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ECHIPAJELE NOASTRE AU DOMINAT
MAJORITATEA ÎNTRECERILOR

Campioana olimpică Tecla Borcânea — de trei ori victorioasă in 
recenta Regată Internațională Pitești Foto : T. VASILE

Baza nautică Bascov din Pi
tești — mereu mai frumoasă, 
mai bine dotată — a fost, sim- 
bătă si duminică, gazda unei 
atrăgătoare întreceri nautice : 
Regata Internațională Pitești 
la caiac-canoe. Competiția a 
reunit sportivi si sportive din 
sânte tari — Bulgaria R.P. Chi
neză. Cuba, Polonia Ungaria. 
U.R.S.S. sl. bineînțeles. Româ
nia — si a Drogramat. in două 
discutate reuniuni, clasicele oro- 
be olimpice pe 500 si 1 000 m. 
A fcfst o regată dominată de 
echipaiele României, o întrece
re bine organizată de federa
ția de resort, cu spriiinul fac
torilor cu atribuții în sport din 
județul Argeș,

Aurel Macarencu. de două 
ori medaliat cu bronz la ulti
mele Campionate Mondiale, s-a 
impus cu autoritate in finalele 
de canoe simplu. Uneori, desi
gur. poți cîstiga fără a con
vinge. Tînărul nostru canoist 
a convins însă că este un tna- 
re performer, o „speranță de 
aur“ la viitoarele C.M. din 
august, de la Montreal

Clasamente. CI — 500 m : 1.
A. Macarencu (România) 1 :59.6.
2. Jan FInczura (Polonia) 2:01.4.

3. Istvan Kaman (Ungaria) 2:02,0; 
CI — 1 000 m : 1. A. Macarencu 
4:09.1. 2. Jan Pinczura 4:11,7. 3. 
Serghel Osadcii (U.R.S.S.) 4:14.3.

O evoluție bună a avut si 
Tecla Borcănea. campioană o- 
limpică la Los Angeles. In a- 
ceastă regată ea a luat startul 
in toate cele trei probe de ca
iac fete — 500 m, urci nd în 
toate pe prima treaptă a po
diumului de premiere. Așadar, 
întreceri feminine dominate de 
caiacistele noastre, mai bine 
pregătite, mai cu aplomb in a- 
cest concurs.

Rezultate : K 1 — 1. T. Bor
cănea (România) 2:02.7. 2. Lumi
nița Munteanu (România) 2:04.6, 
3. Ana Larie (România) 2:04.8 : 
K 2 — 1. România (Borcânea, 
Ciucur) 1:51.0 2. România (Larie. 
Munteanu) 1:54,0, 3. România (Me
de ide. Vlăsceanu) 1:55.0. 4. Bul
garia (Gollshewska. Georgteva) 
' :55.9 ; K 4 — 1. România (Bor
cănea. Munteanu. Larie. Ciucur) 
1 :40.6, 2. România (Marlnache, 
Burl. Eseanu. Nițu) 1:42.5.

Ionel Constantin si Nicolae 
Fcodosei. campioni mondiali la

Vnsile TOFAN
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PATRU ÎNOTĂTOARE DIN ROMÂNIA, 
PERFORMERE ALE SEZONULUI MONDIAL

• Campionatele Naționale încep joi. In Capitală
șl promit întreceri

Nici o altă ediție a Campiona
telor Naționale de înot nu a 
stârnit un asemenea interes în 
lumea natației noastre ca’ între
cerea ce debutează joi la Bucu
rești. Argumentele în sprijinul 
afirmației sînt limpezi : crono- 
metrele s-au oprit în prima 
parte a lui 1986 la cifre egale 
cu performante de rezonanță in
ternațională. iar aceasta nu 
pentru unul-două ..vîrfuri" ale 
foarte importantei discipline o- 
limpice. acum puțind vorbi de 
un grup (realmente valoros) de 
aspirante la pozițiile de frunte 
ale marii competiții din acest 
an — Campionatele Mondiale 
din august, de la Madrid. După 
cum există speranțe, la propriu 
și la figurat, pentru ..europe
nele" de juniori, din Berlinul 
Occidental, sau Concursul Prie
tenia, de la București...

Sezonul precedent a fost în- 
tr-adevăr favorabil pentru îno
tul românesc. Tabelul celor mai 
bune rezultate mondiale din pe
rioada 1 decembrie 1985 — 25 
aprilie 1986 centralizat sub egida 
..Speedo", include prezente ale 
sportivilor noștri în topurile a 
13 probe (11 feminine), iar con
cursul international de la Bra
tislava, de săptămîna trecută, a 
adus alte elemente de referință.

Cu cine să începem ? Fiecare 
din grupul de care aminteam 
are realizări remarcabile. De a-

de înaltă valoare
ceea, apelăm La un criteriu de 
necontrazis, cel cronologic. Cu 
acel 4:44,54 înregistrat în fe
bruarie, la Berlin, băimăreanca 
Noemi Lung se află în fruntea 
listei întregii perioade mențio
nate, în proba-probelor. 400 m 
mixt, urmată la aproape 0 se
cundă de celebra Kathleen Nord 
(să nu uităm, eleva lui Gheor- 
ghe Dimeca a întrecut-o pe 
sportiva din R.D.G. la aceasta 
acasă), pentru ca, pină la re
zultatele sportivelor americane, 
canadiene, australiene etc. să 
mai fie alte două înregistrări a- 
le... româncei (4:47.46 si 4:48.30)! 
Pe cele patru lungimi de bazin 
olimpic ln procedeul-procedee- 
lor, Noemi deține al șaptelea 
timp (2:18,64), iar de reținut 
sînt si progresele ei la probe ca 
400 liber sau 200 bras.

între cele mai rapide înotă
toare din lume se află Tamara 
Costache. La 50 m liber, spor
tiva pregătită de Mihail Gothe 
este a dona performeră a sezo
nului de referință, cu 25,69. de
vansată — șapte sutimi — de 
Kristin Otto (R.D.G.), în fata 
căreia a obținut tjeunăzi, la 
Bratislava, o foarte frumoasă 
(stimulativă !) victorie. Ploies-

Pe Stadionul

Proletari din toate țările uniți-vă I

Anca Pătrășcoiu

teanca s-a menținut la un ni
vel înalt, prin 25.8 și 25.9. apoi 
prin 25.96, înregistrat de ea în 
două rînduri. Tamara are o po
ziție excelentă si in topul ..su
tei". Cu 56,28 (al patrulea re
zultat), plus 56,65 și 56,79.

Procedeul care a adus natatiei 
românești medalii la cele mat

Geo RAETCHI

(Continuare ta pag a 4-a)

„23 August"

Turneul final ai Diviziei A feminine de volei CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

ÎN MECI 
IA LIMITĂ

Cea de a doua reuniune din 
cadrul ultimului turneu al 
grupei întîi valorice a Diviziei 
A feminine de volei. turneu 
găzduit de Sala Dinamo din 
Capitală, a cuprins si două par 
tide-derby.

în deschiderea programului 
s-au intilnit in meci* direct 
pretendentele la locul 4. CSM 
Libertatea Sibiu si Flacăra Ro 
șie București, performerele zi
lei precedente, cind ambele au 
învins pe primele clasate. Par
tida dintre ele a dat loc unei 
dispute extrem de interesante, 
adesea spectaculoase. Aceasta 
și datorită atuurilor diferite de 
care dispuneau cele două sex
tete. Pe de o parte, forța su
perioară de atac și la blocaj 
a sibiencelor, pe de altă parte 
jocul combinativ în viteză rea 
lizat la fileu de bucureștence 
și mobilitatea lor superioară în 
linia a doua.

în cele din urmă echipa si- 
biană a obținut victoria cu
3—1 (—11, 14, 11, 11). Partida 
începuse neașteptat de favora
bil sibiencelor care pe servi
ciile puternice ale Ancâi Ște
fan s-au distanțat la 7 pun
cte (7—0, 8—1). Bucureștencele 
n-au întîrziat să riposteze 
printr-un joc splendid in apă
rare și de mare inventivitate 
în atac (gratie inteligentei sa
le coordonatoare. Corina Ol
teana) șl, spectaculos, balanța 
s-a înclinat clar în favoarea 
jucătoarelor de la Flacăra Ro
șie. în următoarele, disputa a 
fost echilibrată, cu alternări’de 
avantaje și cu finaluri noro
coase pentru elevele lui Ma
rius Gheorghită care au câști
gat în prelungiri. Iar în cel 
de-al 4-lea set, ultimul, Mire
la Popovîciu și coechipierele 
s-au dovedit mai rezistente și 
mai decise. Arbitrii N. Găle- 
șeanu și M. Nicolau au con
dus foarte bine echipele, CSM 
LIBERTATEA — Daniela Măr
ginean, Mirela Popovîciu, An
ca Ștefan, Doina Bischin,

DERBY, DINAMO ÎNVINGE
PE C. S. U. - /. M. N. GALA ȚI

Atac al sibiencei Mirela Popoviciu. Blocaj prompt al jucătoarelor 
de la Flacăra, dar ineficient. Foto : Aurel D. NEAGU

Carmen Bobe, Anca Beșta ; 
FLACĂRA ROȘIE — Corina 
Olteanu, Viorica Niculescu, 
Nicoleta Stanciu, Cristina An
ton, Niculina Bujor, Viorica 
Birsășteanu (Doina Chirie, 
Mihaela Ivan).

Meciul cel mai așteptat, 
derby-ul Dinamo — C.S.U.-
I.M.N. Galați 3—2 (6, 10, —8, 
—10, 11), a oferit o dispută ex
traordinară, de mare angaja
ment și ambiție, ambele echi
pe știind că cele două puncte 
înseamnă mult în lupta pen
tru titlu. Dinamovistele au 
început ca și în prima zi în 
forță, mizînd mai ales pe 
serviciul dificil, pe blocaj 
și, avînd în vedere faptul că 
partenerele nu le puneau de
loc probleme la preluare, 
pe construirea atacului în 
viteză, cu combinații. Astfel, 
Dinamo a dominat clar prime
le două seturi și a condus în

Aurelian BREBEANU 
Modesto FERRARiNI

(Continuare in pag 2—3)

S-AU încheiat întrecerile cicliștilor
<• V. Mitrache — pe primul loc la semifond • Rutierii dinamoviști

an ciștigat toate
Desfășurată pe un timp splen

did si intr-o bună organizare 
(asigurată de A. S. Muscelul), 
ultima probă din cadrul Cam
pionatelor Naționale de ciclism 
— semifond 60 km — a oferit 
celor peste 10 000 de spectatori, 
prezenți de-a lungul traseului 
ales în centrul orașului Cimpu- 
lung-Muscel. un spectacol spor
tiv deosebit. în prim-plan s-au 
aflat, din nou, sportivii dinamo- 
viști care, în acest an. și-au ad
judecat toate titlurile. După M. 
Romașcanu (2 titluri — contra
timp individual + echipe) și C. 
Nicolae (fond), a fost rîndul ta
lentatului V. Mitrache să iasă 
„la rampă". Elevul antrenorului 
emerit N. Voicu, vrînd parcă să 
răzbune nereușita din proba de

DE ATLETISM
Sfîrșitul acestei săptămîni 

marchează un eveniment tradi-
țional al atletismului nostru : 
Campionatele Internaționale, 
care vor reuni în afara celor 
mai valoroși atleti români și o 
serie de atleți de renume de 
peste hotare. în același timp 
este de consemnat și dubla 
întîlnire amicală pe care selec
ționata feminină a României o

„ȘCOLARELE"
DOAR CU...

Desfășurate în prima zi 
(sîmbătă după-amiază) pe o căl
dură caniculară, și în a doua 
(duminică dimineața) sub ra
fale de ploaie, pe Stadionul 
„23 August", din Capitală. 
Campionatele Republicane șco
lare au depins, in bună măsu
ră, de condițiile meteorologice. 
Ceea ce nu a însemnat, însă,

cele patru titluri
fond, în care condusese peste 
120 km. a rulat cu multă am
biție și, incepînd cu sprintul 8. 
a luat cursa pe cont propriu. 
Cu fiecare tur, el și-a mărit 
avansul față de pluton, adju- 
decîndu-și. într-o manieră cate
gorică, titlul național : a ciștigat 
8 sprinturi, acumulînd 40 de 
puncte, cu o medie orară de 
40,450 km.

CLASAMENT : 1. V. Mitrache
(Dinamo), 40 p., campion natio
nal și al Dacladel, 2. Gh. Lăutaru 
(Dinamo) 23 p., 3. C. Popa (Me
talul Plopenl) 21 p„ 4. M. Ro
mașcanu (Dinamo) 20 p„ 5. I. 
Schneider (Dinamo) 12 p., 8. Al. 
loan (Steaua) 11 p.

Paul MATEOIU — coresp.

va susține cu echipa Angliei 
și cu cea a R.S.F.S. Ruse.

întrecerile se vor desfășura, 
sîmbătă și duminică, după-a- 
miaza, pe stadionul din parcul 
sportiv „23 August". Este o 
foarte bună ocazie pentru a-i 
vedea *Ia lucru pe atleții noș
tri, candidați pentru „europe
nele" de seniori de la Stuttgart 
și pentru „mondialele" de ju
niori de la Atena.

DE ATLETISM 
PREMIANTE

că au lipsit din concurs rezul
tatele notabile, cele care au 
demonstrat că pe calea perfor
manței asemenea piedici nu 
sînt totuși insurmontabile da
că pregătirea este corespunză
toare, dar și rezultate subme
diocre care, la rîndu-Ie. au 
subliniat cealaltă fațetă, indi
ferent de vremea potrivnică și 
lipsa de pregătire.

în prima categorie trebuie 
să includem mai ales noile re
corduri republicane școlare (nu 
intîmplător toate în probele 
feminine !) 400 mg — Ana
Maria Drăghia (Lie. Ind. 37 
Buc.) 56,57 s, 1500 m — Ana 
Pădurean (Șc. gen. 7 Deva) 
4 :09,52 și 5 km marș — Mi
haela Dăogăroiu (Lie. Ind. 4 
Alba Iulia) 23 :11,46, aceasta 
din urmă fiind și cea mai bu
nă performanță Ia nivelul se
nioarelor. Dar nu pot fi omise 
nici performantele realizate de 
fete la 100 m (Corina Roșioru 
- Lie. Ind. 3 Galați — 11,64), 
la 3000 m (Cleopatra Pălăcian, 
Șc. Gen. 7 Deva — 9 :05.75), 
800 m (Tudorița Chidu, Lie. 
Agroindustrial Slobozia — 
2 :03,83), 100 mg (Lenuța Bîr- 
zu, Lie. Ind. 4 C-ța - 13,92) 
acestea două pe o ploaie to
rențială, lungime (Olimpia 
Constanțea, Lie. Ind. 6 P. 
Neamț — 6,36 m), ca și cele

Paul SLAVESCU

(Centinuare ta pag. 2-3)



BASCHETBALISTn DE LA STEAUA ȘI DINAMO 
AU OBTINUT VICTORII LA SCOR

RETURUL A DEBUTAT CU SURPRIZE Campionatclo

_ 5 -
de la meciurile e-

______ a Diviziei masculi
ne Ă de baschet, care pentru 
echipele Steaua și Dinamo 
București au însemnat ultimele 
teste înaintea întîînirilor directe 
pe care le vor disputa miercuri 
ți Joi, In Sala Floreasca :

GRUPA 1—6 t
DINAMO BUCUREȘTI — 

DINAMO ORADEA 2—0 : 117— 
67 și 96—62. In ambele partide 
antrenorii Gh. Novac și V. Po
pa au rulat aproape întregul lot 
de jucători. încercind diverse 
tormule de echipă, dar orădenii 
nu le-au fost parteneri de în
trecere care să le creeze pro
bleme (cu excepția cîțorva... 
faulturi mai periculoase în în- 
tîlnirea de duminică). Marca
tori : Vinereanu 16+9, Brabo- 
veanu 13+9. Iacob 4+3. Vasi- 
llcă 8+0, Bărbulescu 4+6. Ni- 
culescu 29+ 30, David 6+13. U- 
glai 5+12, Ioneseu 15+7. V. 
Constantin 8+5, Toader 6+21, 
respectiv Kosa 3+6. Pascu 
0+2 Flaundra 6+14, Rădules- 
cu 10+6, Antoehi 16+12, Ni- 
coară 6+6, Costin 17+13, Szabo 
2+0, Cristea 7+3.

STEAUA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 : 114—80 
și 95—80. Rapidiștii s-au anga
jat cu mai multă hotărire decît 
âu făcut-o orădenii cu Dinamo 
în întîlnirile cu steliștii. Ei nu 
S-au lăsat intimidați de forța 
campionilor si le-au dat o repli
că curajoasă, mai ales în manșa 
a doua a intîlnirii, cînd. in 
min. 33, s-au apropiat doar la 
5 puncte pe tabela de scor <63— 
68). dar precizia aruncărilor la 
coș a jucătorilor de la Steaua 
ți-a spus în final cuvîntul. Mar
catori : Ermurache 16+28, Ar
delean 22+0, Reisenbuchler 13+
I. Cernat 5+25, Scarlat 0+4, 
Căpușan 15+13. Opșitaru 14+8, 
Brănișteann 14+5, V. Ioan 11+
II, Netolițchi 2+0, respectiv G. 
Mihai 4 + 0. Dăescu 9+11. Be- 
cea 4+4, A. Popovici 0+6. M. 
Dumitru 9+7, Ghiță 17+9. Si- 
poș 13 + 22, Gh. Dumitru 0+2, 
Suciți 22+15. Plămadă 0+4. L. 
Popescu 2+0.

Nicoleto ALDEA

Amănunte 
tapei a 29-a

CLASAMENT

1. Steaua •
2. Dinamo
3. Farul C-ța
4. Rapid Buc.
5. ICED Buc.
6. Din. Or.
7.
I.
9.

10.
11.

CSU Sibiu 
Poli lași 
Acad. Mii.
„U“ Cj.-N.» 
CSU Gl.

• Echipe penalizate

38 36 2 3182:2826 13
38 34 4 3783:2608 72
38 17 21 3053:3428 55
38 17 21 3130:34O6 55
38 16 22 3387 :3494 54
38 15 23 3131:3361 53
34 17 17 2828:2792 51
36 15 21 2715:2945 51
34 13 21 2877 :3012 47
34 13 21 2710:2863 46
34 7 27 2497:3152 41

FARUL CONSTANTA — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
1—1 ; 73—72 și 91—96. Jocuri e- 
chilibrate ei spectaculoase. 
Marcatori : Băiceanu 10+24, 
Mănăilă 12+21. Moldoveanu 
28+8, Logofitu 4+0. Tecău 
8+0. L. Cernat 0+7, Șerban 
5+12, Spinu 6+16. Ilucă 0+8. 
respectiv Tzachis 23+18. Pogo- 
naru 25+17, Grădișteanu 6+25, 
Păsărică 5+5. Chirie 4+8. Mi- 
halcea3+3. C. loan 2+7, Voicu 
4+13. (S. NACE — coresp.).

GRUPA 7—11:
C.S.U. BALANȚA SIBIU — 

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI 2—0 : 106—68 și 109—84. 
Partide interesante doar in pri
mele reprize, după care oaspeții 
au căzut fizic, permițind deta
șarea gazdelor. Coșgeteri : Chi- 
rilă 37+31, Palhegy 15+16, Dă- 
ian 23+6 respectiv Moscalu 
23 + 32, Takacs 17+14. Boișteanu 
13+13, (I. IONESCU, coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA 2—0 : 
91—89 si 94—91. Ambele meciuri 
au fost echilibrate. In prima zi. 
clujenii au condus majoritatea 
timpului, dar absenta lui Barna 
(accidentat) și lipsa de experi
ență a echipei (alcătuită în ma
re majoritate din elemente tine
re) au făcut ca finalurile să a- 
parțină gazdelor. Coșgeteri : 
Șarlă 44+13, Oczelak 19+26, 
Hoit 7+18, respectiv Olpretean 
16+19. Trif 20 + 19, Crăciun 
8+23. (N. A.).

intre-
______ _____ __  cadrul 

returului Diviziei A de lupte li
bere. în cete mai multe cazuri 
s-a constatat lupta formațiilor 
clasate De ultimele locuri în se
rii pentru ^cumularea punctelor 
necesare evitării pozițiilor peri
culoase.

BUCUREȘTI. Reuniunea organi
zată în Capitală de AS Vulcan 
București a fost găzduită, în bu
ne condiții, de Sala Progresul. 
Formația organizatoare, ocupantă 
a primului loc în seria a 
IV-a. si-a dovedit și de data a- 
ceasta superioritatea față de ad
versare. obtinînd victorii la sco
ruri destul de clare: 7—3 cu Ra
pid București și 8—2 cu Progre
sul Brăila. Elevii antrenorilor 
ștefănică Stanciu si IHe Chirilă, 
din rîndul cărora s-au remarcat 
A. Vlăsceanu. Gh. Mitran, P. 
Gheorghe. D. Chiru. D. Mușat, 
A. Dacica si FI. Iordache, au 
manifestat o mai bună pregătire 
fizică si tehnică, obtinînd victo
rii în ambele întîlnirl susținute.

O partidă echilibrată si dispu
tată Dînă la ultimul sunet de 
gong, cînd s-a decis succesul, la 
limită, al brăilenilor. 
dintre Rapid București și 
grosul Brăila. Pînă 
„greilor", Gh. Coman (Brăila) 
C. Roșea, brăilenii ’ 
cinei victorii prin R. Olteanu, P. 
Stoica. Al. Turlac. M. Cașulskl. 
p. Soare, iar rapidiștii patru : I. 
Ungureanu (victorios în ambele 
întîlniri). FI. Dănici, C. Poteraș

Duminică s-au disputat 
cerile primei etape din _

sl C. PaveL In meciul care ar fi 
putut să le aducă rapidistilor un 
rezultat final de egalitate. C. 
Roșea a lubtat Cu deosebită ar
doare. Dar. din păcate. fiind 
mult mai ușor decît adversarul, 
el a fost învins la puncte, brăi- 
lenii cîștigînd intîlnirea cu 6—4.

înainte de a încheia, trebuie să 
remarcăm arbitrajele corecte si 
autoritare. prestate de vascul 
Popovici (București). Adrian Sav- 
lovschi (Galati) Si Vasile Juncu 
(Bacău), care au contribuit la 
menținerea unui climat cores
punzător de desfășurare a com- 
Detitlcl.

ODORHEI. Echipa locală Lem
narul a obtinut două victorii La 
limită, dar prețioase în tentativa 
ei de a rămîne pe un loc frun
taș in serie : 6—4 cu Constructo
rul Hunedoara și 6—4 cu înfrăți
rea Oradea. Oradea — Hunedoa
ra 6—4 (A. PIALOGA — coresp.).

VASLUI. Echipa Viitorul. si
tuată pe o poziție periclitată în 
clasamentul seriei, a reușit două 
victorii surprinzătoare, în dauna 
adversarelor, ambele situate 
locuri fruntașe : Viitorul —
colina lași 6—4 și cu CS Onești 
6—4. Nicolina — CS Onești 5—5. 
(M. FLOREA — coresp.).

ne 
Ni-

Mihai TRANCA
doua 

în 
Danubiana 

s-au disputat 
Iată rezultatele :
6—4 cu URBIS

de a 
disputată

î ri- 
sa La 
din 

șase 
Danu- 
Bucu-

în cea 
tîlnire, 
întreDrinderii 
Canitală. 
partide, 
biana — _ 
rești si cu CSM Craiova și 6—3 
cu Electra București. Electra cu 
CSM Craiova 5—4 $1 cu URBIS 
5—4 ; URBIS — CSM 4—5.

Turneul final a! C. N. de baschet (i) grupa 7-11

MO I OEMS PE

TIMIȘOARA. Reuniune cu me
ciuri echilibrate. UM Timișoara 
— IURT Lugoj 7—3. cu CSM Re
șița 5—4 (un meci restantă). CSM 
Reșița — IURT Lugoj 6—3 
CREȚU — coresp.).

(C.

do- 
(7—3 

cu

a fost cea
Pro- 

la meciul

obținuseră

71

SATU MARE, 
în ziua inaugurală a 
final al Campionatului 
de baschet feminin 
7—11. decisiv pentru 
echipei care va retrograda (o- 
cunanta locului 11), MOBILA 
C.S.Ș. SATU MARE a repurtat 
o victorie categorică în fața for

9 (prin telefon), 
turneului 
Național 

— grupa 
stabilirea

TINERII CĂLĂREȚI

IN ÎNTRECERE

mației CRIȘUL C.S.Ș. 2 ORADEA: 
76—61 (42—34). Jocul a fost echi
librat pînă spre finalul primei 
reprize, după care gazdele s-au 
desprins. obtinînd o diferență
netă. Coșgetere : Aștelcan 
SzScs 12. Bura 11. Leitner
respectiv Chvatal 18. Pop 15.

O dispută mai echilibrată 
oferit echipele RAPID bucu
rești si COMERȚUL C.S.Ș. TG. 
MUREȘ. Feroviarele au cîștigat 
cu 71—64 (32—30). Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea nu a jucat.

Clasament : 7—8. Chimistul si 
Rapid 52 p. 9. Crișul 51 p. 
Comerțul 50 p, 11. Mobila 49 p.

21,
11.

au

10.

Z. KOVACS — coresp.

TÎRGOVIȘTE. Deși au concurat 
ne teren propriu, luptătorii lo
calnici n-au reușit să-i întreacă 
De cei de la Hidrotehnica Con
stanța, rezultatul fiind egal : 5—5. 
Jiul Petrila. întîlnind două din
tre fruntașele seriei, a pierdut 
ambele întîlniri la același scor: 
2—8. Dintre localnici s-au remar
cat : M. Olteanu, IVI. Badea, M. 
Trușcă. A. Cuculea și D. Vlă- 
descu (M. AVANU — coresp.).

ARAD. întrecerile au fost 
minate de Unio Satu Mare 
cu Armătura Zalău și 6—4 
Rapid Arad) și de sportivii lo
calnici (Rapid Arad — AS A O- 
radea 
6—4). ASA Oradea 
Zalău 5—5. 
coresp.).

6—4. cu Armătura Zalău 
Armătura 

(O. BERBECARU —

TG. MUREȘ. Mureșul Tg. Mu
reș (fruntașă în serie) și-a ono
rat cartea de vizită, obtinînd trei 
victorii dm tot atîtea întîlnirl : 
5—3 cu Viitorul Gheorgheni, 5—4 
cu Comerțul Tg. Mureș 
cu «Constructorul Tg, 
merțul Z---- i---- '
itorul — Comerțul 
Constructorul 8—2. 
coresp.).

Si 7-2 
Mureș. Co- 

Consțructorul 6—4. VI- 
6—4 si cu 

(C. ALBU —

Dlnamoviștii

Cele mai bune patru echipe din fiecare serie participă la turneul 
campioanelor pe 1985/1986final pentru desemnarea

întrecerile Campionatului Divi
ziei A la popice (jocurile în se
rii) s-au încheiat sîmbătă, o dată 
cu disputarea etapei a 16-a. care 
a desemnat finalistele turneului 
pentru desemnarea echipelor 
campioane (primele patru din 
tiecare serie), precum și forma
țiile care au retrogradat din com
petiție. în toate cele patru serii, 
atît la femei, cit și la bărbați, e- 
tapa a avut o importanță deo
sebită pentru definitivarea clasa
mentelor, d?oarece unele forma
ții au intrat abia acum în grupa 
de elită a finalistelor, iar altele 
au reușit să se mențină în con
tinuare 
echipe, 
locurile între primele patru sau 
la mijlocul clasamentului au e- 
voluat slab, pierzînd jocuri aca
să. ca de pildă C.F.R. Constanța 
(m), Voința Oradea și Voința 
Galați (f) !

Pentru turneul final, 
va disputa incepînd de 
pînă vineri la Ploiești 
masculine) și Cîmpina 
ile feminine) s-au calificat 
mătoarele divizionare : seria Sud 
— feminin : 1. Laromet Bucu
rești, 2. Voința București, 3. Ra
pid București, 4. Gloria Bucu
rești (ordinea corespunde și în 
clasament) ; seria Nord : 1. Vo
ința Tg. Mureș, 2. Hidromecanica 
Brașov, 3. Electromureș Tg. Mu
reș, 4. Voința Oradea ; seria Sud 
-- masculin : 1, Gloria București, 
2. C.F.R. Constanța, 3. Olimpia 
București, 4. Rulmentul Brașov ; 
seria Nord î 1. Aurul Baia Mare,
2. Electromureș Tg. Mureș,
3. C.F.R. Tg. Mureș, 4. Chimica 
Tîrnăveni. Reamintim că dețină-

în campionat. Unele 
care aveau asigurate

care se 
mîine și 
(echipele 
(formați- 

ur-

sînt : Electro- 
(f) și Gloria

toarele titlurilor 
mureș Tg. Mureș 
București (m).

Au retrogradat 
următoarele
București, , ,
seria Sud, U. T. Arad și Voința 
Craiova — seria Nord, la femei ; 
Constructorul Galați, Laromet 
București — seria Sud, Tchno- 
utilaj Odorheîu Secuiesc și Me
talul Hunedoara — seria Nord, 
Ia bărbați.

din
! echipe :
Voința Constanța

campionat 
Olimpia

★
Iată și rezultatele etapei a 

18-a. FEMININ — scria Sud : 
© Gloria București — Laromet 
București 2413—2414 p.d. (!) 
0 Voința Galați — Voința Bucu
rești 2314—2384 • Rapid Bucu
rești — Metrom Brașov 2585—2364 
9 Voința Ploiești — Olimpia 
București 2427—2317 0 Voința
Constanța — Petrolul Băicoi 2167— 
2198 ; seria Nord : 0 Voința Ora
dea — Hidromecanica Brasov 
2269—2288 • Voința Odorheîu Se
cuiesc — Voința Timișoara 2460— 
2393 0 Voința Tg. Mureș — Voin
ța Craiova 2485—2223 0 Electro- 
mureș Tg. Mureș — C.S.M. “ 
2571—2397 0 Constructorul 
— U. T. Arad 2279—2260.

Reșița
Gherla

Sud :

SF. GHEORGHE. 
brașoveni au dominat concursul, 
obtinînd două victorii : 7—3 cu 
Steagul Roui Brasov si 8—2 cu
CSM Sf. Ghcorghe. CSM — Stea
gul Roșu 6—4 (L. BRIOTA — co
resp.).

BLAJ. Luptătorii localnici n-au 
reușit să cîstige nici o partidă. 
ced?nd în ambele întîlniri: 4—6 
cu Steaua si 4—6 cu Voința Clti.î- 
Napoca. Steaua — Voința 7—3. 
(V ONIGA — coresp.).

GALAȚI. Reuniune încheiată cu 
rezultate surprinzătoare: Dună
rea Galați — Vagonul Caracal 
10—0 ci otelul Călărași 6—4. cu 
CS Brăne^ti 5—5 (!). Oțelul Călă
rași — CS Brănesti 9—1 (!). cu 
Caracal 8—2. B-^nești — Caracal 
6—4. (T. SIRIOPOL — coresp.).

Vremea nu a 
pentru penultirr 
a Camnionateloi 
desfășurată dui 
de la Cîmpina. 
ireproșabilă a 
localitate. Ploai. 
care a început 
i-a însotit perm 
renti. cerîndu-lc 
demînare pentru 

Pregătindu-și 
toate variantele 
Miilner. virtual 
nul 1986 încă d 
de la Tg. Murei 
tat de activ pe 
si alunecos, doi 
ambele manse 
— seniori. în sc 
tarile tineretul! 
liderul clasame 
Pop. a abando 
lumea mai dra 
tașat în prima 
menea, princip. 
P. Schmidt si < 
nevoitl si ei sl 
cauza unor clef 
time ce masim 
răsDundea la t< 
jutîndu-1 să ol 
victorie. Pentrt 
motocrosiști — 
sele 80 si 50 c 
duminică a < 
examen De nlo 
pe care marea 
curentilor l-a 
Bogdan (în oii 
Feraru. P. Gaj 
S. Lorinczî i 
animatori.

CLASAMENT] 
Miilner (Steaus 
tilencu (Torpec 
3. Al. Dies (S 
cmc — 1. D. 
34 d. 2. E. Mo 
P. 3. C. Dută 
24 p : 80 cmc 
(Torpedo) 40 
(Steaua) 30 p, 
(Tornedo) 28 r 
r. Bv.) 27 p: 
Gagyi (IRA 
S. Lorincz’ 
Ghincea U 
C’rtoage (Poiai 

în clasament 
duc. după 6 e 
240 p (din tot 
250 cmc Fl. P 
O 
D 
D

3. C. 
d :

la 125 cmc, 
la 80. cmc j 
Ia 50 cmc

Trai

TURNEELE FINALE FEMININE
(Urmare din pag. 1)

cu 6—3. După 
au început

ce 
la

Sezonul comnetitional la călă
rie continuă, în această săptă- 
mînă fiind programate întrece
rile etanei a doua a Campiona
tului National de juniori și fe
te. Concursul se va desfășura, 
incepînd de astăzi, la baza hipi
că din Iași, în program figu
rina. timD de trei zile, probele 
pentru juniori începători, juniori 
16 și 18 ani, echipe. La start sînt 
prezentl tineri competitori de la 
Steaua. Dinamo, Olimpia Bucu
rești. C.S.M. Sibiu. C.S.M. Iași. 
C.S.M. Lugoj, Petrolul Ploiești 
S.a.

Joi se vor încheia probele din 
campionat, dar .festivalul" echl- 
tatlei ieșene continuă vineri, 
sîmbătă sl duminică — cu dis
putele din .Cupa Moldovei", con
curs devenit traditional sl care 
oferă călăreților juniori și se
niori posibilitatea unui nou șl 
binevenit test in vederea viitoare
lor comnetitii.

GLORIA BUCURtȘTI - CONSIRUtTORUl COMSIANfA
9 2 LA HUGBY

MASCULIN — seria
0 Olimpia București — Construc
torul Galați 5067—4918 p.d. 0 La
romet București — Gloria Bucu
rești 5006—5118 0 C.F.R. Constan
ta — Petrolul Cîmpina 4991—5015 
0 Rulmentul Brașov — Carpați 
Sinaia 5248—4946 0 Metalul Roman
— Chimpex Constanța 5001—4975 ; 
seria Nord : 0 Chimica Tîrnăveni
— Electromureș Tg. Mureș 5260— 
5171 0 Tehnoutilaj Odorheîu Se
cuiesc — Victoria Timișoara 
4994—4369 0 Unio Satu Mare — 
Metalul Hunedoara
0 Constructorul Tg. Mureș 

Aurul Baia Mare
0 C.F.R. Tg. Mureș — Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 5156—5023.

4954—4893

5288—519'

următorul 
gălățencele 
rîndul lor să forțeze serviciul 
și după intrarea Crinei Răuță 
la pupitrul sextetului, jocul 
s-a schimbat total și C.S.U.- 
I.M.N. a trecut la cîrmă, ega- 
lînd situația. Se părea că 
va întoarce chiar rezultatul în 
favoarea sa, dar o scrie de 
greșeli în setul decisiv au fa
cilitat victoria dinamovistelor. 
Arbitrii D. Dobrescu și I. Co
vaci au condus foarte bine e- 
chipele : DINAMO — Dana 
Cosovcanu, Mirela Pavel (O- 
ttilia Szentkovics), Doina 
Moroșan, Georgeta Ene, Vic
toria Banciu, Irina Velicu ; 
C.S.U.-I.M.N. — Speranța Ga- 
man, Ileana Berdilă, Cristina 
Buzilă, Gabriela Cojocaru, Da- 

^’Hică. Maria Mititelu,

(Crina Răuț? 
Violeta Vuc, 
cia Tocaci) 
partide de m 
sitatea C.F 
Farul Consta 
6), Eugenia 
o vizibilă re

Azi, ora 1 
namo — C.S 
C.F.R. — C.! 
Farul.

în ziua a 
pentru locu: 
Vîlcea rr 
mia Rm 
tești 3—0 I 
cîndu-se E 
și D. Gherg 
Popescu și I 
culatorul B 
3—0 (5, 7, 6) 
Bratu, E. N 
G. Popescu ; 
Știința Bacăt 
ROSIANU,

DE Mi, LA ZALĂU, TURNEUL MASCULIN

In primul meci al turneului 
pentru calificarea în Divizia A 
la rugby s-au întîlnit, sîmbătă 
după-amiază. pe Stadionul Ti
neretului din Capitală, echipele 
Constructorul Constanța și Glo
ria București, A fost o partidă 
de uzură, fără nici un orizont, 
lipsită de notă spectaculară (în 
pofida unor eforturi depuse de 
constănțeni de a arăta, totuși, 
ceva din frumusețile rugbyului 
— accente cu joc în mișcare, cî- 
teva șarje ale .,treisferturilor“.

dar sto-pate în ,.22“-ul advers 
sau foarte aproape de buturile 

a avantajat 
mai experi- 
‘Gloriei, cu 

puternică 
mai

acestuia), care 
cumva „XV“-le 
mentat, cel 
o grămadă 
și cu un 
inspirat, E. Suclu, fostul titular 
al echipei Steaua... Realizatori : 
Bujor, din l.p. (min. 17. 39 și 
72) șs Bogheanu, tot din l.p. 
(min. 23). Arbitraj foarte bun : 
Enciu Stoica.

Tiberiu STAMA

al 
mai
dispecer

(Rezultate transmise de cores
pondenții noștri : O. Guțu, T. Si- 
riopol, N. Ștefan, O. Bălțeanu. 
N. Stere, I. Ghxșa, A. Pialoga, 
C. Alhu, A. Sabo, A. Soare, N. 
Costache, C. Gruia, I. Vega, I. 
Ducan, z. Kovacs și A. Con
stantin.)

J) PREMIUL CAILOR DE 4
pe o vreme ploioa- 
cailor de 4 ani" a

cie astăzi, în 
din Zalău se

Sala 
desfă-

Incepînd
Sporturilor _ __ ___
soară ultimul turneu al Campio
natului masculin de volei 
grupa secundă valorică. O con
fruntare interesantă de pe urma 
căreia se va stabili care sînt cele 
două formații ce vor juca in

crima grupă 
următor, cine 
în Divizia B. 
zi :

i 7. Eleond Din
8. A SA Elect j
9. Calculator

10. Relonul
11. Tractorul
12. CSO Orade

Azi de la 
Relonul.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ Alte amă-

CIȘTIGURILE TRAGERII „MA
RILOR CÎȘTIGURI PRONOEX- 
PRES“ DIN 4 IUNIE 1986. FAZA 

Cat. 2 s 2 variante 100% a 
lei ; cat. 3 ; 5 variante

I :
31.604
100% a 4.682 lei și 34 variante 25% 
a 1.171 lei ; cat..............................4 : 49,50 variante 
a 1.277 lei ; cat. 5 : 131,75 a 489 
lei ; cat. 6 : 4.983,75 a 40 Iei ;
cat. 7 : 122,75 a 200 lei ; cat. 8 : 
2.355,25 a 40 lei. FAZA a Il-a ; 
Cat. B : 5 variante 100% a 22.012 
lei în cadrul căreia o excursie de 
1 loc în R.P. Ungară și diferența 
în n-umerar și 68 variante 25% a 
5.503 lei ; cat. c : 231 variante 
100% a 100 lei și 1.563 variante 
25% a 25 lei ; Report la catego
ria I : 133.098 lei. Cîștigurile de 
categoria 2 a 31.604 lei, fiecare, au 
revenit participanților : Ilie Ciun- 
tru din Bacău și Alexandra Vlă- 
duță din București.

0 V-ați procurat nllete pentru 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PREȘ de miercuri^ H iunie ? Nu

uitați că NUMAI ASTAZI -vă mai 
puteți juca numerele preferate !
• Pe agenda dv. din această 

săptămînă înscrieți, alături de 
tragerea obișnuită LOTO de vi
neri, 13 iunie, și TRAGEREA SPE
CIALA LOTO 2 de duminică, 15 
iunie. Fiind prima din anul a- 
cesta, tragerea se impune prin 
formula sa atractivă șl interesan
tă, ca și prin marile și numeroa- 

' sele cîștiguri care se atribuie : 
cele 18 categorii de cîștiguri cu
prind autoturisme „Dacia 1300" 
excursii în R.D. Germană, pre
cum și importante sume de bani, 
de valori variabile (pînă la 25 000 
lei) și fixe. Se efectuează 7 ex
trageri, încadrate în 3 faze, cu 
un total de 32 numere. Se poate 
cîștiga și cu 2 numere din 4 și, 
respectiv, 6 numere extrase. De 
reținut că numai biletele de 25 
lei varianta au dreptul de parti
cipare la toate cele 7 extrageri. 
ULTIMA ZI de participare este

SÎMBATA 14 IUNIE. ___ _____
nunte puteți găsi în Programul 
Loto-Pronosport șl în ’
tragerii.

0 în fiecare săptămână se pre
zintă La sediul ADMINISTRAȚIEI 
DE STAT LOTO-PRONOSPORT un 
mare număr de participant! pen
tru a-și ridica autoturismele Cîe 
gate la diversele sisteme de joc. 
în ultimele zile, au intrat în po
sesia autoturismelor „Dacia 1300- 
următorii participant! : Lefter
Marcel (din București), Sitar Lud
mila Rozalia (din Cavnic, Mara
mureș), Radu St. Radu (Fierbinți. 
Ialomița), Sturza Vasile Mircea 
(din Rădăuți, jud. Suceava), Pa
ri ai te Glleorghe (din Comănești 
— Bacău), Sava Corneliu (din 
Constanța) — cu totii cîștigători 
la LOZ ÎN PLIC, Popescu Vale- 
riu (din București), Stoenescu 
Gabi și Stoenescu Nico-lae (din 
Focșani) — la Loto și Argiinteanu 
Mihai (din București) — la Pro
nosport. Și dv. puteți avea ase
menea satisfacții jucînd la siste
mele LOTO-PRONOSPORT.

prospectul

Desfășurat 
să, „Premiul 
revenit Dacianei, o specialistă a 
terenului moale, care și-a domi
nat cu autoritate adversarii. An
trenorul M. Dumitru merită feli
citări pentru forma învingătoarei 
și pentru modul cum a conceput 
alergarea. De altfel, el a mai ob
ținut o victorie, cu Sugestin, 
care a terminat „cap la cap" cu 
Rarău, G. Tănase făcînd eforturi 
susținute pentru a nu pierde a- 
lergarea. Din formația lui Tănase 
am reținut, de asemenea, victo
ria lui Trifan. Alergarea de vi
teză a dat cîștig de cauză lui 
Toporaș, adus la sosire în stilul 
lui T. Marinescu. Formația lui 
D. Toduță a mal cîștigat cu Si- 
ptcă, anunțînd un frumos final 
de camplonaf. Condus de aceaștă 

' ' ’ a ‘
deoarece a

(una 
curselor). 

o

de campionat. Condus < 
dată la cîștig, Relativ 
fără probleme, 
prea ușor handicapat 
marile racile ale 
remarcăm pe Henric, și el 
ranță a tinerei generații.

REZULTATE TEHNICE : 
I : 1. Henric (N. Nicolae) 
2. Darnic. Cota : cîșt. 1,20. 
a Il-a : 1. Sugestin — Rarău (M. 
Dumitru — G. Tănase) 1:30,4 — 
1:28,2. Cota : cîșt. înc. și 2,40. 
ev. 17 și 3. Cursa a Hl-a : 1. Tri-

învins 
fost 
din
Mai 
spe

Cursa 
1:50 2. 
Cursa

ANI" A REVENIT DACIANEI
sa

ȘCOL
fan (Tănase) 1:46,4, 2. Hughenot, 
3. Tudorița. Cota : cîșt. 1,80, ev. 
2 și 55, ord. triplă 128. Cursa a 
IV-a : 1. Humor (S.
1:28,3, 2. Laminor, 3.
Cota : cîșt. 7, ev. 21, ord. triplă 
1221. Cursa a -_ 
(Marinescu)
Cota : cîșt. 
Vl-a : 1. Daci ana 
1:31,8, 2. Surîs, 3. 
cîșt. 5, ev. 25, ord. 
trinlu II—IV—VI închis și 1000. 
Cursa a VH-a : 1. Relativ (Du
mitrescu) 1:33,0, 2. Hamilton, 3.
In. Cota : cîșt. 5, ev. 18, ord. tri
plă 96, triplu V—VI—VII

a VllI-a : 1. Sipică (To- 
1:32, 2. Rișa. 3. Sonetist. 
cîșt. 1,20, ev. 6, ord. trinlă 
Cursa a IX-a : 1. Castan
Nieolae) 1:36,6, 2. Briza, 3 

Bazna. Cota : cîst. 5. ev. fin. ord. 
trinlă închisă. Cursa 
Tunica (R.T. Nicolae) 
Reușit. Cota 
ord. 40.

(Urmt
1. Ioneseu) 

Sugiuc.
V-a : 1. 

1:26 4, 2.
3, ev. 15.

Toporaș 
Crisan. 

Cursa a 
(M. Dumitru) 
Kalin. Cote : 

triplă 2121,

1.

Cursa 
duță) 
Cota : 
207.
(I. T.

CÎșt.

A.

120.

a X-a : 
1 o.

12 e”

MOSCU

1.
2.
90

ale 'A -ndem 
Ind. ■ 9 Cluj 
ron 
au 
pe podium 
tiv, la 5000 
rezultate îi 
te, primul 
de semil 
14 :41,08 în

La polul 
asemenea 
torilor : 11 
— A. Fon 
Ploiești (ni 
stanța ater 
ba disput: 
7,02 m la 
Lie. D. C; 
m la grei 
Lie. Ind. '

Reper in

(Lie. I 
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I
ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ

CIND „BLOCUL FUNCTIONAL ' AL GLORIEI 
. NU MAI ACȚIONEAZĂ IN PLIN

Gloria Buzău, una dintre reve
lațiile campionatului de anul tre
cut, pe care l-a încheiat pe un 

I excelent loc 5, traversează în a- 
Icest sezon de primăvară o pe

rioadă dificilă, chiar neaștep
tat de grea. Cauzele sînt multi
ple și diferite, unele obiective. 

I altele... Unii invocă vîrsta unor 
jucători (cu care. totuși, s-au 
obtinut bunele rezultate de anul 
trecut). Alții... Acum s-au adău
gat indisponibilitățile : Tulpan,

IF!.. Marin, Marcu n-au putut 
juca duminică. Dudu Georgescu 
a suferit joi o entorsă la ge
nunchi, a urmat un tratament 

_ intensiv și, cu o dăruire exsm- 
I piară, a intrat pe teren, după 
I ce la ora 11 el alerga prin pă- 
I durea de la Monteoru să vadă 

dacă rezistă piciorul. Dar la 
■ Gloria, în meciul cu F. C. Olt,

și nu numai acum, cîțiva jucă
tori de bază, altădată «blocul 
funcțional", nu mai dau randa- 

I meniul cunoscut. Ne referim la
ȘumuTanschi — șters și neinspi
rat —, Balaur, mai puțin efica
ce, autorul a două ratări cum 

Irar se văd, și Cramer, a cărui 
forță și travaliu au scăzut. Du
minică buzoienii au acuzat si 
gravele greșeli ale tușierilor M. 

IMan și I. Ghergheli' (mai ales 
primul, întrebîndu-ne șl cum o 
fi luînd testele fizice, mai ales 

I la 400 m ?), dar trebuie spus că

. Campionatul republican de juniori

1 RIZBITATT 01*1 CRIJPFIE TURNEULUI FINAL
Iln șase localități din țară s-au 

disputat duminică șl luni pri
mele două etape ale fazelor de 
zonă din cadrul turneului final 

Ial Campionatului republican de 
Juniori I. fată rezultatele : 

SIBIU :
Dinamo București — C.S.Ș. Bra- 

țovia 1—1 (0—0). Au marcat : Ră- 
, duciolu (min. 64), respectiv Pri- 
h cap (min. 52).
t F.C. Șoimii I.P.A. Sibiu — C.S.Ș. 

Aripi Pitești 3—1 (2—0) : Ciobu

|(min. 30), Cîmpean (min. 44), 
Lung (min. 54 — din M m), res
pectiv Mihai (min. 77).

F.c. Șoimii I.P.A. Sibiu — 
C.S.Ș. Brașovia 2—0 (0—0) : Lung 

|(min. 54) și Pusztai (min. 74).
Dinamo — C.S.Ș. Aripi 2—X 

(2—0) : D. Sava (min. 25), Jer- 
călău (min. 34), respectiv Șerban 
(min. 63 — din penalty). (Iile Io- 

Inescu — coresp.).
BRAȘOV :
Metalurgistul Cugir — C.S.Ș. 

Sibiu 1—0 (0—0) : Tudose (min. 
182).

F.C.M. Brașov — C.S.Ș. Tîrgo- 
viște 2—0 (1—0) : Dumltrlu (min. 
30) și A. Vaslle (min. 65).

C.S.Ș. Tirgoviște — C.S.Ș. Sibiu

15—1 (3—1) : Glăvan (min. 6), Dră- 
gan (min. 14), Genoiu (min. 40). 
Porumboiu (min. 71), Pascu (min. 
89), respectiv. Parianu (min. 35).

I I-'.C.M. Brașov — Metalurgistul 
Cugir 5-2 (4—0) ! Dumitriu (min. 
2), A. Vasile (min. 27 și 44), He- 
nika (min. 32 — din penalty), 
Curta (min. 52), respectiv Tudose

|(mln. 48) șl Ursu (min. 83 — din 
penalty). (Carol Gruia — coresp.) 

GALATI :
Sportul Studențesc — Aripile 

I Bacău 4—0 (1—0) : Bondoc (min.
27), Slmlrean (min. 58) și Stă ni ci 
pnln. 64 șl 72).

Politehnica Iași — Dunărea 
C.S.U. Galați 1—0 (0—0) : Ștefan 

|(min. 60).
Dunărea C.S.U. — Aripile 3—0 

(2—0) : Călin (tain. 18), Drago- 
Imir (min. 42), Neagu (min. 87 — 

din penalty).

Sportul Studențesc — Politehni
ca Iași 3—1 (1—0) : Bondoc, (min. 
30), Dobre (min. 52), Prodan (min. 

g 70), respectiv Ambrozie (min. 
* 78). (Tetemac Siriopol — coresp.)• ATLETISM DOAR

rea juniorilor pentru marile 
concursuri ale acestui sezon, 
care vor culmina cu meciul 
România — S.U.A. și Campio
natele Mondiale, din luna iu- 

„ lie, „republicanele" școlare au 
oferit multe subiecte de dis
cuție forului de specialitate.

Iată eîștigătorii : FETE — lun
gime : Olimpia Constantea 6,36 m; 
1500 m — Ana Pădurean 4:09,52 ; 
Disc — Manuela Tîrnecl (L. M. 
Basarab Buc.) 46,76 m ; 400 m — 
Lăcrămioara Andrei (L.I. 3 Ro
man) 53,23 ; 100 m — Corina Ro- 
șloru 11,64 ; 3000 m — Cleopatra 
Pălăcian 9:05,75 ; 5 km marș — 
Mihaela Dăogăroiu 23:11,46 ; 400 
mg — Ana Maria Drăghia (L.I. 
37 Buc.) 56,57 ; 200 m — Elena 
Constantinescu (S.G. 85 Buc.)
25,12 ; greutate — Mihaela Oană 
(L. Electroap. Buc.) 14,19 m ; 
Înălțime — TiRana Lucian (L. 
Fii. 1st. Oradea) 1,70 m ; 800 m 
— Tudorița Chidu 2:03,83 ; 100 mg 

meciul nu putea fi cîștigat doar 
cu... o jumătate de echipă și că 
acum e nevoie ca ea să-și strîn- 
gă serios rîndurile.

Tn plus, să remarcăm dorința, 
ardoarea cu care a jucat F. C. 
Olt, cu linia de fundași în prim-

LIPSA TITULARILOR SI
Scorul egal (2—2) cu care s-a 

încheiat partida dintre „U“ Cluj- 
Nanoca si A.S.A. Tg. Mures a 
produs mai multă amărăciune în 
rîndurile studenților decît bucu
rie în tabăra mureșenilor. Su
părarea este determinată de fap
tul că clubul universitar si-a 
propus ca în finalul campiona
tului să ocupe o poziție mai 
bună decît aceea din ajunul 
meciului cu A.S.A.. adică să mai 
urce încă o treaptă în clasa
ment.

Dar condițiile în care „U" 
Cluj-Napoca abordează finalul 
întrecerii nu-i sînt prea prielni
ce în ceea ce privește alinierea 
în fiecare meci a unei formații 
omogene, din care să nu lip
sească titularii. Duminică, antre
norul Remus Vlad nu a putut 
să folosească. în primul rînd, ce
le două vîrfuri — Cîmpeanu (din 
motive familiale) șl Fîșlc (acei-

SATO MARE :
C.S. U.T.A. — C.S.Ș. Timișoara

4— 0 (2—0) : Chereg! (min. 10 din 
penalty șl mim. 43), Martinec 
(min. 60) și Țucudean (min. 77).

Olimpia Satu Mare — F.C. Ma
ramureș 1—0 (1—0) î Bencze 
(min. 45).

C.S.Ș. Timișoara — F. C. Ma
ramureș 0—0.

C.S. U.T.A. — Olimpia 6—2 (0—0): 
Gerstenmeler (re in. 52 din 
penalty) șl Patkos (min. 86). Par
tida s-a întrerupt tn min. 88, 
arădenii rămtnind in șapte jucă
tori 1 (Zoltan Covac» — coresp.).

BACAU :
Petrolul Ploiești — Oțelul Galați

2—1 (0—1) : Nicolae (min. 84) șl 
Lunca (min. 90), respectiv Buda- 
că (min. 43).

C.S.Ș. Luceafărul Bacău ' — 
C.S.Ș. Fălticeni 6—1 (3—0) : Pavel 
(min. 21 șl 60), Mălin (min. 34), 

Pătrăscanu (min. 30), Allstar (min. 
55) șl.Tapu (min. 70), respectiv 
Lichtenstein (min. 75).

Luceafărul Bacău — Oțelul 
1—0 (1—0) : Mălin (min. 35).

Petrolul — C.S.Ș. Fălticeni 5—2 
(3—1) : Zafiris (min. 13 și 28), 
Ursea (min. 44), Albu (min. 56), 
Lunca (min. 80), respectiv 
Lichtenstein (min. 11) șl Crețu 
(min. 55) (Sile Nenlță — coresp.).

TIMIȘOARA :
Politehnica Timișoara — C.S.Ș. 

Rovine Craiova 3—1 (2—0) : Da
mian (min. 14), Drăgușln (min. 
35), Bărbosu (min. 81), respectiv 
Bilan (min. 84).

Strungul Arad — Jiul Petroșani 
1—5 (0—1) : Dănculescu (min. 50), 
respectiv Tudorache (min. 31), 
Timofte (min. 56) Popovlci (min. 
73), Oaidă (mln. 84 șl 07).

C.S.Ș. Rovine — Jiul 2—5 (0—3): 
Bălan (min. 48 — din penalty), 
Mutllă (min. 74), respectiv Căreiă- 
rășan (min. 28), Tudorache (min. 
30 șl 41), Axente (min. 17), 
Krautil (min. 83).

„Poli" Timișoara — Strungul
5— 0 (1—0) : Bărbosu (min. 22 din 
penalty) și V. Ciuta (min. SI, 57, 
61 șl 75), (Constantin Crețu — 
coresp.).

CU... PREMIANTE
— Lenuța Bîrzu (L.I. 4 C-ța) 13,92; 
suliță — Aurica Bușniță (LJ. 57 
Buc.) 49,72 m.

BĂIEȚI : suliță — B. Botezata 
(L.I. 3 Tulcea) 63,94 m ; Înălțime
— A. Rciiak (S. Prof. Ind. Ora
dea) 2,00 m ; greutate — E. Ml- 
cuțescu 14,28 m ; prăjină — T. 
Bogdan (L.I. 20 Buc.) 4,20 m ; 
110 mg — C. Zarcu (t.M.F. 3 
Buc.) 14,69 ; 1500 m — G. Pop
(L.I. 9 Cj.-Nap.) 3:52,27 ; 100 m
— A. Fornertno 11,09 ; 400 m — 
N. Dobre (L.I. 3 Brăila) 49,41 ; 
200 m — C. Oberschl (L. P. Ra- 
reș Sv.) 22,58 ; 5000 m — V. Mi
ron 14:41,08 ; 10 km marș — D. 
Despa (LJ. 3 Bistrița) 45:37,21 ; 
2000 m obst. — F. Băltaru (L. M. 
Emin. Iași) 5:52,48 ; disc — M. 
Halmaghi (L.I. 6 Sibiu) 41,90 m ; 
lungime — D. Botariu 7,02 m ; 
ciocan — E. Roșea (LJ. 7 Craio
va) 57,92 m ; triplu salt — Ca. 
Boroș (L. Fii. 1st. Oradea) 15,22 
m ; 800 m — P. Tobias (L. Agro- 
ind. Sighișoara) 131,50. 

plan, cu risipa de energie de la 
mijlocul terenului, unde S-au evi
dențiat M. Popescu șl Eftlmie.

Și o carență comună : pe un 
teren greu, plin de apă, s-a exa
gerat în combinații, în detri
mentul șutului de Ia distanță, 
cînd mingea aluneca în mare vi
teză. In 90 de minute, doar Ef- 
timie, din lovitură liberă de Ia 
35 m, și ttnărul Stan, tot din 
afara careului, au expediat sin
gurele șuturi... sănătoase !

Constantin ALEXE

... TABELA DE MARCAJ
dentat). iar Dobrotă a intrat pe 
teren ușor accidentat de la an
trenamentul de vineri. Pe par
cursul Drimel reprize aîți doi 
jucători au fost nevoit! să pă
răsească terenul: Boeru, care a 
suferit o întindere musculară, șl 
Pojar, din cauza unei crize de 
apendicită. Cele două schimbări 
si-au pus amprenta. în mod ne
gativ. pe jocul de ansamblu al 
echipei si. în mod special, pe cel 
al liniei de fundași. Nesuprave- 
gherea adversarilor, nesincronîza- 
rea în intervenții, precum și for
ma mal slabă a portarului Iasko 
au dus la anularea avantajului 
de două goluri cu care au încheiat 
prima parte a meciului. Compor
tarea studenților în , actualul 
campionat a arătat că ei sînt 
capabili să presteze un joc de 
mai bună calitate si. firesc, să 
obțină rezultate valoroase. mal 

- ales acum, cînd sînt foarte aproa
pe de telul propus, de a se cla
sa pe locul 6.

Pompiliu VINTILA

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 28-a
SERIA 1

Carpațl Gălănești — Minerul 
Gura Humorului 5—3 (0—1), Da
nubiana Roman — Cetatea Tg. 
Neamț 5—0 (2—0), Zimbrul Șiret
— C.S.M. Bucecea 5—1 (1—0), Și
retul Pașcani — Explorări Ctmpu- 
lung Moldovenesc 2—1 (0—1), Ce
luloza Bradul Roznov — Con
structorul Iași 1—0 (0—0), Avintul 
Frasin — Laminorul Roman 2—0 
(1—0), Electro Luceafărul Botoșani

— Metalul Rădăuți 2—1 (3—1),
Cristalul Dorohol — Rekmul Să- 
vtnești 3—0 (0—0). .

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 28-a : 1. minerul 
GURA HUMORULUI 67 p (54—20),
2. Șiretul Pașcani 62 p (66—25),
3. Relonul Săvlneștl 42 p (53—35),
4. Laminorul Roman 42 p (37—29) 
...pe ultimele locuri : 14. Avîntul 
Frasin 34 p (35—45), 15. Danu
biana Roman 33 p (41—56), 16. 
Celuloza Roznov 32 p (25—47).

SERIA A H-a
Unirea-Dinamo Focșani — Uni

rea Negrești 5—0 (1—0), Victoria 
Gugești — Inter Vaalul 1—0 (1—0), 
Textila Buhușl — C.S.M. Borzeștl
3—1 (0—0), Minerul Comănești — 
Steaua Mecanică Huși 3—2 (2—0), 
Proletarul Bacău — Voința Pe
trolistul Rm. Sărat 6—0 (2—0),
Partizanul Bacău — Luceafărul 
Adjud 2—0 (0—0), Constructorul 
Flacăra Odobești — Chimia Mă- 
rășești 3—2 (2—2), Mecanica Vas
lui — Petrolul Moineștl 3—1 (1—9).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 64 p (76—21),
2. Inter Vaslui 61 p (46—18), 3.
Mecanica Vaslui 50 p (47—26)... 
pe ultimele locuri : 15. Voința Rm. 
Sărat 30 p (32—69), 16. Chimia
Mărășești 27 p (27—53).

SERIA A m-a
Progresul Isaccea — FEJ’.A. 74 

Blrlad 3—2 (0—0), Granitul Ba- 
badag — Chimia Brăila 3—9 
(1—0), Arrubium Măcln — Chi
mia Buzău 2—0 (1—0), A.S.A. Bu
zău — D.V.A. Portul Galați 3—2 
(2—1), Petrolul lanca — Petrolul 
Berea 3—0 (2—0), Carpațl Nehoiu
— S.N. C.S.Ș. Tulcea 3—0 (2—0),
Anoora Galați — Metalul Buzău 
1—0 (0—0), Laminorul Viziru —
Victoria I.R.A. Tecuci 5—0 (2—0).

Pe primele locuri : L FJHJ’.A. 
74 BIRLAD 56 p (57—27), 2. Pe
trolul lanca 45 p (34—30), 3. Me
talul Buzău 42 p (34—28)... pe ul
timele locuri : 13—14. Carpațl Ne
hoiu 38 p (38—43), Granitul Ba- 
badag 38 p (37—42), 15. AEJt.
Buzău 36 p (38—46), 16. Ancora 
Galați 35 p (36—42).

SERIA A rv-a
Viitorul Chirnogi — Unirea Slo

bozia 1—4 (0—1), Sportul „30 De
cembrie" — Electrica Constanța
6—0 (3—0), ISCIP Ulmeni — Vic
toria Țăndărel 1—1 (1—0), Olimpia 
Slobozia — FCM Dunăreană Giur
giu 3—0 (1—0), Voința Constanța
— I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia 4—2
(2—0), Marina Mangalia — Unirea 
Urzlcenl 3—2 (0—2), Cimentul
Medgidia — Metalul Mangalia 
3—2 (0—0), Portul Constanța
— S.N. Oltenița 3-0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 62 p (73—29), 2. Spor
tul „30 Decembrie" 60 p (53—15),
3. IJU.U.-CE.Ș. Medgidia 48 p 
(52—28), 4. Portul Constanța 48 p 
(47—26)... pe ultimele locuri : 14. 
Victoria Țăndărei 29 p (32—53),
15. Electrica Constanța 28 p

Minutul 85 al partidei Rapid — F. C. Argeș : fundașul central 
Rada execută impecabil lovitura de la 11 m si giuleștenii ciștigă 
un meci foarte greu. Foto : Iorgu BĂNICĂ

CHERAN PE URMELE LUI IORDĂNESCU
Acum, în final de sezon corn- 

petițional, marea majoritate a 
echipelor resimt lipsa de efectiv. 
Fie pentru cumul de cartonașe 
galbene, fie datorită numeroase
lor accidentări. în această cate
gorie intră și Dinamo care, ca șl 
în meciul cu Sportul Studențesc, 
și duminică la Oradea, in par
tida cu F. C. Bihor, a fost obli ■ 
gată să prezinte o echipă im
provizată, cinci dintre titulari 
lipsind din „ll“-le de bază. Este 
vorba de AI. Nicolae, Bednic și 
Suciu, care aveau cîte două car
tonașe galbene, Zare și Damas- 
chin I, accidentați. în aceste 
condiții s-a apelat la cîțlva ju
cători de rezervă și la tinerii, 
încă juniori, D. Sava și Jercă- 
lău, dar si la... serviciile secun
dului Florin Cheran care, la 39 
de ani, am putea spune, a re- 
debutat cu acest prilej la Di
namo, chiar dacă el a fost in
trodus în formație în ultimele 16

(29—45), 16. Marina Mangalia 23 p 
(22—55).

SERIA A V-»
Metalul București — Autobuzul 

București 0—1 (0—0), MECON
București — Chimia Găești 0—0, 
Constructorul IACP BoUntln — 
Avicola Crevedia 3—2 (2—1), Vls- 
oofU București — Danubiana 
București 1—0 (0—0), Electrica
Titu — Metalul Mija l-a (0-0), 
Voința București — Tehnometal 
București 2—1 (1—1). Cimentul 
Fienl — IUPS Chltlla 1—0 (0—0), 
Abatorul București — Flacăra Bo
rte București 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 61 p (48—13), 2. 
IUPS Chltlla 54 p (46—28), 3. 
MECON București 52 p (48—29)... 
pe ultimele locuri : 15. Flacăra 
Roșie București 29 p (35—67), 16. 
Constructorul IACPB 16 p (25—74).

SERIA A Vl-a
Constructorul TCI Craiova — 

Automatica Alexandria 2—0 (1—0), 
ROVA Roșiori — Electronistul 
Curtea de Argeș 7—1 (6—0), Me
talul Alexandria — Dacia Pitești 
1—0 (0—0), Sportul Muncitoresc
Caracal — Armatei Craiova 2—0 
(0—0), Viitorul Drăgășani — Vii
torul Scornleești 1—2 (0—0), C.F.R. 
Craiova — Textila Roșiori 1—0 
(1—0), Progresul Corabia — Re
colta Stoicănești 1—0 (0—0), Chi
mia Tr. Măgurele — Progresul 
Băltești 3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI S! p (61—31), 2. Auto
matica Alexandria 55 p (43—15), 
3. Viitorul Drăgășani 43 p (31—43) 
„.pe ultimele locuri t 15. Dacia 
Pitești 34 p (42—48), 16. Metalul 
Alexandria 34 p (29—49).

SERIA A VH-a
Gloria Reșița — Gloria Pan

durii Tg. Jiu 1—0 (lr-0), Fores
tierul Băbenl — Minerul Motru
4—0 (1—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Metalurgistul Sadu 2—0 (0—0),.
Armătura Strehala — Dlerna Or
șova 4—0 (3—0), Minerul Mătăsari
— Minerul Oravlța 3—0 (1—0),
Mecanizatorul Șlmian — Minerul 
Moldova Nouă 5—0 (2—0), Jiul
Bovinari — Petrolul Tldenl 3—0 
(1—0), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Minerul Anina 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
PANDURII TG. JIU 59 p (56—16),
2. Gloria Reșița 51 p (44—25), 3. 
Minerul Moldova Nouă 44 p 
(44—38)... pe ultimele locuri : 15. 
Forestierul Băbenl 34 p (36—57),
16. Chimistul Rm. Vîlcea 34 p 
(25—48).

SERIA A Vin-a
Minerul Certei — Minerul Pa- 

roșenl 0—0, C.S.M. Lugoj — Strun
gul Chlșirieu Criș 3—1 <1—0),
UJM. Timișoara — Minerul Știin
ța Vulcan 0—0, C.F.R. Victoria 
Caransebeș — Unirea Tomnatic 
3—0 (0—0), Unirea Slnnicolau
Mare — C.S.M. Caransebeș 2—0 
(1—0), Rapid Arad — Șoimii Ll- 
pova 4—2 (2—0), C.FJl. Slmeria — 
Victoria Călan 9—0 (4—0), Dacia 
Orăștte — Obllicl Sînmartinu Slr- 
bese 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : L MINE
RUL PAROȘENI 50 p (57—26), 2. 
Rapid Arad 49 p (56—35), 3. CJS.M. 
Lugoj 48 p (43—29)... pe ultimele 
locuri : 14. C.FJI. Victoria Ca
ransebeș 33 p (32—52), 15. Mine
rul Certei 31 p (28—50), 16. Dacia 
Orăștie 31 p (29—58).

SERIA A IX-a
Industria Sîrme! Cîmpia Turzii

— Metalurgistul Cugir 2—1 (2—1), 

minute. A fost o surpriză plăcută 
revederea în joc a fostului in
ternațional, folosit pe un post 
inedit, în linia de atac, alergînd 
ca în prima tinerețe, servindu-șl 
coechipierii cu pase utile, repll- 
lndu-se în apărare sau apărînd 
surprinzător la finalizare.

Exemplul lui Cheran trebuie să 
reprezinte pentru toți jucătorii 
din lotul echipei Dinamo — dar 
mal ales pentru cel mai tineri 
dintre el — un subiect de me
ditație. Longevitatea sportivă, 
prospețimea fizică, pasiunea pen
tru fotbal, seriozitatea actualului 
antrenor secund dinamovlst ne 
fac să ne amintim cu plăcere 
și despre' apariția iul Iordăneseu 
in decisivul meci de Ia Sevilla, 
din finala C.C.E. Două nume 
care, prin exemplara lor condui
tă în viață, în pregătire, sînt 
demne de toată lauda.

Gheorghe NERTEA

Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Vo
ința Oradea 6—0 (3—0), Metalul 
Alud — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 5—1 (4—0), Olimpia Gherla
— Sticla Arieșul Turda 4—2 (3—1), 
EOectrometal Cluj-Napoca — Glo
ria Beiuș 4—0 (1—0), Mecanica 
Alba lulia — Minerul Șunculuș
4— 1 (2—0), Oțelul Or. dr. Petru
Groza — Viitorul-IRA Cluj-Napo
ca 2—1 (1—0), Recolta Salonta — 
Unirea Valea lui Mihai 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 58 p (63—25),
2. C.F.R. Cluj-Napoca 56 p 
(81—25), 3. Sticla Arieșul Turda 
53 p (57—37)... pe ultimele locuri :
15. Voința Oradea 31 p (29—50),
16. Electrometal Cluj-Napoca 26 p 
(34—56).

SERIA A X-a
Unlo Satu Mare — Bradul VI- 

șeu 1—0 (1—0), Chimforest Năsăud
— Someșul Satu Mare 6—2 (2—1), 
Minerul Sărmășag — Energia Bec- 
tean 2—0 (0—0), Oașul Negrești — 
Chimia Zalău 6—1 (1—1), Lăpușul 
Tg. Lăpuș — CUPROM Baia Mare 
2—0 (0—0), Chimia Tășnad — Mi
nerul Băiuț 5—1 (3—0), Minerul 
Bălța — Minerul Rodna 2—0 
(1—0), Minerul Baia Sprie — Vic
toria Cărei 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIO
SATU MARE 57 p (58—19), 2.
Chimforest Năsăud 48 p (47—32),
3. Someșul Satu Mare 48 p 
(47—38), 4. Minerul Băiuț 46 p 
(47—38)... pe ultimele locuri : 14. 
CUPROM Baia Mare 32 p (37—48),
15. Chimia Zalău 32 p (27—49),
16. Lăpușul Tg. Lăpuș 32 p 
(23—54).

SERIA A XI-a
Electromureș Tg. Mureș — Mi

nerul Baraolt 2—0 (1—0), Viitorul 
Gheorgheni — Uni a Ocna Sibiu
lui 5—1 (0—0), Mc Iul Sighișoara
— Lacul Ursu Soc ta 3—0 (2—0), 
Mureșul Luduș — e.S.U. Mecani
ca Sibiu 1—1 (0—1), Metalotehnica 
Tg. Mur^ș — Mine ui Bălan 1—0 
(0—0), Mureșul Toplița — Progre
sul Odorhel 1—0 ('—0), inter Si
biu — Oțelul Reghin 8—0 (2—0), 
Unirea Cristuru Secuiesc — Car- 
pați Agnita 5—0 (5—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 58 p 
(59—21), 2. inter Sibiu 55 p
(Mt—23), 3. Progresul Odorhel

51 p (45—26)... pe ultimele locuri: 
14. C.S.U. Mecanica Sibiu 32 p 
(38—45), 15. Oțelul Reghin 32 p 
(34—44), 16. Lacul Urau Sovata 
27 p (22—60).

SERIA A XU-a
Nltnamonia Făgăraș — Poiana 

Cîmpina 2—1 (1—1), I.P.T. Intor- 
sura Buzăului — Cimentul Hoghlz
5— 2 (2—1), Carpați Sinaia — Mi
nerul Fllipești 3—0 (0—0), Petro
lul Bălcoi — Metrom Brașov 1—9 
(0—0), Victoria Florești — Mobila 
Măgura Codlea 5—0 (2—0), Chimia 
Brazi Ploiești — Electro Sf. 
Gheorghe 5—0 (2—0), Metalul Tg. 
Secuiesc — Torpedo Zărnești 3—1 
(2—0), Utilajul Făgăraș — Precizia 
Săeele 2—2 (0—2).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 55 p (50—29), 2. Nitra- 
monia Făgăraș 47 p (57—30). 3, 
Metalul Tg. Secuiesc 42 p (30—31) 
...pe ultimele locuri : 13—1.4. Vic
toria Florești 36 p (42—43), Metrom 
Brașov 36 p (32—33), 15. Cimentul 
Hoghiz 36 p (31—46), 16. Utilajul 
Făgăraș 33 p (38-49).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri voluntari»



*

ACTUALITATEA ATLETICA
• tn cadrul concursului atle

tic de la Leningrad, cursa femi
nina de 800 m a avut următorul 
„podium" : 1, Liubov Kirukina 
1:58.17, 2. Liubov Gurina (ambe
le U.R.S.S.) 1:58.47. 3. Mitica 
Junghiatu (România) l :59,37.

tn cadrul aceluiași concurs, în 
proba de 110 mg. alergătorul so
vietic furi Kazanov a parcurs 
distanța în 13,14 s. rezultat care 
reprezintă un nou record euro
pean. Vechiul record de 13.28 s 
aparținea francezului Guy Drut. 
din 29 iunie 1975. La 100 m 
Viktor Brîzguin a realizat 10.07, 
iar la prăjină. Rodion Gațaulin 
a obținut 5,80 m. în proba de a- 
runcare a greutății. Serghei 
Smirnov a fost marcat la 21,79 
m. între femei : Olga 
renko a cîștigat 3 000 m 
8:52,19 (2. Svetlana Ulmasova 
8:53,36). Natalia Lisovskaia a 
aruncat 20,98 m la greutate, iar 
Irina Zvereva 67,82 m la disc.

• La Eugene (Oregon), cam
pionul olimpic Carl Lewis 
(S.U.A.) a cîștigat cursa de 
100 m în 10.08. iar compatriotul 
său Sunder Nix s-a situat pe 
primul loc la 400 m cu timpul 
de 45,39, Proba de 5 000 _m a 
revenit 
O’Mara

irlandezului Frank 
in 13:24,6.

1 - 4-
■ i

Bonda-
în

• La Indianopolis (Indiana), 
atletul Gabriel Tiachoch (Coasta 
de Fildeș) a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului în proba de 400 m cu 
timpul de 44.30. Alte rezultate : 
masculin ; lungime : Metcalfe 
(S.U.A.) — 8,24 m ; 3 000 m ob
stacole : . Korir 
8:21.17;
— 21,22 
(Suedia) 
100 m : 
maica) — 11.27 ; 400 m : Lillie 
Leatherwood (S.U.A,) — 51,23.

• La DE LA HUGO SANCHEZ LA GOLGETERUL ELKJAER...

(Kenya) —
greutate : Reid (S.U.A.) 
m ; suliță : Wennlund
— 78,86 m ; feminin : 
Juliet Cuthbert (Ja-

FINAL LA ROLAND-GARROS
Cu victoria (2—6. 6—3. 6—3) în 

turneul de la Roland-Garros. 
Evert-Lloyd a cîștigat 33 din 
cele 69 de tntîlniri . ale sale cu 
Navratilova si. totodată, al 18-lea 
titlu de mare șlem. Iată rezulta
tele înregistrate în celelalte fina
le ale Campionatelor Internațio
nale de tenis ale Franței, dublu 
masculin: Fitzgerald. Smid (Aus
tralia. Cehoslovacia) — Edberg, 
Jarryd (Suedia) 6—3. 4—6, 6—3,
G—7. 14—12 : dublu feminin : Na
vratilova (S.U.A.). Temesvari 
(Ungaria) — Graf (R.F.G.). Sa-

batlnl (Argentina) 6—1. 6—2: du- 
blu mixt : Kathy Jordan, Flach 
(S.U.A.) — Rosalyn Fairbank, 
Edmondson (Australia) 3—6. 7—6. 
6—3 ; juniori: Perez-Roldan
(Argentina) — Grenier (Franța) 
4—6. 6—3. 6—2 ; junioare : Tara- 
blnl (Argentina) — Provls (Aus
tralia 6—3. 6—3; dublu juniori : 
Davin — Perez-Roldan (Argenti
na) — Carbonnell. Sanchez (Spa
nia) 7—6. 5—7, 6—3 ; dublu ju
nioare : Meși. Zvereva (U.R.S.S.) 
— Novotna. Rachltov« (Ceho
slovacia) 1—6. 6—3, 6—0.

REGATA INTERNAȚIONALA PITEȘTI LA CAIAC CANOE

CIUDAD DE MEXICO, 
(prin telefon). Pe măsură 
înaintăm la Mundialul 
competiția mexicană prileju
iește, aici, atît pe dreptunghiul 
stadionului, cit, mai ales, 
afara lui, o multitudine 
fapte și atitudini, unele dintre 
ele aflate în puternic contrast, 
de neconceput cu puține zile 
sau chiar ore în urmă. Cum a 
fost de pildă, după cea de a 
doua apariție a formației gaz
dă, și scena surprinsă pe stră
zile marii metropole, acolo 
unde Hugo Sanchez, vedeta 
primului joc, marea speranță a 
mexicanilor pentru actuala e- 
diție, devenise, brusc, în in
terpretarea suporterilor, o per
sona non-grata. Și asta numai 
și numai din pricina penaltyu- - 
lui ratat de el în min. 90 al 
partidei cu Paraguay, în ulti
mă analiză pentru semieșecul 
atribuit lui și care coboară 
rapid echipa Mexicului de pe 
un soclu ridicat înainte de ter
men. „Hugo — dezolatione 1“ a 
titrat după meci pe o întreagă 
pagină intii ziarul „El Natio
nal", cel care, asemenea tutu
ror cotidianelor mexicane, îm
părtășește starea de spirit a 
nenumăraților suporteri care 
în zilele „Mundialului" impin-

9 
ce 

’86,

in 
de

zesc avenidele, de dimineață și 
pini seara tîrziu. Cert • este 
faptul că egalul înregistrat in 
compania Paraguayului plasea
ză, acum, victoria Mexicului 
in dauna Belgiei, in categoria 
rezultatelor mai puțin prevă
zute, care include și perfor
manțele Coreei de Sud și Ma
rocului, două reprezentative 
scoase din cea de a patra „că
ciulă" la întocmirea grupelor. 
Apropo de surpriză, publicul 
spectator pare surprins neplă
cut de nivelul scăzut al mul
tora dintre jocurile desfășura- 

a
o 

țară care in 1970 a văzut evo- 
luînd pe stadioanele ei o mare 
echipă, aceea a Braziliei. Ac- 

. tuala Brazilie conduce, ce-i 
drept, într-una din grupe, dar 
succesele ă la Pirhus, repurta
ta de ea, nu o recomandă nici 
pe departe drept o super-echi- 
pd, antrenorul Tele Santana 
ațteptind de la Zico (anunțat 
în echipă pentru turul II), re
virimentul dorit. Și cum nid 
Argentina, cealaltă protagonis
tă a America de Sud, nu stră
lucește la acest „Mundial", 
pronosticurile merg deocamda
tă cu reprezentantele Europei, 
mai precis, cu echipele Dane-

te in această primă fază 
turneului final găzduit de

mareei și Uniunii Sovietica 
(autoare a două scoruri de re
ferință), pentru jocul de cali
tate pe care îl practică, Fran
ței și Spaniei — in pofida a- 
celui 0—1 din start împotriva 
Braziliei. îndeosebi fprmația 
daneză (pe care duminică la 
Nezahualcoyotl, într-o simbo
lică ți edificatoare dispută cu 
Uruguay, am văzut-o imbinind 
armonios forța anglo-saxotîă 
cu abilitatea și fantezia pro
prie fotbalului latin) întruneș
te sufragiile momentului, ea 
posedînd în golgeterul Elkjaer, 
jucătorul capabil să facă efi
cient, pe tabela de scor, un 
splendid efort colectiv. Va fi 
el, finalmente, vîrful de atac 
al lui Sepp Piontek, jucătorul 
nr. 1 al Mundialului mexican ? 
Este prematur de dat un răs
puns cîrid Platini, Maradona 
(„El mejor del planeta’1, cum 
avansează cronicarii argentini
eni), ca și alte stele de primă 
mărime, nu și-au rostit încă 
aici ultimul cuvînt. Intre aceș
tia, probabil și Paolo Rossi, 
care nu mai este de mult o 
armă secretă și pe care Enzo 
Bearzot pare decis s-o arunce 
în luptă la momentul oportun.

Gheorghe NICOLAESCU

(Urmare din pag. 1)

Tampere, au ieșit victorioși în 
finala de caiac dublu 1000 m, 
la capătul unei întreceri dispu
tate. ne care au controlat-o tot 
timpul.

Clasament : 1. România (Con
stantin, Feodosei) 3:34.6. 2. Un
garia (Gindli. Kulcsar) 3:35,3, 3. 
Cuba (Mendez. Macheco) 3:38.3. 
4. U.R.S.S. (Gordilei . Vasilenko) 
3:40.6.

Valoroșii caiaciști din Unga
ria s-au impus, cum era de 
așteptat. în orobele de caiac 
simplu 500 si l 000 m.

Rezultate : K 1 — 500 m : 1. 
Attila Androvicz (Ungaria) 1:50,1.
2. Daniel Stoian (România) 1:52.3,
3. Ivan Dimitrov (Bulgaria) 1:52,6;
K 1 — 1 000 m: l. Zoltan Berkeș 
(Ungaria) 3:54.0 2. Adrian Scoi
că (România) 3:54,5. 3. Dorin So- 
roceanu (România) 3:55.7.

Celelalte rezultate : C 2 — 1000 
m : 1. Vasile Lehacl, Vasile A- 
fanase 3:50,3. 3. Petru zgurschl. 
Dumitru Betiu 3:50,4, 3. Mlrcea
Căle. Fănel Miloș (totl din lotul 
reprezentativ al României) 3:53,3; 
K 4 — 1 000 m: 1. România (Ve- 
iea. Constantin, Lețcae. Feodosei) 
3:10.1. 2. România n 3:10.7. 3.
U.R.S.S. 3:11,4 : K 2 — 500 m: 1. 
U.R.S.S. (Erokin, Sobora) 1:38,3, 
3. România (Stoian. Polocoser) 
1:38,9. 3. România (Constantin. 
Feodosei) 1:39,o : c 2 — 500 m : 
1. România (Bețiu, Zgurschi) 
1:51,7, 2. România (Anane, Feodo- 
rov) 1:51.9. 3. Ungaria (Palat. 
Kaman) 1:52.0; K 4 — 500 m : 1. 
U.R.S.S. (Kolokov, Erokin. Sobo
ra. Gordilei) 1:30.1. 2. Ungaria
(Androvicz. Berkeș. Gindli. Ta
kacs) 1:31,6. 3. România (Velea. 
Constantin. Lețcae. Feodosei) 
l :3t.9.

PROGRAMUL ZILEI (marii)

Ș GRUPA A, la Irapuato : BULGARIA - ARGENTINA g
g GRUPA A, la Puebla : ITALIA - COREEA DE SUD g

DANEMARCA - URUGUAY
6-1 (2-1) I

Clasament general: 1. România 
206 d. 2. Ungaria 77 p. 3. 
U.R.S.S. 63 p. 4—5. Polonia. 
Bulgaria 47 p. 6. Cuba 37 p, 7. 
R.P. Chineză 3 p.

A

PATRU ÎNOTĂTOARE DIN ROMÂNIA.
PERFORMERE ALE SEZONULUI MONDIAL

(Urmare din vag 1) a
mari competiții — spate — 
continuă să ne ofere satisfacții, 
speranțe. Trioul laureatelor la 
europene, mondiale sl J.O. este, 
în continuare. în plină^ actuali
tate. Atîta doar că Cristina Șop- 
terian apare în postura de an- 
trenoare a acestor sportive de 
clasă numite Carmen Bunaeiu și 
Anca Pătrășcoiu. Prima dintre 
ele stîrnește admirație prin 
menținerea la un foarte ridicat 
nivel competitiv chiar dacă are 
(aproape) 25 de ani. 1:02.37 Ia 
100 m reprezintă realizarea de 
vîrf, pînă acum. în 1986 pe 
plan mondial, țn decembrie a- 
mericana Betsy Mitchell înotînd 
1:01,79. Carmen mai are două 
rezultate competitive în această 
perioadă — 1:02,56 si 1:02.67 (al 
patrulea, respectiv al cincilea 
din sezon), iar la 100 fluture fi
gurează. de asemenea. în top. 
cu 1:01.86. 1:01.93 sau 1:02,05. 
Dacă înotătoarea-model conti
nuă. mai tînăra și atît de dota
ta Anca Pătrășcoiu revine, la 
modul cel mai spectaculos. 
1:11,91 de la Bratislava fiind 
cea mal bună performantă » 
anului la 200 spate (ceva mal

repede, cu nouă sutimi !, 
..mers" aceeași Mitchell, la fi
nele lui ’85), în cursa respec
tivă celebra Kristin Otto so
sind a doua la mai bine. de... 
7 secunde. Anca e bine cotată 
sl la 100 m. prin 1:02,74 sau 
U02.97, tot în Cehoslovacia a- 
rătînd deosebite disponibilități 
chiar la 200 fluture, probă pe 
car© a încheiat-o victorioasă în 
2:15,13.

O altă prezentă românească 
în ierarhiile sezonului : Stela 
Pura, La liber — 2:03.09 la 
200 m; 4:16.02 la 400 m. 8:4123 
pe 800 m —. la 200 fluture — 
2:14,20. Cum băimăreanca are 
numai 15 ani. ea poate fi soco
tită între foarte probabilele ve
dete ale apropiatelor europene 
de juniori. Apar în topuri și doi 
băieți, Ionut Mușat (23.40 la 
50 liber) si Robert Pinter 
(2:02,87 la 200 fluture), mai sînt 
încă o seamă de sportivi care 
se pot.. înscrie la cuvînt.

Avem de ce aștepta cu cel 
mai mare interes Campionatele 
Naționale de Înot de la piscina 
olimpică „23 August". Va fi 
spectacol, vor fi. nădăjduim re
corduri 1

Senzațională victorie a echipei 
Danemarcei asupra campioanei 
Americll de Sud. selecționata 
Uruguayulul : 6—1 (2—1); în me
ciul de la Neza. din grupa E 1 
Danezii au făcut o partidă ma
re. avînd in Laudrup șl Elkjaer 
cel mal buni jucători. Elkjaer a 
deschis scorul (min. 11). iar 
uruguayanul Bossio (min. 19) a 
fost eliminat de pe teren (fault 
la Laudrup, după ce primise un 
cartonaș galben). In min. 41 Lerby 
a înscris al doilea gol pentru da
nezi. iar în min. 45. Uruguayul 
reduce din handicap.
unul penalty (acordat cu ușurin
ță). transformat de Francescoll. 
în repriza secundă, formația eu
ropeană domină categoric sl reu
șește să mai înscrie de patru 
ori : Laudrup (min. 52), Elkjaer 
(min. 68 și 80) șl J. Olsen (min. 
89). După meci. Sepp 
antrenorul danezilor, a 
„Sper să ne menținem 
în următorul joc, cu 
Iar conducătorul tehnic 
pel învinse. Omar 
spus :„Nu puteam 
ioc în compania unei echipe for
midabile. Desigur, eliminarea lui 
Bossio a cîntărit 
frîngerea suferită 
Arbitrul Marquez 
dus în fata celor 
tatorl echipele : 
Rasmussen-Busk.
Nielsen, Lerby-Berggreen, Ber- 
telsen (min. 57 Molby), Arnesen, 
Andersen-Elkjaer, Landrup (min. 
83, J. Olsen). URUGUAY : Alvez- 
Diogo. Acevedo. Guttierez. Ba- 
tista-Bossio. Saralegul. Sentin 
(mln. 57 Zalazar), AlzamendI 
(mln. 58 Ramos). Da Silva. Fran
cescoll.

In urma

Piontek, 
declarat: 
forma si 

R.F.G.*, 
al echi- 

Borras, a 
cîștiga acest

mult în In
ia acest scor". 
(Mexic) a con- 
2.3 000 de snec- 
DANEMARCA : 
M. Olsen. I.

R. F. GERMANIA - SCOT A
2-1 (1-1)

La Queretaro. In grupa E. e- 
chlpa R.F. Germania a obținut o 
victorie meritată în fata selec
ționatei Scoției: 2—1 (1—1). După 
un început furtunos al învingă
torilor (vailer și Magath au ra
tat tn primele minute), scoțienii 
au deschis scorul prin Strachan 
(mln. 18) N-au trecut decît pa
tru minute sl tabela de marcaj 
a Indicat scorul de 1—1. prin 
golul iul Voller. după o pasă a 
tul K. Allofs. tn continuare, 
vest-germanll au atacat, dar nu 
au reușit să mal înscrie pînă la 
pauză. în repriza secundă. Brle- 
gel s-a Infiltrat în careul advers

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Proba de 1000 m eu 

start de pe loc. din cadrul unul 
concurs de la Varșovia, a fost 
cîștlgată de polonezul Burdelak 
tn 1:1 ,J8 • Turul Apenlnllor a 
revenit rutierului Italian Gianni 
Bugno, care a parcurs 220 km tn 
4.43:31, la fel ca și Francesco 
Moser. Jens Vegerby (Danemar
că). Erik Pedersen (Norvegia), 
Bruno Bullci (Iugoslavia).

FOTBAL • în prima manșă 
a finalei Cupei Italiei : Sampdo- 
rla — Roma 2—1 (1—1). Returul
va avea loc la 14 iunie la Roma

• tn finala Cupei Ligii spaniole 
se vor întîlnl F.C. Barcelona și 
Betis Sevilla. în semifinale (tur- 
retur) e Betis — Zaragoza 0—1 șl 
2—0 ; F.C. Barcelona — Atletico 
Madrid 1—0 și 1—1. • Luptă 
strînsă pentru cucerirea titlului 
de campioană a Iugoslaviei. îna
intea ultimei etape. Partizan Bel
grad șl Steaua Roșie Belgrad se 
află la egalitate de puncte : cite 
47. Pe ultimele locuri : 15—16.
Titograd șl Zenlța cu cite 29 p 
17. O.F.K. Belgrad 28 p 18. Novl 
Sad 20 p. Cîteva rezultate din e- 
tapa a 33-a : Dinamo Zagreb —

Partizan 2—3, Steaua Roșie — 
Pristina 3—0, O.F.K. — Sarajevo 
2—0. Titograd — Hajduk 0—0. 
Rijeka — Novi Sad 3—0.

ȘAH • Rezultatele partidelor 
întrerupte în turneul de la Bu- 
gojno : remize : Karpov — Miles. 
Sokolov — Ljubojevlcl. Ljuboje- 
vlcl — lusupov. într-o altă parti
dă. Karpov l-a învins pe Timann. 
tn clasament, după 10 runde, 
conduce Karpov cu 6,5 p. urmat 
de Ljubojevlcl șl Sokolov cu ctte 
5.5 o. Spasski șl Miles cu cite 5 p.

al l-a găsit liber pe K. Allots, 
care a marcat lmparabll (mln. 
50). Pressingul vest-german a 
continuat, dar Matthăus, Allots șl 
LlttbarsU au ratat. Scoțienii au 
fortat egalarea. dar Archibald 
(mln. 73) șl Strachan (mln. 80), 
au ratat mari ocazii. 12 006 de 
spectatori. Arbitru J loan Igna 
(Romănia), care a condus exce
lent. R.r. GERMANIA : Schuma
cher-Berthold. FSrster. Eder, 
Brlegel (mln. 63 Jakobs)-Mat
thias, Magath, Augenthaler, Ut- 
tbarskl (min. 75 K.II. Rummenig- 
ge)-vaner, K. Allots. SCOȚIA : 
Leighton-Gough, Narey, Miller. 
Malpas-Nlcol (mln. 60 McAven- 
nle), Bannon (mln. 74. Cooper), 
Souness, Strachan-Aitken, Archi
bald.

BELGIA - IRAK 2-1 (2-0)
In grupa B. la Toluca, Belgia 

a dispus de Irak cu 2—1 (2—0). 
după o partidă echilibrată. în
vinșii au evoluat curajos. mal 
cu seamă In repriza secundă, 
desl din mln. 52 au jucat în 10 
oameni. în urma eliminării Iul 
Basil. Sclfo a deschis scorul în 
mln. 16. apoi Claessen l-a ma
jorat. transformînd un ocnalty 
(mln. 21). După pauză. Irakianul 
Amalesh a redus din handi
cap, printr-un gol de toată fru
musețea (mln, 57). In fata a 
10 000 de spectatori, columbianul 
Palacio a condus formațiile : 
BELGIA : Pfaff-Gerets. F. Van 
der Elst. De Mol (min. 69 Grun), 
De Wolf-Vandereycken, Scifo 
(mln. 67 Clijsters), Ceulemans, 
Vercauteren-Desmet, Claessen. 
IRAK : Raad-Khalil. Samir. Na
hum. Ghanim-Hariz. Basil. Natik. 
Husseln-Kerlm, Amaiesh.

• Evarlsto Macedo, antreno
rul Irakului, după eliminarea i 
formației sale (zero puncte 
din doua meciuri) : „în gru-' 
pa B nu cred să existe, prac
tic vreo diferență între cele I 
patru echipe. în ceea ce ne I 
privește, însă, am plătit scump 1 
lipea de experiență, ca ama
tori, față de profesioniști a- I 
devărațl. Pentru noi, «Mun- I 
dialul» s-a terminat, dar am * 
învățat multe”.
• Franz Beckenbauer, după I

2—I cu Scoția, extrem de im- ( 
portant In economia califică
rii : „Elementul cel mal pozl- < 
tîv al partidei a fost succe
sul. dar am tremurat, literal- 1 
mente, pînă în final, datorită 
contraatacurilor scoțiene, tn r 
fine, cred că în cinci zile. I 
Rummenlgge va fi' complet re- I 
cuperat șl va juca împotriva 
Danemarcei”. i
• Guy This, după Z—l. cu 

selecționata Irak : „Am jucat 1 
45 de minute ofensiv, apoi, cu 
un avans de două goluri. [ 
ne-am readus aminte de jocul 
nostru de mal înainte, mult ’ 
mal «cuminte». De-acum, 
sențlalul e să cîștigăm 
punct cu Paraguay”.

e Noul lider al clasamen
tului golgeterilor este danezul 
Elkjaer Larsen, autorul a 3 
puncte tn partida cu Uruguay, 
pe care le-a adăugat aceluia 
înscris tn meciul cu Scotia. 
Deci, 4 goluri în două infH- 
niri, Paolo Rossi devenind tn 
1982 golgeter final cu 6 go
luri In 7 partide...
• La ultimul antrenament, 

brazilienii au susținut un meci 
Intre el, la care n-au parti
cipat. Pisă, nici Zico, nici Ed
son.

e- 
un

CD UN PAS ÎNAINTEA „OPTIMILOR'‘ 9E
Cu meciurile desfășurate dumi

nică s-au 
de a doua 
S-au jucat 
12 urmtnd 
vineri.

Iată situația In cele

încheiat jocurile celei 
runde din primul tur. 
24 de partide, celelalte 
sA se desfășoare pînă

șase grupe:

Grupa D
1. Brazilia
3. Spania

1—4. Algeria
Irlanda de

Mal sînt de jucat : 
șl

Nord

AGrupa
1. Argentina

3—3. Italia 
Bulgaria 

4. coreea de Sud 
Mal slnt de jucat : Sud -- -■ - -

garia (marți).
Grupa

2 110 4-23
2 0 2 0 2-2 1
2 0 2 0 2-2 3
20112-41
Coreea de

Italia ți Argentina — Bul-

Nord — Brazilia 
Spania (miercuri).

Grupa
1. Danemarca
2. R.F.G.
3. Uruguay
4. Scoția 

Mai slnt
- R.F.G. 
(joi).

E

jucat :de . 
șl Scoția

FSNAL A

2 
1 
0 
0

2
2
2
2
Irlanda de 
Algeria —

2 
1 
0 
0

2
2
2
2
Danemarca
- Uruguay

B Grupa F
1—2. Mexic

Paraguay
21103-23
21102-13

1. Polonia
2. Portugalia

2
2

110 1-03 
1011-12

3. Belgia 2 1 013-32 1. Maroc 2 0200-02
4. Irak 2 0 021-36 4. Anglia 2 0110-11

Mal sînt de Jucat : Irak — Me- Mal sînt de jucat : Portugalia
xlc și Paraguay — Belgia — Maroc șl Anglia ■— Polonia
(miercuri). (miercuri).

Grupa C ★

1. U.R.S.S, 2 1 10 7-13 Primele două clasate din gru-
2. Franța 2 1 1 0 2-1 3 pe se califică în faza optimilor
3. Ungaria 2 1 012-62 de finală ; de asemeneai și patru
4. Canada 2 0 020-30 dintre ocupantele locurilor 3, sta-

ieride bllite după următoarele criterii : 
număr de puncte ; golaveraj ; 
număr mai mare de goluri mar
cate și... tragere la sorti

meclurilor
Franța și U.R.S.S. — 
slnt Incluse în da

Rezultatele 
(Ungaria — 
Canada) nu 
sament

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Ieri, In cadrul Grupei C sau desfășurat următoarele meciuri, 

la Lena 5 FRANȚA — UNGARIA 3—0 (1—0), prin golurile marcate 
de stopyra (mln’ 30), Țigana (min. 63) și Rocheteau (min. S0 . la 
Irapuato 5 U.R.S.S. — CANADA 2—0 (0—0), autorii .golurilor fiind 
Blohln (mln. 59) șl Zavarov (mln. 75).

f> «Smlaistrsțls: coO 79731 București, stt. ». Conta 18. oi P.T.T.B l. cel centrală 11.79 K și 11 50 59) secția coresp. 10 20 30; interurban 137; telex 10 35<) romsp Tiparul l.P „iritormat-a 
“enrru străinătate abonamente prin BOMPBESFILATELIA — sectorul export-import presă P.O. Bos »2—20L telex 10376, prsfir București Caieu Grivitej ar. 64—66 10363 a. L l 1. l


