
Proletari din toate țările, unlți-vă I

MARELUI FORUM AL JARANIMII
Sîmbătă. 31 mal, s-au încheiat ] 

lucrările Congresului al IU-lea 
al consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al 
Întregii țărănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură si gos
podărirea apelor, care, prin im
portanța problemelor dezbătute 
sl a hotăririlor adoptate, avind 
la bază magistrala cuvintare a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii. 
tovara$ul Nicolae Ceaușescu, se 
înscrie ca un eveniment de sea- 
mă în viața social-politică a 
țarii, in dezvoltarea democrației 
noastre muntftorești-revoluțio- 
nare.

In ultima zi, congresul șl-a 
desfășurat lucrările în plen.

Participanta Ia dezbateri au 
relevat valoarea excepțională, 
teoretică si practică a cu
vântării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
lucrărilor congresului, car, 
orientează Întreaga activitate consacrată înfăptuirii noii re™! 
Iuții agrare in țara noastei 
creșterii susținute a producției și 

J unel eficiente sporite 
rai»uri si sectoare ale 

economiei naționale, corespunză- 
lor prevederilor actualului nlan 
Coi!X« ,ho‘ar’rilor stabilite de 
C ngrrcsul al XIH-Iea al P.C.R.

In cuvîntul lor, vorbitorii au 
sthls”?* neLărmurlta dragoste, 
sumă si recunoștință fată de 
tovarășul Nicolae Ceausescu . 
eîâhl contr!but’e determinantă la 
laborarca și înfăptuirea politi- 

lui si Si’ ,exlerne » partidu- 
ui și statului constituie cheză- Sia progresului multilateral L 

Patriei noastre socialiste, binelui 
Șl fericirii poporului, afirmării 
puternice a României în lume.

In același timp, S-a dat ex
presie sentimentelor de profund 
respect si aleasă prețuire față de 
‘°™rășa academician doctor 
annTten Pena CeauSescu pentru 
P anuHlnJ1SC,?na‘ la realizare3 
S a „ r 81 Parameter de 
n!tXi ate ?c?,nomic°-socială a 
sHinUi x1?0,?rea cont>nuâ a 
rii £âSăm,n‘U,ul 8’ cultu-

In cadrul lucrărilor a fost ex
primată adeziunea deplină fată 
tead!.:«a e^‘ernă’
Uon£ î:lsuraf£,Pe Pian inlerna-

L?, Parti<1,'l sl statul nos
tru, față de acțiunile și iniția 
tivele secretarului general ai 
eHrtJ»U,Us pre8edintele RepubIL 
cii tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tte n terî- bucurat si se bucură 
tionail gă recunoaștere interna- 
de nrlt C.0,,s‘ituind contribuții 

e ?reț Ia cauza păcii, destin- 
“„e,"*• dezarmării, Înțelegerii ,i 
colaborării în lume. ’

La dezbaterile în plen, precum 
Si in cadrul Congresului al 
'.ca aI U.N.C.A.P., în confe
rințe si consfătuiri au luai 
cuvintul 325 tovarăși.

A urmat un moment de mare 
însemnătate si semnificație. In
tr-o insuflețitoare unanimitate, 
cu vii sl îndelungi aplauze, par- 

probat HOTARI- 
AEACU privire la ADOP
TAREA cuvIntArii tovara 
SțfLUI NîCOLAE CEAUȘESCU 
rostita la congresul al 

AI- CONSILIILOR DE 
CONDUCERE ALE UNITĂȚI
LOR AGRICOLE SOCIALISTE.

ÎNTREGII TARANIMI, AL 
CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII DIN INDUSTRIA ALI
MENTARA, SILVICULTURA SI 
GOSPODĂRIREA APELOR CA 
PROGRAM DE ACȚIUNE SI 
MUNCA AL TUTUROR OAME-

NILOR MUNCII DIN AGRICUL
TURA. INDUSTRIA ALIMEN
TARA, SILVICULTURA SI 
GOSPODĂRIREA APELOR.

Delegații la marele forum au 
exprimat din nou voința fer
mă a milioanelor de oameni al 
muncii din aceste domenii ale 
economiei naționale de a face 
totul pentru transpunerea 
neabătută în viață a orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea, in cele mai bune con
diții, a producțiilor prevăzute, 
pentru creșterea contribuției lor 
Ia dezvoltarea generală a țării, 
la sporirea bunăstării Întregului 
popor.

S-a trecut la adoptarea docu
mentelor înscrise pe ordinea de 
zi. documente de o importanță 
deosebită pentru perfecționarea 
activității organizatorice, de 
producție șl economice in toate 
ramurile, sectoarele si unitățile 
componente ale Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei 
Alimentare. Silviculturii SI Gos- 
oodăriril Apelor.

Potrivit ordinii de zi, s-a tre
cut apoi la constituirea Consi
liului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silvicul
turii Și Gospodăririi Apelor.

In unanimitate, congresul a 
aprobat componența nominală a 
consiliului, alcătuit din 1169 
membri.

In continuare au fost adop
tate, in unanimitate, Hotărîrea 
și Chemarea Congresului al 
IlI-Ica al consiliilor de condu
cere ale unităților agricole so
cialiste, al intregij țărănimi al 
consiliilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, silvicultură 
Si gospodărirea apelor.

Intr-o atmosferă entuziastă, de 
inaltâ vibrație patriotică, de 
fermă angajare revoluționară, 
dind expresie sentimentelor de 
știmă și respect față de cei mai 
iubit fiu al poporului, partici- 
panții la congres au adoptat 
telegrama adresatâ tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cei prezenți an aclamat din 
nou, cu putere, pentru gloriosul 
nostra partid comunist și încerca- 
tul său conducător, pentru eroi
cul popor român, constructor 
victorios al socialismului, pen
tru patria noastră liberă, dem
nă sl înfloritoare. S-a scan
dat îndelung, cu înflăcă
rare „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră si mîndria — Ceaușescu. 
Romania !“. „Ceaușescu - 
pace !“.

Puternlo 
lizatoarele 
tovarășului 
partidpantii la marele forum au 
reafinnat angajamentul solemn 
al milioanelor de oameni ai 
muncii din agricultură, industria 
alimentară, silvicultură si gos
podărirea apelor de a acționa 
strîns uniți in Jurul partidului 
al secretarului său generai, pen
tru îndeplinirea hotăririlor adop. 
late de congres, pentru progre
sul neîntrerupt al patriei, pen
tru înfăptuirea luminosului Pro- 
ffra.m,.de edificare a societății

> socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism.

I In încheierea lucrărilor con- 
‘ gyesuiui a fost intonat vibrantul 
I cintee patriotic „E scris pe tri

color unire".

I
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Etapa a 31-a a Diviziei A de fotbal

SPORTUL STUDENȚESC, SCOR CATEGORIC CU

REZULTATE TEHNICE

J: A.S.A. Tg. Mureș- S.C. Bacău 
$ Victoria — RnniH

F.C.M. Brașov
Jr Dinamo 
g: Corvinul 
ig Steaua 
g- F.C. Argeș

Chimia 
g: Univ. Craiova

- Rapid
- „Poli" Timișoara
- Sportul Studențesc
- Gloria
- F.C. Bihor
- „U“ Cluj-Napoca
- Petrolul
- F.C. Olt

ETAPA VIITOARE (duminică 8

însuflețiți de mobi- 
îndemnuri ale 

Nicolae Ceaușescu,

DIN CUPRINSUL ZIARULUI :
Finalele Crosului pionierilor
Steaua - Farul, m dublu meci pentru titlu, la rugby 

(paginile 2—3)

C.E. de haltere - juniori
turneul internațional din Ca-

Un frumos bilanț la CM. șl 
Șahiștii români 
pitalâ
Juniorii români 
București.
Turneul final al

au dominat

- pe primul loc in turneul de polo de Io

C.M. de fotbal (pagina a 4-a)

DINAMO!
• Mare surpriză la 
Craiova : victoria 
lui F.C. Oltl • 
Corvinul, alte cinci 
goluri la Hunedoa
ra... • „Poli" obți
ne o nouă „remiză 
de aur' la B/așov
• „Sosire” strinsă in 
clasamentul golge-

terilor

Min 15 : balonul 
expediat de Stoi
ca te duce glonț 
la vinclu. Este 
primul gol al 
meciului Steaua — 
F.C. Bihor Foto :

Iorgu

CLASAMENTUL
BĂNICĂ

2-0
4- 1
2-2
0-5
5- 1
5-0
2-0
2-1
1-2

(1-0)
(1-D 
(1-0) 
(0-3) 
(2-1) 
(3-0) 
(0-0) 
(2-D 
(0-1)

iunie)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Rapid - F.C. Argeș (0-0)
Univ. Craiova - Chimia (0-2)
Sportul Studențesc - Corvinul (3-4)
„Poli" Timișoara - Victoria (4-2)
S.C. Bacău — Petrolul (1-2)
F.C. Bihor - Dinamo (1-5)
Gloria - F.C. Olt (0-2)
F.C.M. Brașov - Steaua (0-6)
„U" Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș (0-0)

STEAUA 
Sportul Stud. 
Dinamo 
Univ. Craiova 
Corvinul 
F. G Argeș 
„U" Cluj-Nap. 
Petrolul 
Chimia 
Rapid

11. F.GM. Brașov
12. „Poli" Timiș.
13. S. C. Bacău
14. Gloria
15. Victoria
16. F. C. Olt
17. A.S.A. Tg. Mureș
18. F. C. Bihor

30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
30
30
31

24
17
18
17
16
13
13
10
12
12
10
11
12
10

8
9
9
5

4
9
6
6
3
7
4
9
4
4
7
4
2
6
9
6
5
7

2
5
7
8

12 
11
14
12
15
15
14
16
17
14
14
15
16
19

67-16
72-32
44- 25
57-32
80-40
34-36
46-46
30- 36
36-49
38-56
27-53
45- 51
38-48
44-55
32-45
31- 47
25- 43
26- 62

52
43
42
40
35
33
30
29
23
28
27
25
26
26
25
24
23
17

(Cronicile in pag *—S)

S-a încheiat a 28-a ediție a Diviziei A masculine de handbal

:_____
masculin, cu victoria echipei

Duminică s-a încheiat ediția 
a 28-a a Campionatului Repu
blican de handbal, Divizia A,

Dinamo București, antrena
tă de maeștrii emeriți ai spor
tului Ghiță Licu și Valentin 
Samungi. Handbaliștii dina
moviști intră astfel pentru 
a 9-a oară în posesia titlului 
de campioni, performanță pen
tru care merită felicitări. Au 
retrogradat în divizia secun
dă Constructorul Arad și 
Relonul Săvinești. Amănunte 
de la jocurile ultimei etape :

GRUPA 1-6I
g STEAUA — DINAMO BUCU- 

REȘTI 34—27 (16—13). Deși
rezultatul nu mal putea in-

Au retrogradat CONSTRUCTORUL
fluența clasamentul final, 
handbaliștii dinamovlști fiind 
virtuali campioni, ultima 
tapă a campionatului a 
gramat eternul 
— Dinamo, 
celor mai 
handbal din 
mal presus decît rezultatul în 
sine : pe de o parte, dinamo- 
vlștli cu titlul în— buzunar, 
fără tnfringere, iar pe de altă 
parte, steliștii, încă în posesia 
titlului pînă la ultimul fluier al 
arbitrilor 
Cojocaru 
cu, care 
conducă 
dificilă.

e- 
pro- 

derby Steaua 
In care orgoliul 
bune echipe de 

țara noastră era

craiovenî Vladimir 
și Iordache Mihăilcs- 
au avut cinstea să 

acest meci, misiune 
de care «-au achitat

Echipa Dinamo București, ciștigătoarea ediției a 28-a tr Diviziei 
?A la handbal Foto : Aurel D. NEAGU

IERI A FOST CONVOCAT LOTUL A DE FOTBAL
Lotul de tineret și-a continuat pregătirile

ARAD și RELONUL SAVINEȘTI

Ieri a fost convocat la Com
plexul sportiv „23 August" lo
tul A de fotbal, în vederea 
partidei de miercuri, cu Nor
vegia.

A avut loc un antrenament, 
la care au participat mai ales 
fotbaliștii care nu au fost su
puși la eforturi deosebite sau 
nu au jucat în etapa de sîm- 
bătă. Intre alții. Ducadam,

Lung, Moraru, Lăcătuș, Balint, 
Movilă. Pițurcă și Belodedici.

De asemenea, a avut o șe
dință de pregătire lotul de ti
neret, care va iuca mîine la 
Ploiești. (I. Ch.)

bine. Meciul a Început, fireș
te, echilibrat, steliștii deschi- 
zind scorul și conducind, di- 
namoviștii egalind, astfel, că in 
min. 9 tabela indica 4—4. 
Flangea, de două ori și Bedi- 
van rup echilibrul, scorul de
venind în min. 12 7—4 pentru 
Dinamo. A fost, de fapt, ulti
mul moment in care avantajul 
a fost de partea dinamoviști- 
lor in acest med, controlat in 
continuare tot timpul de for
mația Steaua, după ce tabela

electronică a Sălii Floreas- 
ca — doar pe jumătate pli
nă (!) — mai indicase egali
tăți — 8—8 (min. 16) și 9—9 
(min. 18). ~ —
încheiat 
numai 
voarea 
că ei au irosit multe situații 
favorabile sau au greșit pase 
decisive. La reluare, apărarea 
dinamoviștilor funcționează 
din ce in ce mai bine, iniția
tiva trece de partea viitorilor 
campioni, care se apropie la 
17—18 (min. 35), dar ei nu pot 
trece peste o apărare stelistă 
ce se mobilizează din mers, 
poate și pentru că portarul 
Nicolae Munteanu a fost din 
nou în zi bună, iar Grabovschi 
(min. 35) și Mocanu, de pe 
poziție de pivot (min. 37), țin
tesc barele. In min. 39. scorul 
devine 22—18 pentru Steaua. 
Din acest minut se joacă mai 
indîrjit, dar prompți, arbitrii 
îl „temperează" pe cei mai 
aprinși (cite patru eliminări 
de două minute pentru ambe
le formații pină la terminarea 
meciului), diferența de scor 
se menține, în general, a- 
ceeași, finalul partidei con- 
semnînd o victorie merita
tă a steliștilor. Ei aduc astfel 
prima tnfringere noilor cam
pioni, care au dovedit și cu a- 
cest prilej, mai ales prin jocul 
în apărare prestat, că obține
rea titlului nu este întîmplă- 
toare. Marcatori : Stingă 11 
(merite deosebite avind și 
pentru pasele date colegi
lor la înscrierea altor nume
roase goluri), Drăgăniță 7, 
Mirieă 7, Berbece 5. Nictilae 3, 
Mare 1, respectiv Durăn 10, 
Flangea 7, Bedivan 5. Dogăres- 
eu 2, Grabovschi, Antonescu și 
Mocanu cite 1 gol.

Mihail VESA

Prima repriză s-a 
cu o diferență de 

trei goluri in fa- 
steliștilor, pentru

(Continuare in pag. 2-3)



FINALELE CROSULUI PIONIERILOR
0 FRUMOASĂ SĂRBĂ TOARE SPORTIVĂ |

IN CADRUL , DACIADEI"
etapa a

Divizia

FARA OBSTACOLECA INTR-0 CURSA

«

A

Disputa str.nsu in proba de orientare turistică Foto: Gabriel MIRON

HAGI Șl Al SAI

I

i
BAIA MAKE, 1 (prin tele

fon). Reportaj de la una din 
frumoasele 
ale copiilor 
rea Lăpușel 
Baia Mare), 
Pionierilor, 
diționalâ, 
C.N.O.P. 
genericul 
desemnat

întrecerile 
o organizare fără reproș 
au reliefat buna pregătire 
concurenților, dovadă fiind 
atit tempoul susținut în care 
s-a alergat, cit și sosirile foar
te strînse, la diferențe de se
cunde, aproape ca în probele 
de sprint, 
pioniere cat. 
tanța de 800 
din Valea 
zentantă a 
pornește vijelios, conducînd cu 
autoritate două treimi din 
traseu, dar la 700 m este de
pășită de alte alergătoare, cu 
o mai bună dozare a efortului. 
Clasament : 1. Mihaela An
drei (Șc. 21 Timișoara) 2:54.0. 
2. Viorica Petre (Șc. 6 Călă
rași) 3. Mariana Bîrlădeanu 
(Șc. 38 Constanța). 4. Daniela 
Popa (Șc. 12 Pitești). A urmat 
proba pionierelor de la cat. 
13—14 ani (1 000 m).

sărbători
patriei : în pădu- 

(la 12 *
finaliștii 

competiție 
organizată 
C.N.E.F.S.

sportive

km de
Cupei 

tra
de 

sub 
și-au 
1986.

Și
,,Daciadei“, 
campionii pe 

s-au bucurat de 
Și 
a

Primul start — 
11—12 ani, pe dis- 
m. Florica Kraus, 
Vișeului, repre- 

Maramureșului,

De a-

DIVIZIA A DE HANDBAL
'Urmare din TMLQ l)

ceasta dată se aleargă grupat 
pînă la 900 de metri, învingă- 
toarea fiind greu de anticipat. 
Abia pe ultimii 40 m Mihaela 
Camelia Ciu, printr-un splen
did efort, reușește să-și a- 
proprie victoria.
Mihaela Camelia 
Caracal) 3:40,0. 
Stănculescu (Șc. 
Constanța Toma 
— Neamț), 
Ileanda — 
prezentat 
Mai întii 
11—12 ani 
cursă grea, 
pansuri, în care 
sați au condus pe rînd pînă în 
ultimele secunde. Clasament :
1. Justinian Goagă (Șc. 1
Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej) 3:41,0. 2. Ion Veliciu (Șc. 
5 Constanța), 3. Gheorghe Bă- 
beanu (Șc. 2 Rm. Vilcea), 4. 
Mircea Hordo (Șc. 17 Baia 
Mare). Ultima probă — cat. 
13—14 ani (1200 m) s-a desfă
șurat pe un traseu îngreunat 
și de ploaia care i-a obligat pe 
concurenți la un efort supli
mentar. Clasament : 1. Ion
Stratone (Șc. 11 Buzău) 3:58,0.
2. Leonard Rășcanu (Șc. 1 
Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej), 3. Iulian Cristea (Șc. 6 
Pitești), 4. Cosmin ~ 
4 Arad).

Clasament pe 
Argeș, 2. Botoșani, 
Bacău, 5. Dolj, 6.

s-au 
Întreceri

Cupei Pionierilor 
și orientare 

asupra

Clasament : 1.
Ciu (Șc. 1
2. Mădălina 

22 Craiova), 3. 
(Șc. Războieni

4. Ioana Cirlan (Șc. 
Sălaj).
la

(1 000 
cu

Apoi 
start 
cei de la’ cat.
m). A fost o 
multe... sus- 
primii 6 cla-

s-au
băieții.

Begov (Șc.

județe : 1.
3. Timiș, 4. 
Maramureș, 

desfășurat 
din ca

la
turistică, 

cărora

I
I

I
I
I
I
6«

I
I
I
I

Dinamo — Sportul Studențesc 
0—5 ! Cine ar fi crezut că așa 
ceva este cu putință 
sima serie reușită de 
Sos. Ștefan cel Mare 
vreme : două victorii 
Universității Craiova 
Cupă), un 2—1 în partida 
Steaua, 
urmă, , 
unde. în toamna lui 1977, se mai 
înregistrase un scor dispropor
ționat (7—1), dar în favoarea 
formației gazdă ? Așa cum, însă, 
atunci Sportul Studențesc avu
sese (în Necula Răducanu) un 
portar... spectator la golurile care 
cădeau în rafale, tot așa, de 
astă dată. Dinamo nu și-a aflat 
în Bucu un înlocuitor al 
Moraru. titularul postului 
mare răspundere. Cu reflexele 
tocite de lunga stagiatură pe ban
ca rezervelor, fostul ieșean n-a 
schitat nici un gest la mingea 
expediată, în startul partidei, de 
HAGI, din afara careului de 
16 m ; după cum n-avea s-o facă 
nici în min. 9. Ia centrarea Iui 
M.
de Ia Ticleanu, autorul unor pa
se decisive, cum «scrie la carte**) 
din care mingea a poposit în 
plasă și nu în spatele ci, cum 
crezuse Bucu. Celălalt ieșean. 
Topollnschi, îl neglija și el, ne- 
permis, pe abilul HAGI, cel care, 
în min. 31, înscria (de Ia 17 m,

după rari- 
echipa din 
în ultima 
în dauna 

(una

cu 
pe

trei zilenumai 
același teren ;

în 
cu 
în 

acolo

lui 
de

MARIAN (pasă, la Intilnire,

lateral stingă, la colțul scurt) 
al treilea gol al echipei sale.

Menționăm că echipa „alb-roși
lor14 a fost nevoită sâmbătă să 
alimieze, în afara Iul Moraru, un 
„11“ fără Movilă, Dragnea, Orac, 
Damaschin I. In min. 38, echipa 
gazdă n-a fost în stare să înscrie 
din penalty (acordat pentru fa
ultul comis, în careu, de Boze- 
san asupra lui Văidean), Andone 
trimitînd mingea în stîlpul stîng. 
(Ajunși la capitolul loviturilor de 
la 11 metri, trebuie spus că ar
bitrul I. Velea n-a sancționat 
două iregularități evidente petre
cute în suprafața de pedeapsă:
în min. “'
tase pe Hagi, iar în min.
Munteanu II — pe ‘
Apoi, pînă la pauză, 
vea să se vadă mai 
tac. Andone (min. 
(min. 44) și Varga 
sut de la circa 20 
lovește stîlpul 
rînd pe rînd,

După reluare, un timp, Dinamo 
a păstrat inițiativa. înregistrăm 
însă, ca și pînă atunci, doar o 
superioritate teritorială (cea tac
tică aparținea net tot „alb-ne- 
grilor*), ofensiva el încheindu-se, 
de regulă, 
înalt, spre 
minat de 
torii* Iui.
astfel ..contrele* iuți ale studen-

15, Topollnschi îl faul- — - - - 21
Văidean). 

Dinamo a- 
mult în a- 
43), Suciu 

(min. 45 — 
m, mingea 

stîng) — fiind, 
aproape de gol.

cu mingi centrate, 
mijlocul careului, do- 

M. Popa șl „închlză- 
Cazan șl Crlstea. Șl

DOUA ÎNLOCUIRI SI DE LA
Echipa brașoveană a arătat în 

prima repriză ceea ce poate, in
tr-adevăr, acum, cînd eforturile 
tînărului său antrenor, Costică 
Ștefănescu, au început să prin
dă contur printr-un joc aerisit, 
cu vivace ieșiri din apărare 
CMandoca, Naghi, Pană, Șerbăni- 
că), continuate cu abile țesături 
de pase și spectaculoase acțiuni 
individuale ale lut. Cadar, Cra
mer și Barbu, la pasiv trecîn- 
du-se, însă, finalizarea defectuoa
să. Aceasta și este explicația fap
tului că, d-eșl a dominat clar jo
cul pînă la pauză, echipa gazdă 
n-a înscris decît o dată, in min. 23, 
prin ȘERBĂ.NICĂ, care a șutat 
din afara careului, surprinzîndu-I 
pe Moise (1—0).

Ultimele minute ale primei re
prize au adus primele semne ale 
revirimentului timișorenilor, por
tarul Polg-ar intervenind salva
tor la picioarele lui Oancea șl 
Oloșutean.

a partidei a 
a formației

jumătate 
altă față 

înlocuirea lui Naghi 
anulat

A doua 
arătat o 
brașovene, 
și Pană a anulat acumulările, 
chiar dacă în min. 58 scorul de
venise 2—0 (CRAMER, primind o 
pasă de Ia Cadar, a înscris după 
ce i-a driblat pe Ionuț și Moise), 
tribunele uitînd atunci de rafalele 
de ploaie și pregătindu-se să sa
vureze o frumoasă victorie. Pen
tru că numai în două minute, 
mijlocașul ofensiv ROTARITJ (cel 
mai bun jucător al timișorenilor) 
a restabilit egalitatea, „valorifi* 
cînd“ (min. 63) un ofsaid nesem
nalizat de tușierul A. Nlcolcscu, 
și pasa în diagonală (min. 65) a 
Iui Oancea, într-un careu advers 
fără replică.

Așa că publicul, care a rezistat 
cu stoicism unei ploi torențiale, 
sperînd să asiste la un meci a- 
greabil, în cele din urmă a ple
cat nemulțumit de pe stadion.

Paul SLĂVESCU

DINAMO
SPORTUL STUDENȚESC

0
5 (3)

Stadion Dinamo ; teren 
bun ; timp închis, ploios ; 
tatori — circa 10 000. 7
14—10 (pe poartă : 5—7). Cornere: 
8—4. Au marcat : HAGI (min. 4 
șl 31), M. -------------
BOZEȘAN 
(min. 79).

DINAMO :
nea) — Topollnschi (mln. 46 
Jercălău), Al. Nicolae, Andone, 
Stănescu — Rednic, Ivan, SUCIU. 
Varga — VĂIDEAN, Mihăescu.

SPORTUL STUD. : Speriata — 
M. MARIAN. M. POPA, CAZAN, 
Munteanu n — TICLEANU (min. 
60 Iorgulescu), CRISTEA, BOZE
ȘAN, HAGI (mln. 74 Poiogea) — 
M. Sandu, Coraș.

A arbitrat slab I. Velea (Cra
iova) ; la linie : C. Coreean (Re
șița) șl D. Buciumați (Timi
șoara).

Cartonașe galbene : REDNIC. 
M. POPA, AL. NICOLAE.

La speranțe: 6—0 (3—0).

MARIAN 
(mln. 68).

foarte 
spec- 

Șuturi :

(mln. 9), 
CRISTEA

Bucu (min. 33 Pru- 
Topolinschd

Nicolae,

tilor bucureșteni, pe spații largi, 
au permis lui BOZEȘAN (mln. 
68) si CRISTEA (min. 79) să 
înscrie din apropiere.

Gheorghe N'COLAESCU

2 2-21
2 (1)
2 (0)

teren bun;

F.C.M. BRAȘOV 
„POLI" TIMIȘOARA

Stadion Tineretului; ____ _____
timp cu averse de ploaie In re
priza secundă ; spectatori — cir
ca 6 ooo. Șuturi : 12—9 (pe poar
tă : 4—5). Cornere : 3—4. Au mar
cat : ȘERBĂNICĂ 
CRAMER (mln. 58).
TARIU (mln. 63 și

F.CJM. BRAȘOV :
Bălan, Moldovan, Naghi (min- 46 
V. Ștefan), MANDOCA — ȘER- 
BANICA, PANA (mln. 46 Clm- 
pean), Mărgărit — CADAR, CRA
MER, Barbu.

„POLI" : Moise — Andreaș, 
Ionuț, ȘULEA, Șunda — Neagu 
(min. 88 Spătaru), Sabou, RO- 
TARTU, Oloșutean (min. 65 Var
ga) — BOLBA, OANCEA.

A arbitrat bine A. Mustățea ; 
la linie ; A. Nlcolescu (ambii din 
Pitești) și S. Necșulescu (Tîrgo- 
vlște).

La speranțe : 1—1 (1—1).

(mln. 23), 
respectiv RO- 
65).

POLGAR —

CAMPK
Știam de... 

F. C. Bihor, 
apărut fără 
(cartonașe ga 
indispondtoil, 
necunoscute 
și Stan ciu, c 
și așa, difei 
la... 18 era 
lumea, ca j 
că „lanterna 
campioana ci 
A fost lăude 
pei oaspete 
curat, fără 
fără anti-jo< 
avut de cîști 
tacolului a 
care timp de 
cipitări, f&ri 
orice preț, 
registru te 
pentru echip 
tru fidelii ] 
a fost deset 
perb : în m 
pediat un j 
boxat și ST< 
nic, de la 25 
mă repriză, 
a vrut, au 
Bolonl, Băls 
mai apărat 
la pauză au 
(min. 39, di 
apărători și 
portar) și B 
șut de Ia 
scăpat, coi 
plasă). Iar 
un med dtț 
jocul s-a în 
nei ploi to 
Reluat după 
ren cu apa

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— ȘTIINȚA BACAU 34—28 
(13—13). Un meci in care am
bele formații au evoluat bine, 
oferind un spectacol agreabil. 
Gazdele 
în min. 
Mircea
Dan Vieru (Știința) au apărat 
foarte bine. Au înscris : Cova- 
ciu 12, Marta 6, Cuc 6, Popa 5, 
Rădulescu 4, Stamate 1, pen
tru gazde, respectiv, Vlad 11, 
Bondar 8, Vasilca 3, Zamfir 2, 
Chiriiă, Gîrlescu, Gherhard și 
Uzum, cite 1. Arbitri : Gh. Is- 
trăoan — AL Marieș (Satu 
Mare). (A. CRIȘAN — coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — CONSTRUCTORUL o- 
RADEA 34—34 (18—15) — meci 
disputat joi.

GRUPA 7-12
DINAMO BRAȘOV — CAR- 

PAȚI MlRȘA 30—26 (16—10).
învingători, brașovenii nu nu
mai că s-au distanțat de zona 
periculoasă, dar au și trecut 
pe locul 7 in clasamentul fi
nal. Marcatori : Roșea 6, 
Micîe 6, Nicolescn 5, Donose 
3, Pantelimon 3, Andreescu 2, 
Cian 2, Donca 2, Pululeț 1 
pentru învingători, respectiv 
Omer 6, Paraschiv 5, Reger 5, 
Zsurzsa 5, Cornea 2, Iakobi 2, 
Mica 1. Au condus : V. Dăn- 
cescn — J. Mateescu, ambii 
din București. (C. GRUIA — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — CONSTRUCTORUL A- 
RAD «6—21 (15—11). învingă
tori, studenții îți mențin locul 
in primul eșalon, Iar arădenii 
părăsesc Divizia A. (C. VLA- 
DOIANU —

METALUL _______
RELONUL SAVINEȘTI 
22 (17—13) “
rlcă a 
trează astfel locul 
scenă handbalistică 
(Fl. TOMA — coresp.). 

CLASAMENTUL

s-au desprins abia 
50 (26—22) ; portarii
Petran (Minaur) ?i

în paralel 
frumoasele 
drul 
înot 
competiții 
vom reveni. Pînă atunci, o ul
timă însemnare de la ampla 
sărbătoare a sportului celor 
mici, găzduită cu caldă os
pitalitate de municipiul Baia 
Mare. Bucuriei de a se nu
măra printre cei peste 550 de 
finaliști al celor trei competi
ții, concurenții au trăit și 
bucuria de a aniversa împli
nirea a... 8 ani de către unii 
din colegii lor : Nicoleta Pe
trescu (Șc. 25 Ploiești), Ioana 
Toma Boteanu (Șc. 172 Bucu
rești) și Ovîdîu Filimon (liceul 
de Științe naturale Cluj-Napo- 
ca), toți trei printre fruntașii 
întrecerilor de înot...

Tiberiu STAMA

coresp.).
BISTRIȚA

35— 
Victorie catego- 

gazdelor, care-șl păs- 
pe prima 

a țării.

1. DINAMO 21 17 3 1 588-505 58
2. Steaua 21 15 3 3 572-473 54
3. Poll. Tlm. n 13 3 5 549-518 50
4. Minaur B.M. 21 12 4 5 545-461 49
5. Constr. Or. 21 7 2 12 462-505 37
6. Știdnta Bc. 21 5 3 13 516-558 34
7. Din. Bv 21 10 0 11 447-462 41
8. Carp. Mlrșa 21 10 0 11 482-498 41
9. Unlv. Cv. 21 0 0 1(2 495-513 40

10. Met. Blstr. 21 9 0 12 484-501 39
11. Constr. Ar. 21 7 3 11 435-496 38
12. Rei. Săv. 21 0 2 19 417-552 23

I
I
I
I
I

I
I

GAZDELE
A.S.A. s-a „încălzit44 cam greu, 

din cauza marcajului strîns apli
cat de băcăuani. A avut, la în
ceput, chiar două mari emoții : 
în min. 5 — șut foarte periculos 
al lui Burleanu pe „lingă* șl In 
min. 8 — mare „bîlbîială“ a
fundașului Szabo la centrarea 
lui Ș o iman, Tismănaru trimitînd 
afară de la numai 6 m ! ,,Roș- 
albaștrii“ vor replica, însă, peri
culos. minutul 14 însemnînd des
chiderea scorului de către ALBU, 
Ia pasa ideală a lui Botezan. 
Jocul gazdelor a căpătat din 
acest moment ceva mai multă 
claritate și consistență, Mangeac 
răsuflînd ușurat în min. 19 (lo
vitură liberă Ciorceri, milimetric 
pe lingă... vinclu), dar mai cu 
seamă în min. 21, cînd „ghiulea
ua* lui Fodor, de la 25 m, a 
făcut să troznească încheietura 
barelor. Băcăuanii au apelat la 
arma contraatacului, purtat de 
vijeliosul Ș oi man, care, din pă-

MAI AVUT Șl
părăsească te- 
Botezan „con- 

primească însă 
ce se impu- 

contlnuare. un 
șl plăcut, faze 
„suspans“-uri : 

mare ratare Botezan, 
șut Bîșcă în... brațele 
min. 60 — -bombă"

cate. __
renul in min. 
trindu-l" fără 
cartonașul galben 
nea. Am notat, în 
joc deschis, rapid 
frumoase șl multe 
min. 44 
min. 50
Iul Vodă. min. 60 — „bombă1 
Both în bară. In min 62 a „picat' 
penaîtyul făcut de Arteni asupra 
Iul Albu. transformat Impecabil 
de BOTEZAN: 2—0. După care 
consemnăm „bara" Iul Muntean 
(min. 64), șl a Iul... faplr, la 
poarta sa (min. 71), ea șl incan
descentele momente realizate de 
Soare (min. 87, 88 și 89, la aces
ta din urmă noi am văzut pe
nalty Ia intervenția lui Andrleș). 
O frumoasă 
unei evoluții 
locale.

Stelian

a trebuit să
24, 
să

victorie, în urma 
crescendo a echipei

TRANDAFIRESCU

S-au încheiat partidele din prima

STEAUA Șl FARUL VOR DISPUTA
Ieri a luat sfințit prima parte 

a campionatului de rugby. Este 
vorba de IntUnlriie din cadrul 
odor două serii. Acum, la ca
pătul drumului, se cunosc câști
gătoarele, Steaua (seria I) și 
Farul (seria a H-a), care-și vor 
disputa cel de al 69-lea titlu na
țional lntr-un dublu joc tur- 
retur; celelalte echipe urmînd a 
se tntfflnd, în ordinea situării lor 
tn clasamente, pentru fixarea de
finitivă a ierarhiei din actuala 
ediție a întrecerii (tragerea la 
sorți a meciurilor va avea loc 
astăzi dimineața la sediul F.RR.). 
Doar echipele clasate pe ultimele 
locuri tn serii vor face excepție 
de’ la regulă, deoarece Locomo
tiva Pașcani (I) și Hidrotehnica 
Foqșanl (TI) retrogradează auto
mat In Divizia B. Iată amănunte 
de la meciurile de

SERIA I :
GIUVIȚA ROȘIE 

PETROȘANI 25—9 
decisiv pentru stabilirea 
3 în grupă, de aceea foarte ner
vos (ide altfel, bucurețtenil D. 
Bălan șl Aurel Ion au fost eli
minați de pe teren pentru lovi
rea adversarilor). XV-le din 
Parcul Copilului a jucat mal clar 
și a învins, realiztnd două eseuri 
(C. TUDOR și ILCĂ) ; a trans
format o dată T. RADU, oare a 
mal reușit șl 5 l.p. Pentru stu
denții din Valea Jiului au înscris 
BEZARAU droțp și 1JP„ M. CRIS
TIAN l.p. A arbitrat: Ionel Va- 
slle din București. (Nlc. TOKA
CEK, coresp.)

leri.
— ȘTIINȚA 
(16—9). Joc 

locului

UNIVERSITATEA 16 FEBIt. 
CLUJ-NAPOCA — CSM SUCEA
VA 7—17 (3—14). Victorie frumoa
să a sucevenilor. Au marcat: O- 
NACHE, ILIȘESCU — eseuri, VA- 
SILÎÎU 2 l.p., LIVADARU l.p.
pentru oaspeți, respectiv POP e- 
seu și LEOCA drop. (O. LA
ZAR, coresp.)

TC IND. CONSTANTA — RUL
MENTUL BIRLAD 27—16 (16—7).

LOCOMOTIVA PAȘCANI — 
CSM SIBIU 13—33 (6—13) -
s-a jucat la Suceava. (C. ENEA, 
coresp.-)

STEAUA — SPORTUL 
DENȚESC Gl—12 (medul s-a dis
putat anticipat).

în clasament: 1. STEAUA 46 p, 
_. -2— 43 p, 3. Grivlța
Roșie 39 p, 4. Știința Petroșani 
37 p etc.

SERIA a H-a :
DINAMO — AS CONTACTOA- 

RE BUZĂU 48—9 (12—6). „Vedeta" 
cuplajului de pe stadionul Olim
pia s-a constituit într-o partidă 
de calitate, care a văzut o echi
pă (Dînamo) dezlănțuită șl po
sesoare a unui bogat bagaj de 
cunoștințe terinlco-tactlce, pe de 
o parte, iar pe de alta, o for
mație buzoiană tn plin proces de 
maturizare care a dat o replică 
bună. A rezultat un joc frumos, 
care a cules, pe parcurs, nume
roase aplauze. De unde, totuși, 
marea diferență de scor 7 Din 
faptul că Dînamo joacă tot mal 
dezinvolt, tot mai bine, benefici
ind acum, realmente, de un lot 
numeros șl de valoare înaltă. E

2. CSM Sibiu

Meciul

STU-

TREI BARE
in2

0
teren foar-

A.S.A. TG. MUREȘ
S.C. BACĂU

Stadion Municipal ;
te bun, puțin alunecos în repriza 
a doua ; timp înnorat, ploaie u- 
șoară ; spectatori — circa 2 500. 
Șuturi 17—9 (pe poartă : 10—5).
Cornere : 4—4. Au marcat: ALBU 
(min. 14) și MUNTEAN (min. 62 
— din penalty).

A.S.A. : Vodă — Szabo, JENEI, 
Ispir, FODOR — DUMITRESCU 
(min. 38 Both), Bozeșan Omin. 70 
SOARE), L. POPA — Ciorceri, 
ALBU, Muntean.

S. C. BACAU : Mangeac — An- 
dri-eș. BORCEA, Arteni, Elisei — 
BURLEANU (min. 70 Iancu), TTS- 
MANARU, Adolf — Șoiman (mln. 
23 Penof), Bîșcă, Visicreanu.

A arbitrat în general bine A. 
Gheorghe (P. Neamț) ; la linie : 
M. Dragu (Galați) și M. Axente 
(Arad).

Cartonașe galbene : BOTH. 
La speranțe : 2—0 (1—0).

Cînd, in 
dicat scoru 
Victoriei, zi 
tul de egali 
nea, „bară* 
torii tîrgov 
la meciul V 
Vilcea (2—4 
bune : «Pa. 
pă“. Deși 
cu Rapid, î 
pierdut o 
grenajul ec 
cddentat), a 
solid la i 
atacurile tn 
periori \
prinși <
temică. Ei 
porizări, da 
periculoase, 
sea interce

Scorul a 
DACHE, tn 
nei pase pi 
care ratast 
min 10, ur 
37. Victoria 
propie, dar 
traatac rapl 
în min. 43. 
tn careul 
1—1. Reluar 
zadar ltd 
căzii de gt 
căd cel cai 
ducerea est 
mln. 59 : 
țlonează, M 
tr-o bară 
după egala

Cunosdnc 
Corvin ului 
numeroasei 
tabăra oas 
au absenta 
dintre 
Comăn 
cărora 
gescu șl ft 
ca „unspre 
mult de 1 
Hunedoara, 
lucrurile i 
scorul ni s 
ver. Oaspe 
clal prin 
atacuri tăi

parte a campionatului de rugby

UN DUBLU MECI
drept, că satisfacția diinamoviștl- 
lor a avut un caracter mal mult 
platonic, el pierzlnd locul prim 
din serie din cauza Imposibilită
ții desprinderii din „capcanele" 
Întinse de XV-le Litoralului șl 
drept urmare a cou.țraperforman- 
ței realizate in turul Întrecerii la 
Timișoara. Buzolenil au jucat 
ieri destul de bine șl doar o 
anume lipsă de încredere in for
țele proprii l-a privat " ■"*
facțli mai numeroase; 
eseu: aripa TUDOR, 
atac ou abilitate de 
Vlădilă; a transformat 
După pauză, BEZUSCU a mal 
reușit să înscrie pentru oaspeți 
din drop. învingătorii, am spu
neam, au prezentat un XV bine 
pus la punct (mulțl H consideră 
„numărul 1“ al campionatului !), 
înscriind opt eseuri: C. POPES
CU 4 (adevărat fenomen prin ra
piditatea șl decizia cu care ac
ționează o dată lansat tn cursă). 
TOFAN (2), DOJA șl PODARES- 
CU cite 1. (De menționat că toa
te Încercările au fost rodul u- 
nor faze bine concepute șt con
struite cu măiestrie, cu multe 
combinații „la mină" care plac 
marelui public.) PODARESCU (In 
zl bună) a transformat de șase 
ori, Iar TOADER, de două ori. 
învingătorii au prezentat forma
ția: Toader — Popescu, Lungu, 
Tofan, Aldea (Tutunea) — Podă- 
roscu, Paraschiv — Zafîescu, Ră
ducanu, Semen — Borș (Doja), 
Vereș — Bucan, Ion, Pașcu.

A arbitrat în general bine FI.

de satis- 
doair un 

lansat tn 
„demiul" 

A. DINU.

PENTRU TITLU
Zamfirescu, pe care l-am dori 
însă mai ferm lin Marea decizi
ilor.

Dimitrie CALUMACHI
UNI-M AȘ INI GRELE BUC. — 

VERS1TATEA TIMIȘOARA 
(6—3). Gazdele, motivate la maxi
mum de perspectiva salvării de 
la retrogradare (doar victoria le 
era uti'lă), au tnvins In cele din 
urmă la capătul unei partide 
confuze, presărată cu multe gre
șeli de ambele părți. Timișorenii 
au o echipă, incontestabil, mai 
humă, dar fără o angajare In joc 
mai decisă, fără o strădanie mal , 
mare a înaintării, satisfacțiile îl 
vor ocoli In continuare. Cele 15 
puncte ale partidei se datorează 
lui A. GHEORGHE — eseu* VA- 
CARU lip. + transformare, pen
tru gazde ; respectiv DOMO- 
COȘ 2 l.p. (una de la 50 m !). 
Arbitraj corect al lui șt. Rădu
lescu. (D.C.) ____

RAPID BUC. — POLITEHNICA 
IAȘI 4—4 (4—0). Flecare echipă
a Înscris cite un eseu, TOMA 
pentru bucureșteni; PARANTCI 
pentru ieșeni. A condus C- Stan
ca din Constanța. (N. TOKACEK, 
coresip.)

FARUL CONSTANȚA — ȘTIIN
ȚA BAIA MARE 14—3 (7—0).

HIDROTEHNICA FOCȘANI • — 
GLORIA PTT ARAD 6—3 (0—0).

In clasament : 1. FARUL 50 p, 
1. .Dînamo 50 p Sa egalitate de 
puncte a decis rezultatul direct: 
3—4 șl 7—1 pentru Farul), 3. Ști
ința Baia Mare 39 p etc.

CAMPIONATI
Camplona 

clism ale 
rula la CI 
de patru 
astăzi, con 
Cîmpulung 
în lungime 
parcurs de 
contratimp 
același tras 
curs de dc 
fondul, cu 
pe un drt 
trul orasu 
2000 m. pa 
mînlcă. fo 
Bran șl r< 
cătărărl dl 
cărui si B 
sirlle vor 
telului ftfu

DIVIîA i
In „man 

a Campio 
baschet n: 
trat urmă 
pa 1—6 : 
ICED CSȘ 
(51—43), r 
Farul CSȘ 
(51—20). D 
ua 91—107
Politehnica 
CSU Oțek 
Universital 
Napoca — 
91—88 (33-

Azi se 
In Capita. 
Rapid, de 
to area ord 
Rapid —



Șl PENTRU PUBLIC
STEAUA 5 (3)
F.C. BIHOR 0

SURPRIZA DE MARI PROPORȚII!

Stadion Steaua ; teren exce
lent în prima repriză; alunecos. 
Îmbibat eu apă, după pauză ; 
timp : soare, apoi ploaie ; spec
tatori — circa 16 900. Șuturi : 
22—5 (pe poartă : 11—2). Cornere: 
7—1. Au marcat: STOICA (min. 
15), PIȚURCA (min. 39,
— ultimul din 11 m), 
LESCU (min. 41).

STEAUA : Ducadam 
Stlngaciu) — IOVAN, ] 
CU, BELODEDICI, Weisenbacher
— Bălan, STOICA (min. 45 Go
ran), Boloni. Bărbulescu — MA- 
JARU, PIȚURCĂ.

F.c. bihor: Balazs — DLanu, 
Bucico, Brukenthal, Kiss (min. 
34 Drăghlci) — TAMAȘ, He (min. 
72 Harșani), Brumaru, Grosu — 
GEORGESCU, Ov. Lazăr.

A arbitrat " - - -
la linie : A. 
Ploiești) și 
Iul).

Cartonașe „_____
La speranțe : 2—5 (1—0).

83 șl 86 
BARBU-

(min.- 72
BUMBES-

foarte bine I. Coț ; 
Moroian-u (ambii din 
A. Porum boiu (Vas-

galbene : PIȚURCĂ.

tn min.cui s-a mal echilibrat,_ _____
54, la pasa lui Bălan, Grosu a 
șutat tn bară (primul _
oaspeților), pentru ca finalul să 
aparțină Stelei, care Juca pen
tru... Pițurcă. Șl PIȚURCA, după 
cftava ratări, avea să marcheze 
ta min. 83, dribllnd și portarul, 
șl In min. 86, din 11 m, clnd 
Bucico a alunecat și l-a faultat 
fără să vrea pe Pițurcă ta ca
reul mic.

șut al

Constantin ALEXE

, MAI ALES
VICTORIA
RAPID

Neîndoios, O surpriză de pro
porții pe „Centralul* din Bănie, 
rezultat care ar fl anulat pers
pectiva „celor 13“ la Pronosport. 
F. C. Olt s-a subordonat tot tim
pul ideii de a da marea lovitu
ră si finalmente a realizat-o, 
gratie unei evoluții peste aștep
tări. Startul partidei nu a fost 
cel previzibil, oaspeții nefăctnd 
deliberatul pas Înapoi în tenta
tiva unei „remize albe". Dimpo
trivă. el au avut Îndrăzneală o- 
fensivă, ceea ce la început a fost 
apreciat —se pare — ca un sim
plu foc de paie. Dar lată că tn 
min. 13 F. C. Olt Izbutește chiar 
să deșchidă scorul : acțiune a 
lui Crișan pe dreapta, urmată 
de un șut al lui Laurențiu, min
gea deviază din piciorul lui Ti- 
Iihoi pe partea opusă, de unde 
A. GEORGESCU o expediază pu
ternic jos, Ia colț. Ajunși tn si
tuația de a fl conduși, craiovenii 
se precipită, greșesc frecvent la 
construcție. chiar pase simple, 
mai intervine șl reacția specta
torilor. care taxează prompt 
cui apatic al favorlților lor. 
schimb. F. C. Olt devine 
mai sigură pe ea. manevrind 
bll ta toate zonele terenului, 
min. 19. Pena este la un... i_ „
de gol, dar sare contratimp la 
o Ideală centrare a Iul Crisan, 
Iar în min. 31 Cîrtu 
forța de a profita de 
Laurențiu.

La reluare, 
se remarcă 
de excepție, 
clu mingea 
mie din lovitură _____
25 m. Peste trei minute, ____
radă de efect a lui durea (a 
mal avut si alte asemenea In
tervenții) ta 
din 4 m. A doua lovitură

UNIV. CRAIOVA
F.C. OLT

1 (0)
2 (1>

REZULTATELE ETAPEI A 30-a

în min.

Jo
in 

tot 
! a-

In 
cap

nu are 
luftul Iul

48, Lung 
printr-o Intervenție 
scotind de la vln- 
expedlată de Eftl- 

llberă de ta 
o pa-

,capul* Iul Bleu, 
de

* <n 
i (i)

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp înnorat, favorabil ; specta
tori — circa 3 000. Șuturi : 23—17 
(pe poartă : 5—7). Cornere : 6 4 
Au marcat : IORDACHE (min. ÎS 
șl 78). CAȚOI (min. 50), LALA

AGTUrespectiv

«—4.

(min. 70),
(min. 43).

VICTORIA : ___ _  _
CAȚOI, Mirea, Săndoi — URSU, 
P. PETRE, Augustin — Mitracu 
(min. 64 LALA), IORDACHE, 
Glonț (min. 14 TTRCHUNICI).

RAPID : Mânu — Marinescu, 
Cîrstea, Rada, BACOȘ — Dumi
tru, Agiu (min. 59 Șt. Popa), 
GOANȚĂ, MINCU — Damaschin 
H (min. 32 Teodorescu), Manea.

A arbitrat bine G. Ionescu 
linie: 
Cto-țl __ ________ r_z.

La speranțe : 4—2 (1—1).

Zlotea Vlad,

----- ; la
P. Balaș și V. Alexandru 

din București).

ultimul apărător rapidist nu-I 
mal poate opri pe LAL.A să mar
cheze : 3-1. Șl, ta sflrșit, ta
min. 78 IORDACHE Iți răscum
pără ratările anterioare, stabilind 
scorul partidei Ia 4—1. Marea o- 
cazle a excelentului Goanță din 
min. 83 nu mal poate rezolva ni
mic. Victoria cucerește astfel Ra
pidului In acest campionat 3 din 
cele 4 puncte posibile (in tur : 
0—0 pe Giulești).

Aurel NEAGU

OBIȘNUITE
CORVINUL 
GLORIA

Stadion 
alunecos, 
— circa 
poartă : , ________
Au marcat : C ‘ ~“ *
MATEUȚ fmin. 28 șl 80)7 dUBTN- 
CIUC (min. 70). KLEIN (min. 77). 
respectiv PROFIR (min. 27).

CORVINUL : Ionlță 
MĂRGINEAN ’ 
clue), Strola, 
TEUȚ, Petcu, ______ _____
(mta. 79 Costăchescu), Cojocaru. 
VAETUȘ.

GLORIA : Lazăr — Socarl-cl. 
TICA, Mlrcea, Năstase — Balaur, 
Șumulanschi, Ghlzdeanu, CRA
MER — Profir, stan (mim W 
Stoica).

A arbitrat bine R. Matei î ta 
linie : N. Volnea șl Th. Ionescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : STAN. 
Ia speranțe : 3—0 (1—9).

5 (2)
1 (1)

Corvinufl ; teren ușor 
timp înnorat, spectatori 

5000. Șuturi : 17—11 (pe 
11—4). Corn ere : 14—1.

GABOR (min. 20),

Nicșa, 
(min. 62 Dubin- 

G. Badea — MA- 
KLHun - Gabor

de obicei In preajma careului ad
vers.

Primul gol al partidei .cade* in 
minutul 20, pe fondul unei ușoa
re superiorități a gazdelor : Văe- 
tuș este faultat In marginea ca
reului, lateral stingă, Kleln exe
cută lovitura liberă cu efect șl 
GABOR se Înalță și reia In pla- 
*A : 1—0. Peste numai trei mi
nute, Mateuț șutează puternic din 
afara careului, așa cum avea aă 
o facă de multe ori, dar Lazăr 
scoate de sub .transversală*. La 
unul dintre periculoasele raiduri 
ale oaspeților, tn min. 27 Șumu- 
lanschl trimite o excelentă pasă 
iul profir, care, de la 12 m, 
n Învinge pe Ionlță : 1—1. Dar 
bucuria oaspeților avea să fie de 
scurtă durată, pentru că In mi
nutul următor MATEUȚ expe
diază o .bombă* de la aproxi
mativ 25 m, balonul lovește stu
pul din dreapta al porții tal La
zăr șl intră tn gol t 1—1.

La reluare, dominarea gazdelor 
este la cote sporite, pe flancul 
sting .ștafeta* Kleln — Văetuș fă- 
etnd multe clipe grele apărării 
buzolene. Șl, ta interval de 10 
minute, gazdele mal Înscriu de 
încă trei ori : mln. 70 (corner 
Kleln, reluare din apropiere DU- 
BINCIUC), min. 77 (centrare Co
jocarii, „cap* KLEIN) șl min. >0 
(MATEUȚ pătrunde pe sttnga șl 
șutează de ta 12 m).

Mihai CIUCA

Stadion Central ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
11 000. Șuturi : 13—10 (pe poartă : 
6—7). Cornere : 9—3. 
CIRȚU (min. 60), 
GEORGESCU (min. 
PESCU (min. 59).

UNIV. CRAIOVA :
Negrilă, Tilihoi, Cioroianu (min. 
46 GH. POPESCU), Ungureanu — 
A. Popescu, Săndoi (min. 54 Mă- 
năilă), Irimescu — Bîcu, Cîrțu. 
Badea.

F. C. OLT : CIUREA — Lau
rențiu, Mihali MINEA, Matei — 
M. POPESCU, Le ța, EFTIMIE — 
CRIȘAN (min. 89 Despa), Pena 
(min. 88 M. Zamfir), A. Geor
gescu.

A arbitrat bine I. Crăciunescu; 
la linie : Gh. Constantin (ambii 
din Rm. Vîlcea) și I. Ciolan (Pi
tești).

Cartonașe galbene : A. POPES
CU, BADEA.

La speranțe : 1—0 (1—0).

A DIVIZIEI B
Au marcat : 
respectiv A. 
13). M. PO-

SERIA I

LUNG

în min. 59 : contraatac 
schimbare inspirată pe 
și M. POPESCU, venit 

șutează puternic In 
în

trăznet. 
Crișan, 
dreapta 
tn viteză, 
coltul lung. Decepție totală 
tribune, golul lui CIRȚU (min. 
60, pasă Irfmescu, Indecizie La- 
urențlu) 
coordonatele Jocului, dominat de 
oaspeți. In compania unei echi
pe care a fost doar... umbra sa. 
Pină in final, cite o ocazie ;

la o „Indlrec-

neschimbînd cu nimic

ta final,
Eftlmle (min. 69, 
tă* de la 14 m) și Badea (min. 
00. s-a dezechilibrat la 6 m de 
poartă).

Adrian VASILESCU

JOC VIU DISPUTAT, VICTORIE MERITATA
Punînd față în față două me

rituoase echipe din campionatul 
nostru, scăpate de orice griji în 
acest final de sezon, meciul din 
Trivale ne-a oferit, totuși, un 
Joc extrem de disputat șl destul 
de aspru, cu multe faulturi, ob
strucții șl cllnduri Intre Jucă
tori, care au dat de furcă arbi
trului. Dornică de revanșă după 
severa Infrîngere din toamnă, de 
la CluJ-Napoca, formația locală 
a atacat viguros încă din start, 
a dominat lungi perioade de timp, 
masîndu-și uneori partenera în 
propriul careu, dar foarte greu 
a reușit să creeze breșe în apă
rarea aglomerată, Judicios dis
pusă șl fermă a clujenilor. De 
abia tn min. 57, după o prelun
gită șarjă ofensivă, plteștenll au 
deschis scorul, prin IGNAT, 
care a reluat de Ia clțlva metri 
mingea tn plasă. Apc.1, eu șapte 
minute înainte de final, el au dat 
contur mal net meritatei lor vic
torii, BADEA executlnd Irepro
șabil lovitura de la 11 metri a- 
eordată Ia faultul tn careul oas
peților asupra Iul Ignat fpaircă 
mai clar dedt acesta fusese Insă 
dublul fault făcut de clujeni, tn 
propriul ior careu, asupra lui Bă
nuți șl, respectiv, Ignat, tn chiar 
primul minut al medului, dar — 
surprins de rapiditatea acțiunii — 
arbitrul nu a reacționat). înain
tea șl Intre aceste două goluri, 
portarul Tașfco a-a remarcat prin 
intervențiile sale de efect Ia șu
turile puternice și plasate ale Iul 
Ignat (min. TO), D. Zamfir (min.

2 (0)
0

F.C. ARGEȘ
„U* CLUJ-NAPOCA

Stadion „1 Mai*; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori
— circa 4 000. Șuturi : 17—5 (pe
poartă : 7—0)-. Cornere : 12—3. Au 
marcat : IGNAT (min. 57) și 
BADEA (min. 83, din penalty).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Volcu, 
STANCE, Ștefan, EDUARD — 
BADEA, Toma (min. 46 PANA), 
Bămiță (min. 60 Tănase) — D. 
Zamfir, IGNAT, Jurcă.

„U“ CLUJ-NAPOCA : IASKO
— Dobrotă, CIOCAN, Neamțu, 
Pojar — Poplcu (țmln. 81 Sabău), 
L. Moldovan, MUJNAI, Bucur — 
Fișlc (min. 4 Meszaros), Blro.

A arbitrat bine M. Constanti- 
nescu ; la Mnie : M. Stoenescu și 
D. Bollntlș 
ultimul cu 
raiduri.

Cartonașe 
TANASE.

La speranțe : 8—1 (1—1).
•

(toți din București), 
unele greșelii la of-

galbene : BUCUR,

42 șl 80) șl Pană (min. 69).
Fără Boeru șl Ctmpeanu n 

(indisponibili), pierzlndu-l apoi, 
prin accidentare, după numai trei 
minute de Joc, și pe Fișlc. studen
ții n-au mal avut sîmbătă sufi
cientă forță de contraatac, In 
duda remarcabilelor eforturi de
puse de M’iJnaL care a dat to
tuși mari emoții gazdelor ta fru- 
noasa Iul acțiune personală din 
min. 34.

Constantin F1RANESCU

DRIBLING DE DOUA PUNCTE
Vletorie la 

min. 88 era 
să se încheie la egalitate, min
gea expediată de ta aproape 
40 m de ploieșteanul Butufel In- 
tllnlnd „transversala*, după ce-1 
păcălise pe portarul V. Preda), 
care, Impulsionată de victoria de 
ta Tlrgoviște, din etapa trecută, 
s-a aruncat in atac din primele 
minute. Și, Intr-adevăr, In min. 7 
Carabageao este pe cale să des
chidă scorul, numai că balonul, 
expediat <Hn loviturii liberă de 
ta 17 m, tntttnește bara, revine 
ta teren și Lazăr șutează cu sete, 
dar .peste*. Șl etad nimeni nu 
se aștepta, ta un contraatac al 
oaspeților (mta. I), L SOLOMON 
II depășește pe Vergu, portarul 
Preda Încearcă să repare greșea
la fundașului, dar ploieșteanul 
știe să exploateze sHuațla șl în
scrie : 0—1. Jocul este alert (se 
Înregistrează tasă și foarte mul
te faulturi, de o parte și de cea
laltă), vllcenil se mențin In atac, 
dar Petrolul se apără organizat. 
De pildă. In mtn. 11 (mare oca
zie a Chimiei da a egala), Veri- 
geanu trimite balonul spre poar
ta goală, dar Pitulice apare ea 
din pămlnt șl degajează, eu ca
pul, de pe linia porții 1 Va fl 1—1 
tn min. 25, In urma unei „indi
recte* tn careul Petrolului : Ca- 
rabageac execută lovitura eu m>- 
iestria-i cunoscută Ia VERGU, 
care Înscrie eu capul, reparin- 
du-șl astfel greșeala de Ia golul 
din min. 8. „Alb-albaștrti* se 
mențin ta ofensiv#, dar Bica 
(min. 83) șl Ancuța (min. 40) 
greșesc de puțin ta centrările lui 
Tefespan, BUCA M v® taa revanșa 
insă in min. 43, eînd va marca 
un gol superb, după ee a trecut 
pe o distanță de 30 m, tnjlrlbllng, 
prin toată apărarea ploîeștenilor. 
Va fi totodată și golul victoriei, 
pentru că după pauză nu se 
va mal Înscrie nimic, ta eluda 
ocaziilor tal Teleșpan (min. W 
șl 60) șl Jkaran anin. 04), ta care 
oaspeții au răspuns prin Cr. Ene 
(min. 04 — salvatoare Interven
ție a lui Cireașă) șl amintita

limită a Chimiei (în 
dt pe-ad ca meciul

CHIMIA 
PETROLUL

2
1

(2)
(1)

Stadion „1 Mai“ ; teren foarte 
bun ; timp frumos, cald ; specta
tori — circa 8 000. Șuturi : 21—7 
(pe poartă : 8—4). Cornere : 7—1. 
Au marcat : VERGU (min. 25), 
BICA (min. 43), respectiv I. SO
LOMON (min. 8).

CHIMIA î V. Preda — Lazăr, 
Ba^no, CIREAȘĂ, CLncă — BICA 
^nin. 76 Io van), Vergu CARABA- 
GKAC — Teleșpan, Ancuța (min. 
W Sdrlete). VERIGEANU.

PETROLUL : Jipa — Coatân, 
BUTUFEI, PITULICE, P. Gușe — 
MOCA NU, O. Grigore, I. SOLO
MON — Iamandl (min. 57 Dră- 
gan), Nuță (min. 57 Clzmaru), 
Or. Ene.

Satisfăcător arbitrajul 
Cort (Medgidia) ; la 
Petrescu (Brașov) țrt 
(Constanța).

Cartonașe galbene : 
CR. ENE.

La speranțe : 3—2 (2—1).
•

Iul V.
Unic : R. 

Gh. PIrvu

BAȘNO,

^bară- a lui Butufel. Un succes 
muncit !

M’rrcea TUDORAN

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
C.S. BOTOȘANI 4—0 (1—0) : Vlad 
(min. 41), Nicolae (min. 55), Ll- 
biu (min. 62) și Duma (min. 90).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PO
LITEHNICA IAȘI 3—1 (0—0) :
Roșea (min. 53. 81 și’ 86), respec
tiv Constantin (min. 69).

DUNAREA ” ------- ---
METALUL PLOPENI 1—0 (1—0) : 
Tararache (min. 12).

C.F.R. PAȘCANI -----------
MIZIL 2—0 (1—0) I 
15) și Rotaru (min.

F.C. PROGRESUL
ARIPILE BACAU , _ .
Chiriță (min. 51), Petrache (min. 
53 din 11 m) și Drăgoi (min. 55).

DUNAREA CALARAȘI — CHI
MIA FĂLTICENI 2—1 (2—1) :
Bogatu (min. 40), Costea (min. 
45), respectiv Antoniu (min. 20).

OLIMPIA. RM. SĂRAT — OȚE
LUL GALAȚI 2—1 (1—0) : Stoica 
(min. 44). Niculciolu (min. 70), 
respectiv Ralea (min. 15).

C.S.M. SUCEAVA — F.CJM. 
DELTA TULCEA 2—0 (1—0) : Ga- 
fencu (min. 15 și 83).

F.C. CONSTANȚA — MINERUL 
VATRA DORNEI 5—0 (1—0) : Bu- 
duru (min. 4), Marinov (min. 57), 
"■**“7 l_i (min. 62), Iov&nescu

c.s.u. GALATI

— STEAUA 
Keresi (min. 
85).

BRAILA — 
3—0 (0—0) :

Popovici
(min. 71) și Purcărea (imln. 80). 

Relatări ' "
C. Rusu, Gh. Arsenie, V. Apostol^ 
N. Iorga, N. Constantinescu, T. 
Budescu, I. Mîndrescu și S. Nace.

OȚELUL GL 
Politehnica 
F.c. C-ța 
C.F.R. Pașcani 
Steaua Mizil 
Dun. (Jalați 
Ceahlăul P.N. 
Progr. Br. 
C.S.M. Sv. 
Olimp. Rm. S. 
Prahova CSU 
C.S. Botoșani 
Aripile Bacău 
Dun. Călărași 
Met. Plopenl 
Delta Tulcea 
Chimia 
Minerul V.D.

de la I. Tănăsescu,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

30 22 3 5 77-25
30 17 4 9
30 ÎS 6 11
30 13 6 11
30 15 2
30 14 4

3
4
6
6
5
3
7
7
4
0
5
3

14
13
12
12
12
13
10
10
11
13
10
7

13
12
13
13
12
12
13
14
13
13
15
17
15
20

47

40-40
34-38 
38-29 
38-34 
34-37
33- 38
34- 40
47-54
28-40 
46-41 
31-41
27-45 
21-62

32
31
30
30
30
29
29
27
27
26
26
25
17

(duminică
Tulcea —

ETAPA VIITOARE
8 iunie) î F.C.M. Delta _____
Dunărea CJS.U. Galați (0—1), Me
talul Plopenl — C.F.R. Pașcani 
(1—2), F.C. Constanța — Dunărea 
Călărași (1—1), Oțelul Galați — 
Minerul Vatra Dornel (ti—0), 

Suceava — Ceahlăul P. 
(’0—0), Politehnica liași — 
Bacău (1—1), Prahova 

Ploiești — Olimpia Rm. 
Sărat (0—3), Chimia Fălticeni — 
Steaua Mizil (1—3), CJS. Botoșani 
— F.C. Progresul Brăila (0—3).

C.S.M. 
Neamț 
Aripile 
C.S.U.

SERIA A Il-a
CARPAȚI MIRȘA — CHIMICA 

TIRNAVENI 5—2 (2—2) I Voiculeț 
(min. 21), Armeneanu 
Fățan (min. 48), Badea 
8. Marca (min. 78), 
Fodor (mim. 2), Oprișor

MECANICA FINA 
BUCUREȘTI — I.C.SJ.M. 
REȘTI 7—1 (3—0). Nlță (min. 13), 
P. Dumitru (min. 16 din 11 m, 
min. 38 șl 65), Marinescu (min. 
59), Dragne (min. 60), Hechetuș 
(min. 82), respectiv R. Gheorghe 
(min. 69).

I.CJJW. BRAȘOV — C.S. TÎR- 
GOVIȘTE 1—0 (0—0) : Ficu (min. 
80 din 11 m).

AJS. DROBETA TR. SEVERIN 
— SPORTUL MUNCITORESG 
SLATINA 0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (1—0) : Bo- 
eăzan (min. 43) șl Țîglartu 
(mip. 58).

ȘOIMn I.PA. SIBIU 
TUL REGHIN 0—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 0—4 (0—2) : Purdea (min. 
25), Bolborea (mln. 30), Petrescu 
(min. 70) șl FU Grlgore (min. 87).

SF. GHEORGHE — 
MUSCELUL CÎMPULUNG 2—2 
(2—1) : Rădulescu (mdn. 35), A- 
dorjan (min. 43) pentru IM AS A, 
Grlgorlu (min. 36), Boriceanu 
(mln. 75) pentru Muscelul.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
FLACARA AUTO MECANICA MO- 
RENI 1—0 (0—0) : Flrănescu
(min. 80).

I.M.A.S.A.

(min. 36), 
(min. 61), 
respectiv 
(min. 32).
STEAUA 

BUCU-

AVÎN-

Relatări de la M. Verzescu, N. 
ștefan, C. Gruia, S. Manafu, M. ------- D Br&Țacăl, Gh. Topîrceanu,
noiu, L. Briotă Și St. Gurgui.
1. FLACARA 30 18 7 5 35-18 43
2. C.S. Tîrgov. 30 16 8 6 46-20 40
3. Progr. Vulc. 30 14 9 7 54-26 37
4. I.C.I.M. Bv. 30 15 2 13 45-40 32
5. A.S. Drobeta 30 13 5 12 37-36 31
6. Carpați M. 30 14 3 13 47-47 31
7. Electroputere 30 13 4 13 63-44 30
8. Chimica 30 13 4 13 43-41 30
9. Gaz Metan 30 13 3 14 41-34 29

10. Tractorul 30 11 6 13 30-32 28
11. Automatica 30 12 4 14 36-46 28
12. Mec. Fină 30 10 7 13 46-46 27
13. Sp. Munc. 30 10 7 13 27-36 27
14. Avîntul 30 11 5 14 31-47 27
15. IM AS A 30 10 7 13 33-49 27
16. Șoimii Sibiu 30 9 8 13 40-46 26
17. Muscelul 30 11 4 15 35-45 26
18. ICSIM 30 8 5 17 23-59 21

VIITOARE (duminică
Automecanica

Șoimii I.P.A, Sibiu 
Chimica Tîrnăveni — Me- 

Fină Steaua București 
Progresul Vulcan Bucu- 

— Electroputere Craiova 
Sportul Muncitoresc Sla- 

• Avîntul Reghin

ETAPA
8 Iunie) : Flacăra 
Morenl ~ "
<0—V, 
canlcă 
(1-2), 
reștl 
fl-1), 
tina — Avlntul Reghin (0—3), ,
Automatica București — I.C.I.M. 
Brașov (0—2), I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — I.C.S.I.M. București 
(1—4), Tractorul Brașov — Car
ps ți Mlrșa (0—2), Gaz Metan Me
diaș — A.S. Drobeta Tr. Seve
rin (0—3), Muscelul Clmpulung — 
C.S. Tlrgoviște (0-4).

SERIA A lil a
— C.F.R. Tl- 

(0—0) : Miatov
AURUL BRAD

MIȘOARA 2—1 ,. . ___
(■min. 53) și Gavrilă (min. 86 din 
11 m), respectiv Truți (min. 70).

C.S. U.T, ARAD — C.I.L. SI
GHET 3—0 (2—0) : Chereghi (min. 
2), Csordaș (min. 16) și Bîtea 
(min. 75 din 11 m).

GLORIA BISTRIȚA — STRUN
GUL ARAD 3—1 (2—0) : Kortesi
(min. 21), Ilovan (min. 44), Flo- 
rea (min. 85), 
(min. 81).

MINERUL CAVNIC — MINE
RUL LUPENI 4—0 (3—0) : Iiin
(min. 2 și 42), Grun (min. 13) și 
Tasnadi (min. 81).

MUREȘUL DEVA — C.S.M. RE
ȘIȚA 2—1 (1—1) : Vidican (min.
1B), Tirchinici (min. 64 din 11 m), 
respectiv Alexandru (min. 18).

JIUL PETROȘANI — METALUL 
BOCȘA 5—1 (3—0) : Buzduga
(Clin. 7), Lasconi (m,in. 16), 
san (min. 29), Stana (min. 
Vancea (min. 85), respectiv 
man (min. 52).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 
MATURA ZALĂU 0—1 
Predeanu (min. 90).

MECANICA ORAȘTIE 
MARAMUREȘ BAIA MARE 1—0 
(0—0) : Vesa (min. 68).

OLIMPIA SATU MARE — UNI
REA ALBA IULIA 4—0 (1—0) !
SHaghi (min. 21 și 47 din 11 m și 
66), Sofran

Relatări

respectiv Duțu

Do-
53), 

Oti-

- AR
IO—0) i

F.C.

(min. 88).
de la Al. Jurcă, O.

(duminică

Berbecaru, I. Toma, M. Palcău,
L Jura, I. Zamora, I. Ghișa, I.
Skninie și Z. Kovacs.

1. JIUL 30 21 4 5 62-23 46
2. Maramureș 30 17 8 5 54-23 42
3. Gloria Bistr. 30 16 6 8 61-23 38
4. U.T.A. 30 16 2 12 47-38 34
5. Olimpia S.M. 30 13 4 13 49-35 36
6. C.S.M. Reșița 30 11 7 12 37-31 29
8. C.I.L. Sighet 30 13 3 14 34-43 29
7. Aurul Brad 30 13 3 14 29-38 29
9. Armătura 30 12 5 13 31-47 29

10. Min. Cavnic 30 13 2 15 43-43 28
11. Strungul 30 11 6 13 45-45 28
12. Mec. Orăștie 30 11 6 13 43-49 28
13. Met. Bocșa 30 11 6 13 41-54 28
14. Mureșul Deva 30 14 0 16 36-51 28
15. C.F.R. Tim. 30 11 5 14 34-39 27
16. Unirea A.I. 30 12 1 17 43-58 25
17. Înfrățirea 30 9 6 15 26-37 24
18. Mim. Lupeni 30 6 6 18 18-56 18

ETAPA VIITOARE
8 iunie) : Mureșul Deva —^Mine
rul Cavnic (2—4), Minerul Lu
peni — C.S. U.T. Arad (0—3), 
Aurul Brad — C.S.M. Reșița 
(0—2), Strungul Arad — înfrăți
rea Oradea (0—1), Unirea Alba 
Iulia — C.F.R. Timișoara (1—4), 
Mecanica Orăștie — Armătura 
Zalău (0—0), F.C. Maramureș 
Baia Mare — Gloria Bistrița 
(0—4), Metalul Bocșa — Olimpia 
Satu Mare (1—4), C.I.L. Sighet — 
Jiul Petroșani (0—5).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“DIN 1 
IUNIE 1986. EXTRAGEREA I 
57 63 28 65 ; EXTRAGEREA *

II-a : 14 73 46 40 ; EXTRAGE
REA a m-a : 2 45 50 66. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI 578.213 
lei, din care 18.383 lei. report la 
categoria 1.

---«"vvvvwvi

Biletele pentru meciul amical de fotbal ROMÂNIA — 
NORVEGIA; care se va desfășura pe stadionul .,23 August* 
din Capitală miercuri 4 iunie, cu începere de la orele 18, 
m pun în vânzare azi. 2 iunie, la următoarele case 
de bilete : agențiile Loto — Piața Kogăini ceanu. Loto — 
Văcărești, agenția Rapid din Gara de Nord, la stadioanele 
„Steaua*. „Dlnamo*, „Giulești*. „Progresul*. ,23 August* și 
patinoarul ti23 August*.

lntrucît pe bilete vor fi înscrise sectorul, rîndul și locul, 
publicul spectator este rugat să ocupe locurile indicate, con
diție necesară pentru a se asigura vizionarea și desfășurarea 
meciului în condiții optime.

Sînt valabile toate categoriile de legitimații-abonament eli
berate de Consiliul Național pentru Educație Fizică si Sport, 
cu viza pe anul 1986. Posesorii legitimațiilor de tribuna I 
vor ocupa locurile rezervate ta sectoarele 1 (intrarea prin 
Șoseaua lancului) si 44 (intrarea prin Bd. Muncii).

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
1 IUNIE 1986. 1. Ascoli —Sam- 
benedettese x ; 2. Cagliari —
Brescia 1 ; 3. Campobasso — 
Arezzo x ; 4. Cesena — Cremb- 
nese 2 : 5. Genoa — Bologna 2 5 
6. Lazio — Empoli x ; 7. Paler
mo — Lanerossi Vicenza x " 
8. Perugia — Catania x ; 9. Pes
cara — Monza 1 ; 10. Țriestina 
— Catanzaro 1 ; 11. Olimpia Rm. 
Sărat — Oțelul Galați 1 ; 12.' 
Electroputere — Flacăra Mo- 
renj 1• 13. I.C.I.M. Brașov — 
CE. Tlrgoviște 1. FOND TO
TAL DE CÎȘHGURI 813.191 let
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DINTRE CARE

NOU RECORD MONDIAL
LA iNĂLJIME FEMEI

DONAUESCHINGEN. 1 (prin 
telefon). întrecerile Campionate
lor Mondiale si Europene de 
haltere pentru juniori, desfășu
rate la „Donauhalle" din locali
tate. au continuat cu concursul 
la categoriile mari. In rîndul 
ultimilor participant la marea ■ 
confruntare internațională a ce
lor mai puternici sportivi a fi
gurat si un reprezentant al țării 
noastre Alexandru Kereki (cat. 
100 kg). într-o formă remarca
bilă, halterofilul dinamovist (an
trenor, Tudor Enuță), a între
git zestrea de medalii a de
legației României, cucerind pa
tru medalii de bronz (două la 
CM — total si smuls și două 
la CE în aceleași probe).

Astfel, participarea delegației 
tării noastre la CM si CE se 
încheie cu o remarcabilă per
formanță ; 15 medalii (8 de aur, 
2 de argint și 5 de bronz) In 
confruntarea celor mai valoroși 
tineri halterofili din Europa șl 
din lume. Succesul reprezentan
ților țării noastre este și mal 
valoros dacă luăm în conside
rație faptul că federația noastră 
a prezentat în concurs numai 
șase sportivi.

Referindu-ne la întrecerile ca
tegoriei 100 kg. unde au parti
cipat 15 sportivi, trebuie să 
spunem că, așa cum era de aș
teptat, ele au fost dominate de 
halterofilii bătrinului continent, 
situați pe primele locuri în toa
te clasamentele. Așa cum amin
team. reprezentantul țării noas
tre s-a prezentat într-o bună 
formă de concurs, reușind să 
cucerească patru medalii de

15 MEDALII

Alexandru Kereki

bronz : total CM si CE (357,5 
kg) d smuls CM si CE (167,5 
kg) — această ultimă cifră re
prezentând și un nou record na
țional de juniori (v.r. 165 kg, 
care U aparținea). Păcat că 
Alexandru Kereki s-a acciden
tat la un cot. în încercarea de 
a-șî egala propriul record 1a 
stilul aruncat (197,5 kg), pentru 
că el ar fi putut aduce în țară 
încă două medalii de bronz și 
la acest stil Iată clasamentele 
(TOTAL CM) : 1. Petar Stefa
nov (Bulgaria) 382,5 kg, 2. 
Nikolai Petrov (Bulgaria) 382,5 
kg, 3. Alexandru Kereki (Româ
nia) 357,5 kg ; SMULS : 1. Petar 
Ștefanov 170 kg, 2. Nikolai Pe
trov 170 kg, 3. Alexandru Ke
reki 167,5 kg ; ARUNCAT : 1. 
P. Ștefanov 212,5 kg, 2. N. Pe
trov 212,5 kg 3. Mihail Schubert 
(R.D.G.) 195 kg... 5. AI. Kereki 
190 kg. Clasamentele CE sînt 
aceleași.

Ion OCHSENFELD

• In cadrul tradiționalului con
cura al ziarului „Narodna Mla
dei**, 1» Sofia, Stefka Kostadi- 
nova a intrat In posesia recor
dului mondial la înălțime sărind 
(din a doua încercare) ștacheta 
ridicată ia 2.08 m. Reamintim că 
in urmă cu o săptămlnă. cu 2,07 
m. ea egalase recordul lumii, 
detinut din 20 iulie 1984 de com
patrioata sa. Ludmila Andonova.

• In cadrul reuniunii de la 
San Jose (S.U.A.), primul con
curs din ediția a doua a Mare
lui Premiu IAAF-Mobll, clteva 
rezultate 3 100 ml Ben Johnson 
(Canada) 10,01, Cart Lewis 10,18, 
Harvey Glance 10,20 ; 200 m : 
Lewis 20.1, Kirk Baptiste 20,1 ; 
400 m 1 Ray Armstead 45,42, 
Innocent Egbunlke (Nigeria) 
45.48. Michael Franks 45,79 ; 800 
m : Jose Luis Barbosa (Brazi
lia) 1:45,17, Earl Jones 1:45,52, 
Johnny Gray 1:45,05 ; 1 milă s 
Steve Scott 3:58,18, Charles Che- 
ruylot (Kenya) 3:58,32 ; 3000 m ; 
Eamonn Coghlan (Irlanda) 
7:48,8. Vincent Draddy 7:50,57 ; 
116 mg : Roger Kingdom 13,39, 
Tonic Campbeffl 13,50, Malcolm 
Dixon 13,57.

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT CU AUTORITATE»

TURNEUL INTERNATIONAL DE POLO [juniori]
Un categoric, reconfortant 

succes românesc în Turneul 
Internațional de polo pen
tru juniori, organizat, timp de 
trei zile, de F.R.N. în bazinul 
bucureștean Dinamo, 
zentativa noastră, 
tigătoare a Concursului 
tenia, și-a 
perîoritatea, 
posibilități 
clare, acumulînd 
în clasamentul 
golaveraj 
a fost urmată de formațiile 
Bulgariei 4 p, Ungariei 2 p, 
Cehoslovaciei 0 p.

în reuniunea de sîmbătâ, 
România — Cehoslovacia 19—8 
(5—1, 4—3, 5—1, 5—3), după un 
joc controlat în permanență de 
tinerii noștri poloiștl. Ei s-an 
arătat mai buni la toate ca
pitolele, organizînd o defen
sivă agresivă, atacînd și con- 
traatacînd rapid, cu nume
roase combinații de efect. 
Fruth a marcat 6 goluri, B. 
Tufan 4, Balanov, Grancerof, 
Zaharia cîte 2, Olaru, Geantă 
și Chlru cîte 1, punctele for
mației cehoslovace fiind rea
lizate de Henkrick 3, Raid 2, 
Veszelits, Kalinka, Tereska.

Repre- 
dublă cîș- 

Prie- 
concretizat su- 

incontestabilele 
prin trei victorii 

6 puncte 
final, cu un 

excelent. 53—21. Ea

7
Arbitri : A. Witzke (R.F.G.) — 
N. Lalov (Bulgaria).

Bulgaria — Ungaria 9—8 
(2—2. 2—2. 2—6. 3—4). A fost 
cel mai disputat meci al tur
neului, majoritatea compo- 
nenților 
dovedlndu-se buni 
S-a jucat cu multă 
ambele părți, șansa 
rind combatantelor 
a condus cu 4—2 In 
pentru ca o anume 
competițlonală In plus a echi
pei bulgare să fie, tn cele din 
urmă, decisivă. Au marcat 
Andreer 4, Hadjiev 2, Tanov, 
Ivanov, Tvetcov (B), Peter 2, 
Varga, Kiss, Csanyi, Pellei, 
Berkl, Martinovlcs. Au condus 
P. Mathloudakis (Grecia) 
V. Golan (România).

Duminică, România — 
gârla 18—8 (3—2, 7—4, I
5—2), Primul „sfert" a 
vut o notă de echilibru, 
măsura trecerii timpului, 
niorii români au frînt tot 
limpede tndlrjlta opoziție 
versă. Orădeanul Csakl 
o frumoasă revelație tn lotul 
nostru — a „închis** bine poar
ta, Angelescu, Tufan, Grance- 
rof șl ceilalți au recuperat ba-

majoritatea 
celor două formații 

înotători, 
ambiție de 
a sur îs pe 

(Ungaria 
min. 9,19), 
experiență

si

Un- 
3—0, 

a- 
Pe 

, ju
rnal 
ad-

A LUAT SFIRȘIT BALCANIADA DE VOLEI
telefon). tnPATRAS (prin 

ultimele zile ale Campionatelor 
Balcanice de volei reprezentative
le feminine si masculine 
mâniei au disputat cîte 
Intîlnlrl.

In cel mal important 
feminin. desfășurat în 
Arta, echipa României a ______
ne cea a Bulgariei, într-un meci 
decisiv nentru stabilirea campi
oanei balcanice, ambele fqrmatil 
fiind neînvinse plnă la această 
confruntare. Din păcate, volei
balistele noastre n-au reușit să 
ne ofere satisfacția așteptată. 
Victoria finală a revenit clar re
prezentativei Bulgariei — cu sco
rul de 3—0 (9, 9, 5) — care 
devine astfel campioană balcani
că absolut meritat, ea fiind la 
ora actuală o formație tînără. 
cu o forță de atac redutabilă 
(gratie în special excelentei ri
dicătoare Crasimira Manolova), 
prin trăgătoarele Svetlana Petrova 
61 Emilia Pașova. La atacurile 
acestora, după scheme perfect 
Însușite, reprezentantele noastre 
n-au reușit să opună rezistență, 
în principal datorită blocajului 
aproape inexistent : slab șl ran
damentul coordonatoarelor. In 
acest meci derby, formațiile — 
bine arbitrate de O. Tunger 
(Turcia) șl C. Ladas (Grecia) — 
au fost : ROMANIA — Doinita 
Dimofte, Mirela Popovlclu. Spe
ranța Gaman, Daniela Dinlcă. 
Felicia Popescu, Eugenia Cotes- 
cu (au mal jucat Otilla Szentko- 
vics. Dana Cosoveanu. Cristina

aie Ro- 
două

Joc. la 
orașul 
întîlnlt

Anton) ; BULGARIA : Crasimlra 
Manolova. Emilia Pașova. Sve
tlana Petrova. Mila Doseva, Pen- 
ka Lateva Valentina Ilieva.

tnvlngtad apoi 
Turciei cu 3—1 (—14, 
echipa României a 
de a patra victorie, 
cui
1. BULGARIA
2. România
3. Albania
4. Iugoslavia
5. Turda
6. Greda

Comportarea 
masculine de 
două partide 
deDarte cea așteptată. Jucînd. în 
general, sub valoarea lor. fără 
ambiție am spune. voleibaliștii 
noștri au pierdut ambele parti
de susținute. Mai întîl cu repre
zentativa Bulgariei, oare a învins 
cu 3—0 (12, 14, 15).

Cu excepția lui Mina — care a 
muncit pînă la epuizare — cei
lalți au fost sub valoarea lor, 
superfidali, stereotipl în atacuri 
care se opreau în blocaje și se 
transformau în... puncte pier
dute. Aceeași echipă, cu aceiași 
Jucători, a pierdut din nou. după 
o prestație Ia fel de lipsită de 
ambiție (Mina a cedat și el, 
obosit din ajun), cu atacuri care 
se opreau de regulă In blocajul 
tnaltilor jucători Iugoslavi și un 
foc chinuit : Iugoslavia — Româ
nia 3—0 (7, 7, 7) șl astfel tit
lul revine Iugoslaviei — efectiv

doi. Clasament
5
5
5
5 2
5 1
5 1

reprezentativa
io. 4, 8). 

realizat cea 
ocuplnd lo- 
final :
5 0
4
3

1
2
3
4
4

P 
p 
P
P 
p 
P

reprezentative! 
volei în ultimele 
n-a fost nici pe

tă-ioane, declanșînd acțiuni 
ioase, multe dintre ele Înche
iate cu goluri spectaculoase. 
De remarcat că din min. 13 
pînâ in min. 26 tabela s-a mo
dificat numai In favoarea e- 
chipei antrenate de AL Bă
diță și E. 
mai eficace 
dit Fruth, 
din nou, de 
țlt primul loc In clasamentul 
golgeterilor cu
Veszellts, ambii cu cîte 12 go
luri), secundat 
activul Geantă 
punctelor fiind
Angelescu 4, Zaharia, Balanov, 
Chlru, respectiv Csanyi 2, 
Toth 2, Kiss, Pellel, Peter, Sza
bo. Au arbitrat A. Witzke — 
N. Lalov.

Bulgaria — Cehoslovacia 
13—7 (3—2, 5—2, 2—1, 3—2).
Mai siguri, mal penetranțl, 
jucătorii bulgari s-au impus cu 
suficientă autoritate, prin 
golurile înscrise de Țvetcov 
5, Ivanov 2, Hadjiev 2, Țanov 
2, Demlrev, Panaitov, de par
tea cealaltă punctînd Veszellts 
5, Hedvig 2. Arbitri : P. Ma- 
thloudakis — V. Golan.

Geo RAEȚCH1

Georgescu— Cel 
jucător s-a dove- 

care a înscris, 
6 ori (el a impăr-

cehoslovacul

de foarte
5, restul 

reușite de

cea mai bună echipă în actuala 
ediție, cu joc frumos, combina- 
tiv. In forță, cu Jucători foarte 
valoroși • Causevic, Petrovlc șl. 
mal ales. Malevic. Meciul, după 
care renrezentativa noastră a 
ocuDăt locul HI în campionat, a 
fost arbitrat bine de A. Ira 
(Turcia) — K. Mar,-ari tis (Gre
cia). Formația României — 
Păduretu (Manole), Mina (Dră- 
eușln). Solea (Ferariu), Pralea 
(Teleagă), Dascălu (Schoberl). 
Constantin. Consemnlnd șl_ ulti
mul rezultat : Bulgaria 
3—0 (14, 9, I), 
final :
1. IUGOSLAVIA
t. Bulgaria 
I. România
4. Grecia
5. Turcia

Greci»
iată clasamentul

'440
4 3 1

4 2 2
4 1 3
4 0 4

Modesto FERRARIN!

12: 2 8
8:3 7 

8: 7 «
5:10 5
2:12 4

P 
P
P 
P
P

SURPRIZA LA
La Campionatele Internationale 

de tenis ale Franței, ce se des
fășoară la Paris, tînârul jucător 
sovietic Andrei Cesnokov a fur
nizat o mare surpriză, eliminln- 
du-1 cu 6—2. 6—3, 6—2 pe sue
dezul Mats Wilander, câștigătorul 
ediției trecute a turneului.

Alte rezultate din tururile II 
și IU : Jalte — Clavet 6—0. 6—1, 
6—3 ; Noah — Luna 4—6. 7—6,
6— 4. 6—3 ; Vllas — Gunnarsson
7— 6, 6—2. 3—6, 6—1 : Kriek —
Mattar 6—4, 6—4. 3—6. 2—6. 6—3;

TURNEUL INTERNATIONAL DIN CAPITALA
Cea de a 25-a ediție, jubi

liară, a Turneului internațio
nal de șah al României. în
cheiată ieri tn Capitală, a stat 
sub semnul unei nete domi
nări a reprezentanților țării 
noastre, care au ocupat pri
mele locuri in clasamentul fi
nal. învingător, tînărul maes
tru internațional Constantin 
Ionescu, cu 3 puncte (6 victo
rii, 4 remize, o Infrîngere) cu- 

de-a lungul celor 11 run- 
confirmîndu-șl Încă o 
prezența printre frun- 

șahului nostru. în urma 
sa, la o jumătate de punct, 
fostul campion național Ovl- 
diu Foișor și maestrul sovie-

Constantin Ionescu, tn timpul 
unei partide din eoncuri 

Foto ; Gabriel MIRON

ULTIMELE STARTURI

tic Iuri Dohoian, departajați in 
această ordine prin coeficien
ții Sonneborn. Iar al treilea 
clasat dintre români, toți 
aparținînd tinerei generații 
șahiste, este Adrian Negulescu, 
fostul lider și animator necon
testat al luptei in prima 
a turneului.

Rezultatele ultimei 
au fost următoarele: 
gescu — Gauglitz 1—0, 
welko — Remon 1—0, remize 
D. Oltean — Urzică, Dohoian 
— Foișor, Ionescu — Negules
cu, L. Oltean — Lupu. în 
partida Întreruptă din runda 
penultimă, Negulescu a fost 
învins de Hawelko.

Clasamentul definitiv : L 
Constantin Ionescu (România) 
8 puncte (din 11 posibile) ; 2. 
Ovidlu 
P î 3.
7.5 p; 
lonia) 
lescu (România) 6,5 p ; 6. Do- 
rel Oltean (România) 6 p ; 7. 
Gernot Gauglitz (R. D. Ger
mană) 4,5 p ; 8—10. Sergiu
Lupu, Vasile Georgescu și Au
rel Urzică (toți România) — 
4 p ; 11—12. Remon Adelquta 
(Cuba) șl Llviu Oltean (Româ
nia) — 3,5 p.

Norma de maestru Interna
țional în acest concurs a fost 
de 7 puncte. Au arbitrat, cu 
deosebită 
Matei șl

parte

runde 
Geor-

Ha-

Foișor (România) 7,5 
lari Dohoian (U.R.S.S.) 
4. Marek Hawelko (Po- 
T p ; 5, Adrian Negn-

competență, Anghel 
Haralambie Cantlca.

Radu VOIA

ALE ȘAHISTELOR
Un finiș mai puțin bun au 

avut reprezentantele șahului 
nostru In cadrul întîlnlril In
ternaționale amicale femi
nine România — Polonia, 
desfășurată la Buziaș. Echipa 
oaspe a remontat din handi
cap, adjudecîndu-șl ultimele 
două tururi cu același scor 
(3,5 — 2,5). Totuși, formația 
țării noastre păstrează un a- 
vans suficient de puncte, care 
ii asigură o victorie cu 20—16, 
in rezultatul final.

Din echipa română cele mai 
bune evoluții le-au avut Mar
gareta Mureșan și Ellsabeta 
Polihroniade, cu cite 4,5 p 
(din 8), urmate de Viorica 
Ionescu — 4 p. La poloneze, 
performeră a fost Uliana Les- 
ner - 5 p.

S-au jucat șl șase parti-

junioare,de între 
toarele rezultate ; 
nescu — Anna 
0—3, Luminița
Anna Smigielska 1,5

★
HAVANA, 1 (Agerpres) — In 

runda a 7-a a turneului Inter
national feminin de șah de la 
Havana, maestra română Dana 
Nutu a cîștigat la cubaneza Ma- 
rlsela Palao. Ioseliani a învins-o 
pe OlakaL Ramon a obținut vic
toria In partida cu Zalteva. Iar 
Armas a Întrerupt tn poziție 
defavorabilă la Brustman. tn cla
sament conduce Nana Ioseliani 
(URSS). cu 5,5 p. urmată 
Dana Nutu (România) — 5 
Makal (Ungaria) — 4 p etc. 
turneul masculin se menține

cu urmă- 
Luiza Io— 
Smigielska 
Radu — 

1,5.

de
In

. li
der argentinianul Carlos Paler
mo — cu 7 p, după 9 runde. 
Dan Bărbulescu. care în runda 
a 9-a a remizat cu Rodrlguez, 
ocupă locul 7, cu 4,5 p.

In meciul inaugural al turneului linal al C. FI.

ITALIA BULGARIA 1-1 (1-0)
Slmbătă seara, pe stadionul Az

teca din capitala Mexicului, s-a 
desfășurat festivitatea de deschi
dere ■ celei de a XHI-a ediții 
a turneului final al Campiona
tului Mondial de fotbal. Partida 
inaugurală (după cum se știe, tn- 
ceplnd din 1974, F.U.A. a decis 
ca meciul de deschidere să opună 
campioana mondială en titre li
nei partenere din grupă) a opus 
selecționatele Italiei (deținătoarea 
titlului) șl Bulgariei. întâlnirea 
s-a terminat la egalitate, 1—1 
(1—0), prin două splendide goluri 
înscrise de *..........................
din voieu, 
Strakov i 
lovitură i 
cu vin tul
pentru 
de 
nai . . .
.In ciuda rezultatului care nu 
reflectă, cred, fizionomia exactă 
a partidei, slnt mulțumit din mal 
multe motive de echipa mea. Mal 
tnttl, in planul condiției fizice. 
Apoi, jocul nostru colectiv a fost 
superior partenerilor și, in fine, 
pentru numărul mai mare de o- 
cazil pe care nl le-am creat**. 
Ivan Vuțov : .Cert, n-a fost un 
med mare, dar trebuie ținut cont 
de presiunea unul meci de des
chidere. A realiza un meci egal 
Împotriva campionilor lumii nu 
poate fi declt satisfăcător pentru 
mine. Echipa a avut meritul de 
a nu se descuraja după golul pri-

Altobelli (min. 44) 
apropiere, șl 

prlnlr-o 
Să dăm 
antrenori 

meciul 
fi

din
(min. 85), 
de cap. 
celor do!

_ _ a caracteriza _
deschidere a turneului 
..Mexic '86**. Enzo Bearzot :

mit chiar in mln. 44. Împotriva 
Argentinei vom juca 
victorie**.

Formațiile, ITALIA 
Bergoml, Vlerchowod, 
brlnl — De Napoli, 
Gennaro, Conti (Vlalll, mln. 66) 
— Galderisl, Altobelli ; BULGA
RIA : Mihailov — Zdravkov, Di
mitrov, Arabov, A. Markov — 
Sadkov, Slrakov, Ghetov, Gospo
dinov (Jellaskov, mln. 74) — Is- 
krenov (Kostadinov, mln. 65), 
Mladenov. A arbitrat : E. Fred- 
riksson (Suedia).

JOAO HAVELANGE, REALES

altfel,

: Galii — 
Sclrea, Ca- 
Bagnl, Dl

ROLAND GARROS
Forget — Jelen 6—1. 6—1, 6—2 ; 
Fleurian — Canter 3—6, 2—6. 
7—5. 7—5, 7—8; Lendl — Minlussi 
6—1. 6—1, 6—2. In turneul femi
nin. jucătoarea bulgară Katerina 
Maleeva a învins-o cu 7—6, 6—0 
pe americana Terry Phelps. Car
ling Bassett a dispus eu 6—4. 
2—6. 6—0 de Mercedez Paz, iar 
Helena Sukova a cîștigat cu 
6—4 6—4 partida eu Tine Larsen. 
Navratilova — Porwlck 6—3. 6—3: 
Garone — Garrison 6—2, 6—2 : 
Rinaldi — Fairbank 6—1, 6—2.

PREȘEDINTE Al f. I. E. A.
CIUDAD DE MEXICO (A- 

gerpres). — Cu prilejul Congre
sului Federației Internaționale de 
Fotbal (FIFA;, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat la Ciudad de Me
xico în preajma 
al Campionatului 
Havelange a fost 
ția de președinte 
care cuprinde în 
derații naționale 
de ani, Joao Havelange se află 
la conducerea FIFA din anul 
1974. în cursul aceluiași congres, 
s-a decis ca la Jocurile Olimpice 
să poată participa jucătorii eu
ropeni și sud-americani care au 
fost prezenți în preliminariile 
„Cupei Mondiale", dar nu și cel 
selecționați la turneul final. Pe 
de altă parte .....................
punerea ca, 
la Olimpiadă 
doar jucători

PROGRAMUL ZILE!
GRUPA A, la Ciudad de Me

xico : Argentina — Coreea de Sud;
GRUPA C, la Irapuato: U.R.S.S. 

— Ungaria ;
GRUPA F. la Monterrey : Po

lonia — Maroc.
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIE!

turneului final 
Mondial, Joao 

reales în func- 
al acestui for, 
prezent 158 fe- 
în vîrstă de 73

a fost admisă pro- 
Inceptnd din 1992, 
să poată participa 
pînă la 23 de ani.

Aseară, la Guadalajara. in 
grupa D : BRAZILIA - SPANIA 
1-0 (0—0). A marcat Socrates 
(min. 62).
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