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• pg scena „Festivalului sportiv de primăvară" — elevii liceelor din Sector!
La primele ore ale dimineții 

de ieri, sute și sute de tineri 
in echipament de sport și mul
te alte sute in obișnuitele uni
forme școlare au trecut pragul 
Stadionului tineretului din 
Capitală și au pus stăpinire pe 
bazele sale, pe aleile și tribu
nele alăturate acestora, unde 
au fost chemați să-și petrea
că ziua de odihnă, făcind miș
care, arătindu-și măiestria in 
diverse discipline sau savu- 
rind din tribune demon
strațiile celor mai... sportivi e- 
levi. Au fost chemați la una

dintre tradiționalele și reu
șitele acțiuni de largă cu
prindere pe care C.E.F.S. al 
Sectorului 1 le organizează pe 
acest complex, Festivalul spor
tiv de primăvară, pus de a- 
ceastă dată, firesc, sub semnul 
Anului Internațional al 
neretului și sub generoasa 
gidă a „Daciadei“.

O manifestare care a 
confirmat iscusința organi
zatorică a celor de la C.E.F.S. 
1 (Ștefan Iamandi — preșe
dinte, Natalia Alexandrescu și 
Pavel Cosma), buna cooperare

Ti-
e-

re-

cu ceilalți factori cu atribuții 
in sportul școlar, dar — mai 
ales — strădaniile profesorilor 
din liceele sectorului de a 
prezenta (și ei -intr-o frumoasă 
colaborare, ceea 
mai mare valoare 
puse) ansambluri 
la punct, intr-o 
ținută estetici.

O
care poate 
te in final 
C.M.B.E.F.S.,
cu. ,.a fost cea mai frumoasă 
acțiune școlară de masă pe 
care am văzut-o in acest an in 
Capitală” • caracterizează in 
modul cel mai concis ți exact. 
Intr-adevăr, o frumoasă ple
doarie pentru mișcare, sănăta
te. armonie.

Bogatul și variatul program 
a început, la semnalul trompe- 
ților, prin parada elevilor-spor- 
tivi din licee, care, in binecu-

Aurelian BRE3EANU

ce dă ți 
muncii de- 
bine puse 
remarcabili

manifestare 
cuvintele 
de președintele 
Nicolae Stan-

sportivă pe 
rosti-

in pag. 2-3)

Ultimele două 
zile ale turneului 
final al „Cupei 
Federației” la bas
chet masculin au 
fost mai animate, 
cu jocuri echili
brate, interesante, 
în care s-au dis
putat și meciurile 
Rapid — ICED și 
Steaua — Dinamo 
București, care a- 
veau să stabileas
că ordinea finală a 
clasamentului, din 
grupa pentru locu
rile 1—6.

GRUPA 1-6
RAPID 

82—78 ...
69—69, 73—73). în 
partida 
curile 
două formații bu- 
cureștene au ofe
rit. ca de fiecare 
dată cînd se întîl- 
nesc, o dispută 
echilibrată, atrac
tivă. cu un final 
incandescent, care 
a necesitat și două 
prelungiri. Meciul 
a început în nota 
de dominare a fe
roviarilor. Jucind 
bine, el s-au dis
tanțat repede pe 
tabela de scor : 
27—15 în min. 11, 
min. 17 și 43—37 la pauză. în 
partea a doua, a fost rindul 
ICED-ului să arate ce poate 
și. după o frumoasă cursă de 
urmărire, să egaleze la 69, in 
ultimele secunde de joc. Prima 
prelungire i-a determinat pe 
cei doi antrenori. H. Tursugian 
(Rapid) și D. Berceanu (ICED), 
să recurgă la dese schimbări 
de jucători (evident tactice). 
După 5 minute, din nou egali
tate, la 73. în a doua prelun
gire lui Suciu i-a trecut „su
părarea” pe coechipieri (oare 
numai pe ei ?), el a luat cî- 
teva acțiuni pe cont propriu, 
a înscris două coșuri, l-a pus

- ICED 
(43—37,

pentru lo-
3—4, cele

Carpen (Steaua), pe 
puncte, cu 
(Dinamo)

toată
contraatac, înscrie două 
opoziția lui Vasilică 
Foto : Iorgu BĂNICA

38—26 in bine în . . „
Dumitru și Rapid ____
Dar, pentru a respecta adevă
rul, trebuie să spunem că au 
fost comise_ _  ‘1 ____
oficialilor (timpul de joc), pre
cum și de arbitrii din teren, 
(M. Oprea și B. Bădilă), ezl- 
tanți în ultima parte a meciu
lui. Au marcat : Mihai 13, Dă- 
escu 5, M. Dumitru 9, Gh, 
Dumitru 11, Sipoș 23 și Suciu 
21 pentru cîștigători. respectiv 
Păsărică 7, Mihalcea 10, Ma
rinescu 3. Ciocan 2. Voicu 15, 
Grădișteanu 25, loan 16.

Paul IOVAN

valoare pe înaltul M. 
a cîștigat.

greșeli la masa

(Continuare în vag a 4-a)

EtGpa a 32-a a Diviziei „A" de fotbal

Pe scenă, cel mai expresiv și sincron ansamblu care a evoluat 
ieri dimineață pe „Tineretului”

SPORTUL STUDENȚESC (victorie la Slatina) ATACA LOCUL DOI

Intllnirea feminină de gimnastică România — Cehoslovacia

0 S. C. Bacău (3—0 cu Rapid) - la un pas de... Divizia „A* 0 Liderul a pierdut 
un punct pe teren propriu 0 Politehnica lași (4-0 I) își confirmă revirimentul

„meci -cheie" la Petroșanifinalul sezonului 0 Duminică,
din

DUBLA VICTORIE
A SPORTIVELOR NOASTRE

CONSTANȚA, 9 (prin tele
fon). Sîmbătă și duminică au 
fost două zile toride pe litora
lul românesc al Mării Negre, 
așa cum își doresc cit mai 
multe iubitorii băilor de soa
re. în aceste zile de odihnă 
și concediu, in condițiile ten
tației de a te afla pe plajă, 
un -eveniment a concurat, to
tuși, cu... soarele: intllnirea 
de gimnastică dintre echipele 
reprezentative feminine ale 
României și Cehoslovaciei, des
fășurată timp de două zile in 
cocheta Sală a sporturilor dîn 
Constanța. Aceasta a stîrnit 
interesul multor mii de spec
tatori, printre care și numeroși 
turiști străini, prezenți sîmbă
tă și duminică aici, spre a

aplauda evoluțiile gimnastelor 
fruntașe din cele două țări. 
Concursul a programat alit e- 
xerciții impuse, cit și liber 
alese, constituind — tocmai 
prin această prismă — un ve
ritabil start al pregătirilor pen
tru campionatul mondial din 
toamnă, de la Montreal, și și-a 
dovedit pe deplin utilitatea. 
Din echipa prezentată de oas
peți a lipsit cea mai bună 
sportivă a lor, Hana Richa, 
accidentată, iar colectivul de 
tehnicieni ai lotului nostru, 
Adrian Goreac, Maria Cosma 
și Octavian Belu, au introdus

Constantin MACOVEI

REZULTATE TEHNICE
F.C Argeș — F.C. Baia Mare 2-0 (2-0)
Dinamo — „Poli" Timișoara 3-2 (2-0)
Politehnica lași - Jiul 4-0 (0-0)
Steaua — F.G Bihor 2-2 (1-1)
Corvinul - Chimia Rm. Vilcea 2-0 (0-0)
Uni». Craiova — F.C.M. Brașov 1-0 (1-0)
S.C. Bacău - Rapid 3-0 (1-0)
Gloria Buzău — A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (0-1)
F.C. Olt — Sportul stud. 0-2 (0-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 16 iunie)
Sportul stud. - A.S.A. Tg. Mureș
Politehnica lași — Gloria Buzâu
F.C Bihor — Dinamo
Jiul — Chimia Rm. Vilcea
Univ. Craiova — Steaua
S.C Bacău - F.C. Olt
F.C.M. Brașov — Corvinul
Rapid - F.C Argeș
F.C. Baia Mare — „Poli” Timișoara

CLASAMENTUL
1. STEAUA 32 22 8 2 63-19 52
2. Dinamo 32 19 10 3 56-31 48
3. Sportul stud. 32 19 8 5 68-27 46
4. Univ. Craiova 32 16 5 11 55-42 37
5. Gloria Buzău 32 12 8 12 48-49 32
6. A.S.A. Tg. Mureș 32 12 7 13 31-29 31
7. F.C. Bihor 32 13 5 14 39-41 31
8. Corvinul 32 14 2 16 49-50 30
9. „Poli” Timișoara 32 11 8 13 34-49 30

10. F.C. Argeș 32 11 7 14 42-35 29
11. Rapid 32 10 9 13 35-40 29
12. F.C.M. Brașov 32 12 4 16 31-39 28
13. F.C. Olt 32 12 4 16 32-50 28
14. Jiul 32 11 5 16 35-55 27
15. S.C. Bacău 32 10 6 16 35-40 26
16. Chimia 32 10 6 16 24-49 26
17. F.C. Baia Mare 32 10 4 18 27-44 24
18. Politehnica iași 32 7 8 17 35-55 22

(Continuare în vag a t-a)

Augustin deschide scorul in 
partida cu „Poli" Timișoara

Foto : I. BĂNICĂ

STEAUA (12-6 la Sibiu), ÎNCĂ UN PAS 
SPRE TITLUL DE CAMPIOANĂ LA RUGBY

Ieri s-au disputat partidele 
etapei a 15-a în Divizia „A" 
la rugby. Unele amănunte :

C.S.M. SIBIU — STEAUA 
6—12 (3—0). Sibiu. 9 (prin tele
fon). Meci aspru. gazdele 
vrînd să arate că pot lupta de 
la egal eu un adversar de va
loarea liderului campionatului, 
ceea ce au si reușit. Sibienii 
au dominat net în prima repri
ză. au avut din min. 20 pînă 
în min. 37 o perioadă de pre
zentă în terenul advers, cu 
patru grămezi consecutive, 
în „22“-ul oaspeților. ratînd 
posibilitatea deschiderii sco
rului prin eseu (cea mai clară 
ocazie — Sărac, care a făcut 
„înainte" la un metru de tin-

tă). Mai devreme, in min. 
16, Beches a scăpat de la mij
locul terenului. a sprintat 
nînă în eseu la centru, anulat 
însă de arbitrul I. Vasilică la 
semnalizarea puțin întârziată 
a tusierului D. Marin, oe mo
tiv că sibianul călcase tusa 
(care nu face. Ia rugby, parte 
din teren). Protestele echipei 
locale au rămas fără rezultat, 
primele sale puncte fiind 
consemnate în min. 38. cînd 
Ignat a transformat o lovitură 
de pedeapsă acordată oentru 
ofsaid la sr*—’dă. Steaua a 
făcut prima acțiune oe ..trei- 
sferturi" abia în min. 33. nînă 
atunci rezumîndu-se la un 
ioc de așteptare, la defensivă

prelungită. cu multe ba
loane șutate.

Pauza i-a regăsit pe oaspeți, 
care au trecut la un ioc cu nu
meroase baloane la mină, 
intrindu-si în cadența cu
noscută. cu o evoluție foarte 
bună pe înaintare — foarte ac
tiv în conducerea grămezii 
fiind Murariu — si foarte e- 
xactă în margini (îndeo
sebi prin L. Constantin si 
Giucăl). Codoi egalează (min. 
48) din drop, urmează o ac
țiune solitară a lui Hodorcă 
stopată de sibieni. pentru ca în 
min. 55 același Codoi să aducă

Cronicile locurilor de ieri In pag 2—3

S-au tras la sorfi semifinalele

(Continuare In pag. 2-3)

DINAMO-STEAUA ÎN „CUPA ROMÂNIEI»
Sîmbătă, la sediul F.R.F. a avut loc tragerea la sorți a 

semifinalelor „Cupei României" la fotbal. Sorții au decis :
DINAMO — STEAUA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — POLITEHNICA IAȘI

Au fost stabilite și locurile de disputare a celor două semi
finale.

Partida Dinamo — Steaua se va juca pe stadionul „23 Au
gust". Cealaltă semifinală (Universitatea Craiova — Politehnica 
Iași) va avea loc la Ploiești. Ambele meciuri se vor juca 
miercuri, 12 iunie.



Divizia

LIDERUL SUB COTA SA NORMALA
ÎNTRECERILE finale

ALE SĂRITORILOR JUNIORI
PRILEJUITAU

SPECTACULOASEDISPUTE PI’

întrece- 
j un lori

STEAUA 
F.C. BIH'

Foarte reușite au fost 
rile finale ale săritorilor . 
știați, la Șrandul tineretului din 
Capitală In lupta pentru titlurile 
de campioni ai „Daciadel" șl ai 
țării. Nu au lipsit disputele echi
librate, cu răsturnări de situa
ții de la un salt la altul, nid 
surprizele șl nici săriturile de 
mare

Să vezi și să nu crezi, așa 
cum nu le venea să creadă celor 
20 000 de spectatori. Surpriza e- 
tapel s-a produs pe terenul li
derului, chiar dacă nu e vorba 
de o Infringe™. Orioum, 2—2 cu 
Steaua, la ea acasă... Orădenii 
au merite incontestabile to ob
ținerea acestei neașteptate remi
ze (au Jucat bine tactic, Înceti
nind

de 
dificultate, competitive pe 

Internațional. La platformă 
de pildă, micuța Daniela 
(încă nu a Împlinit 13 ani), 
a an tren oarei Viorica Ke- 

a
Popa 
devă 
lemen de la Crlșul Oradea, 
executat o săritură cu coeficient 
3,0 (triplu salt și jumătate îna
inte în echer) și una de 2,8 (du
blu salt și Jumătate contra în 
echer), datorită cărora s-a deta
șat și a cucerit locul I la plat
formă. Tot la fete, dar la tram
bulină, Arina Manta (C.S.Ș. Si
biu antrenori D. Popoaie șl A. 
Găvozdea) a cîștigat titlul dato
rită faptului că după săritura a 
8-a, a executat salturi cu coefi
cient de 2.8 (dublu salt șl Jumă
tate înapoi grupat) și 2,7 (dublu 
sal' si jumătate contra grupat), 
în vreme ce rivala sa directă. 
Isabelie Costescu (de altfel cu o 
prestație bună) nu a avut salturi 
decît cu coeficient de 24 (salt și

jumătate contra ta echer) si 2,8 
(salt și Jumătate Înapoi cu ju
mătate șurub).

Ir Întrecerea băieților, 3. Lajc- 
sak (Crlșul. antrenoare Viorica 
Kelemen) a izbutit, ta sCrșit. să 
depășească poziția de out-slder și 
să obțină locul I, la care rivnea 
de multă vreme. Ne-a plăcut că 
a abordat cu curaj șl succes două 
sărituri dificile (dublu salt și ju
mătate înapoi și dublu salt și 
Jumătate răsturnat), ambele fie
care cu coeficient 2.8. Pe locul 
secund s-a clasat Ion petrache 
(Lie ind 37 București, antrenor 
C. Totan), care s-a revanșat însă 
din plin la platformă, unde s-a 
desprins decisiv după triplu salt 
șl jumătate înainte grupat, pen
tru care a fost răsplătit cu 63,45 
p. Principalul contracandidat la 
tit._ A Chercîu (CSȘ Triumf, 
antrenor N. Sparios) a avut cî- 
teva Intrări mai puțin precise, 
ceea ce i-a atras un punctaj mai 
mic decît Petrache. ale cărui ln- 
trăr ’n ană sînt de mare efect.

Ion Petrache in săritură spre... 
titlu Foto : Iorgu BĂNICA
Sibiu) 325,35 p, 5—6. I. Herlaș 
(Lie. ind. 37) și I. Badiu 297,15 p; 
CAMFION ABSOLUT : Ion Petra
che (Lie. ind. 37)

De astăzi piuă vineri, la Bacău

Rezultate : BAlETI. TRAMBU
LINA 3 m : l.J. Lajcsak (Crișul) 
426.95 p. 2. I. Petrache (LIc. ind. 
37) 402.65 p 3. ‘ ’ ------
Triumf 400 30 p
(CS Sibiu) 381 30 p. 5. N. Lepă- 
duș Xic Ind. 37) 373 p, 6. I. Ba
diu (CSȘ Sibhi) 332.40 p ; PLAT
FORMA : 1. L Petrache 441,10 p, 
2. A. Cherciu 416,60 p, 3. N. Le- 
pădus 380,79 p 4. B. Cibu (CSȘ

A. Chercîu (CSȘ
4. S. Fredei

FETE. TRAMBULINA 3 m : 1. 
Arina M3nta (CSȘ Sibiu) 363,85 p. 
2. Isabelle Costescu (Crișul) 356,60
o. 3 Cristina Lupu (CSȘ Sibiu)
344.95 p 4 Ioana Scarlat (Lie. 
ind 37) 344 55 p, 5. Iuliana Ni-
cula ,'CSȘ Triumf) 344 p. 6. Vla- 
dia D’cu (CSȘ Sibiu) 336.20 p ; 
PLATFORMA : 1. Daniela Popa
(Crișul) 309.05 p. 2. Vladia Dicu 
262 o 3. Iuliana Nicula 256 25 p. 
4. Ioana Voicu (Progresul) 245,43
p. 5. Monica Mate (Crișul) 243.25 
p. 6. neana Angbel (CSȘ Triumf) 
227.05 p : CAMPIOANA ABSOLU
TA: Iuliana Nicula (CSȘ Triumf).

Clasament pe echipe : ’..Muni
cipiul București 910 p. 2. Sibiu 
726 p 3. Bihor 403 p, 4. Cluj 90 p.

Dumitru STANCULESCU

ȘASE ECHIPE
FEMININE DE VOLEI

IȘI DISPUTA

PRESTIGIOSUL TITLU
Astăzi, la Bacău, 

sporturilor, se dă startul 
turneul final 
a competiției 
da" la volei 
nioare (sport 
O întrecere 
mai prejoasă 
final al campionatului național, 
tatrucit, de azi pînă vineri, vor 
urca pe „scena" băcăuană e- 
chipe reprezenttad municipiul 
București și județele in care 
voleiul feminin are o valoare 
ridicată in planul marii perfor
manțe. De altfel, ta această în
trecerea sînt angrenate. între 
cele 4 finaliste, primele 4 cla
sate în recent încheiatul cam
pionat al Diviziei „A", 
și toate voleibalistele 
na te ta lotul naționaL 
teva argumente care- 
dreptul să afirmăm că 
competiție de calitate, 
sură să furnizeze 
sportive captivante și să pri- 
lejuiască o luptă strinsă pen
tru 
titlu 
dei“ 
pe

Concurentele, calificate 
urma fazei precedente, 
zone, sînt reprezentativele 
nicipiului București (care 
ține, după părerea noastră, și 
prima șansă) și ale județelor 
Constanța, Dolj, Galați, Iași și 
Sibiu. Zilnic stat programate 
âte 3 partide, taceptad de ta 
ora ÎS.

ta Sala 
in 

al ediției a 4-a 
naționale „Dacia- 
— echipe de se- 
de performanță), 
finală cu nimic 
decît un turneu

precum 
selecțio- 
Iată ci
ne dau 
va fi o 
ta mă-

spectacole

cucerirea prestigiosului 
de campioană a „Dacia- 
și pentru celelalte locuri 

podium...
in 
pe

Mu- 
de-

EH

I
I
I
I
I
I
I
I

tempoul, aglomerfnd spa- 
din preajma propriului ca- 
apărîndu-se destul de bine), 
rezultatul se datorește In

mal mare măsură liderului 
(tocmai liderului autoritar al

campionatului), care nu știm să 
fi jucat mal slab ta alt med 
din acest sezon. Joo apatic gre
șeli de apărare, o linie de mij
loc lentă (tocmai la Steaua, e- 
chipâ de viteză) sl nelnspirată, 
iar în atac doar Plțurcă a fost 
„pe fază" la cele două goluri, 
eu care a salvat egalul. In min. 
15, oaspeții au deschis scorul, 
cind Bărbulescu l-a faultat ta 
careu pe Dianu și GROSU a 
transformat precis penalty-ul. A

egalat PIȚURCA, în min. 24, in 
urma frumoasei combinații Bnm- 
bescu—Balint (centrare). Se pă
rea că surpriza a durat doar... 
9 minute, dar Steaua rata (Ma- 
Jaru. Pițurcă, Bold ni). Bărbules
cu a șutat in bară (min. 31). 
Iar după pauză, confuzia din 
Jocul gazdelor avea să se pre
lungească pînă spre sfîrșitul 
partidei. Steaua a luat. totuși, 
conducerea (domina, cum se 
vede șl din datele din casetă), 
ta min. 62, cind PIȚURCA a 
marcat, din ofsaid, probabil ne
sancționat. în compensație, pen
tru că Stoica fusese faultat in 
careu, cu o fază înainte. Dar, 
în min. 68, MII-IUȚ s-a jucat cu 
toată apărarea adversă, inclusiv 
cu Ducadam, și a inserts lejer: 
2—2. Lovind un adversar fără 
balon, Majaru a fost eliminat 
Steaua a mai dominat, și „In 10", 
dar degeaba. Un meci mediocru 
șl un arbitraj, confuz, care nu 
a plăcut.

Constantin ALEXE

Stadion 
lent; timp 
pauză, vî 
20 000. Șut 
7—2). Corn 
PIȚURCA I 
pectiv GH 
11 m) și

STEAUA 
Bumbescu 
cu — S 
(min. 5£ J 
cătuș,

F.C. BIl] 
I. Marin 
Dumitrescj 
Grosu B 
Georgescu

A arbit] 
Mustătea; 
(ambii di 
pescu (Pl|

Cartonaș 
dumitre|

Cartonaș 
(min. 73).]

Trofeul | 
La sper|

DINAMO
„POLI" TIMIȘOARA

3 (2)
2 (0)

teren exce- 
spectatori — 
23—7 

Corncre:
AUGUSTIN

PERICULOSUL SCOR
Stadion Dinamo; 

lent; timp cu vînt; 
circa 6 000. Șuturi: 
poartă: 12—4).
Au marcat: 
17), MOVILA (min. 19). 
NEA (min. 69), respectiv 
(min. 47), BOLBA (min.

DINAMO: Moraru (min. 46 To
ma) — REDNIC, Nicolae. Zare, Mo
vilă — AUGUSTIN. DRAGNEA, 
Andone — Tălnar (mln. 63 
Răducanu), Tulba. Orac.

„POLI“: Clipa — PASCU Sun- 
da, Vușcan, Lehman — MANEA. 
VLATANESCU. Dumitru, ROTA
RIU — Bolba (min. 64 Oancea), 
Giuchid.

A arbitrat bine S. Necșulescu; 
la linie: I. Tănase (ambii din 
Tîrgoviște) și S. Rotărescu (Iași).

Trofeul Petschovschi: 9. 
La speranțe: 5—2 (3—2).

(pe 
15—5. 
(mln. 

DRAG- 
MANEA 
61).

s.

STEAUA, INCA UN PAS SPRE TITLUL DE CAMPIOANĂ LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Steaua în 
Incene o 
bucurestenii

avantaj, din drop, 
oloaie torențială 

controlează mai 
bine balonul, tot Codoi fiind 
acela care Dunctează. în min. 
63 din 1. p. și ta min. 66 din 
drop. La un frumos „schimb" 
cu Enache. Fuicu s-a aflat la 
un pas de eseu ta min. 71. 
CSM a redus din handicap 
ta min. 79 — 1. d. orin Ignat.

Arbitrul I. Vasilică a con
dus bine echipele: 
Ivanciuc — Negru. 
Feraru (Mitocaru) 
mir — Ignat. Sărac — Leor- 
dean. Zeicu. Cocîrcă — Urdea. 
Banciu — Gh. Dragomir flan
cul. Mărginean. Ungureanu : 
STEAUA: Hodorcă — Fuicu. 
David (C. Coman). Enache. 
Toader — Codoi. T. Coman — 
Radulescu. Murariu. C. Florea 
— L. Constantin. Giucăl — 
Dumitrescu. Munteanu. Leon- 
te. (Căinaru).

Tiberiu STAMA

C.S.M. :
Beches.

M. Drago-

GRIVIȚA ROSIE — 
------ IAȘI 11-« 

agreabilă, 
său tehnic 
Trei sarie 

eseu (două 
realizate de bucureșteni. adică 
cite reușiseră ei ta întreg tu
rul). cel put ta tot De atitea o- 
Drindu-se 
A fost cald, jocul a avut 
aceea scăderi de ritm, 
marcabilâ rămînînd. ta 
tule 
batantelor 
a ataca prin mijloacele 
prii, dună posibilități, 
vitenii au părut mai 
crima Darie, si-au 
mai multe baloane 
men tele de dispută 
înaintărilor si au 
zat ta două rtaduri. Mai tatii

R. C.
POLITEHNICA
(8—0). O partidă 
chiar dacă nivelul 
nu a fost deosebit 
s-au încheiat ta

la o nalmă de tintă. 
de 

scăderi de ritm, re- 
răxninînd. în des- 

momente. tendința com- 
de a construi, de 

nro- 
Gri- 

siguri in 
adjudecat 
ta mo- 

la nivelul 
concreti-

0 FRUMOASĂ PLEDOARIE PENTRU MIȘCARE,
fost, 
unde 

primit

(Urmare din pag. 1)

noscutul marș al „Daciadei", 
s-au aliniat pe gazonul te
renului central pentru festivi
tatea de deschidere, festivitate 
in cadrul căreia, conform tra
diției, au fost distinse cele 
mai merituoase unități spor
tive ale elevilor din sector, in 
acest an școlar, precum și cei 
mai harnici profesori, ' 
care Marcela Cîmpineanu, 
limpiu Chiru, Emanoil 
Alexandru Dragomir, 
Dogaru, Micaela 
Gheorghe Predescu, 
ghe Dulgheru, Ion Rățoi. Apoi, 
pe gazon, pe pistă și pe tere
nuri au inceput demonstrațiile 
sportive.

între 
, O- 

Lazăr, 
Llviu 

Chiriac, 
Gheor-

9
Centrul atenției a 

firește, terenul central, 
au evoluat și au 
meritate aplauze ansamblul 
reunit de gimnastică al elevi
lor de la Lie. Ind. 10, Lie. N. 
Bălcescu și Lie. Metaloglobus, 
realizat de prof. E. 
„Lecția de educație 
bogat ilustrată de 
blul mixt al Lie. ind. 32; un 
splendid ansamblu de gim
nastică ritmică alcătuit din 
eleve ale liceelor „1 Econo
mic", „Dumitru Petrescu", nr. 
34, nr. 11, nr. 12... și pregătit 
cu evidentă migală și har de 
prof. Marcela Cîmpineanu ; 
ansamblul de băieți, prezentat 
de prof. O. Chiru, cu partici- 
panți de la liceele „Grivița

Lazăr. 
fizică", 
ansam-

în min. 8. după o acțiune de-a 
lungul terenului, oe 50 de 
metri, ne „traseul" Broscaru 
Ilcă — Moraru. ultimul mar- 
cîndu-și reintrarea (dună o 
accidentare) orin incisivita
te. inspirație și... eseu spec
taculos. Peste 20 de minute, 
rolurile se schimbă, activul 
Ilcă neDutind fi oprit Dină 
în but. la o intercepție Moraru. 
Oaspeții au amenințat, la rin- 
du-le. nu o dată 
versă. dar au 
te momentul 
mitînd si un 
Abia în min. 
reușit eseul.
Mititelu. scorul s-a 
(3—6). făcînd finalul
chis oricărui rezultat, 
tru ca dezinvolta execuție a 
lui Radu, la lovitura de pe
deapsă din min. 73, să aducă 
echipei din Parcul conilului li
niștea si, 
victoria...
raehe.

FARUL — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 30—0 (14—0). Deși 
fără multi titulari, constănte- 
nii s-au impus clar, orin sân
te 
Ene, 
una 
ban. 
Brașov. (C. POPA.

încercări : Plloțschi 4. 
Șt. Constantin. C. Vasile. 
transformată

A condus M.
de Hol- 

Voina. din 
coresp.).

tinta ad- 
gresit conilăres- 

finalizării. tri- 
..dron“ în bară. 
63 Signeanu a 

de 
strîns 

des-
Pen-

Signeanu 
transformat 

scorul 
făcînd 

oricărui 
i dezinvolta

în 
A

cele din urmă, 
arbitrat FI. Tudo-

Geo RAETCHI

CEMIN BAIAȘTIINȚA
MARE — DINAMO 4—4. Pri
ma reoriză a fost dominată de 
gazde. Cantea — din dron si 
Bucșa — L p. ratind cu puțin. 
Oaspeții au echilibrat 
spre finalul primei 
După pauză gazdele au 
De înaintare. fiind

disputa 
părți.

insistat 
foarte

aproape de a înscrie ta min. 
63. la o greșeală a lui Podă- 
rescu, iar în min. 77 Csoma a 
fost ODrit ta imediata apropie
re a terenului de tintă. Dtaa- 
movistil au iucat bine în mar
gini. dar nici ei. nici băi- 
mărenii de altfel nu au 
reușit să desfășoare atacuri De 
linia de treisferturi. din cauza 
ploii torențiale care a în
greunat controlul balonului. 
Arbitru : P. Soare, din Bucu
rești. (A. CRIȘAN, coresD.l-

SĂNĂTATE, ARMONIE
Roșie", industrial 12, mate- 
matică-fizică 1, „D. Petrescu", 
„I. L. Caragiale" și Apicol, 
ansamblu redind sugestiv 
teme ale muncii; același grup 
al lui Em. Lazăr înscriind fru
mos, in roșu, cifra aniversară 
„XX", semnificînd cei 20 
de ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al parti
dului, epoca de puternică în
florire multilaterală a 
triei...

In 
val, 
zenți, 
bune, 
pus de caniculă; baie și plajă 
la ștrandul de vizavi, spre 
care s-a îndreptat la prinz în
tregul șuvoi...

pa-
finalul frumosului festi- 
pentru toți cei 
fie in arene, fie in tri- 
premiul cel mare, im-

pre-

ARAD 
BIRLAD 
interesant.

GLORIA PTT 
RULMENTUL BIRLAD 12—3 
(6—3). Joc interesant. în 
ciuda terenului comnlet des
fundat. cu gazdele la ..timo
nă". Au marcat Asmarandei 
— eseu. Leca 
transf. resnectiv 
1. p. c. A arbitrat Gh. Voinea, 
din Buzău. (O. BERBECĂRU, 
coreso.).

Meciul a început cu Dinamo 
ta atac, impulsionată de... 
Zare. Primul gol a „căzut" în 
min. 17, cind Rednic, după o 
cursă scurtă, a pasat lui AU
GUSTIN. aflat liber la margi
nea suprafeței de pedeapsă șî 
șutul acestuia, pe lingă 
ieșit ta intimpinare, a 
balonul în plasă : 1—0. 
două minute mai tîrziu, 
mo iși mărește avantajul. Orac 
păcălind zidul advers, Ia o lo
vitură liberă de la 18 m, cind 
a pasat înapoi Ia MOVILA, ca
re a șutat puternic în 
lung : 2—0.

Timișorenii 
(animatori ai 

cest meci) au 
proape de gol în min. 31 și, 
respectiv, 35. dar primul, după 
ce i-a driblat pe Andone și Ni- 
colae. a șutat defectuos, iar 
Pascu n-a putut înscrie în poar
ta goală.

Curînd după reluare, „Poli" 
reduce însă din handicap, 
min. 47 Pascu. intercalat 
atac, îl deschide pe MANEA 
și acesta trimite în poartă, pes
te Toma : 2—1 : în mta. 61, 
Manea lansează un contraatac, 
trîmîțîndu-1 pe BOLBA pe unul 
din „bulevardele" 
dinamovistă

Clipa, 
trimis 
Doar 

Dina-

coltul

Pascu 
în a-

Rotariu și 
Politehnicii 
fost foarte a-

în 
în

din apărarea 
și vîrful timișo-

IN CEASUL
1. p.. 1. p. c„
Dragnea —

CLASAMENT

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Farul
4. Grfvița R.
5. CSM Sibiu
6. Șt Baia M.
7. Polit iași
I. Șt Petroș.
t. GLPTT Arad

18. R’Jlm Birtad

15 13 1
15 U 2
15 10 1
16 71
15 7 1
15 0 1
15 <0
15 50
15 4 0
15 10

1 443-124
2 370-105
4 348-120
« 147-133
7 175-238
3 78-170

42
39
36
31
30
28

1 150-218 n

MAȘINI GBELESeria a n-a :
OLIMPIA — CSU CONSTRUCȚII 
SP STUD. 9—6 (9—6). Med dirz 
disputat și foarte echilibrat. In 
care gazdele au reușit să se im
pună datorită Jocului mai bur. 
din prima repriză. După pauză, 
studenții au atacat in cea mat 
mare parte a timpului, dar le-a 
lipsit clarviziunea, ratind ta plus 
numeroase Lp. Au Înscrie Hera 
— drop + transf. A. Gheorghe — 
eseu, respectiv Jlpa — 2 drop. A 
arbitraj V. Marinescu, din Bucu
rești. (Călin STERES CU). META
LURGISTUL CUGIR — POLI TI
MIȘOARA 9—4 (6—S), CSM SU
CEAVA — „U" IC FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA 28—4 (12—4),
TC IND. MIDIA NĂVODARI — 
MILCOV FOCȘANI ÎS—* (15—5),
RAPID CHIMIA BUZĂU — GLO
RIA BUC. 38—3 (18—2). (Cores
pondenți : M. VUceanu. L Mln- 
drescu Gh. Drăgan, D. Soare).

S.C. BACĂU 
RAPID

3 (1)
O

Stadion .,23 August" ; teren 
bun : timp frumos ; spectatori — 
circa 12.060 Șuturi: 17—5 (pe poar
tă : 10—3). - - - -
marcat
AVADANEI (min. 56 și 90).

S.C BACAU : Mangeac — An- 
drieș BORCEA, Arieni, Elisel — 
AVADANEI C. SOLOMON, T1S- 
mănara — șoiman, viscreanu, 
Penoff (min. 46 Ursică).

RAPID : Mânu — Cinstea, 
Grigore Sameș Bacoș — Rada, 
Agiu I Ion (min. 67 Giulescu), 
Șt Popa (min. 46 Paraschiv) — 
GOANȚA Manea.

A arbitrat foarte bine 
(Medgidia) : la linie : D 
man (Timișoara) și R. 
(Tulcea).

Cartonase galbene r 
RADA. C. SOLOMON.

Trofeul Petschovschi : 10. 
La speranțe ;■ 2—I (0—0).

Cornere : 4—2. Au
ȘOIMAN (mln. 32) șl

4—2.

M.

rean egal 
ceasta na 
de scor, I 
închid cui 
in min. 
cu boită 
re advers 
care însq 
dacă in a 
Dumitru 
„libero", 
să-și măi 
în min. 71 
„transverl 
Orac nu 
Clipa dini 
acestuia 1

succ
BUZĂU, 

bun, întrq 
între doua 
griji, dar 
moașă di] 
al clasam 
„cvartetul 
natului nd 
Sportul st 
Cum era 
au atacat 
supranume 
să desfacă^ 
prin pătrui 
dreapta) ș| 
urmate de 
Iul Dudu

AL...
materializa 
ei reușesc 
lui : Peno 
prin fata 
nește dc 
reia puteri 
pauză tra 
zii ratat® 
33 și 43) q

La relua 
lui este n 
Iși conținu 
și în mini 
situație, ci 
mal 4 m. 
versală. Ir] 
este blocaj

V. Curt ta interioi
>. Buciu- ca pesteNieoară să 

lui
arate : 
Tismăi

PENOFF, să ajungă

BACĂU, 9 (prin telefon). — 
Sufocantă insistența băcăuani
lor ta dorința de a tranșa cit 
mai rapid ta favoarea lor vic
toria. O victorie de care avea 
atîta nevoie și care a fost ob
ținută la un scor categoric, 
la capătul unui joc bun. 
butul partidei îl remarcă 
Avădanei. care, ta mta. 
9, expediază două șuturi 
ternice. dar Mânu este la 
în mta. 19, la o excelentă 
trare a Iul Viscreanu, același 
Avădanei reia cu capul, din 
6 m. dar ta portarul ferovia
rilor. Insistența băcăuanilor se

De- 
pe 

7 și 
pu- 

post. 
cen-

viare, Mat 
balonul ai 
care, din j 
poarta go 
va palide 
nilor, lips 
zitate în 
ultimul n 
mănaru c 
bară, acea 
VADANEi 
transversa 
toi la el I 
plasa por 
scuturată

ADMINISTRAriA 01 SUI LQIO-PROVOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 IUNIE 1985
1. F.C. Olt — Sp. studențesc 2
2. S.C. Bacău — Rapid Buc. 1
3. Gloria Bz. — A.S.A. Tg. M. 1_ _ — !C.S.M. Sv. — Dunărea Gl.

Ch. Fălticeni -
Șoimii IPA Sb.
Prog. Vuloan ■
Gaz metan —
CJ.R. Tim. — C.SJ4. 
Catania — Bari
Empoli — Pisa

12. Padova — Perugia
13. Pescara — Genoa

4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
ÎL

- Petrolul PI. 
. — CJS. Tg.
— LP. AJ. 
Din. V. Buc.

Reșița

1
1
1
X
X

x
1

685 536Fond total de ciștiguri 
lei, din care 55 050 lei, report la 
categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA EXCEPȚIONALA 

DIN 3 IUNIE 1985
FAZA 

7 13 70 I 
tragerea 
82 29 49 
a Ul-a : 
15 61 57 
36 28 48

FAZA
V-a : 19 
a Vl-a : 
tragerea

TRA- 
LOTO

48 72 
; Ex- 
36 30

Fond total de ciștiguri : 1 154 353 
lei.

CRAIOVi 
Aliniind 
Vaidean I 
amintim q 
le. F.C.M.I 
mai multi 
gazdă, cJ 
ceput ezit] 
leze. în d 
tate oști] 
șir, apoi d 
ta lui Pol 
pusă unui 
bombardie] 
plan, ale 
turi Duta 
grea ind 
Golul, s 
jumătăți J 
tele ocazi



a 32-a FINIȘUL foarte bun al studenților FARA CURAJ NU SE POATE PRODUCE SURPRIZA...

2 (1)
2 (1)

en exce- 
?hls după

— circa 
e poartă: 
1 marcat:

62), res-
5 - din . ca).
- Iovan, 
Bărbules- 

Ballnt 
u - Lă-

SLATINA, 9 (prin telefon). 
Conform așteptărilor. cele 
două echipe au oferit un 
ioc în general echilibrat, dar si 
plăcut, cu spectaculoase ac
țiuni de atac si faze de eol 
care au alternat de la o poartă 
la alta. Dacă gazdele au resim
țit absenta din formație a
lui Bălăci, oaspeții au prezen
tat cel mai bun 
deschis. ofensiv, 
rie. Bucurestenii 
ficiat în acest 
forma excelentă

„11“. Jucînd 
la victo- 
au bene- 

sens si de 
a lui Hagi

- DIANU, 
LORE AN),
- Tămaș,

Mlbuț, 
|U).
itor Al. 

Ciolan 
FI. Po-

BAL.AZS,
MA.TARU

(de departe cel mai bun jucă
tor de pe teren), șuturile sale 
— fie din lovituri libere, fie
■■i—i ■— ■
F.C. OLT 0
SPORTUL STUD. 2 (0)

•o')-

r**
pupă a- 
ksturnare 
în atac, 
arare și, 

trimite 
k apăra- 
AGNEA, 

I chiar 
de timp 
post de 
fi putut 
pul, dar, 
[șutat în 
bcanu și 
ringe pe 
buturilor

rESCU

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp rece, cu vînt ; spectatori — 
circa 4 000. Șuturi : 12—16 (pe
poartă 1 4—6). Cornere s 12—2. A 
marcat : M. SANDU (min. 80 și 
88).

F.C. OLT : Barba — Laurențru 
(min. 76 M. Popescu), Cervenschi, 
Cățoi, Minea — EFTIMIE, Donose, 
Sorohan (min. 62 Hanghiuc) — 
Crișan, Turcu, Georgescu.

SPORTUL STUDENȚESC : Spe- 
riatu — M. Mihail. CAZAN, IOR- 
GULESCU. MUNTEANU II — Șer- 
bănică (min. 82 Terheș), Pană, 
Coraș — Fl. Grigore, M. SANDU, 
HAGI.

A arbitrat bine Cr. Teodorescu 
(Buzău) ; la linie : Ad. Parum- 
boiu (Vaslui) si Al. Ganea (Slo
bozia).

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0—1 (0—1).

sat cu precizie Iui M. SAN
DU. vîrful de atac al studen
ților nemaiavînd altceva de 
făcut decît să trimită mingea 
în plasă. Tot M. SANDU a- 
vea să inscrie si golul al doi
lea (min. 88). de astă dată el 
finalizind o acțiune de atac a 
lui Coras la care apărarea 
gazdelor a greșit flagrant. 
Cu aceste două goluri. 
Sportul studențesc a obți
nut un succes meritat.

Gazdele, care — cu excepția 
finalului — au avut si o evo
luție generală bună, si-au 
creat la rindul lor situații fa
vorabile de gol. mai ales In 
min. 9. 18 si 24. dar nu le-au 
finalizat. deoarece soluțiile 
alese de înaintași (suturi im
precise sau driblinguri inutile) 
n-au fost la înălțimea aștep
tărilor. Totuși. în min. 86. 
Hanghiuc s-a aflat foarte a- 
nroape de egalare. dar șutul 
său a fost splendid apărat de 
Speria tu.

Constantin FIRĂNESCU

PITEȘTI, 9 (prin telefon). —
2—0 3—1. 2—0 5—0. 3—0...

Cu aceste rezultate a cîștigat 
F.C. Argeș meciurile.de acasă, 
de pînă acum cu echipa băimă- 
reană. Antecedente grele, deci, 
pentru maramureșeni care mai 
puteau visa să se salveze numai 
printr-o mare surpriză. Și cum 
începuse iocul. cu infiltrările lui 
D. Moldovan (min. 4 și 7), care 
sancționase startul prea deco
nectat al argeșenilor, credeam 
că „bomba zilei" se va produ
ce în Trivaîe. Numaî că for
mația din Baia Mare nu a avut 
curajul să șuteze pe poartă, de 
altfel prima sa reușită în acest 
sens avea să vină abia în 
min.... 70. cînd Condruc a exe
cutat foarte tare o lovitură li
beră de la 25 m. Și cum pînă 
atunci zbuciumul oaspeților a 
fost confuz, fără nerv, tabela 
se va întoarce cu fața spre 
piteșteni. Prima dată în min. 
27, cînd, la lovitura liberă de 
la 20 m. lateral dreapta exe
cutată de D. Zamfir, BADEA

a plasat cu capul, de lingă 
Wcisenbacher. din coltul ca
reului mic balonul in poartă, 
pe lingă stilpul din stînga 
Iui Mia. Era primul șut pe 
poartă al formației din Triva- 
le. Iar a! doilea avea să adu
că și... al doilea gol : în min. 
34. Nica reușește o cursă de 
mare frumusețe pe stînga, cen
trează perfect și D. ZAMFIR 
înserie si el. tot cu capul.

După pauză, gazdele contro
lează degajat jocul, Nica se 
dovedește irezistibil în curse
le sale, Moiceanu ratează de-a- 
dreptul incredibil în min. 55, 
Mia scoate mingi de gol în 
min. 62 și 64 iar Jurcă încheie 
suita ratărilor în min. 89. Ma
ramureșenii prinseseră ceva 
mai mult curaj ofensiv. dar 
era prea tîrziu...

Mircea M. IONESCU

F.C. ARGEȘ 2 (2)
F.C. BAIA MARE 0

Stadion ,1 Mai" ; teren bun: 
timp bun. vînt : spectatori — 
circa 9 000. Șuturi : 12—7 (pe 
poartă : 5—1) ; Cornere : 5—2. 
Au marcat : BADEA (min. 26) 
și D. ZAMFIR (min. 34).

F.C. ARGEȘ : Cristian I — Voi- 
cu (min. 46 Ignat). STANCU, 
Pîrvu. TANASE — Badea, Moi
ceanu, IOVĂNESCU — D. ZAM
FIR. NICA (min. 791 Neamtu). 
Jurcă.

F.C. BAIA MARE : MIA —
Pinter Raț. Boloș, Weisenbacher 
— Mureșan. CONDRUC, Laiș 
(min. 88 SepI), Lucaci (minL 67 
Dorobantu) — Caciureac. D. Mol
dovan.

A arbitrat foarte bine M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoea) ; La linie : 
V. Antohi (Iasi) si I. Caraman 
(Oradea).

Cartonașe galbene : PINTER,
RAȚ. STANCU. MOICEANU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 5—1 (2—1).

IERI, ÎN DIVIZIA „B"
Seria I---------------------------------------------

din acțiune — dînd de fie
care dată mari emoții spec
tatorilor si pynîndu-1 în di
ficultate pe portarul Barba. 
De altfel. Hagi a contribuit 
decisiv și Ia inscrierea primu
lui gol al echipei sale (min. 
80), el driblind spectaculos doi 
aversari, după care a na-

RECHII CRAMER-MARCU
M. Meci 

bune, 
ate de 
b fru- 
locul 5 
e sub 
kampio- 
pinamo, 
fraiova). 
uzoienii 

I atacat 
| mereu

Ispir, 
per (pe 
stînga), 

I. capul 
f vîrful

gazdelor va rata în min. 16, va 
rata si in min. 42 (de două ori), 
ca șl în min. 60 și tot de două 
ori pe parcursul cîtorva secunde 
(șut în Varo, apoi șut in bară, 
de la 3—4 mi). Intre aceste mari 
ocazii buzoiene, A.S.A. — care 
de la meci la meci se dovedește 
tot mai matură și mai bine a-

2, când 
scoru- 

uternic 
N țîș- 
msă și 
rină la 
koca- 
•(min.

I jocu- 
tazdele 
[.. gol 

mare 
la nu- 
trans- 

hănaru 
Mânu, 
pentru 
tabela 

nare"a 
balonul 

fero- 
lectuos, 
DANEI, 
[te în 
|, cîte- 
[ulește- 
Iriculo- 
[. In 
Li, Tis- 
pnul in 
kî A" 
lite in 
loșcază 
aceasta 
Ir este 
I oară.

GLORIA BUZĂU 2 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1)

Stadion Gloria ; teren bun ;
timp călduros ; spectatori — 
circa 20.000. Șuturi : 16—9 fpe 
poartă : 8—3). Cornere : 5—3. Au 
marcat : MARCU (min. 49 și 73), 
respectiv SOARE (min. 29).

GLORIA : Lazăr — Năstase, 
Tica, Mircea, TULPAN — BA
LAUR, Ghizdeanu (min. 89 Sta
te) — CRAMER, Dudu Georges
cu, MARCU.

A.S.A. : Varo — Szabo, Jenei, 
ISPIR. Podar — L. Popa, Both H, 
V. MARTON. Botezau (min. » 
Fanicl) — CIORCERI (mtn. W 
Muntean), Soare.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu ; Ja linie : M. Lfcă 
(ambii din București) șl M. 
Axente (Arad).

Trofeu) Petschovschi : «.
La speranțe : 2—1 (0—1).

GAZDELE S-AU
HUNEDOARA, 9 (prin telefon). 

Dacă în prima repriză cerul a 
fost înnourat, la fel erau și spec
tatorii, nemulțumiți de evoluția 
formației favorite, care nu reu
șea să găsească „cheia" cu care 
să deschidă ușa zăvorită a porții 
vâlcenilor. Mai mult, In prima 
repriză a șl plouat torențial, dar 
după pauză a ieșit soarele și, 
coincidență, în această perioadă 
s-au marcat și golurile victoriei, 
care au adus mulțumirea pe fe
țele spectatorilor.

Corvinul nu a reușit să fruc
tifice nici una din numeroasele 
ocazii, pe care le-a avut in pri
ma repriză. Ca de pildă î în 
min. 7 (Peleu centrare excelen
tă), min.. 15 (Kleln, centrare de 
pe stînga, Pavel atent scoate 
de pe linia porții), min. 28 (Ma- 
teuț șut în stâlpul din dreapta 
lui Pavel), min. 31 (Klein șut 
centrare foarte periculos), min. 
33 (Petcu „cap" peste transver
sală, din careul mic) și 45 (Kleln 
șut puternic, Pavei boxează). De 
remarcat că in toată această par
te a Jocului Chimia a fost ea și 
Inexistentă în atac.

După pauză, Corvinul conti
nuă să atace susținut, dar reu
șește (după alte ratări) să fruc
tifice de două ori : în min. 65, 
Gabor execută o lovitură de colț 
la PETCU, care Înscrie din a- 
propiere, cu capul ; două minu
te mai tîrziu, același Gabor e- 
xecută o lovitură liberă din col
țul careului de Ia 16 m la ace
lași Petcu care reia cu capul, 
Pavel respinge pînă la COJO-

DESPRINS TÎRZIU
CORVINUL 2 (0)
CHIMIA RM. VÎLCEA 0

Stadion Corvinul ; teren bun ; 
timp înnorat, apoi ploaie șl In 
final soare ; spectatori — ciroa 
5 000. Șuturi : 18—10 (pe poartă :
4—6). Cornere : 8—0. Au marcat : 
PETCd (min. 65). COJOCARU 
(min. 67).

CORVINUL : Alexa — Timo- 
veanu. DUBINCIUC, Mărginean, 
Bogdan — Mateuț, Nlcșa (min. 
49 COJOCARU), Kleln — PETCU, 
GABOR. Văetuș (min. 63 Costă- 
chescu).

CHIMIA : PAVEL — Lazăr, 
Basno. Udrea, CINCA — Teleș- 
pan, Niculcea, IOVAN (min. 87 
Verigeanu) Vergu — Carabageac, 
Dea-oneseu.

A arbitrat bine I. Velea ; la 
Dalie : D. Drăoea (ambii din Cra
iova' șl M. Nlculescu (București).

Cartonașe galbene : PETCU. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—0 (0—0).

CARU și acesta înscrie din a- 
propiere. De abia de alei Încolo 
Chimia va ieși la atac, demon- 
strlnd frumoase posibilități (în 
special Iovan șl Lazăr), dar de 
data asta apărarea Corvinulul va 
fi la post. Ca de pildă, tn min. 
89, cînd o excelentă lovitură a 
lui Vergu, care mergea spre 
poartă, este deviată tn ultimul 
moment, cu capul, de Dubinciuc.

Mircea TUDORAN

CHIMIA FĂLTICENI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 0—0.

C.S.M SUCEAVA — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 2—1 (0—1) : Păiuș 
(min. 79 și 87). respectiv Antohi 
(min. 18).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
F.E.P.A. ’74 BIRLAD 5—0 (2—0) : 
Nic. Florian (min. 17, 71, 75),
Asandei (min. 25 — autogol),
Wili (mlin. 49).

F.C. CONSTANTA — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 3—2 (1—1): 
Ologu (min. 29), Popovici (min. 
49). Volnllă (min. 54), respectiv 
Drăgoi (min. 28 șl 85).

A.S. MIZIL — PARTIZANUL 
BACĂU 3—2 (0—1) : Lazăr (min. 
46 și 88) Greaca (min. 51 din 11 
m), respectiv Biscă (min. 20), 
Berju (min. 79).

OȚELUL GALAȚI — OLIMPIA 
RM. SĂRAT 4-0 (2—0) : M. Stan 
(mii. 19) Lala (min. 36 din 11 m, 
65 și 87 — ultimul din penalty).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ME
TALUL MANGALIA 2—0 (2—0) S 
Roșea (min. 5 șl 26 — ultimul din 
11 m).

METALUL PLOPENI — C.S. 
BOTOȘANI 3-0 (1—0) : p. Preda 
(min. 2), Toma (min. 57), Gabel 
(min. 75).

C.F.R. PAȘCANI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 4—1 (2—0) I
Dumitriu (min. 27 șl 86), Irimla 
(min. 30). C. Ionescu (min. 48 
din 11 m). respectiv Bivolaru 
(min. 83).

Seria a Il-a -

Relatări de la D. Crăciun, L 
Mindrescu. O. Bălteanu, S. Nace, 
R, Alexandrescu, T, Siriopol, C. 
Rusu. V. Frîncu. C. Enca.

1. PETROLUL 30 22 6 2 61-19 50
2. Dun. CSU 30 21 3 6 53-23 45
3. Oțelul Gl. 30 14 7 9 57-24 35
4. FC Constanța 30 12 7 11 44-36 31
5. Met. Plopeni 30 14 3 13 48-45 31
6. CSM S-va 30 13 4 13 45-45 30
7. CFK Pașcani 30 14 2 14 38-43 30
8. AS Mizil 30 13 4 13 49-55 30
9. Prog. Br. 30 14 1 15 41-42 29

10. Olimpia R. S. 30 12 4 14 35-43 28
11. Chimia Fălt. 30 12 4 14 33-43 28
12. Met. Mang. 30 12 3 15 36-40 27
13. Ceahlăul P.N. 30 10 7 13 35-43 27
14. F.E.P A. *74 30 11 4 15 29-48 26
15. Prahova PI. 30 10 5 15 30-36 25
16. Partizanul Bc. 30 12 1 17 35-47 25
17. CS Botoșani 30 10 5 15 32-47 25
18. Un, D. Focș. 30 6 6 18 30-52 18

ETAPA VIITOARE (duminică 16 
iunie : F.C.M. Progresul Brăila
— C.F.R. Pașcani (0—3), Petrolul 
Ploiești — Partizanul Bacău 
(2—1), Chimia Fălticeni — Oțelul 
Galați (0—0), Ceahlăul P. Neamț
— Metalul Plopenl (0—2). Dună
rea C.S.U. Galați — C.S. Boto
șani (0—0). Olimpia Rm. Sărat — 
F.C Constanța (0—î), Unirea Di
namo Focșani — Prahova C.S.U. 
Ploiești (1—1), C.S.M. Suceava — 
A.S. Mizil <2—i), Metalul Manga
lia — F.E.P.A. ’74 Bîrlad (1—2).

PATRU GOLURI ÎN 25 DE MINUTE!

șezată in teren — a reușit să 
deschidă scorul In min, 26, prin 
SOARE, care a trimis balonul 
de Ia circa 40 m, peste Lazăr, 
Ieșit hazardat din poartă. Șl 
cum Dudu Georgescu a fost blo
cat sau neinspirat, ta prlm-pla- 
nul partidei au urcat treptat Ju
cătorii buzoienl cu numerele 11 
(Cramer) șl 7 (Marcu). El, prin 
evoluția lor de excepție, au reu
șit să schimbe tabela de două 
ori în repriza secundă. Mai ta
tii în min. 49, cînd Cramer * 
executat o lovitură liberă din 
marginea careului și MARCU ■ 
reluat eu capul în plasă, iar a 
doua oară, in min. 73, cînd Cra
mer a pătruns perpendicular șt 
a fost oprit prin fault Ia mar
ginea careului șl același MAP cu 
a transformat impecabil lovitura 
liberă: 2—1, scor cu care se va 
încheia partida, deși Marcu 
(min. 80) șl Muntean (min. 82) 
ar fi putut să mal înscrie.

POLITEHNICA IAȘI 4 (0)
JIUL 0

Stadion .,23 August* ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa S 000. Șuturi : 17—5 (pe
poartă : 10—1). Cornere : 7—1. An 
marcat : CĂNĂNĂU (min. 59), 
DAMASCHIN I (min. 70 Șl 85), 
BURDUJAN (min. 76 — din 11 m).

POLITEHNICA : Dohot — MUN
TEANU. Anton, Ursu, Ckxdrian
— Gheorghiu (min. 55 Kereși), 
BTRO (min. 78 Rotaru), C&n&n&U
— FILIP, DAMASCHIN I. BUR
DUJAN.

JIUL : caval — V. Popa, Sae- 
k«ly, Florescu, P. Grigore — 
STANA. (m±n. 57 M. Papa). Var
ga (min. 57 Lasconi), Găman, Do- 
san — Stoinescu, CĂLIN.

A arbitrat toarte bine D. Pe
trescu ; la linie : N. Voinea fl 
P. Balaș (toți dim București).

Cartonașe galbene : CANANAU, 
GĂMAN, P. GRIGORE.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 8—0 (1—0).

IȚEA laurențiu DUMITRESCU

IAȘI. 9 (prin telefon). Joc 
dirz. cu două reprize distincte 
ta ceea ce privește finalizarea, 
în prima parte localnicii s-au 
îrtrecut în irosirea unor acțiuni 
favorabile, iar după pauză au 
punctat clar, reușind să obțină 
o victorie la scor. în primele 
45 cte minute. Politehnica a 
dominat copios, dar jucătorii 
ieșeni au ratat din poziții idea
le de a înscrie. Suita ratărilor 
a deschis-o Biro (min. 3), cînd

a reluat balonul cu capul, tri- 
mițîndu-1 peste poartă, apoi l-a 
imitat Burdujan (min. 16), gre
șind și el ținta. Cea mai dară 
situație a irosit-o Cănănău în 
min. 27, cînd. aflat la 6 m de 
poartă, a șutat în Stana I După 
pauză, studenții au reluat ata
curile la poarta lui Caval, și 
dominarea lor insistentă va 
schimba de cîteva ori tabela 
de marcaj. După o nouă ra
tare, In min. 53, cînd Cănănău 
și Damaschin I s-au încurcat 
unul pe celălalt, în min. 59, 
Politehnica a deschis scorul 
prin CANANAU. care a frue- 
iificat pasa primită de la Da
maschin I. în continuare, apă
rarea Jiului s-a clătinat și a 
cedat din nou în min. 70 : fun
dașul Munteanu, urcat In atac, 
s-a infiltrat printre apărătorii 
adverși, a intrat în careu, a 
urmat o pasă lui DAMASCHIN 
I, care a înscris : 2—0. După 
șase minute, P. Grigore n-a 
putut să-l stopeze pe Damas
chin I decît prin fault în ca
reu. penalty dar și BURDU
JAN a transformat lovitura de 
pedeapsă : 3—0. Cu cinci mi
nute înainte de final, DAMAS
CHIN I a făcut un slalom 
Printre adversari, a trecut și 
de Cavai, care ieșise în întîm- 
pinarea înaintașului Politehni
cii, înscriind în poarta goală : 
4—0.

Pompiliu V1NTILA

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — I.P. ALUMINIU SLA
TINA 3—0 (0—0) : Ene (min. 77 
și 86) Gh. Radu (min. 83).

GAZ METAN MEDIAȘ — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
1—0 (0—0) : Dulău (min. 62).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — C.S. 
TIRGOVIȘTE 0—1 (0—0) S CojO-
caru (mm. 48).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CARP AȚI MIRȘA 1—1 (1—0) S
Bălan (min. 24), respectiv Stanca 
(min. 64).

UNIREA ALEXANDRIA — ME
CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 3-0 (1-0) : Florlcel (min. 
28), Iagăru (min. 59), Pleșoianu 
(min. 69).

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
— I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE»—0 
(0—0) : lordache (min. 46 — din 
11 m și 90). Adil (min. M).

FLACĂRA AUTOMECANICA 
MORENI — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI l—o (1—0) : Stoiclu (min. 
H).

MINERUL MOTRU — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—2 (2—1) 1 Gaș-
par (min. 17), Cojocaru (min. 
37), respectiv Marcăș (min. 31), 
Ctmpean (min. 65).

METALUL BUCUREȘTI — CHI
MICA TIHNĂ VENI 2—1 (0—0) s 
Dumltrașcu (min. 55), C. Nica 
(min. 70 — din 11 m), respectiv 
Dumltrașcu (min. 87 — autogol).

Relatări de la G. Octavian, M. 
Țaeăl, I. Ionescu, D. Brănolu, M.

Bizon, M. Focșan, Gh. Ilinca, Gr. 
Jugănaru A. Soare.
1. DIN. VICT. 30 16 11 3 57-31 43
2. Șoimii Sibiu 30 16 4 10 48-28 36
3. Prog. Vulcan 30 14 5 11 49-41 33
4. Autom. Buc 30 13 6 11 38-31 32
5. CS T viște») 30 14 6 10 41-29 31
6. Tract. Bv. 30 12 7 11 42-36 .71
7. Mec. fină 30 13 4 13 40-44 30
8. Carpați M. 30 12 5 13 41-36 29
9. FI. Moreni 30 11 7 12 42-41 29

10. Al. Slatina 30 12 5 13 38-38 29
11. CSM Drob. 30 13 5 14 41-42 29
12. Chimica 30 13 3 14 44-50 29
13. Gaz metan 30 12 5 13 31-40 29
14. IMASA 30 10 9 11 31-41 29
15. Unirea Alex. 30 8 11 11 33-41 27
16. Metalul Buc. 30 9 9 12 38-55 27
17. Autob. Buc. 30 8 8 14 32-41 24
18. Alin. Motru 30 6 8 16 21-42 2«

•) Echipă penaUzată CU 3
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 16 
iunie) : I.P. Aluminiu Slatina — 
Automatica București (0—1), Gaz 
metan Mediaș — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin (0—2), I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorglie — Metalul București 
(0—1), Mecanică fină Steaua 
București — Șoimii I.P.A. Sibiu 
(0—2), C.S. Tirgoviște — Progre
sul Vulcan București (0—2), Di
namo Vict. București — Unirea 
Alexandria (0—0). Chimica Tir- 
năvenl — Minerul Motru (1—1),' 
Autobuzul București — Tractorul 
Brașov (1—0), Carpați Mîrșa — 
Flacăra Automecanica Moreni 
0—4)

Seria a IlI-a - ---------------------------------

S UNIC, DAR UN SINGUR GOL
lefon). chiar semnătura Iui IRI-
[ fără MESCU : reușita mijîocașu-
a să lui craiovean. din min. 19,
otabi- datorîndu-se unei execuții
[nit si subtile, mingea pornită din
matiei „stingul" lui (la o lovitură îi-

în- beră de la circa 20 m). înșe-
pntro- lîndu-I pe Polgar si poposind
utori- în plasă, la colt. Primul si
k în singurul sut al brașovenilor
noar- (autor Moșoman) la poarta

te su- lui Lung — fapt ilustra-
| cu tiv pentru ceea ce a în-

prim semnat replica formației oas-
e su- pete în prima repriză — l-am
us la înregistrat abia în min. 40 1
plgar. Dar. deși conduceau la un scor
[rimei limită. craiovenii aveau Să
mul- se joace, imediat dună pauză,

poarte cu alte două mari situații

de gol (O. Popescu și Mă- 
năilă. min. 50). și astfel, nutin 
mai tîrziu. în min. 61, la cel 
de t al doilea sut al lor la 
poartă, brașovenii vor trece 
pe ljcgă egalare : Kramer, 
venit în viteză la minge. a 
săltat-o de la 14 m., peste 
Lung, dar și peste poartă. 
Pînă la fluierul final al arbi
trului, „atenționați" de un pu
blic pe bună dreptate nemulțu
mit. craiovenii vor păstra 
inițiativa de partea lor. dar 
nu vor reuși golul care să-î 
detașeze de adversar pe tabela 
de scor.

Gheorghe NICOLAESCU

UNIV. CRAIOVA 1 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp bun pentru fotbal ; 
spectatori — circa 5.000. Șuturi : 
26—3 (pe poartă : 10—1). Cornere: 
14—0, A marcat: IRIMESCU
Cmtn. 19). /

UNIVERSITATEA : Lung — A. 
POPESCU. Tilihoi. Cioroianu, Un- 
gureanu — MANAilA, IRIMES
CU, Bîcu (min. 46 Gh. Popescu) 
— GEOLGAU, Cămătaru (min. 
46. O. Popescu), Cîrțu.

F.C.M BRAȘOV : POLGAR — 
Bălan MOLDOVAN, NAGHI, 
Manciu — Moșoman (min. 87 
Anghel) Cristea, Spirea, V. Ște
fan — Bența (min. 46 FI. Vasile), 
Kramer.

A arbitrat foarte bine R. Matei; 
la linie : J. Grama șl I.V. Teo
dorescu (toți din București).

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe : 3—0 (2—0).

„U“ CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA SATU MARE 1—1 (fr-1) :
Boeru (min. 70), respectiv Sxila- 
ghi (min. 14).

GLORIA BISTRIȚA — MURE
ȘUL EXPLORĂRI DEVA 4—0 
(0—0) : Radu fmin. 50), Moga 
Cmkn 75) Florea (min. 77 și 83).

GLORIA REȘIȚA — METALUR
GISTUL CUGIR 3—0 (1—0) ! P.
Petre (min. 2) To th (min. 64), 
Pan eseu (min. 75).

F.C.M. U.T. ARAD — MINE
RUL LUPENI 5—1 (3—0) : Erdeli 
(min. 1 și 79) Vînătoru (min. 8 
și 51). Cameniță (min. 9), respec
tiv Colceag (min. 76).

AV1NTUL REGHIN — STRUN
GUL ARAD 2—0 (0—0) : cioată 
(min. 65). Naghi (min. 84).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. 
REȘIȚA 0—0.

AURUL BRAD — INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZH 4—0 (3—0) !
Sabău (min. 3 și 45), Badea (min. 
15) Ucu (min. 77).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
UNIREA ALBA IULIA 2—1 (1—1) î 
Rusu (min. 41). Bacoș (min. 75), 
respectiv Grozavu (min. 25).

MINERUL CAVNIC — ARMA
TURA ZALAU 4—3 (2—0) : Lepă- 
dean (min. 4 și 61 — ambede din 
11 m). Dragomirescu (min. 20), 
Steț (min. 71), respectiv Boca 
(mim. 46 — din 11 m, 75, 77).

Relatări de la I. Lespuc, I. 
Toma. P. Fuchs, Gh. Mornăilă,

L. Maior. C. Crețu, Al. Jurcă, Gb. 
Munteanu, M. Palco.
1. „Uft CIuj-N. 30 18 10 2 60-18 46
2. Gloria B-ța 30 16 6 8 53-22 38
3. CSM Reșița 30 13 7 10 33-28 33
4. Aurul Brad 30 13 6 11 36-28 32
5. Armăt. Zalău 30 14 3 13 47-39 31
6. FCM UTA 30 14 3 13 43-42 31
7. CFR Tim. 30 12 6 12 39-32 30
8. Strungul A. 30 14 2 14 34-40 30
9. Min Lupeni 30 13 4 13 43-53 30

10. Mureșul Deva 30 10 9 11 33-35 29
11. Min. Cavnie 30 13 3 14 61-59 29
12. Avîntul R. 30 12 5 13 34-33 29
13. Unirea A. I. 30 13 3 14 37-51 29
14. Olimpia S M. 30 10 8 12 44-37 28
15. Metalurg. 30 10 6 14 32-38 26
16. Sticla Turda 30 10 6 14 26-50 26
17. Gl. Reșița 30 11 2 17 30-60 24
18. Ind sîrmei ’0 7 5 18 28-53 21

Meciul Unirea Alba Iulia — 
floria Reșița, din etapa a 29-a, 
% fost omologat cu 3—0 pentru e- 
chipa Unirea.

ETAPA VIITOARE (duminică 16 
iunie) : Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — Mureșul Explorări Deva 
(0—1), Metalurgistul Cugir — 
Unirea Alba Iulia (0—0), Avîntul 
Reghin — Aurul Brad (0—1), Mi
nerul Lupeni — Armătura Zalău 
(0—5) Olimpia Satu Mare — 
Sticla Arieșul Turda (1—3), C.F.R. 
Timișoara — F.C.M. U.T. Arad 
(1—2), C.S.M. Reșița — Gloria 
Bistrița (0—2), Strungul Arad — 
„U- Cluj-Napoca (0—1), Minerul 
Cavnic — Gloria Reșița (0—2).

meciurile.de


Memorialul fraților Znamenski, pe stadionul „Lujniki“

VICTORIE IA 800 m

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL DE LA ROLAND GARROS

MOSCOVA. A treia competi
ție din cadrul „Marelui pre
miu al IAAF“ a avut loc la 
Moscova, pe stadionul de la 
Lujnikl. Este vorba de tradi
ționalul memorial al fraților 
Znamenski. Un succes remar
cabil a înregistrat în cursa de 
800 m atleta noastră Ella Ko
vacs care, într-o cursă tactică, 
a întrecut elita actuală a se- 
mifondlstelor sovietice: 1. Ko
vacs (România) 1:59,10, 2. E- 
lena Medvedeva 1:39,14, 3. Na- 
dejda Eviaghiuțeva 1:59,52, 4.
Olga Polilova 1:59.80, 5. Sve
tlana Kiîova 2:00,00, 6. Irina 
Podialovskaia 2:60,13.

concursul
400

Britanie) 
(U.R.S.S.) 

(R.F.G.)

Alte rezultate din 
de la Moscova: BĂRBAȚI: 
m: Todd Bennet (M. 
45.49, Vlad. Krîlov 
45,54, Harald Schmidt

45,99; 1500 m: Igor Lotarev
(U.R.S.S.) 3:40,70, Pavel Iako
vlev (U.R.S.S.) 3:41,42; 5000 m:
Evghenl Ignatov (Bulgaria) 
13:36,03, Bohuslav Maminski (Po
lonia) 13:37,98, Ghenadi Flșman 
(UJR.S.S.) 13:38,92; HO mg: Igor 
Kazankov 13,62, Sergnel Ousov 
(ambii UJR.S.S.) 13,71, 3. Gyor- 
gy Bakos (Ungaria) 13,75; lungi
me: Robert Emmlan 8,30, Serghel 
Laevski 8,14 m, Konstantin Se- 
mikln (toți U.R.S.S.) 8,05 m;
prăjină: Pavel Bogatîrev șl Alek
sandr Krupski (ambii U.R.S.S.) 
5,70 m (francezul Vigneron și 
sovieticul Serghel Bubka n-au 
contat ta clasament el doborind, 
de, cite trei ori, la înălțimea 
Inițială 5,50 m șl, respectiv, 5,60 
m!)î 
66,18 
65,86 
63,60 
85,36 
Serghel

PARIS. „Inter
naționalele" de te
nis ale Franței au 
programat sîm
bătă si dumini
că ultimele par
tide. finalele. Se
ria acestora a 
debutat — totuși 
— cu o surpriză : 
victoria lui Chris 
Evert-Lloyd 
fotografie), 
ora Martinei 
vratilova. la 
Piu. 
meci de 2 ore si 
52 
Chris Evert-Lloyd 
(pierduse 
partide, 
întrecut-o 
mondială 
Este a sasea 
Chris (1974, 1975, 
1983 și 1985) ceea ce consti
tuie un record al marii com
petiții de la Roland Garros.

Din 1969, de la victoria 
Newcombe — Roche, 
manii australieni n-au 
obtinut un succes in 
masculină de 
temaționalele** 
data aceasta 
mondson și 
au realizat 
victorie cu 
6—3. în fata 
suedeză 
Hans Simonsson. Meciul 
fl putut să fie 3—0, căci in 
tul trei, la tie-break după 
australienii conduceau 
5—1, au pierdut cu 6—7 !„.

La dublu femei, succes 
teptat al perechii

(în 
asu- 
Na- 

sim-
un

83,74 m; FEMEI: 100 m: Elvira 
Barabașina 11,21, Natalia Pomoș- 
cinikova 11,31, Eva Kaspucik 
(toate URSS) 11,32; 3000 m: Na
talia Artemova (URSS) 8:46,74, 
Ingrid Kristiansen (Norv.) 
64, Svetlana Gușkova 
8:51,14; 400 mg: Genoveva 
czak (Polonia) 55,45, 
Goncearova 55,86, Tatiana 
va (ambele URSS) 55,95; 
me: Elena Iatsuk 7,04 m, 
Cistiakova 7,02 m, Irlna 
klevld (toate URSS) 6,90 
înălțime: Stefka
(Bulgaria) 1,95 m, Tamara Blko- 

- va (URSS) și Heike Grabe (RDG)
l, 89 m; greutate: Natalia Li- 
sovskaia 20,81 m, Nunu Abașidze 
19,90 m, Ludmila Savina (toate 
URSS) 18,34 m.

LOS ANGELES. Concura pe 
stadionul Coliseum, ta cadrul 
căruia Willie Banks a reușit un 
nou record american cu 17,67 m 
la triplu (2. Mike Conley 17,46
m, 3. Charlie Simpkins 17,15 m). 
Alte rezultate: 400 m: innocent 
Egbunike (Nigeria) 44,66 — re
cord național, Darrell Robinson 
44,71, Ray Armstaed 44,91; 800 m: 
Sammy Koskei 
Konchellach 
1:45,00 ; 400 
48,37, David 
Page 49,89.

8:50, 
(URSS) 
Blesz- 
Elena 

Pavlo- 
lungi- 

G alina 
Valiu- 

m;
Kostadinova

DudS

de minute.
15 din 
Ia
cu

ultimele 16 
Navratilova) a 

pe campioana 
6—3, 6—7, 7—5. 

victorie a lui 
1979, 1980,

ne Martina Navratilova. Para 
Shriver (4—6, 
întâlnirea cu 
(Cehoslovacia).
Kilsch (R. F. 
fost un joc frumos, Navrati
lova, Shriver continuînd ast
fel șirul de prestigioase 
victorii în mari competiții.

Finala de simplu bărbați, 
opunînd pe Ivan Lendl, deți
nătorul titlului, lui Mats Wi- 
Iander (cîștigător în 1982), a 
prilejuit o luptă extrem de 
dlrză care s-a desfășurat de-a 
lungul a 3 ore și 13 minute. 
Wilander, care a dispus în se
mifinale de John McEnroe, a 
jucat din nou foarte bine, so- 
licitindu-1 pe Lendl cu mingi 
de „lungimi** și de „forță** di
ferite pe care le-a încheiat cu 
eficiente venii î Ia fileu. Sco
rul disputei: 3—6, 6—4, 6—2,' 
6—2, în favoarea lui Wilander.

La dublu mixt: Martina Na
vratilova, 
(S.U.A., 
Smith, 
(S.U.A., Porto Rico) 2—6, 6—3, 
6—2.

6—2, 6—2) în 
Helena Sukova 
Claudia Kohde- 
Germania). A

lui 
tenls- 

mal 
proba 

dublu la „in- 
Franței.

însă 
Kim

o
6-3. 
perechii 

l Shlomo 
Simonsson.

De 
Mark Ed- 

Warwick 
spectaculoasă 

6—4. 6-7,
îsraelo- 

Glikstein, 
ar 

se
ce 
cu

(URSS)
(Ceh.) 

(URSS) 
Pakhol

disc: Iurl Dumcev 
Jlndrich Bugar 
Dmitri Kvotsun 

suliță: Oleg 
Iurl Novikov 84,53 m, 
Gabres (toți URSS)

m, 
m, 
m; 
m.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET (m)
KARLSRUHE, 9 (prin tele

fon). Echipa masculină de 
baschet a României a ratat, la 
coșaveraj, posibilitatea de a 
rămîne în lupta pentru prime
le opt locuri ale campionatului 
european. în acest fel, ea re
trogradează In 
competiției.

Sîmbătă, într-o 
cisivă, pe care o 
de la o diferență 
șapte puncte, 
români au fost întrecuți de e- 
chipa Franței cu 110—97 (59— 
55) și, din cauza acestui re
zultat, ei vor lupta în conti
nuare pentru ocuparea unuia 
din locurile 9—12. Punctele au 
fost marcate de: Opșitaru 21, 
Cernai 20, Ermurache 11, Sza
bo 2, Ionescu 4, Nctoliizchi 9, 
Iaeob 3, Marinache 3, Vinerea- 
nu 12, Niculescu 12 pentru 
România, respectiv Ilufnagel 
17, Cazalon 6, Cham 4, Mon
etar 7, Szanyicl 23, Ostrowski 
19, Dubuisson 18, D. Ilaquct

1 .44,63, Billy 
(ambii Kenya) 

mg: Andre Phillips 
Patrick 49,52, Nat as-

america-
Heinz Gunthardt

Elveția) — Paula 
Francisco Gonzales

grupa „B“ a

partidă de- 
puteau pier
de maximum 
baschetbaliștil

BASCHETBALISTELE ROMÂNE
PE LOCUL SECUND

CHARTRES. In localitate a 
avut loc un turneu internațio
nal feminin de baschet, în ca
drul căruia au fost înregistra
te următoarele rezultate: Fran
ța — Spania 66—56, Ungaria 
— România 97—83, Ungaria — 
Spania 93—74, România — 
Franța 75—69. în ultima zi, 
România a întrecut Spania cu 
111—91 (clasîndu-se pe locul 
secund), Ungaria — Franța 
97—69.

„A“: 
(46— 
105—

14. Arbitri: M, Rigas (Grecia) 
și H. George (R.F.G.).

Alte rezultate: SERIA 
Polonia — Franța 97-9-1 
34), U.R.S-S. — Iugoslavia
97 (57—53), Iugoslavia — Polo
nia 106—94 (51—44), Spania — 
U.R.S.S. 99—92 (57—52), Iu
goslavia — România 102—93 
(64—49); SERIA „B“, LA LE
VERKUSEN: Italia — Bulgaria 
82—61 (41—29), Olanda — Is
rael 86—80 (45—49), Bulgaria 
— Cehoslovacia 84—63 (40—35), 
Israel — R.F.G. 94-83 (46—52), 
Italia — Olanda 112—76 (56— 
32), Cehoslovacia — Olanda 
104—66 (57—29).

BERNARD HINAULT PENTRU A TREIA OARA
ÎNVINGĂTOR in TURUL ITALIEI

TEN1SMANII NOȘTRI
A0 PLECAT LA ISTANBUL

BUCA. S-a Încheiat oea de a 
S8-a ediție a Turului ciclist al Ita- 
Hei. Ca șl anul trecut, ultima e- 
tapă a fost un oontra-tlmp indi
vidual (48 km de la Lldo dl Ca- 
maiore la Buca) și- ca șl ta 1984 
ea a fost câștigată de italianul 
Francesco Moser, numai că spre 
deosebire de ediția trecută etad

această victorie l-a adus succe
sul general în „B Giro", între- 
ctadu-1 ta potou pe francezul 
Laurent Flgnon, de data aceasta 
un alt francez, Bernard Hinault, 
l-a rezistat cu brio (cedtndu-1 
doar T s t). Aceasta este a treia 
victorie pe care HinaUlt o tare- 
gistnaeză ta tradiționala competi
ție peninsulară, după cele din 
1980 și 1982.

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA LA GIMNASTICA EEMININA
(Urmare din pag. 1)

în prima formație, pe lingă 
gimnaste consacrate ca Ecate- 
rina Szabo și Lavinia Agache, 
un nou grup de tinere speranțe, 
ca Mădălina Tănase, Camelia 
Voinea, Daniela Silivaș, Iar ca 
rezervă pe Mariana Tudor.

Sîmbătă, în fața unei săli 
arhipline, cele două echipe au 
prezentat noul program cu e- 
xercițiile impuse- Cu excepția 
bîrnel (48,10—47,90) în favoarea 
oaspetelor, echipa noastră s-a 
impus, la toate celelalte apa
rate, poate nu atît de conclu
dent cum ne-am așteptat: 
48,25—48,05 la sărituri, 48,50— 
48,10 la paralele și 48,80—48,70 
la sol. S-au detașat prin evo
luțiile lor Ecaterina Szabo 
(9,80 la sărituri, 9,90 la parale
le, 9,85 la bîrnă și 9,90 la sol) 
și Alena Drevjana (9,70, 9,80,

9,80 și 9,85), aflate in această 
ordine pe primele 2 locuri 
după prima zi.

Duminică dimineața, in ace
eași ambiantă și organizare 
excelente, disputa a continuat 
cu exercițiile liber alese și cu 
același „duel** dintre Szabo și 
Drevjana, pentru cîștigarea 
concursului individual compus. 
Pe ansamblu, sportiva noastră 
a fost evident superioară (9,90 
la sărituri, 10 la paralele șt 
sol), și cu toate că s-a „potic
nit** la bîrnă (9,30). a cucerit 
primul loc la concursul indi
vidual. REZULTATE: echipe: 
ROMANIA 389,30 — CEHO
SLOVACIA 387,05; individual 
compus: 1. Ecaterina Szabo 
78,65, 2. Alena Drevjana 78,30, 
3. Lavinia Agache 78,15, 4—5. 
Daniela Silivaș și Lenka Pitlo- 
vikova 77,75, 6. Camelia Voi
nea 77,55.

Iată acum situația din ultimele 
trei etape : a 20-a (San Vtaoenzo 
— Grași Paradiso, 58 km) : 1*
Andrew Hamps tean (S.U.A.) 
1.30:31 (eu bonificație de 28 s), 
2. Beynei Montoya (Columbia) 
1.31:36 (c.b. 15 s). 3. Marino Le- 
jarreta (Spania) 141:45 (c.b. 10
s) ; A 21-a (San Vincenzo — Ge
nova, 229 km) : L Urs rreuler 
(Elveția) 5.44:57 (c.b. 28 ■), 2.
Paolo Rosola (Italia) 5.45,02 (c.b. 
14 s). 1. Davis Phinney (S.U.A.) 
5.43:07 (c.b. 18 s) ; A 22-a { 1.
Francesco Moser (Italia) 59:57, 2. 
Bernard Hinault (Franța) 1.00:04, 
2. Tomml Prim (Suedia) 1.00:39. 
Clasamentul final : 1. Hinault
105.46:51, 2. Moser la 1:08, 3. Greg 
Lemond (S.U.A.) la 2:55, 4. Tom
ml Prim (Suedia) la 4:53, 5. Ma
rino Lejameta (Spania) la 6:30, 
S. Gianbattlsta Bar on cheUl (Ita- 
Ha) )a 8:32, 7. Silvano Conitinl 
(Italia) la 7:22. etc.

Reprezentativa de tenis a ță
rii noastre a plecat sîmbătă 
la Istanbul, unde urmează să 
susțină, în cursul săptămînil 
viitoare (13—16 iunie), meciul 
cu echipa Turciei, în cadrul 
grupei europene „A* a „Cupei 
Davis**. Au făcut deplasarea ur
mătorii jucători: Florin Segăr- 
ceanu, Andrei Dîrzu, Adrian 
Marcu și Mihai Vanță. Căpita
nul nejucător al echipei este 
prof. Ștefan Georgescu.

Intîlnirea de tenis Turcia — 
România va fi condusă de ar
bitrul austriac Hans Gabcr.

MECIURI DE RUGBY
BUENOS AIRES. 30 000 de 

spectatori au urmărit meciul 
dintre San Isidro și reprezen
tativa Franței. Oaspeții au cîș- 
tlgat cu 41—18 (26—15).

SYDNEY. Meci amical: New 
South Wales (Noua Galie de 
Sud) — Canada 31—6 (12—0).

WELINGTON. In al doilea 
joc test Noua Zeelandă — 
Anglia 42—15 (13—9).

FOTBAL meHdiatte
PUNCT FINAL IN CUPE Șl CAMPIONATE

STEAUA A EISTIOAT „CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 97—83 (51—39), Finala 
competiției a opus eternele 
rivale la întîietate. Steaua și 
Dinamo București. Ambele for
mații (fără baschetbaliștil de 
la „națională**) au încercat și 
în oarecare măsură au reușit 
să realizeze un spectacol plă
cut. Dlnamoviștii au început 
în forță, au înscris coș după 
coș, spre surprinderea adver
sarului. iar după 6 minute 
conduceau cu 18—6. grație în
deosebi punctelor marcate de 
Tzachis. Dar după 10 minute 
de joc campionii au început 
să ruleze jucătorii (Dinamo 
avea pe banca de rezerve doar 
2 juniori, în afara celor 5 din 
teren), și-au intrat în mină 
și. avînd în Brănîșteanu și 
Căpușan aceiași baschetbalisti 
de excepție, au egalat și apoi 
au trecut la conducere. La 
pauză era 51—39. La reluare, 
dinamoviștii au mai încercat 
cite ceva, dar în criză de efec
tiv nu au reușit decît să re
ducă din handicap, astfel că 
Steaua (introducînd în teren și

juniorii de pe banca de re
zervă) a câștigat „Cupa Fede
rației". Au înscris : Panaitescu 
2. Pogonaru 6, Scăriaț 11. Car
pen 15. Reisenbuchler 6, Căpu
șan 24. Oczelak 17. Brănișțea- 
nu 12 și V. Ion 4 pentru 
Steaua, respectiv Braboveanu 
16, Lefter 18. Vasiîică 6. Tza
chis 25 și David 18.

Arbitri : L Olaru și N. Io
nescu.

Celelalte rezultate : Steaua 
— Dinamo Oradea 87—80 
(39—53), Rapid — C.S.U. Sibiu 
73—72 (41—41). Dinamo Bucu
rești — I.C E.D. 87—78 (53—39), 
Dinamo Oradea — C.S.U. Si
biu 87—82 (41—39). CLASA
MENT : 1. STEAUA 10 p, 2. 
Dinamo Buc. 9 p. 3. Rapid 8 
p. 4. I.C.E.D. 7 p, 5. Dinamo 
Oradea 6 p. 6. C.S.U. Sibiu 
5 p.

GRUPA 7-12

BAIA MARE. 9 (prin telefon), 
în ultimele două zile ale tur
neului din localitate (pentru 
locurile 7—12) au avut loc 
partide echilibrate unele în
cheiate cu rezultate toarte 
strînse. dar și altele în care 
cîteva echipe mai mult au 
mimat că ioacă.

I.M.U.A.S. BAIA MARE — 
POLITEHNICA IAȘI 132—85 
(71—35). Ieșenii au pierdut la 
acest scor sever pe fondul unui 
joc bun practicat de gazde, 
care au reușit numeroase arun
cări de la semidistanță și dis
tanță. conducind la un moment 
dat chiar cu 50 de puncte : 
min. 37 : 120—70. Au înscris : 
Mara 22. Dumitru 20. Ciocian 
20. Nasser 17 Mureșan 16. 
Cociș 12. Popescu 11. Mărgi
nean 6. Susanu 6 și Horea 2 
pentru învingători, respectiv 
Boișteanu 27 Mihăileseu 22. 
Bahrin 19, Harpa 7 Cilibiu 4 
Tonca 3. Takacs 3.

Celelalte rezultate : Acade
mia Militară Buc. — Politehni
ca Buc. 88—86 (44—45) Farul 
— „U“ Cluj-Napoca 112—73 
(53—38). „U“ Cluj-Napoca — 
Politehnica Iași 95—90 (45—43) 
I.M.U.A.S. — Politehnica Buc 
94—92 (56—41). Farul — Aca
demia Militară 94—89 (46—44) 
CLASAMENT : 7. I.M.U.A.S.
Bala Mare 10 o. 8 Politehnica 
Buc. 8 p 9. Farul 8 p 10 
„U“ Cluj-Napoca 7 p. 11. Aca
demia Militară 7 d 12. Poli
tehnica Iași 5 p.

Andrei CRIȘAN — coresp.

CUPE
Franța : Monaco — Paris St 

Germain 1—0 (1—0). A marcat 
Genghlnl (min. 14). Monaco câș
tigă pentru a patra oară trofeul. 
R.D Germani : Dynamo Dresda 
— Dynamo Berlin 3—2 (1—0). E- 
chipa învinsă — campioana din 
acest an — a pierdut Pe teren 
propriu 1 Au marcat : Doschner, 
Sttlbner Minge respectiv Thom 
șl Ernst Luxemburg: Red Boys 
Dlfferdange — Jeunesse d’Esch 
1—0 (0—0).

CAMPIONATE
By Germania : Bayern MOn- 

cben. Învingătoare In ultima eta
pă cu 1—0. in deplasare. la 
Braunschweig a cîștigat pentru a 
opt oară campionatul. Werder 
Bremen care candida la primul 
loc a pierdut a Dortmund, cu 
Borussia (0—2). Alte rezultate : 
Karlsruhe — Stuttgart 1—1, Bo
chum — DOsseildorf 1—0. Lever
kusen — Mannheim 2—1. Blele-

• *
• Finala turneului tineret-spe-

rante de la Toulon a opus re
prezentativele Franței șl Angliei. 
Echipa Franței a ciștlgat, 
după pnelungir* cu 3—1 (0—0,
1—11 Au marcat Sauzzee. Rlbar 
si Papin respectiv Wakenshaw.
• La Porto Alegre echipa Bra

ziliei a dispus intr-un joc ami
ca' de reprezentativa Chile cu 
3—’ (2—Oi. Au marcat : Zlco

fold — Uerdingen 1—0, Hamburg 
— Schalke 2—0, Kaiserslautern — 
Kota 6—0 !, Mbnchengladbach — 
Frankfurt 3—3. Pe primele locuri 
ta clasamentul final : 1. Bayern 
Munchen 50 p, 2. Werder Bremen 
46 p 3. F.C. Koln 40 p, 4. Borus
sia MSnchengladbach 39 p, 5. 
Hamburger S.V. 37 p. Mannheim 
37 p. Au retrogradat Karlsruhe 
(22 p) șl Eintracht Braunschweig 
(20 p). Echipa clasată pe locul 16, 
Arminia Bielefeld (29 p) va sus
ține meciuri de baraj cu forma
ția clasată pe ’ocul al treilea din 
liga secundă.

Austria : Ultima etapă (a 30-a) 
s-a desfășurat sîmbătă. Așa cum 
se știa mai dinainte, titlul de 
campioană a revenit echipei F.C. 
Austria Viena care a totalizat 
54 p fiind urmată de Rapid 
Viena 45 p. L.A.S.K. 38 p. S.S.W. 
Innsbruck 32 p, Admira Wacker 
32 p. Sturm Graz 32 p. Pe ulti
mele locuri : 15. Austria Salzburg 
18 p, 16. Vienna 17 p — care au 
retrogradat.

*
(min. 35 șl 50), Leandro (min. 
45). respectiv Nunez (min. 76).
• în meci amical, la Melbour

ne. Tottenham a întrecut cu 4—1 
(3—0 echipa italiană Udlnese. 
Echipa englză a primit aprobarea 
F.I.F.A. să-și continue turneul, 
deoarece la ora ctad forul su
prem al fotbalului internațional 
a hotărît ca formațiile engleze să 
nu mal joace peste hotare, Tot
tenham se afla In Australia !
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