țării noastre s-au „simțit* 
In bazin, in timp ce bulgarii au 
făcut cel mai bun joc al lor în 
acest turneu, depășindu-și — 
mai dar dedt arată scorul — 
partenerii de întrecere. Marca
tori : Ivanov 3, Danovschi 2, 
Penev 1. Țvetkov 1, Andreev 
1 (Bulgaria), respectiv t'rogi 
4. Dongo 1 și Toth 1. Arbitraj 
bun G. Luque (Cuba) și V. Me
dian (România). Celelalte re
zultate : DUMINICA : U.R.S.S.— 
Cehoslovacia 10—10 (2—1, 3—1,
1— 3, 4—2) — joc foarte echili
brat ; marcatori : Țăkov 3, Be
ketov 2. Korotkievici 2. Olei
nik 1, Lisitsin 1, Nikoula 1, 
(U.R.S.Ș.). Tkac 4. Kalinay 3, 
Michalin 1, Veszelitz 1, Ruzicka 
1 (Cehoslovacia) : România B — 
Polonia 10—7 (1—L 1—2. 3—1, 
5—3) — victorie meritată a 
formației noastre ; au marcat : 
Olaru 3, Toth 2, Abril 2, E. 
Georgescu 1, V. Georgescu 1 și 
Lupescu 1, pentru învingător:, 
Szczurkiewies 3, Bojko 1, Ka- 
pusta 1. Szopa I, Diaeonescu 1 
(autogol) pentru echipa Polo
niei ; SÎMBĂTA : Cehoslovacia 
— România B 11—8 (2—2, 4—3,
2— 0, 3—3), U.R.S.S. — Polonia
15-6 (2—1, 5—2, 2—2, 6—1),
Cuba — Bulgaria 14—3 (1—1,
3— 1, 3—1, 7—0) și România A—
Ungaria 9—7 (2—1. 2—2, 4—2,
1-2).

CLASAMENTUL FINAL :

1. ROMANIA A 3 3 0 0 36-21 6
2. Cuba 3 2 0 1 34-24 4
3. Bulgaria 3 1 0 2 15-34 2
4. Ungaria 3 0 0 3 21-27 0
5. U.R.S.S. 2 1 1 0 25-16 3
6. Cehoslovacia 2 1 1 0 22-17 3
7. Polonia 2 0 0 2 13-27 0

Echipa România B a partici
pat în afară de conctirs ; Bog
dan Tufan (România), cu 20 de 
goluri înscrise, a fost declarat 
golgeterul turneului, iar Juan 
Hernandez (Cuba) — cel mai 
bun portar.

tație bună (5 medalii — 1 aur. 
2 argint. 2 bronz) — se reiau 
miercuri 5 iunie, cu disputarea 
etapei a XVII-a. penultima din 
jocurile în cele patru serii. 
Ultima confruntare in serii, e-

Așa cum se întîmplă In 
sport, vineri, la Kiev, după 
meciul de rugby U.R.S.S. — 
România (14—6). o echipă trăia 
din plin satisfacția unei victo
rii fără precedent, în vreme ce 
alta ieșea de pe teren cu frun
tea plecată. Formația sovietică 
cîștigase pe merit, treeîndu-și 
în palmares cel dinții succes 
în fața unui .XV" mai rutinat, 
pe a cărui carte de vizită — 
incomparabil mai cuprinzătoa
re — sint trecute, intre alte
le, victorii în fața Franței, 
Țării Galilor sau Scoției „E- 
levii și-au întrecut profesorii", 
spuneau, cu nedisimulată mîn- 
drie. gazdele confirmînd că 
progresul sportului cu balonul 
oval din țara prietenă, despre 
care tot vorbim de doi-trei 
ani este indubitabiL Repre
zentativa U.R.S.S. s-a arătat 
matură, omogenă și calmă, și-a 
jucat cu exactitate cartea.

Murariu, cu Toader in sprijin, 
(Fază din meciul de la Kiev) 
construind o fază de mare fi
nețe. fulgerătoare și incisivă — 
una singură, dar măiastră — 
încheiată intr-un eseu care a- 
vea să se dovedească. în eco
nomia meciului, decisiv, tur- 
nînd parcă plumb în picioare
le rugby iștilor noștri. Ne-am 
amintit vineri de o zi de a- 
cum 25 de ani. cind România 
întrecea prima oară Franța.

Dînd învingătorului ce 1 se 
cuvine. în mod sportiv și rea
list, vom adăuga pe dată că 
grupul de wmpatrioți prezenți 
in tribunele stadionului Spar
tak (arbitri, antrenori, foști și 
actuali jucători, suporteri) 
considerau, pe bună dreptate, 
că nu a fost vorba în teren 
atit de prestația deosebită a 
excelentului Gonianîi și a co
legilor lui, cit de evoluția 
mult sub așteptări și posibili
tăți a echipei române. Un joc 
de cuvinte ta aparență. care 
exprimă un mare adevăr : na
ționala noastră nu a arătat mai 
nimic din ceea ce altădată li 
dădea dreptul la o remarcabi
lă afirmare internațională. Ea 
a început normal partida, a 
dominat teritorial cam 20 de 
minute, după care a urmat o 
jumătate de repriză clnd a 
pierdut, practic. întilnirea I Un 
moment de clacare generală la 
primul eseu, primit cu o inad
misibilă ușurință (chiar dacă 
acțiunea adversă a fost, cum 
spuneam mai înainte, de cla
să) și un „voie" neinspirat al 
lui Șt. Constantin în margine 
(la o palmă de butul propriu!) 
urmat de... absența placajului 
asupra vigurosului Tihonov, 
autorul celei de a doua încer
cări. Cum se știe, meciul a 
avut o istorie inedită ta repri
za secundă, ploaia în rafale 
violente determinînd Întrerupe
rea sa pentru 20 de minute, la 
reluare gazonul bun din mo
mentul inaugural fiind plin de 
apă. iar pe extremități apărtnd 
adevărate... piscine. Cind a re
intrat pe teren, echipa noastră 
a părut a avea ceea ce-i lip
sise anterior, adică decizie, do
rință de a întoarce rezultatul 
Era însă prea tîrziu. era chiar 
imposibil în condițiile date ! 
Soarta partidei fusese decisă. 
Fără omogenitate (au abundat 
reproșurile reciproce), eu un 
pachet neunitar și mai puțin 
viguros ca orieînd. cu o curea 
de transmisie neinspirată, eu 
treisferturi fără baloane de 
atac și ezitante în defensivă 
— nu se putea mai mult, a- 
cesta-i adevărul.

Victoriile cu Italia și Tuni
sia din același campionat de 
sub egida F.I.R.A., au fost 
urmate, iată, de o înfrîngere.

EETagrauN ni i ii —i------------- -

tapa a XVIII-a, va avea loc 
simbătă 8 iunie.

Turneele finale, programate 
la’ Mangalia Nord, se vor des
fășura la următoarele date : 
16—19 iunie pentru locurile 5— 
8. 19—23 iunie pentru locurile 
1—4. cind vor fi desemnate 
cele două echine campionae ale 
țării pe 1984—1985.

Totul e să știi «-o primești, să 
înveți din ea. Si iînt multe 
de învățat I Se poate discuta, 
spre pildă, despre alcătuirea 
echipei (ce-i drept, au existat 
multe indisponibilități). In 
partida cu „squadra azzurra" 
au apărut șapte-opt jucători 
noi față de precedenta tatîl- 
nire. premiera din Anglia. Cu 
Tunisia, nouă „mutări" ta 
comparație cu meciul de la 
Brașov, acum alte șapte față 
de Birlad. In patru partide 
din acest an fundașul și mij
locașul la deschidere au fost 
mereu alții I E limpede, schim
barea de generație se face a- 
nevoie. majoritatea celor din 
„vechea gardă" nu mai țin 
pasul, iar dintre tineri unii 
nu confirmă pînă acum (cazul 
pilierului Leonte), alții nu sînt 
luați în seamă (exemple se 
pot da. repetăm doar numele 
Iui C. Florea sau Pongracz).

încearcă să inițieze o acțiune 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

Apoi, jocul în sine_ nu satis
face, naționala rămînînd tri
butară — asemenea, campiona
tului a cărui oglindă este — 
jocului cu piciorul pînă peste 
poate.

înfrîngerea de la Kiev tre
buie analizată lucid și cons- 
structiv. Fără a dramatiza în
să lucrurile. Si mai întîi tre
buie să dispară TOTAL îngusta 
optică de club, interesele e- 
echipej naționale fiind, nu 
spunem vreo noutate, primor
diale !

Geo RAEȚCH1

AMPLE Șl ENTUZIASTE MANIFESTĂRI
(Urmare din pag. 1)

o contribuție firească, și ma
nifestările care au avut și 
vor avea loc ta marea arenă 
a sportului românesc, acolo 
unde se intîlnesc eei peste 

8 000 000 de participant! la în
trecerile „Daciadei", acolo un
de se pregătesc, cu sentimen
tul unei Înalte îndatoriri pa
triotice, marii performeri ai 
României, campioni și meda- 
liați ai celor mal importante 
competiții sportive internațio
nale.

Venirea primăverii a dat, ta 
întreaga țară, dimensiuni mult 
crescute manifestărilor sporti
ve dedicate Anului Internațio
nal al Tineretului, care _ vor 
culmina cu organizarea „Săptă
minii mondiale a condiției fi
zice și sportului", programată 
ta perioada 23—30 iunie, ctad 
se vor desfășura numeroase ac
țiuni de amploare pe plan cen
tral și local în această perioa
dă. în general ta luna iunie, 
au fost programate un mare 
număr de finale pe țară ta 
cadrul „Daciadei* de masă și 
de performanță. între 14 și 23 
iunie se va organiza Ștafeta 
tineretului sportiv : „Partici
pare, Dezvoltare, Pace*, care 
va parcurge trasee tacepind cu 
localitățile reședință de județ, 
cu trecere crin diferite loca
lități, avlnd ca punct de sosire 
capitala țării, unde, pe stadio
nul .,23 August", ultimul 
schimb va aduce mesajul În
flăcărat al milioanelor de ti
neri practicant! al exerdțiilor 
fizice și sportului de pe Întreg 
cuprinsul patriei. Din ansam
blul manifestărilor dedicate

ADMINISTRAȚIA 01 STAT LOTO-PRONOSPORT INTORMEAZĂ 6,
3, IM 
arbi

Și J
21.

11. Parma — Varese X
12. Perugia — Cagliari 1
13. Triestina — Lecce X

FOND TOTAL DE C1ȘTTGURI S 
«24.386 LEL

REZULTATELE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 2 IUNIE 1385

C. S. Botoș. — Oțelul Galați
2. Olimpia Rm. S. — Petrolul 2
3. Mec. fină — Dinamo Vict. X NUMERELE EXTRASE
4. Progresul — Metalul Buc. 1 LA TRAGEREA LOTO I
5. Autom. Buc. — Autob. Buc. 1 DIN 2 IUNIE 1985
«. Aurul Brad — ,U‘ Cluj.-Nap. X EXTRAGEREA I t 33 70 10 4
?. Bari — Padova X EXTRAGEREA A H-a ; 47 35 12 30
S. Bologna — Pescara X EXTRAGEREA A III-a : 15 20 71 21
9. Campobasso — Genoa 1 FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

10. Monza — Cesena 1 532.519 lei - - ■

VA PREZENTAM ECHIPELE PROMOVATE lN DIVIZIA ,
Azi, formațiile mascul

C.S.U. OTELUL GAL
COMERȚUL C.S.S. TIMa a

După rinei tentative nereuși
te. echipa masculină de bas
chet CSU Oțelul Galați a iz
butit să revină în Divizia „A“. 
Desfășurată in condițiile unei 
dispute echilibrate, lupta pen
tru calificare a dat cîștig de 
cauză formației antrenată de 
lectorul universitar Constantin 
Hinda și sprijinită efectiv de 
conducerea universității gălă- 
tene (mai ales prin conf. dr. 
Ing. Ovid Popovici. președinte
le secției).

Lotul, din care fac parte 
cinci baschetbalist! promovați 
din pepiniera C.S.Ș. 1 Galați, 
nu are nume sonore, dar se 
speră că talentul și dorința de 
afirmare a tuturor jucătorilor 
vor determina o comportare 
bună și în prima divizie a tă
rii. Componența echipei este 
următoarea : Dorin Miriță (in
giner, 1,94 m înălțime, născut 
în anul 1958). Gelu Cazanoschi 
(student — 1,97 — 1962). Ale
xandru Haiduc (student — 1,86
— 1964). Radu Popescu (stu
dent — 2,00 — 1960). Gheor
ghe Iordache (student — 1,97
— 1960), Valentin Stănescu 
(elev — 1,94 — 1966), Nicolae 
Straian (subinginer — 1,97 — 
1954). Viorel Florescu (student
— 1,96 — 1961), Daniel Scuta- 
ru (electrician — 1,97 — 1964), 
George Crăciun (elev — 1,88 — 
1968), Lucian Vernic (student
— 1,96 — 1965). Gabriel Andrei 
(student — 1.84 — 1964).

T. SIRIOPOL — coresp.

Aflate in e 
din tara noas 
disputarea prin 
pionatului na 
masculine din 
clasat deseori 
tașe, dar în 
versitatea a re 
vizia „B“. Tra 
Comerțul și 
C.S.Ș., secția 
baschetului țin 
să revină în I

Echipa Coma 
șoara (antrena 
februarie de 
Nicolae Dancii 
mă fiind înloctl 
s-a bucurat dd 
sebit din p 
sportive (prese 
președintele sd 
nescu).

Lotul echid 
din : Victor sl 
— 2,01 — 19631 
(student — 2| 
Costel (studeni 
Valeriu Copăc| 
1,82 — 1959). 
dent — 1,83 
Ondreicovici (] 
1952). Ioan 1 
1,76 — 1959) J 
(muncitor — 1] 
Ionescu (elev | 
Miodrag Becq 
2,06 — 1959), 1 
(muncitor
i .iu
1,80 — 19W> 
reanu (elev -I 
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„CUPA POLITEHNICA" LA H
(Urmare din pag. I)

ocazie cu care va disputa 3 
partide de verificare.

CiteVa relatări de la jocurile 
de simbătă șl duminică.

SIMBĂTĂ
SEL. DIVIZIONARA — PRO- 

LETER NAFTA GAZ ZREN- 
JANIN 26-22 (13—9). Lipsită 
de aportul lui M. Voinea și M.

Anului Internațional al Tine
retului subliniem, de aseme
nea. Simpozionul național pe 
tema : „Perfecționarea organi
zării competiției Daciada și 
creșterea contribuției acesteia 
la dezvoltarea fizică armonioa
să și păstrarea sănătății popu
lației", precum și a „Serilor 
Daciadei", manifestări de mare 
spectaculozitate care cuprind 
programe realizate, după in
tense pregătiri, de ansambluri 
de gimnastică din județele ță
rii, cele mai valoroase dintre 
ele urmind să participe la fi
nalele pe țară de la Ploiești 
(6—7 iulie).

în această lună. îndeosebi în 
perioada 23—30 iunie, în uni
tățile de bază — cluburi și 
asociații — se vor organiza, 
pe plan local, competiții de 
volei, fotbal, handbal, atletism, 
înot etc., dotate cu „Cupa 
Săptăminii mondiale a condi
ției fizice și sportului", 
excursii, drumeții, concursuri 
de orientare turistică, și alte 
acțiuni cu caracter sportiv-e- 
ducativ. Firește, in București, 
cel mai mare centru sportiv al 
țării, este in pregătire un bo
gat program de activități, con
cursuri, competiții și demons
trații de masă și de perfor
manță. dar. tot în aceste zile, 
pregătiri intense au loc. de ase
menea, în toate județele țării, 
unde, de altfel, au și fost or
ganizate o serie de importante 
manifestări dedicate Anului 
Internațional al Tineretului, pe 
care toți sportivii României 
doresc să-l sărbătorească prin 
cit mai multe și mai frumoa
se succese, realizate in dezvol
tarea continuă, impetuoasă a 
mișcării noastre sportive.

Dumitru (am 
ziua preceded 
sile Stingă (a 
după câteva 
noastră, deși 
ga partidă, n-| 
deosebită deci 
ternului defel 
iugoslavi au 1 
pă de energl 
mai bun jooq 
gul turneu 3 
echipei noasta 
sibilitatea uni 
rificări. Au J 14, DogarețJj 
Ghimeș 2, M 
rumb, Stîngăl 
nară, Obradol 
Drajici 5, A1J 
Jivovici 2^^1 

roii i iM|
— TURcraW 
deosebit de I 
îndelung apll 
spectator, mJ 
antrenorului I 
au realizat fal 
mice, în ofel 
D. Petru 9, Pl 
cu 4, Dobrcsl 
nescu 3, Nagl 
Ural 9, Ergul 
Secatin 3, sl 
Esref, Metin I

DUMB 
SEL. DIVll 

CIA 29—13 I 
prima reprizl 
meciul a fol 
chipei români 
copios în ceri 
Handbaliștii I 
rapid în atal 
greșeală In J 
nici o șansă I 
Au marcat : I 
gea 7, Mir ici 
Ghimeș 2, d 
Mocanu, Popi 
Divizionară, I 
Turan, Fethil 
Turcia. Bun | 
I. Nicolae (IB 
(Timișoara). I 
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momente del 
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făcut totul pl 
prestigiu, pel 
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Iamandi 
ambii din d

Premiile s| 
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„Cupa Fai 
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Aii, Ural (Td 
luri. \

Cel mai bl 
saraba (Polii
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„DOVEDIND 0 EXEMPLARĂ 
PUTERE DE LUPTĂ, TRICOLORII 

VOR REUȘI LA HELSINKI!“ 
Dialog cu fostul internațional N. Lupescu

METALUL MANGALIA - CHIMIA FĂLTICENI 3-0 (2-0)
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Nicolae Lupescu. un fotbalist 
cu longevitate sportivă. întinsă 
pe parcursul a 22 de ani. In
tre care, la vîrsta senioratului, 
jumătate din ei la Rapid Bucu
rești. „Aici, la această echipă 
— ne spunea „Culai“, sîmbătă, 
In Giulești. după meciul sus
ținut, la old-boys. in compania 
Stelei — am cunoscut mari sa
tisfacții. de aici, din „potcoa
vă", sub îndrumarea unor an
trenori ca Emerich Vogi, Valen
tin Stănescu, Victor Stănculescu, 
mi-am luat zborul si la echipa 
națională, al cărui tricou eu 
tricolor l-am imbrăcat de 38 
de ori. Ca să nu mai amin
tesc și de meciurile susținute 
cu reprezentativele olimpice si 
de tineret, aproape 80 la nu
măr..."

— Ai jucat, dacă țin bine 
minte, și in două dintre cele 
patru jocuri disputate de na
ționala noastră cu selecționata 
Finlandei...

— Așa este. Meciul de la 
Helsinki, cîștigat de noi cu 
4—0. în septembrie 1971, a fost 
unul dintre ultimele jocuri sus
ținute de mine în „ll“-le re
prezentativ. începusem să simt 
că mușchii nu prea mai ascul
tă de... inimă și mi-am zis că 
de aci înainte. îmi lipsea puțin 
pină Ia 31 de ani, pot să mă 
mulțumesc și cu meciuri la e- 
chipe de club...

— Deși, la Helsinki, unul din 
cele patru goluri fusese înscris 
de... Lupescu.

— Aproape că îl căutasem; 
strîngxnd din dinți, pentru a-1 
mulțumi și în felul acesta an
trenorului Angelo Niculescu 
pentru gestul său. pentru cu
vintele pe care mi le adre
sase înainte de joc...

— ? !?
— Cu puține săptămini Îna

inte. jucasem în Cupa U.E.F.A.,’ 
la Neapole. acolo unde Rapi
dul meu pierduse la limită, cu 
1—0, printr-un autogol sem
nat.. Lupescu. Multi au spus, 
după joc : „Culai. ai pierdut 
avionul pentru Helsinki !“ An
trenorul Angelo Niculescu a 
fost. însă, de altă părere. Si 
astăzi țin minte cuvintele de 
încurajare: „Oricărui fundaș 1 
se poate intimpia, in lunga lai 
carieră sportivă, nn autogoL 
Mai ales aceluia eare joacă în 
«vulcanul de lingă... Vezuviu», 
cum 1 se mai spune stadio
nului San Paolo ! Așa Incit, 
uită de autogol și joacă eum

ai mai făcut-o, cu un an in 
urmă, în Mexic..."

— Ce crezi T Sî apropie, 
oare, un nou— Mexic pentru 
tricolori ? Va fi greu pentru 
ei, joi, la Helsinki ?

— în acești ultimi ani. orice 
meci este greu pentru oricare 
dintre echipe. Cine credea, 
înaintea recentului meci Fin
landa — Anglia, că puternica 
echipă insulară va fi nevoită 
să lupte din răsputeri în sco
pul de a obține... golul egali
zator ?

— Vrei să spui că—
— Nu. n-ati ghicit. Vreau să 

spun că tricolorii noștri au tre
cut examene si mai dificile de- 
cit se anunță a fi meciul de 
joi cu Finlanda. Dată fiind 
zona nordică spre care se vor 
îndrepta fotbaliștii noștri, mă 
gîndesc, în primul rind, la jo
cul, din calificările pentru eu
ropene, susținut cu Suedia, a- 
casă la ea. Un joc care, a nu 
se omite, urmase înfrângerii su
ferite. pe propriul teren, din 
partea Cehoslovaciei. Și, așa 
cum se știe, la Stockholm al 
noștri au cîștigat 1

Adăugind la plusul de teh
nicitate și maturitate tactică o 
exemplară putere de luptă, tri
colorii se vor întoarce, de la 
Helsinki, cu fruntea sus. Pen
tru a putea continua. In toam
nă. cu succes, campania califi
cărilor la campionatul mondial 
— ediția mexicană.

Cit de mult m-aș bucura să 
fie așa. Chiar dacă, de data 
aceasta, eu voi lipsi...

Gheorghe NICOLAESCU

In turneul dc tineret speranțe dc Ia Toulon
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ROMÂNIA — SPANIA 1-1
Vineri au început, la Toulon, 

meciurile din cadrul celui de al 
13-lea festival internațional, 
competiție rezervată reprezen
tativelor de tineret-speranțe. In 
prima zi a turneului, selecțio
nata României a întîlnit echi
pa similară a Spaniei, cu care 
a terminat la egalitate : 1—1

(0—0). Scorul a fost deschis, 
in min. 63, de Goicoechea, dar 
fotbaliștii români au restabilit 
relativ repede, echilibrul pe 
tabela de marcaj, înscriind, in 
min. 75, prin Cașuba. în celă
lalt meci disputat, vineri, in 
grupa I : Franța — Coasta de 
Fildeș 3—1 (I—1).

5 IUNIE 1985
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s« atribuit» ctsttgun In
BANI AUTOTURISME EXCURSII

RP BULGARIA®"

A DOUA TRAGERE A 
„MARILOR CÎȘTIGURI" 
PRONOEXPRES DIN A- 
CEST AN.
• 3 extrageri in două 

laze
• Se extrag 18 numere

SE ATRIBUIE :
O AUTOTURISME „DA

CIA 1300“, la ambele 
faze ale tragerii.

• CÎȘTIGURI IN NU
MERAR

• EXCURSII ÎN R. P. 
BULGARIA

Nu pierdeți prilejul de 
a vă număra printre ma
rii câștigători la sistemul 
de joc preferat !
ULTIMA ZI DE PARTI

CIPARE :
MARȚI 4 IUNIE 1985.

MANGALIA, Z (prin telefon). 
Intîlnirea, cu implicații directe a- 
supra subsolului clasamentului, 
avea să dea naștere unul meci 
foarte disputat, cu faze electri
zante la ambele porți. încă din 
start gazdele pun stâpînire pe 
joc, îșl creează numeroase oca
zii Ia poarta lui Hlușco, dar Ca- 
rastolan (min. 6 șl 11) șl mal 
ales Turcu (min. 8 șl 12) ratează 
ocazii uriașe. Elevii antrenorului 
Vaslle Mihu, bine susținuți pe te
ren de o linie mediană mobilă 
șl sigură, cu un vîrf de atao 
foarte percutant, domină tere
nul șl, ca o consecință firească 
a presiunii lor, Înscriu tn min. 
33 : Drâghiceanu, lansat pe aripa 
dreaptă. Intră in careu, pasează 
precis Iul CARASTOIAN, care 
depășește doi apărători șl șu- 
tează fără speranță pentru 
Hlușco. In replică, oaspeții au 
două contraatacuri foarte tăioa
se, dar Croltoru (min. 35) și Mu- 
cileanu (min. 40) greșesc cu pu
țin. Cu două minute înainte de 
finalul primei reprize, Metalul își 
mărește avantajul prin ISAIC, 
care șutează plasat de la mar
ginea careului mare.

Superioritatea gazdelor se men
ține șl după pauză. Drept ur
mare, in min. 48, acestea își mă- 
reso avantajul : Carastoian dri
blează doi apărători, dar este 
„agățat**, In careu, de portarul 
Andrei șl POLIFRONI transformă 
penaltyul. După acest gol, oas
peții se văd ceva mai mult In 
atac, apar mal des in careul Iul 
Sărăcln, dar lipsa de decizie a 
Înaintașilor face ca tabela de 
marcaj să rămînă neschimbată 
Victorie meritată a gazdelor.

Foarte bun arbitrajul bucureș- 
teanuiui Al. Bolea, care a con
dus următoarele ecnipe : ME
TALUL : Sărăcln — Volcu, CRA- 
CIUNEANU, Epure (min. 28 Toa- 
der). Săli — POLIFRONI (min. 
64 Căciularu), Drăghiceanu, 
TURCU, PETEANU — CARASTO
IAN, IsaiC. CHIMIA 1 H1UȘCO 
(min. 46 Andrei) — IONIȚA, 
Buzdea, Butnaru, Sărarlu — 
Vătafu, Croltoru, Neacșu — Po
pescu (min. 40 Rusu), BALCA
NII, Mucileanu.

besteyn) — DENEȘ, Rădalescu,. 
Adorjan — Kerekeș, Paraschi- 
vescu (min. 46 Varga), BARBU.. 
FLACARA s Nedea — Nistor, 
Năstase, Badea, Fllipescu (min. 
81 Scurtescu) — STROE, Cojo- 
caru, ȘTEFANESCU — Stolciu, 
MIHĂESCU, Pană.

Dumitru ȘTEFAN

Florin SANDU

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — DINAMO VICTO
RIA BUCUREȘTI 2—2 (1—0) S
Dragnc (min. 30 șl 77) pentru Me
canică fină, Glonț (min. 64 din 
11 m) și V. Radu (min. 70) pen
tru Dinamo Victoria.

I. P. ALUMINIU SLATINA — 
MINERUL MOTRU 3—1 (2—1) :
V. Răduț (min. 11 șl 33), N. Păun 
(min. 54), respectiv Catarii (min. 
35).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 3-0 
(0—0) : Culea (min. 51 și 75) și 
Radu (min. 85).

TRACTORUL BRAȘOV 
METAN --------- 7 ‘ *
CImpean (min. 5 șl 81)

C.S.M. -------------- —
RIN — 
0—3 (1-1) 
(min. 59), 
Adil (min. 73)

GAZ
MEDIAȘ 2—0 O—0) :

OLIMPIA RM. SARAT — PE
TROLUL PLOIEȘTI 1—2 (1—0) 5 
Profir (min. 22), respectiv Gri- 
gore (min. 67) șl Mocanu (min. 
00).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
F. C. CONSTANȚA 2—1 (1—1) 5 
Antohl (min. 15), Diaconescu 
(min. 53), respectiv Zahiu 
(min. 2).

C. S. BOTOȘANI — OȚELUL 
GALAȚI 1—2 (1—2) : Sofran (min. 
42 din 11 m), respectiv Rotaru 
(min. 4) și Lala (min. 35 din 
11 m).

FEPA *74 BtRLAD — META
LUL PLOPENI 2—1 (1—1) ; Clo- 
blca (min. 26), Sandu (min. 56 
din 11 m), respectiv Preda (min. 
35).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
C^.M. SUCEAVA 1—0 (0-0) S U- 
biu (min. 50).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 0—1 
(0—0) : Berceanu (min. 31).

PARTIZANUL BACAU — C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (1—0) t Tocilă
(min. 22), Botez (min. 85), res
pectiv CIrdei (min. 77).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
A. s. mizil 1—0 (Î—O) : Cațaroș 
(min. 21).

Relatări de la T. Budescu, Gh. 
Arsenle, T. Ungureanu, M. Palu,

L Tânăsescu, Fl. Jecheanu, L.
Mandler și Tr. Enacbe,
1. PETROLUL 29 22 5 2 41-19 49
2. Dunărea CSU 29 21 3 5 52-21 45
8. Oțelul Galați 29 13 7 9 53-24 33
4. FC Constanța 29 11 7 11 41-34 29
5. FCM Pr. Br. 29 14 1 14 39-39 29
€. Met. Plopenl 29 13 3 13 45-45 29
7. CSM Suceava 29 12 4 13 43-44 28
B. Ol. Rm. S. 29 12 4 13 35-39 28
9. AS Mizil 29 12 4 13 46-53 28

16. CFB Pașcani 29 13 2 14 34-42 28
1K Met. Mang. 29 12 3 14 36-38 27
12. Chimia Făit. 29 12 3 14 33-43 27
IX FEPA *74 29 11 4 14 29-43 26
IX Ceahlăul P.N. 29 9 7 13 33-43 25
15. Partizanul 29 12 1 IC 33-44 25
IC. CS Botoșani 29 IC 5 14 32-44 25
17. Prahova CSU 29 9 5 15 25-36 23
18. Unirea D. 29 6 € 17 29-48 18

ETAPA VIITOARE (duminică

DROBETÂ TR. SEVE- 
CHIMICA TIRNAVENI 

Pavel (min 27),Mișu 
lordache (min. 64). 

____,______ 72), Palea (min. 84), 
Bobanu (min. 89), respectiv So
lomon (min. 3), Celan (min. TI 
Șl 86).

UNIREA ALEXANDRIA — 
ȘOIMII l.P.A. SIBIU 0—0.

C. S. TlRGOVIȘTE — CARPAȚI 
MIRȘA 0—0.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 
0—2 (3—1) : M. Nicolaie (min. 2, 
11, 46 șl 49), Niță (min. 15), 
Duna (min. 74), respectiv Nica 
(min. 36 șl 79, ambele din 11 m).

Relatări de la A. Soare, D. Mi
hai, G. Octavian, C. Gruia, M. 
Focșan, M. Bizon, M. Avanu și

Seria a Il-a
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE -

2-1
SF. GHEORGHE, 2 (prin tele

fon). Meci foarte important pen
tru ambele echipe, care se găseau 
Înaintea confruntării lor Ia —1 
in „clasamentul adevărului**, Iar 
orice punct pierdut de I.M.A.S.A. 
ar fl trimis formația locală in 
zona celor patru locuri care duc 
spre eșalonul al treilea. Jocul a 
fost echilibrat, formația oaspete 
făcind aici, la SL Gheorghe, un 
meci deschis, care a ținut asis
tența încordată pină In ultimele 
secunde ale partidei. Fazele au 
alternat de la o poartă la alta: 
min. 3 — Rădulescu șut de la 
25 m reținut cu dificultate de 
Nedea ; min. 6 — Stroe cen
trează șl Stoici u trimite, cu ca
pul, cu puțin pe lingă poartă i 
min. 19 — Deneș șutează ală
turi de la 5 m. Scorul este 
deschis de oaspeți In mln. 2X 
cind Ștefănescu trimite In adin- 
dme lui MIHĂESCU și acesta, 
cu un șut de la 12 m. expediază 
balonul In plasă. Egalitatea sur
vine după numai un minut, cind 
apărarea din Morenl gafează tn 
lanț $1 BARBU Înscrie, din apro
piere. cu un șut plasat. Ar mal 
a de consemnat. In min. 26. șu
tul Iul Mihăescu. de la 19 m, 
pe lingă poartă, in min. 44, De
neș ratează, de la 6 m, o mare 
situație.

Repriza secundă Începe eu un 
șut-bombă al lui Năstase (min. 
54), dar mingea trece eu puțin 
peste transversală. BARBU sta
bilește scorul final In min. « 
dnd „croșetează- apărarea ad
versă. și înscrie. Flacăra se »• 
nmcă In atac și ratează prin 
Ștefănescu de două ori egalarea, 
tn min 63 șl 71, cind portarul 
Orban se opune, după care in 
min 33 și 85 Varga șl respectiv 
Barbu ratează majorarea scoru
lui. Emoții șl In min. 90 cind 
Mihăeseu scapă singur, șutează, 
portarul Orban respinge pină

3 iunie) : Prahova C.S.U. Plo
iești — FEPA *74 Blrtad (1—2), 
Oțelul Galați — Olimpia Rm. Să
rat (0—1), C.F.R. Pașcani — Uni
rea Dinamo Focșani (0—3), F. C. 
Constanța — F.C.M. Progresul 
Brăila (1—2), Chimia Fălticeni — 
Petrolul Ploiești (0—6), Ceahlăul 
P .Neamț — Metalul Mangalia 
(1—2), C.S.M. Suceava — Dună
rea CJS.U. Galați (1—3), Metalul 
Plopenl — C.S. Botoșani (0—2), 
A. S. Mizll — Partizanul Bacău 
(S-3).

V. Tlmuc.

X DINAMO V. •29 16 11 2
2. Șoimii IP A 25 16 4 9
3. Automatica 29 13 5 11
4. progresul V. 29 13 5 11
X Tractorul 29 12 6 11
6. Mec. fină 29 13 4 12
7. CS T-viște • 29 13 6 10
8. IP Aluminiu 29 12 5 12
9. Chim. Tîrn. 29 13 3 13

10. IMASA 29 10 9 10
11. Carpați M. 29 12 4 13
12. Fl. Aut M. 29 10 7 12
13. CSM Dr Tr S 29 12 3 14
14. Gaz metan 29 11 5 13
15. Unirea Alex. 29 7 11 11
16. Met. Buc. 29 8 9 12
17. Autobuzul 29 8 8 13
18. Min. Motru 29 6 7 16

« Echipă penalizată cu 3

57-30 43
48-27 36
37- 30 31
44-41 31
40-34 30
40-41 30
40-29 29
38- 35 29
43-48 29
31- 38 29
40- 35 28
41- 41 27
38-42 27
30-40 27
30-41 25
36-54 25
32- 40 24
19-40 19
puncte

MORENI

trimite, din 
alătun de

FLACARA AUTOMEC.
(1-1)

la Badea șl acesta 
plonjon, cu capul, 
poartă.

Arbitrul Florin Popescu (Plo
iești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații 1 ---- *----- ---
ORBAN — Viliko, 
6IKLODI, Tudose (min. 7#

Seria a IlI-a

I.M.A.S.A. 3
Slmlon,

Se-

UNIREA ALBA IULIA

(duminică
Trac- 

____ _____ r_. Automatica 
București — Carpațl Mirșa (1—0), , 
Șoimii IFA Sibiu — C.S. Tirgo-; 
viște (0—2), Progresul Vulcan 
București — I.P. Aluminiu Sla
tina (0—3), Flacăra Autom. Mo— 
reni — Autobuzul Buourești (2—3),’ i 
Metalul București — Chimica Tîr- 
năvenl (0—2), Unirea Alexandria 
— Mecanică fină Steaua Bucu
rești (2—3). C.S.M. Drobeta Tr. i 
Severin — I.M.A.S.A. Sf. Gheor- ț 
gne (1—2). Gaz metan Mediaș — j 
Dinamo Victoria București (0—3)-

ETAPA VIITOARE
5 iunie) : Minerul Motru 
torul Brașov (0—2)

GLORIA REȘIJA 3-0, FÂRA JOGi— ]i

împreună cu cele două echipe în 
teren, a salutat publicul și tot ( 
regulamentar a fluierat sfîrșitul i 
tatOnirii, consemnînd rezultatul • 
de 3—0 în favoarea echipei Uni-: 
rea Alba Iulia. Cele două formații 
an Jucat, totuși, amicalul 4nchein- 
du-se cu scorul 5—1 (1—0). Au
marcat : AL Moldovan (min. 20,’ 
S3 fi 57), Popa (min. 70) șl Mi- 
tracu («nin. 77), respectiv Fior ea 
(min. 47).

Aurel PĂPĂDIEI

• MINERUL 
Cr. Alexan- 
(mm. 60) fi

CUGIR — 
MAKE 1—0

OJCb

AVW« 
j Er

GLO-

FESTIVALUL BICICLETELOR „PEGAS"

Ministerul comerțului interior — DCMC și UCECOM organi
zează și în acest an. tn lima iunie prin asociația sportivă VO
INȚA și unitățile comerciale locale din orașele Arad, Bacău, 
Brașov, București. Cluj-Napoca Constanța Iași, Oradea, Plo
iești, Pitești. Piatra Neamț. Suceava. Sibiu Timișoara, Tg. Mu
reș concursuri dotate cu premii pentru posesorii de biciclete 
PEGAS de toate categoriile de virstâ șl sex.

înscrierile la aceste concursuri se vor face la start, la datele 
care se vor stabili pe plan local.

Bicicletele PEGAS, un mijloc de deplasare comod, sint re
zistente și ușoare în plimbările de agrement sau la serviciu.

Mersul cu bicicleta PEGAS contribuie la menținerea unor 
condiții de sănătate perfectă.

METALURGISTUL 
OLIMPLX SATO 
(1—0) : Vaidesegan (min. 42).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— STICLA ARIEȘUL TURDA 3—0 
(1—0) : Vidican (min. 37), Neagu 
(min. 51) și Preda (min. 72)—

Relatări de la P. 
Jurcă, N. Străjan, 
L Cotescu, P. Jonea, 
cu țl 1 Jura.
L „U* CJ.-NAP.
2.------ ----  ‘
8.
4.
I.
C.
I
1.
9.

10.
11.
12.
IX
14.
15.
ÎL
17.
13. Ind. sirmei

Glori? B-ța 
CSM Reșița 
Armătura
Aurul Brad 
Strungul 
Min. Lupeni 
CER Tinx 
Mureșul Deva 
FCM UTA 
Olimpia S.M. 
Min. Cavnic 
Av. Reghin 
Unirea AJ. 
Met. Cugir 
Sticla Turda 
Gloria Reșița

Fuchs, AI. 
L Doniuță, 
, M. Vilcea-

11
15
13
14
12

9
6
6
3
4

29
29
29
29
29
29 14 2
29 13 4

49-22 36
33-28 32
44-35 31

36
30

32-28
34-38
42-18

2 59-17 45
8

10
12
11
13
12

29 12 5 12 39-32
29
29
29
29
29
28
29
29
28
29

9
3
7
3
5
3
6
4
2
5

10 32-31
13
12
14
13
13
13
14
16
17

38-41

2» 
:s
23 

43-36 27
57-56 27
32- 33 27
33- 49 27 
32-35 26 
24-49 24 
27-57 2Z 
23-49 21

10 
13
10
12
11
12
10

9 
10
7

Rezultatul meciului Unirea Alba: 
Iulia — Gloria Reșița nu figu
rează în clasament.

ETAPA VHTOARE (duminică.
9 iunie) : F.C.M. U.T.A. — Mine
rul Lupeni (0—1), Avîntul Reghin 
— Strungul Arad (0—1), Gloria: 
Bistrița — Mureșul Explorări De
va (0—2). Sticla Arieșul Turda — 
Unirea Alba Iulia (0—1). Glori® 
Reșița ■— Metalurgistul Cugir- 
(1—1), „U“ Cluj-Napoca — Olim
pia Satu Mare (1—1), Minerul. 
Cavnic — Armătura Zalău (4—5),. 
CT.R. Timișoara — C.S.M^ Re
șița (1—2), Aurul Brad —In®, 
■irmei c. Turzil (0—0).-----
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cu (Steaua) 4,60 m ; greutate :
Richard Navara (Cehosiova- 

Tirichiță 
M. An- 
17,48 m, 
17,40 m, 
(Steaua)
Dumitru
81,64 m,

1. 
cia) 18,23 m, 2. S. 
(Metalul) 18,08 m. 3. 
drușcă (CSM Suceava)
4. V. Savu (Metalul)
5. Gh. Crăciunescu 
17,14 m ; suliță ; 1. 
Negoiță (Petrolul PI.)
2. N. Roată (IEFS) 81.14 m. 3. 
T. Bolga (Ungaria) 79,30 m. 4. 
H, Holopainen (Finlanda) 73,80 
m, 5. R. Patterson (Cuba) 72,38 
m ; 10000 m : 1. Ilie Floroiu 
(Farul C-ța) 28:47,92, 2. C. A- 
riciu (Farul) 29:05,62, 3. Gh. 
Motorca (Tricolorul Oradea) 
30:02,66, 4. B. Părăuț (ASA Si
biu) 30:06,22. 5 G. Szabo (Un
garia) 30:31,26.

FEMEI : 100 m : 1. Corina 
lloșioru (CSȘ 2 Gl.) 11,83, 2. 
D. Voinea (Steaua) 11,86. 3. R. 
Stelei (CSȘ Poli Timiș.) 12,06, 
4, F. Zărescu (CSȘ Poli Timiș.) 
12,09, 5. O. Grecescu (Steaua) 
13,10, 6. M. Ienculescu (CSȘ 
Poli Timiș.) 12,11; 400 m: 1. Elena

Lina (CSM Craiova) 52,01, 2. 
M. Samungi (Rapid Buc.) 52,94, 
3. M. Simeanu (Poli Timiș.) 
52,18. 4. M. Rachieru (Poli Ti
miș.) 53,23, 5. I. Radu (Viit. 
Vaslui) 53,35, 6. D. Gămălie 
(Viit. Buc.) 53,38 ; 1500 m : 1. 
Doina Melinte (Știința CFR Be.) 
4:06,27, 2. El. Fidatov (Delta
Tulcea) 4:10,05, 3. M. Stănescu 
(Poli Timiș.) 4:10,75, 4. V. Be- 
clea (Olimp. Buc.) 4:11,01, 5. 
M. Ghile (CSM Zalău) 4:11,21, 
6. M. Keszeg (CSM Craiova) 
4:11,36 ; 400 mg: 1. Nicoleta 
Vomicu (Dinamo) 55,75. 2. M. 
Docea (CSȘ Craiova) 58,65 — 
rec. junioare I, 3. A. M. Dră- 
ghia (Viit. Buc.) 58,84, 4. L. 
Enăchescu (CSM Craiova) 59,49, 
5. L. Trandafir (CSȘA Craiova) 
59,93, 6. A. Buhuși (CSM Craio
va) 60,13 ; disc : L Florența 
Crăciunescu (Steaua) 67,34 m, 
1 S. Andrușcă (IEFS) 67,14 m. 
3. D. Costian (Dinamo) 65,98 
m, 4. E. Neamțu (IEFS) 61,08 
m. 5. M. Ionescu-Lengyel 
(CSM Craiova) 60,62. m. 6. K. 
Bebber (RDG) 60,54 m.

POLOIȘTII ROMANI

ÎNVINGĂTORI LA TBILISI
MOSCOVA, 2. In turneul in

ternațional de polo pe apă de 
la Tbilisi, selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 17—7 
(5—0, 5—3, 4—2, 3—2) formația 
Suediei. Cel mai bun jucător 
din bazin a fost sportivul 
român Vlad Hagiu, care a 
înscris opt goluri. Intr-un alt 
med, reprezentativa Iugoslaviei 
a întrecut la limită, cu sco
rul de 9—8 (3—1. 1—3, 2—2, 
3—2), formația Ungariei.

TIRNUJL DE

DOLAND

Cubanezul Roberto Hernandez Prender a cîștigat cursa de 400 m.

DUMINICĂ s RECORD SI LA ÎNĂLȚIME FEMEI (NICULINA 
VA5ILE) Șl UN EXCELENT REZULTAT LA 800 m (ELLA KOVACS)

întrecerile de duminică au 
fost, parcă, și mai spectacu
loase, și mai interesante, iar 
marile performanțe, de aseme
nea, n-au lipsit, în acest con
text evidențiem noul record la 
săritura în înălțime al dina- 
movistei Niculina 
m, rezultatul la 
Mihaelei I.oghin. 
lungime ale lui 
și Carmen Sirbu, 
seamă excelenta

Vasile 1,98 
greutate al 
cele de la 

Văii lonescu 
dar mai cu 
evoluție a 

tinerei semifondiste din Deva, 
Ella Kovacs care cu 1:55,68 a 
înregistrat cei mai bun rezul
tat mondial din acest sezon. 
Un bun record a fost și cel 
înregistrat de Liliana Drăgan 
în proba de 5 km marș.

Cu prilejul competiției au 
fost obținute mai multe re
corduri naționale pentru juni
orii I și II, evoluția tinerilor 
atleți, în special, fiind în 
sură să insufle încredere 
tr-o comportare aleasă la 
rele „Concurs Prietenia" 
va fi găzduit în vară de__
dionul din parcul „23 August*.

mă- 
in- 

ma- 
care 
sta-

Rezultate înscrise în ziua a 
doua a Întrecerilor : BARBAȚI : 
200 m : 1. Roberto Hernandez 
(Cuba) 21^9, 2. V. Garcia (Cuba) 
21,75, 3. V. Suciu (Constr. Arad) 
21,80, 4. C. Ivan 21,81, 5. V. Chl- 
riac 21,91 — rec. juniori H. 6. C. 
Hăpălanu (I.E.F.S.) 22,17 ; 800 m:
1. Petru Drăgoescu (Jiul Petro
șani) 1:47,I4, 2. L. Tarsten (R.D.G.) 
1:47,86. 3. v. iacoban (C.S.M. su
ceava) 1 :47,86, 4. A. Ovcinikov 
(U.R.S.S.) 1:48.18, 5. M. Baliban
(Tricolorul Oradea) 1:48,34, 6. M. 

Damian 1:48,64 : 5000 m: 1. Eugen 
Enăchioiu (C.S.M. Suceava) 13:51,49,
2. C. Roșu (Steaua) 13:54,29, 3. M. 
Paunovici (Iugoslavia) 13:58,80. 4. 
K. Nledziolo (Polonia) 14:01,69, 5. 
Gh. Motorca 14:04,22, 6. C. Scurt 
(St. roșu Bv.) 14:08,99 ; 400 mg :
1. Horia Toboc (Steaua) 51,47, 2.
C. Irimescu (Știința CJF.R. Ba
cău) 51,94, 3. Gh. Chirilă (CS.U. 
Gl.) 52,87, 4. M. Dedu OC.SJS. ISO 
Buc.) 53,14, 5. S. Dumitrescu
(C.S.M. Cv.) 53,37, 6. L Dutlcă 
(C.S.Ș.A. Cv.) 54,27 ; triplu : 1.
Mihai Ene (Constr. Arad) 16,89 m,
2. D. Ciobanii (Dinamo) 16,70 m,
3. M. Bran (Știința C.F.R. Bacău) 
16,67 m, 4. I. Slakar (Ceho
slovacia 16 34 m, 5. L. Sfiea 
(Voința Buc.) 16,28 m,

disc : 1. Ion 
( 66,50 m, 2.

64,36 m, 3. 
i 59,58 m, 4. 
> 56,20 m, 5.
Zalău) 54,22

Lazăr (Rapid Buc.) 24,44, 6. S. 
Manea (Rapid Buc.) 24,53 ; 800 m:
1. Ella Kovacs (Minerul Deva)
1:55,68, 2. C. Cojocaru (C.SU.
Craiova) 1:59,06, 3. M. Junghiata 
(Metalul) 2:00,75, 4. M. Pintea
(C.S.Ș. Bistrița) 2:00,90 — rec.
junioare L 9. M. Ghffle 2:02,25, 6. 
V. Beclea (C.S.M. Suceava) 
2 m,zt ; 3 000 m : 1. Elena Fida
tov (Delta Tulcea) 8:52,49, 2. I. 
Beșliu (Știința C.F.R. Bacău) 
8:52,82, 3. M. Stănescu („Poli"
Tim.) 8:53,11, 4. p. Hie (Olimpia) 
8:54,86, 5. E. Kadaa (Trie. Oradea) 
9:01,80. 8. G. State (Viit. Vaslui) 
9:01,01 ; 100 mg : 1. Mihaela Po- 
găceanu (Rapid Buc.) 13,01, 2. L. 
Năstase (C.S.U. Gl.) 13,21, 3. L. 
Kulak-Okolo (U.R.S.S.) 13,40, 4. K. 
Patzwahl (R.D.G.) 13,20, 5. J. Pe- 
trikova (Cehoslovacia) 13,91, 6. C. 
Tlinea (St. roșu Bv.) 13,97 ; 
înălțime : 1. Niculina Vasile (Di
namo) 1,98 m — record național,
2. G. Mihalcea („Poli- Iași) 1,94 m,
3. J. Brenkouscva (Cehoslovacia)
l. 90 m, 4. M Matei (Metalul 
Buc.) 1,85 m, 5. A. Astafei (Stea
ua) L80 m, 8. El. Schromm (Ra
pid Buc.) 1,80 m ; lungime : L 
VaK lonescu (Rapid Buc.) 6,97 m, 

2. C. Sirbu (C.S.Ș. 4 Buc) 6,79 m — 
rea. junioare L 3. M. Ucu (Met. 
Hunedoara) 6,67 m, 4. G. Ghio- 
roeie (Steaua) 6,63 m, 5. I. Oanță 
(Rapid) 6,« m, 6. G. Coteț (C.S.U. 
Gl.) 6,34 m ; greutate : 1. Mihaela 
Loghin (Steaua) 20,63 m, 2. S. An
drușcă 18,54 m, S. L. Simon 
(CB.M. Craiova) 17,90 m, 4. M. 
Icmescu-Lengyei 16,66 m, S. J. 
Capățlnă (Dinamo) 15,39 m, S. D. 
Uhlioo (C.S.Ș. Triumf-Dinamo) 
14,M m ; suliță s L Eva Zorgo- 
Raduly (,U* Cluj-Napoca) 61,64
m, 2. C. Gtrbea-Ivan (I.E.F.S.) 
58,32 m, t. I. Leal Bravo (Cuba) 
57,42 m, 4. H. Ron za Ortdz (Cuba) 
56,40 m, L M. Fukalova (Ceho
slovacia) 54.56 m, 6. M. Nlcoară 
(Muscelul C-iung) 52,88 m ; 5 km 
marș : L Xa Yon Jia (R. P. Chi
neză) 22:54,64, 2. Wang Yan (R. P. 
Chineză) 2254,90, 3. Yan Hong 
(R.P. Chineză) 23:23,21. 4. L. Drl- 
gan (Unirea AR» lulia) 23:27.36 
— record național, 5, L. Ignat 
(Vîtt. Vaslui) 23SS.1S — rec. Ju
nioare I, 6. L. CJoancă (Unirea 
A, Iuha) 23rt8 38.

TENIS

GARROS
In turul secund 

de dublu, perechea 
Simonsson a dispus 
J.L. Glerc, I. Năstase cu 
6—4, iar la feminin K. Horvat, 
V. Ruzici au învins pe W. Eli- 
senko, L. Savcenko ou 7—5, 
4—6, 6—4. Alte rezultate : Mc
Enroe — Sundstroem 6—3, 7—5,
6— 2, Nystroem — Gildemeister
7— 6, 6—1, 6—1, Lendl — Potier 
6—1, 6—2, 6—2, Gunthardt — 
Cesnokov 7—6, 4—6. 6—4. 4—6,
8— 6 (masculin), Navratilova — 
Reggi 6—4, 6—1 Evert-Lloyd — 
Graf 6—2, 6—3, M, Maleeva — 
Calleja 6—0, 6—1, Mandlikova— 
Spence 7—6, 6—2, Kohde-Kil- 
sch — Hanika 5—7, 6—0, 6—3, 
Sabatini — White 6—1, 7—6 
(feminin).

ai probei
Glickstein, 
de cuplul

6-1,

„EUROPENELE"
DE GIMNASTICA

(Urmare din pag. 1)

inele Dacă medalia la inele este 
o reinnodare a frumoaselor tra
diții ale lui Dan Grecu și Mihai 
Borș la acest aparat, medalia 
de la bară fixă reprezintă „o 
premieră" pentru gimnastica 
noastră și ea încununează ta
lentul și pregătirea unui tinăr 
și de perspectivă gimnast, Ma
rius Gherman. Trebuie să sub
liniem că el a intrat in finala 
de la bară cu cea mai mare 
notă din întrecere, 9,80, pe care 
o mai obținuseră Dmitri Bilo- 
zercev și Zsolt Borkai, dar du
minică n-a mai repetat evolu
ția de sîmbătă. astfel că spor
tivul nostru a trebuit să se 
mulțumească cu „bronzul". Re
marcabilă și prestația lui Emi- 
lian Nicula la inele, probă în 
care el s-a situat pe locul al 
patrulea

Campionatele continentale din 
acest an au fost dominate net 
de gimnastul sovietic Dmitri 
Bilozercev, care a cîștigat sîm
bătă, pentru a doua oară con
secutiv, titlul de campion ab
solut al Europei, iar duminică 
a terminat pe locul I în cinci 
din cele șase finale ! La indi
vidual compus sportivii noștri 
an ocupat următoarele locuri: 
IL Marius Gherman, cu 55,65 p; 
14. EmUian Nicula. cu 55,60 p; 
21. Valentin Pintea, cu 55,20 p.

Campionatele europene de box

PUGILIȘTII DIN R. D
BUDAPESTA, 2 (prin tele

fon). Duminică seara. Ia Pala
tul sporturilor din capitala Un
gariei, s-a încheiat maratonul 
pugilistic prilejuit de disputa
rea celei de a XXVI-a ediții a 
Campionatelor europene de 
box. După aproape 10 zile de 
lupte aprige (163 de meciuri) 
au fost stabiliți cei 12 purtă
tori al centurilor de campioni
ai continentului. Dacă înaintea 
startului competiției, sportivii 
sovietici erau considerați prin
tre marii favoriti ai întreceri
lor, acum la sfirșitul meciuri
lor. putem spune că performe
rii actualei ediții au fost pu- 
giliștii din R.D. Germană, care 
au reușit să cucerească 5 locuri 
intîi : „semimuscă": Rene
Breitbart (învingător eu 4—1 
la Ivailo Marinov — Bulgaria), 
„muscă" : Dieter Berg (5—0 cu 
Andrea Mannai — Italia), 
„ușoară* : Siegfried Mehnert 
(5—0 cu Imre Bacskai — Un
garia), „mijlocie-mică": Micha
el Timm (5—0 cu Babken Sa
gradian. — U.R.SJS.), „mijlo
cie* : Heady Maske (5—0 eu 
Zoltan Eusezy — Ungaria). La 
această ultimă categorie, re
prezentantul nostru Doru Ma- 
ricescu a urcat pe podiumul 
de premiere si a primit me
dalia de bronz, cîștigînd un

GERMANĂ-5 TITLURI!
meci la această ediție a cam
pionatelor europene.

Boxerii din Uniunea Sovieti
că au cîștigat 4 titluri prin: 
„pana“ : Semion Hatcairiaa 
(5—0 eu Jart Konovalov — Iu
goslavia), „semimijlocie" : Is
rael Akopkopian (5—0 cu Jont 
Nymann — Finlanda), „semi
grea": Nurmagomed Sanavasov 
(btab.3 Marcus Bott — R.F.G.K 
„grea" : Alexander Iagubkin
(5—0 cu Gyulla Alvics — Un
garia).

Cite un titlu a revenit spor
tivilor din Bulgaria : ..semi- 
ușoară" : Emil Kuprenskl b^ 
(4—1) pe Tortsen Koch (R.D.GJî 
Iugoslavia : „cocoș" : Ljubisa 
Simld b-p. (4—1) pe Alexandf 
Hristov (Bulgaria) și Ungariaa 
„supergrea": Ferenc Somody
bqp. (4—1) pe Vladislav Iakovr 
lev (U.H.S.S.).

Nu putem să nu ne manifes
tăm regretul că la actuala e- 
diție a Campionatelor europene 
nici un sportiv român nu a e» 
voluat în ultima reuniune, în 
care s-au stabilit învingătorii 

Dar, despre comportarea bo
xerilor români la această edi
ție a întrecerilor continentale,’ 
vom mai avea prilejul să vor
bim. 1

Petre HENȚ <

ACTUALITATEA IN CICLISM
• în „Turul Italiei" s-au 

disputat la acest sfîrșit de săp- 
tămînă două etape. ~ 
sîmbătă (a 14-a) 
pe distanța Frosinone 
Saso (195 km) și 
italianului Franco 
în 5.36:46, urmat de 
(Australia) 5.37:00 și 
yo (Columbia) 5.37:09. 
s-au consumat etapa a 15-a (A- 
quila — Perugia 203 km), câștigă
tor fiind Ron Kiefel (S.U.A.) în 
5.22:14, urmat la 2 s de G. 
Knetemann (Olanda) și F. Mo
ser (Italia). După aceste două 
etape, în clasamentul
1. Hinault (Franța)
2. Visentini (Italia)
3. F. Moser (Italia)
4. Lemond (S.U.A.) la 2:33.
• S-a încheiat „Turul Nor- 

vergiei" la feminin. Victoria 
finală a revenit italiencei Ma-

Cea de 
s-a alergat 

■ — Gran 
a revenit 
Chioccioli 

M. Wilson 
R. Monto- 
Duminică

general: 
75.19:02 ; 
la 1:25; 
la 1:35;

ria Canins în 13.52:54, 
de Jeannie Longo 
la 1:45 și de Nadejda Kibardi- 
na (U.R.S.S.) la 2:19. în ulti
ma etapă (a 7-a), disputată 
între Hoenefoss și Oslo (77,3 
km), a învins Edith Schonen
berg (Elveția) în 2.06:48. După 
16 secunde a sosit un pluton 
masiv de alergătoare, printr* 
care și Maria Canins.

• Alte curse : „Turul An
gliei" (amatori), etapa a 5-a 
(168 km) — J. Schlaphott 
(Austria) 3.50:21 ; etapa a 6-a 
(178 km) — T. Kirsipuu 
(U.R.S.S.); clasament general 5 
1. T. Kirsipuu 23.58:26, urmat 
de Knickman (S.U.A.) la 33 s; 
„Turul regiunii Dauphină", e- 
tapa a 5-a, (164 km) — J.B.' 
Pernaudeau (Franța) 4.19.41 | 
etapa a 6-a (207 km) P. Baz- 
zo (Franța) 6.34:48.

urmată 
(Franța)

FOÎBMmeiMdione
IN PRELIMINARIILE C.M.

• Simbătă seara, în fața a 
60 000 de spectatori, echipa Bul
gariei a Învins pe teren propriu, 
la Sofia, reprezentativa Iugosla
viei cu 2—1 (1—1), preluînd astfel 
conducerea grupei a IV-a euro
pene. Golurile au fost marcate 
de Ghetov (min. 27, dintr-o lo
vitură liberă, și min. 58) pentru 
gazde, respectiv Djurovski (min. 
29). Partida, condusă de arbitrul 
cehoslovac V. Hrlstov, a foet e- 
chHibrată, destul de tăioasă, ur
marea fiind cele 5 cartonașe gal
bene acordate, dintre care 3 gaz- ----- . - - - • —

turul in (ultimul) al zonei 
Conoacaf, In cadrul căreia va în- 
tîlni echipele Hondurasului și 
Canadei.

CAMPIONATE • COMPETIȚII

delor. Iată clasamentul la 
grupei :

zi

1.
2.
3.
4.
5.

Bulgaria 
Iugoslavia 
Franța
R. D. Germană 
Luxemburg

4
3
3
2
0

1
2
1
0
0

1
1
1
3
6

9-
8-
7-

10-
1-18 0

2 9
6 8
2 7
7 4

Mal sînt de jucat următoarele 
partide : R.D.G. — Franța ; Lu
xemburg — Bulgaria ; Iugoslavia 

Franța — Luxemburg; 
Iugoslavia ; RJ3.G. —

— R.D.G.
Franța — 
Bulgaria.

Americii centrale șl 
grupa a ------

• Zona
Caraibilor, _
Rica — S.U.A. l—o (1—0), ,__
golul iul Evaristo. Reprezentativa 
Costa Rica s-a calificat pentru

3ra : Costa 
prin

L.
6. V. Dima 
Zamfirache

I. 
M. 
St.
M.

m,

16,27 m ;
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Polonia) 
(Dina mo) 
(C.S.M. : ____ ___
Grasu (C.S.Ș. A. C-lung) 53,62 m : 
ciocan : 1. Nlcolae Bîndar (Meta
lul Buc.) 73,82 m, 2. A. Meheș 
(Dinamo) 71,22 m. 3. T. Stan (Di
namo) 67,38 m, 4. M. Mangra (Di
namo) 64,38 m, 5. M. Fazekas 
(Dinamo) 63,90 m, 6. Ov. Grin- 
dean (Constr. Arad) 59,18 m ;

Nagy 
Szpak 

Kanpoș 
Title 

6. C.

m : 1. Corina Ro-
23,66, 2. I.

FEMEI : 200 _ . „
șioru (C.S.Ș. 2 Gl.) _
Konyie (Ungaria) 24,06, 3. D. Vol- 
nea 24,37, 4. R. Stelei 24,41, 5. M.

ATLETISM Cursa feminină 
de 10 km, pe șosea, de la New 
York a fost cîștigată de Francie 
Larrieu-Smith (S.U.A) în 32 .-23. 
Ea a fost urmată de Crete Waltz 
(Norvegia) la 3 s. Aurora Cunha 
(Portugalia) la 23 s șl Anne 
Audain (Noua Zeelandă) la 56 s 
• Maratonul de la Stockholm 4
1. Persson (Suedia) 2.17:19 ;
2. Dahl (Norvegia) 2.19:40; 3. Tol- 
vola (Finlanda) 2.20:14.

BASCHET • Meci amical la 
Vlchy (Franța) : Franța 
lecționată a S.U.A.
(42—41, 86-86).

BOX • Reuniune la 
Princes, cat. mijlocie : 
ma (Franța) bate 
Harrison (S.U.A.) ; cat. 
ușoară (pentru C.M. IBF) : San
tos (Porto Rico) bate puncte 
Louis Acaries (Franța) ; cat. u-

• TELEX • TELEX •
bate

— o se
na—107

Parc des 
Mongele- 

puncte 
super-

șoară Mendy (Franța) 
puncte Castro (Venezuela).

CĂLĂRIE • Călărețul 
Shelton a cîștigat „Marele _ 
miu" din cadrul concursului 
la Londra pe calul Apollo 
0 p. penalizare și cu timpul 
43,78. El a fost urmat de 
Pirat (Anglia) pe Towerlands 
49,59 șl de Brown (Anglia) 
Foxllght în 52,93.

HOCHEI PE IARBA • Meci in
ternațional amical la Tilburg : 
Olanda — Scoția 5—0 (1—0).

POLO PE APA • AflaU în 
turneu în Polonia echipa R. P. 
Chineze a întnnit la Chorzow 
selecționata țării gazdă pe care 
a învins-o cu 7—6 (2—3. 1—1,
3-1, 1-1).

Nick 
Pre- 

de 
cu 
de 
M.
în 
pe

BUGBY • Primul meci-test 
dintre Noua Zeelandă și Anglia 
la Christchurch : 18—13 (12—13),
gazdele marrind din 6 l.p., iar 
englezii din 2 eseuri, o trans
formare și o l.p. • La Tokyo, 
Irlanda — Japonia 33—15 (12—12).

VOLEI • Turneul de calificare 
feminin pentru C.E. de la Mul
house (Franța) : Franța — Italia 
3-0 (11, 5, 5) și Turcia — Bel
gia 3—1 (12, 8, —10, 14). S-au 
ealificat echipele Franței și Ita
liei, primele două clasate • La 
San Diego meci amical mascu
lin : S.U.A. — Cuba 3—1 • Ul
timele două rezultate ale tur
neului jucătoarelor sovietice în 
Japonia : la Nagoya, U.R.S.S. — 
Japonia 3—0 șl la Suzuka, 
U.R.S.S. — Japonia 3—1.

• R. F. Germania (et. 33) : Ein
tracht Frankfurt — Hamburger S.V. 
1—0; Werder Bremen — Arminia 
Bielefeld 2-4; Bayer Uerdingen — 
Eintracht Brunswick 1—2 ; F. C. 
Koln — Karlsruhe S.C. 3—4 S 
Stuttgart — Bayer Leverkusen 
4—1 ; Schalke 04 — Borrussla
Dortmund 3—1 ; Waldhof Mann- 
helm — VfL Bochum 2—6 ; Ba
yern Miinchen — F. C. Kaisers
lautern 3—0 ; Dflsseldorf — Mon- 
obengladbach 2—1. Clasament : L 
Bayern MUnchen 43 P, 2. Werder 
Bremen 46 p... 16. Arminia B4- 
eJefedd 27 p, 17. Karlsruhe S.G. 
21 p, 16. Eintracht Brunswick 20 p.

• R. D. Germană (ultima eta
pă) : Dynamo Berlin a cucerit al 
șaptelea său titlu ; iată rezulta
tele etapei a 26-a : F. C. Hansa 
Rostock — Motor SuM 4—0 ; Dy
namo Berlin — F. C. Vorwărts 
Frankfurt 2—1 ; Dynamo Dresda
— F.C. Karl Zeiss Jena 3—1 5 
F. C. Kart Marx Stadt — Chemie 
Leipzig 0—0 ; F. C. Lok. Leipzig
— Wistnut Aue 1—0 ; Stahl Bran
denburg — Stahl Riesa 3—1 5 
F. C. Rot-Weiss Erfurt 
Magdeburg 4—0.
locuri : 1. Dynamo 
2. Dynamo Dresda 
Lokomotiv Leipzig 
Chemie Leipzig 17 .,
Suhl 5 p (ultimele echipe aa 
retrogradat In Divizia secundă).

F. C.
Pe primele 
Berlin 44 p, 

38 p, 3. F.C.
38 p... 13.

p, 14. Motor

• Ungaria (et. 29) : Videoton — 
zalaegerszeg 0—1 ; Vasas — Ha- 
ladas 3—0 ; Bekescsaba — Uj pești 
Dozsa 4—2 ; Debrecen — Eger 
3—0 ; Csepel — Raba Eto 1—5 ; 
M.T.K. — Szeged 7—0 ; Ferencva- 
ros- —Tatabanya 0—2 ; Honved — 
Pees 2—4 Clasament : 1. Honved 
M p, 2. Raba Eto 36 p (ambele 
29 die jocuri), 3. Videoton 35 p 
(28 j)... ÎS. Egeir 23 p, 18. Szeged 
12 p.
• în semifinalele „Cupei Fran

ței" (mecluri-tur) : Toulouse — 
Paris s.G. 2—0 ; Monaco — Lille 
2—0. Returul, la 4 iunie.

C.SU

