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Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin

Adriana Antonesei
în orașul Ingelheim din R.F. 

Germania s-a desfășurat cea 
de-a IlI-a ediție a Campiona
telor Mondiale de popice — 
juniori (tineri pînă la 23 de 
ani), la care au participat 
sportivi din 11 țări. Sportivii 
români au avut o comportare 
remarcabilă la aceste confrun
tări, ei reușind să cîștige, în

Maria Șopterean
urma unor jocuri viu disputate, 
patru medalii: una de aur, do
uă de argint și una de bronz. 
Titlul suprem l-au cîștigat, la 
perechi. Adriana Antonesei 
(medaliată și cu bronz în con
cursul individual) și Maria 
Șopterean, locul secund reve-

(Continuare in pag a 4-a)

TIMIȘOARA. 31 (prin tele
fon). în partida vedetă a gru
pei s-au întîlnit selecționatele 
României și Bulgariei, echipa 
țării noastre debutînd cu o 
frumoasă victorie: 27—16(14—8). 
De la începutul partidei hand- 
baliștii noștri s-au aflat la 
cirma jocului. apărarea a func
ționat bine, în atac însă a 
fructificat numai parțial oca
ziile avute, graba cu care au 
acționat spunîndu-si cuvîntul. 
în min. 15 ei conduceau cu 
8—2 si se aștepta un scor flu

La TIMIȘOARA, CLUJ-NAPOCA, IAȘI 
si GALAȚI au început, ieri după-amiâză, 
întrecerile celei de a X-a ediții a Cam
pionatelor Mondiale Universitare de handbal 
masculin, sălile sporturilor din 
patru orașe dovedindu-se, încă din 
gazde deosebit de ospitaliere. După __
moașe _ festivități de deschidere, au urmat 
meciuri atractive, la Timișoara reprezenta
tiva României înregistrind primul succes, 
întrecînd echipa Bulgariei. Dar. iată amă
nunte de la trimișii noștri :

cele 
start.

fru-

După etapa a 29-a din Divizia A de fotbal

LIDERUL SE MENȚINE NEÎNVINS

viu, moment din care condu
cerea tehnică a operat. nu
meroase schimbări, cu scopul 
vădit de încercare si rodare a 
jucătorilor mai puțin experi
mentați, fapt care a permis 
oaspeților să se apropie : 12—8 
(min. 28). La reluare, aspectul 
jocului rămîne același, portarii 
Alexandru Buligan și. apoi;

gura victorie în deplasare

• Patru egalități în aceas-

divizionarele A din nou în
arenă

tă -runda" Q Miercuri

Flacăra Moreni, sin

REZULTATE TEHNICE

CRESC FRUMOS MLADITELE PATRIEI

Camataru înscrie golul al 
doilea din meciul de simbătă 
cu Corvinul. In dreapta ima
ginii, Meszaroș și Mărginean.

Foto: Aurel NEAGU

1 Iunie, Ziua Copilului

ale 
se

CLASAMENTUL

Dinamo — Corvinul 3-3 (3-1) 1. STEAUA 28 22 6 0 71-14 50
S. C. Bacău - Steaua 2-2 (0-0) 2. Dinamo 29 16 9 4 66-29 41
F.C.M. Brașov - Flacăra 0-1 (0-1) 3. Victoria 29 14 7 8 36-29 35
F. C. Olt - F. C. Argeș 1-0 (1-0) 4. F. C. Olt 29 13 5 11 26-33 31
Gloria - Oțelul 0-0 5. F. C. Argeș 29 11 8 10 24-21 30
„U* Cluj-Napoca — Petrolul 3-0 (2—0) 6. Petrolul 29 8 13 8 21-22 29
Rapid — Sportul Stud. 1-0 (0-0) 7. „U* Cluj-Nap. 29 12 4 13 47-31 28
Jiul - Univ. Craiova 3-0 (0-0) 8. Univ. Craiova 28 9 10 9 29-26 28
Chimia - Victoria 0-0 9. S. C. Bacău 29 11 6 12 36-43 28

10. Sportul Stud. 29 11 5 13 38-33 27
ETAPA VIITOARE (miercuri 3 iunie) 11. Oțelul 29 9 9 11 26-27 27

12. F.C.M. Brașov 29 12 3 14 25-35 27
Steaua - „U“ Cluj-Napocc (1-1) 13. Corvinul 29 10 6 13 51-47 26
Petrolul - Chimia (0-0) 14. Rapid 29 10 5 14 32-47 25
Jiul — Rapid (0-3) 15. Jiul 29 9 6 14 32-36 24
Sportul Stud. — F.C.M. Brașov (2-3) 16. Flacăra 29 10 3 16 28-50 23
Univ. Craiova — Victoria (0-1) 17. Gloria . 29 9 4 16 24-57 22
Flacăra - Gloria (1-3) 18. Chimia 29 7 5 17 29-61 19
Corvinul - F. C. Olt (0-0)
F. C. Argeș - S. C. Bacău (0—1)
Oțelul - Dinamo (0-2) (Cititi cronicile meciurilor tn ooo î—31

A (Timișoara) :
— Elveția 

Bulgaria
(CluJ-Napoca) :

— Maroc 
Turcia

PROGRAMUL DE ASTĂZI
— de la ora 17 — 

GRUPA 
ROMÂNIA 
Nigeria — 
GRUPA B
Iugoslavia 
Polonia —

GRUPA C (Iași) : 
U.R.S.S. — Israel 
S.U.A. — Japonia

GRUPA D (Galați) : 
R.F. Germania — Ungaria 
Coreea de Sud — Austria

Vasile Tudor, au „furnizat" 
multe mingi atacului care însă 
s-a complicat inutil. Așa se 
face că finalul partidei nu a fost 
cel care ar fi trebuit. Mențiuni 
putem acorda, în afara porta-

rilor, și realizatorilor principali, 
în ordine Marian Dumitru, 
Dumitru Berbece si Doru Po
rumb. Arbitrii vest-germani J. 
Thomas și II. Thomas au con
dus bine o _partidă 
Marcatori : 
6, Porumb 
Ghimes 2, 
1, Voinea 
sov 6, Marinov 5, Ivanov 2, I. 
Vasiliev 1, Tarkalamov I, Bo- 
durov 1.

în prima partidă a reuniunii 
s-au întîlnit echipele Elveției 
și Nigeriei. După un meci deo
sebit de echilibrat, handbaliștii 
elvețieni au cîștigat cu 17—16 . 
(7—8). De remarcat eficacitatea 
nigerianului Rafiu Salami, au
torul a 10 goluri, șl a porta
rului elvețian Mathias Schmid. 
Un rezultat de egalitate ar fi 
fost poate mal echitabil. Mar
catori : Lauber. Kunz, Fallen- 
ger, Wicki. Camiga cite 3. Hess 
2 pentru Elveția, respectiv Sa
lami 10. Adeyemi 2. Ogundoro, 
Opene, Agboola. Lawrence cite 
1. Au condus bine I. Klimet și 
G. Papp (Ungaria).

Mihail VESA

„Cupa Carpati“

frumoasă.
Dumitru 7. Berbece 
S, Roșea 2, Petre 2, 
Mocanu 1, Stefan 

1, respectiv Atana-

(Continuare in vag a 4-a)

la polo

UN MERITAT SUCCES FINAL
AL JUNIORILOR NOȘTRI

j n ultima duminică de 
| mai n-a fost tot timpul 

J ’și pretutindeni soare 
? plin. Dar a fost mult soare in 
i inimi, mai mult ca oricind 
ț in cele ale copiilor, cărora 
f cei mari — părinți și bunici, 
■, frați și surori, dascăli și edu- 
;> câtori — le-au dăruit, în 

pragul sărbătorii lor inter- 
S naționale, poate cel mai fru- 
\ mos „week-end". Cei mici,
f mereu dornici de joacă și

zburdălnicii, au primit acest 
dar cu emoție și bucurie îm
părtășite deopotrivă de cei 
ce li s-au alăturat în felurite 
activități recreativ-distrac- 
tive organizate anume...

Firește, preferințele copi
ilor au stat, de această dată, 
in centrul atenției generale. 
Și cele mai multe s-au în
dreptat către bazele sportive 
și centrele de agrement care, 

S tot atit de firesc, i-au intim- 
J pinat sărbătorește, cu pro-

grame cit mai bogate, variate 
și atractive, in cadrul cărora 
au fost protagoniști in are
ne, dar și spectatori la de
monstrațiile oferite de alți 
copii, deja consacrați în di
verse discipline, sau de spor
tivi mai mari și cunoscuți pe 
plan național și internațio
nal, ori au asistat la capti
vante programe cultural-ar- 
tistice ce au completat pe 
cele sportive

Pretutindeni, copiii au in- 
tîmpinat Ziua de 1 Iunie, ziua 
lor, prin manifestări pline de 
farmec și gingășie, ce au dat 
o expresie atit de vie dorin
ței lor de mișcare, bucuriei 
lăuntrice de a se întrece în 
alergări pe aleile parcurilor, 
la cros, fn meciuri de fotbal, 
volei, tenis sau handbal, în 
bazinele de înot chiar, la me
sele de ping-pong sau de șah, 
in concursuri de patinaj pe 
rotile, în frumoase jocuri...

Copiii noștri, copii frumoși, 
luminoși la chipuri, gustînd 
cu nesaț sănătate și voie 
bună din generoasa cupă a 
sportului, visînd să devină 
cit mat grabnic oameni mari, 
riguroși, neîntrecuți specia
liști în meserii care de-acum 
le farmecă sufletul, dar și 
mari sportivi ca atiția alții 
care fac să fluture tricolo
rul drag românesc pe catar
gele marilor competiții inter
naționale. Copiii noștri — 
viitorul de aur al țării — ne 
fac viața mai 
deplină; copiii 
căror gînduri 
îndreaptă cu

bogată, mai 
noștri, 
curate 

recunoștință 
spre partid, spre comuniștii 
țării, mulțumind din inimă 
pentru minunatele condiții 
de viață, de dezvoltare, de 
împlinire, intr-o societate in 
care visele copilăriei nu ră- 
mîn simple vise...

O învingătoare meri'uoasă, 
incontestabilă în tradiționalul 
turneu de polo dotat cu Cupa 
Carpați. Aceasta a fost repre
zentativa de juniori a Români
ei, care a terminat întrecerea 
cu al e selecționate similare 
din cinci țâri, acumulînd ma
ximum de puncte, 10. Urmată 
In clasamentul final de forma
țiile Bulgariei 8 p, Ungariei 6 
p. Cehoslovaciei 4 p. Turciei 2 
p, Poloniei 0 p.

Partida de încheiere a com
petiției, desfășurată timp de 
trei zile la bazinul de la 
Ștrandul Tineretului din Capi
tală, a însemnat o veritabilă 
finală, nu numai pentru faptul 
că ea trebuia să desemneze 
cîstigătoarea trofeului. Echipele 
ROMÂNIEI și BULGARIEI au

oferit un joc disputat, aplaudat 
la scenă deschisă de public, 
poloiștii noștri adjudeeîndu-și 
victoria cu 10—7 (2—1, 4—0.
3—2, 1—4). Formația antrenată 
de Gh. Zamfirescu șt Ad. Io* 
nescu s-a dezlănțuit în „sfer
tul" al doilea, după o primă 
repriză în care fazele s-au suc
cedat cu repeziciune la ambele 
porți. O dată cu golul lui D. 
Balanov (min 9,00) — un șut 
surprinzător —, tinerii poloiști 
români au acționat cu multă 
siguranță tn defensivă, Csaki a 
„închis" bine poarta, iar atacu
rile și contraatacurile, iuți, des-

(Continuare in vag 2-3)

Geo RAEȚCHI 
George ROTARU

Totolici va încheia cu gol. o frumoasă combinație o echipei 
noastre. (Fază din meciul România — Vnoaria 12—8)

Foto : Dragoș A. NEAGU



DAC I A DA riMALE ALE MARII

COMPETIȚII NATIONALE

CHIMISTUL C.S.Ș. Rm. VÎLCEA, ÎNVINGĂTOARE
IN COMPETIȚIA BASCHETBALISTELOR

1 Desfășurat (in condiții organiza
torice bune) în sala Olimpia din 
Capitală, turneul final al Dacia- 
dei la baschet-senioare a fost 
cîștigat de echipa Chimistul C.S.Ș. 
tRm. Vîlcea, neînvinsă în cele 
cinci meciuri susținute. Formația 
vîlceană (antrenată de Al. Moise, 

“aflat acum în pregătire cu lotul 
național de senioare, și condusă 
la aceste finale de I. Trifa) și-a 

t astfel frumoasa perfor- 
Divizia A (unde a ocu- 
3) dovedind o bună 
coeziune și putere de 
clasamentul Daciadei,

fcompletat 
manță din 
pat locul 
pregătire, 
luptă, tn 
Chimistul - totalizat 10 p și a fost 
urmată de 2. Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 9 p, 
3. oiimpia București 8 p. 4. Voin
ța Brașov 7 p. 5. Rapid București 
6 p. 6. Politehnica C.S.Ș. Timi
șoara 5 p.

In general, întrecerea a prilejuit 
finalistelor folosirea în mare mă
sură a baschetbalistelor tinere, 
unele chiar junioare, care au dat 
satisfacție și au contribuit la buna 
evoluție a formațiilor din care fac 
parte. Așa s-r petrecut, de pildă, 
în cel mal frumos meci al turneu
lui — UNIVERSITATEA — RA
PID. La succesul tntîlnlrii au con
tribuit ln mare măsură evoluția 
scorului și finalul captivant, decis

2.

de trei aruncări de cite 3 puncte, 
fructificate de Paula Misăilă, și 
de coșul marcai (la scorul de 
84—84) de Margareta Vereș. Uni
versitatea a cîștigat cu 88—84 
(43—47). la capătul unei partide 
în care am remarcat nu numai 
buna evoluție a formației secunde 
a campioanelor (titularele lipsind, 
deoarece fac parte din lotul repu
blican), ci șl utilizarea, la Rapid, 
aproape In exclusivitate a junioa
relor Anișoara Biduianu, Adina 
Crislescu și Florentina Iancu. Au 
tnscris: Misăilă 30, Vigh 18, Vereș 
8. Costanașiu 8, Manasses 16, Mo
rar 4, Boyte 4 pentru „U“, respec
tiv: Biduianu 19 Iancu 18, Cris- 
tescu 13, Trică 18, Pirvan 8, Ali- 
xandru 5. Au arbitrat bine M. 
Oprea șl I. Relich.

Un meci hotărîtor pentru confi
gurația finală a clasamentului a 
avut loc între echipele CHIMIS
TUL și OLIMPIA, cîștigat de oas
pete cu 74—64 (31—26), acestea do- 
mlnind permanent o adversară 
ambițioasă, dar handicapată — 
deocamdată — de faptul că jucă
toarele tinere nu au Încă sufi
cientă experiență competlțlonală. 
tn mod cert, Insă, Emilia Gavri
liuc, Daniela Popa, Gabriela și 
Edith Szlike au mari perspective. 
Au înscris: Barbu 20, Manea 18,

5,Petre 19, Ionescu 8, Nițulescu 
Niculescu 4 pentru Chimistul, res
pectiv: Popa 18. Stingă 12, Simi- 
oană 12, Gavriliuc 8, G. Szoke 6, 
Biră 2, Constantin 3, Sipoș 3. Ar
bitri: I. Relich și I. Varga.

în partida decisivă pentru ocu
parea l-cului secund, UNIVERSI
TATEA a dispus de OLIMPIA cu 
71—64 (45—36). Clujencele, cu
Paula Misăilă, Ildiko Manasses și 
Magdalena Vereș jucătoare de 
bază, dar și eu celelalte echipiere 
utile atunci cînd au fost introduse 
în teren de antrenorul N. Martin, 
au imprimat întâlnirii un ritm a- 
lert și au cîștigat fără emoții. Au 
înscris: Manasses 17, Misăilă 14, 
Vigh 12, Vereș 18, Costanașiu 2, 
Boyte 6, ” ” * ---------
respectiv: 
Szoke 10, 
G. Szoke 
Bădilă șl

Alte rezultate: VOINȚA — RA
PID 55—48 (25—17), UNIVERSI
TATEA — POLITEHNICA 87—61 
(17—31), CHIMISTUL — VOINȚA 
64—52 (31—24). OLIMPIA — POLI
TEHNICA 73—58 (44—32). VOINȚA 
— POLITEHNICA 67—54 (34—30),
CHIMISTUL — RAPID 84—66 
(47—40).

Dumitru STANCULESCU

E. Pali 2 pentru „U“, 
Popa 16. Stingă 12, E. 
Sipoș 10, Gavriliuc 6, 
6. Biră 4. Arbitri: B.

M. Martiș.

DINAMO BUCUREȘTI - LAUREATĂ ÎN ÎNTRECEREA OINIȘTIEOR
MANGALIA, 31 (prin telefon). 

Fiind de forțe sensibil egale, par
ticipantele la finala Daciadei, 
prima din marile competiții ale 
actualului sezon de oină, au fur
nizat, Încă din serii, jocuri spec
taculoase, viu disputate, cu reali
zări tehnice deosebite. Prelimina
riile s-au soldat și cu o surpriză 
de proporții. Invingătoarea de fi
nul trecut, multipla campioană a 
țării, echipa Combinatului Poli
grafic București a fost eliminată 
din cursa pentru un loc pe po
dium de către ambițioasa echipă 
Laminorul Roman (cu un nou an
trenor — E. Cocuț). In vervă de 
zile mari, olnlștll de la Roman 
s-au Impus atît la „bătaie", unde 
au realizat 10 puncte suplimen
tare, eît și la „prindere" (au țintit 
0 adversari). Confruntările din 
cele două serii preliminare. în 
care s-au aflat 11 echipe au dat 
clștig de cauză formațiilor Dina
mo București, A.S.A. Constanța, 
Energia Rîmnlcelu (jud. Buzău) șl 
Laminorul Roman, calificate în 
turneul final.

Prezentîndu-se ln evident pro-

greș, cele 4 candidate la locul I 
au demonstrat că olna, sportul 
nostru național, este deosebit de 
frumos cînd se întîlnesc formații 
temeinic pregătite. Mult schim
bați în bine, dinamoviștil, cu o 
conducere tehnică remaniată (Vic
tor Sebe șl Gheorghe Vlase), au 
format un ansamblu perfect ar
monizat în toate compartimentele, 
detașlndu-se prin evoluții apre
ciate de public și de către specia
liști. Mânuitori Iscusiți al basto
nului, el au realizat cele mai 
multe puncte suplimentare — 116 
în 11 partide — îar la „prindere" 
(un inspirat dispecer, Nicolae Pă
sărică) au combinat precis și de
rutant. surprinzindu-și adversarii 
tn poziții penetrante de apărare. 
Dinamoviștil au terminat neîn
vinși competiția în următoarea 
formație de bază: M. ANDRUȘ- 
CA, GH. CHIȚU, AL. BOBEICA, 
FI. Dincă, N. Callța. C. Oancea. 
T. Sîrbu, I. FUNDĂTEANU, TR. 
PERȘTNARU, D. RĂSĂRIT. N. 
PĂSĂRICĂ — rezerve: P. Stoian, 
V. Avram și frații Constantin și 
Marin Mușat.

„CUPA CARPAȚI"
(Urmare din vag, 1)

fășurate cu imaginație, au for
țat o desprindere decisivă: 
cinci goluri avans. Găvruș și 
coechipierii au păstrat ritmul 
în repriza a treia, cînd au con
dus și la șase goluri, pentru că 
ln final echipa Bulgariei — o 
adevărată revelație la actuala 
ediție — să revină, să „sirin
gă" din rezultat, fără a mai 
putea să pericliteze victoria 
reprezentanților noștri. Goluri
le, cîteva de toată frumusețea, 
au fost realizate de Toth 3, 
Găvruș 2, D. Balanov 2, Zam
fir, Galenco, Ștefăncscu (R), 
Danovski 3, Andreev, Petrov, 
Gospodinov și Anghclov.

După ce s-a impus fără drept 
de apel în partidele din ziua 
de debut a turneului, selecțio
nata noastră a primit, sîmbătă, 
o replică foarte viguroasă, pe 
care a frînt-o prin multă risipă 
de energie, înot în trombă și 
contraatacuri tăioase, obținînd 
o victorie muncită și aplau
dată : ROMANIA — UNGARIA 
12—8 (2—1, 4—2, 4—4, 2—1). A 
fost, de fapt, cel mai bun joc 
făcut — cel puțin, pînă atunci 
— de formația ungară, cu atît 
mai notabilă fiind, de aceea, 
reușita lui Găvruș, Toth — cite 
3 goluri, Galenco 2, B. Ștefă- 
nescu, Totolici, V. Popescu, 
Zamfir cite 1 și a colegilor lor. 
Punctele partenerilor de între
cere le-au realizat Csănyi 2, 
Szireăk 2, Milok, Konrad, Rosta 
și Kărâsz.

4 în aceeași zi, echipa TURCIEI 
|a obținut o primă și mult do- 
Jrită victorie, Intrecînd repre- 
fzentativa de juniori a POLO- 
INIEI cu 7—2 (2—1, 3—0, 2—0, 
Ș—1), grație unui jo? mai com- 
ibinativ și mai exact. Au mar
cat Algin 4, Karakurt, Nelvali, 
Ollaytu (T), Wysocki și Ro
sian (P). In ultimul meci al 
reuniunii de sîmbătă, BULGA
RIA — CEHOSLOVACIA 16—4 
(3—1, 4-0, 5—2, 4—1), o dife
rență care ne scutește de co
mentarii, superioritatea învin
gătoarei apărînd evidentă în 
ambele faze. Golurile au fost 
înscrise de Danovski 5, Gospo
dinov 3, Andreev 2, Anghelov 
2, Kirilov, Kalinov, Sotirov,

LA POLO-JUNIORI
Petrov (B), Pach 2, Kaid și 
Henkrich.

în runda matineului de du
minică, favoritele au avut pres
tații asemănătoare. Ele au cîș
tigat limpede, cu cîte opt go
luri mai mult la activ, chiar 
în condițiile in care nu s-au 
întrebuințat total, cu gindul la 
veritabila finală de după-amia- 
ză. Astfel, ROMANIA — TUR
CIA 14—6 (4—0, 3—2, 2——2, 5—2), 
punctînd Ștcfănescu 3, Popescu 
3, Găvruș 2, Abrii 2, Zamfir 2, 
D. Balanov, Toth, respectiv 
Algin 2, Sagalir 2, Kugukgolak 
și Ollaytu, iar BULGARIA — 
POLONIA 9—1 (2—0, 3—0, 1—0, 
3—1), prin golurile lui Andreev 
5, Danovski 2, Gospodinov si 
Rujev (B) si Rosian (P). într-un 
alt meci, UNGARIA — CEHO
SLOVACIA 14—8 (3—2, 3—2,
3—2, 5—1), prima echipă impu- 
nîndu-se mai ales în ultimul 
sfert. Au înscris Gcbaucr 4. 
Sugar 3, Csănyi 2, Bereczvay, 
Kărăsz, Milok, Szireăk, Begalla 
(U), Kaid 3, Terczka 2, Kalinka 
2 și Henkrich.

Âlte rezultate: UNGARIA — 
TURCIA 13—4 (0—3, 2—0, 5—1, 
6—0, CEHOSLOVACIA — PO
LONIA 5—4 (1—1, 3—0, 0—3,
1—0).

Arbitrajele au fost asigurate 
de H. Rosmann (Austria), B. 
Marghiev (U.R.S.S.) — arbitri 
neutri, L. Sotirov (Bulgaria), 
St. Botlik (Cehoslovacia), A. 
Chmielewski (Polonia), B. Bă- 
jenaru, V. Goian (România), A. 
Uăansu (Turcia), A. Biro (Un
garia). Observator L.E.N. : Abe 
Fuchs (Belgia).

Principalii adversari al laurea- 
țllor au fost tinerii olniștl de la 
A.S.A, Constanța (antrenor M. 
Tomescu șl responsabil cu pre
gătirea fizică, P. Negoiu), care 
au furnizat de flecare dată me
ciuri de prim-plan. Trecînd anual 
printr-o perioadă de reconstrucție, 
formația constănțeană a reușit să 
urce pe poziția a Il-a în ierarhia 
celor mai bune echipe de seniori, 
avînd în S. Purice, V. Purice, D. 
Crăciun șl V. Vladu pe cel mai 
productivi jucători. Rivalitatea 
dintre celelalte două participante 
Ia turneul final a fost tranșată în 
favoarea oinlștilor din Rimnlcelu, 
învingători în meciurile cu La
minorul cu 20—12 și 21—14. Intîî- 
nirl de orgoliu șl în partida de 
departajare în a doua parte a cla
samentului competiției. Sufragiile 
publicului find întrunite de între
cerea pentru locurile 5—6, dintre 
C. P. București șl Avîntuî Frasin 
(mult întinerită de maestrul spor
tului Ion Munteanu) încheiată cu 
15—9. In celelalte confruntări : 
Recolta Apoîdu de Sus (jud. Si
biu)) — Viața Nouă Olteni (jud. 
Teleorman) 11—0, Electro Boto
șani — Metalurgistul sadu (jud. 
Gorj) 22—2.

CLASAMENT FINAL: 1. DINA
MO BUCUREȘTI 18 p, 2. A.S.A. 
Constanța 14 p, 3. Energia Rîmni- 
celu 10 p, 4. Laminorul Roman 
6 p. Urmează în ordine: C. P. 
București, Avîntuî Frasin, Recolta 
Apoldu de Sus, Viața Nouă Olte
ni, Electro Botoșani, Metalurgistul 
Sadu șl Vulturii Dej.

Arbitrii V. Comșa (Călărași), 
Al. Cazacu, F. Alexe (București), 
V. Chlriță (Galați), M. Vasluianu 
(Bîrlad). C. Scripcăraș șl N. Gra
ma (Sibiu) au avut prestații de 
bună calitate, contribuind la reu
șita acestui veritabil festival al 
sportului nostru național.

Troian 1OANIȚESCU

ULTIMELE TURNEE ALE 
CAMPIONATELOR DE VOLEI

Punct final în Divizia A de 
volei. Săptămîna aceasta, de 
mîine pînă sîmbătă, fruntașele 
campionatului (reamintim că 
echipele din grupa valorică 
secundă, locurile 7—12, și-au 
încheiat mai demult competi
ția) susțin ultimele turnee, la 
Craiova (fetele) și Baia Mare 
(băieții), localități unde voleiul 
se bucură de largă audiență 
în rîndu] iubitorilor de sport. 
Ca atare, deși ultima rundă 
de confruntări găsește pe U- 
niversitatea C.F.R. Craiova (f) 
și Steaua București (m) deta
șat pe locul întîi, ambele re- 
confirmîndu-și titlurile de 
campioane, sînt de așteptat, 
totuși, spectacole captivante în 
fiecare dintre cele 5 reuniuni 
(cîte 3 meciuri) și, firește, a- 
fluență de public atît lâ „Po
livalenta" din Bănie, cît și în 
sala băimăreană „Dacia".

w.,-OT -r,--,—r, -----------

ADMINISTRAȚIA DE STAT TOTO PRONOSPORT INfORHEAlA
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 31 MAI: FAZA I: extragerea 
I: 57 89 59 72 77 22 4 24 11 7 42 73; 
extragerea a Il-a: 27 31 18 75 6 50 
49 87 3 16 13 V; extragerea a ni-a: 
33 21 3 85 26 15 79 89 19 31 28 17; 
extragerea a IV-a: 12 65 60 87 81 
16 22 8 42 72 34 41. FAZA A U-a: 
extragerea a V--: 7 66 61 28 78 31; 
extragerea a Vl-a: 15 74 41 86 11 
21; extragerea a VH-a: 55 13 14 79 
5 60.

Fond total de cîștiguri: 1 674 714 
lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 31 MAI: 1. 
F.C. Olt — F.C. Argeș 1; 2. S.C. 
Bacău — Steaua Buc. X; 3. Ra
pid — Sportul Studențesc 1; 4. 
Jiul — Universitatea Craiova 1;
5. Chimia — Victoria București X;
6. Delta — F.C. Constanța 1; 7. 
Unirea Slobozia — „Poli" iași 1;
8. Inter Sibiu — A.S.A. Tg. M. 2;
9. Aurul Brad — F. c. Bihor 1;
10. Genoa — Lazio 1; 11. Lecce — 
Cremonese 1; 12. Parma — Ce
sena 2; 13.' Pisa — Pescara X.

Fond total de cîștiguri: 2 265 602 
lei.
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TREI GOLURI ÎN TREI MINI
S. C. BACAU 2 (0)
STEAUA 2 (0)

Stadion „23 August4' ; teren 
bun ; timp răcoros ; spectatori — 
cirea 30 000. Șuturi: 14—9 (pe 
poartă: 6—3). Cornere; 5—9. Au 
marcat : VISCREANU (min. 75) ; 
TISMANARU (min. 76) ; respec
tiv CIREAȘĂ (min. 56) și BÂLAN 
(min. 78).

S. C. BACAU : Arvinte — An- 
drieș, C. SOLOMON. Arteni, Eli- 
sei — Burleanu, VISCREANU, 
Penoff (min. 73 Borcea), TISMA
NARU (min. 80 Scînteie) — Șoi- 
man, FULGA.

STEAUA : Stîngaciu — CIREA
ȘĂ, Iovan (min. 73 BALAN), BE- 
LODEDICI, Bărbulescu — Hagi 
Majaru, STOICA, Boloni — Lă
cătuș, Piturcă (min. 85 Balint).

A arbitrat foarte bine I. Igna 
(Timișoara) ; la linie Fl. Popescu 
(Ploiești) și Gh. Toth (Aiud).

La speranțe : 0—2 (0—0).
- . - -.. - -

BACĂU, îl (prin telefon). 
Joc plăcut, dinamic, dar care 
a purtat amprenta finalului 
de sezon. Tribunele arhipline 
au venit pentru Steaua și, în 
egală măsură pentru echipa 
lor, care îșl continuă cursa 
de regularitate în Divizia A. 
In prima parte fazele au a- 
bundat la ambele porți, dar

0 VICTORIE
I F. C. OLT
J F. C. ARGEȘ

1 (0) 
o

Stadion „1 Mai"; teren satisfăcă
tor; timp frumos; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi: 23—3 (pe poar
tă: 10—1). Cornere: 14—1. A mar
cat PENA (min. 79).

F. C. OLT: Anghel — Laurențiu, 
MIHALI. minea, D. Petrescu — 
M. Popescu, Leța (min. 62 Du- 
dan), Eftlmie, GEORGESCU (min. 
74 Otiman) — PENA, Plăvițiu.

F. C. ARGEȘ: SPERIATU — 
Voicu, ȘTEFAN, stancu. Eduard 
— Badea (min. 46 Simion), Balaur 
II, Șerban, Pană (min. 70 Iones
cu) — D Zamfir, Jurcă.

A arbitrat bine V. Curt (Med
gidia); la linie: M. Niculescu 
(București) și V. Banu (Ploiești).

Cartonașe galbene: M. POPES
CU, EDUARD, BADEA.

La speranțe: 1—2 (1—1).

SLATINA, 31 (prin telefon). A- 
dueîndu-și aminte de „necazurile" 
pe care F.C. Argeș i le-a prici
nuit (in campionatul trecut, vic
torios aici la Slatina), F. C. Olt, 
normal, s-a temut de această 
partidă știind ce po-t piteștenii 
cînd joacă în deplăsare. Fizio- 
n- mia întllnlrii ni era de loc 
greu de bănuit șl ea s-a con
firmat pe deplin : gazdele au 
dominat (uneori neașteptat de 
categoric, F.C. Argeș s-a apărat, 
a aglomerat spațiile din fața ca
reului mare, dar contraatacurile 
sale n-au mai funcționat ca altă
dată, de unde acest bi'lanț nesa- 
tisfăcător de doar 3 șuturi la 
poartă șl un corner obținut în 
min. 90. Și de aici un prelungit 
dialog între ofensiva gazdelor și 
apărarea piteșteană în frunte cu 
Speriatu. Ineficacitatea echipei 
locale a făcut însă ca scorul să 
rămînă alb 79 de minute. In min. 
11, Pena a reluat peste poarta 
goală, de pildă. Mal mult, în 
min. 17, cînd Eftitnie, a intrat în 
careu și a fost prins între doi 
adversari, tot el a ratat penal- 
tyul, șutînd în bară. In min. 36 
Speriatu s-a remarcat la șutul lui 
Pena, pentru ca, în min. 45, la 
excelenta centrare a lui D. Pe
trescu (ambii fundași laterali ai 
Oltului au fost adevărate extre
me) . M.. Popescu a reluat cu 
capul peste poartă. O repriză în
treagă, F.C. Argeș a avut o sin
gură ocazie, în min. 1, cînd D. 
Zamfir a profitat de pasa gre-

acțiunile s-au încheiat în 
preajma careurilor ; echipa 
campioană s-a menajat într-o 
oarecare măsură, dovadă fap
tul că i-a acordat un timp de 
odihnă lui Bumbescu. Să no
tăm, că primul șut pe poartă 
a fost tras în min. 25. Prima 
ocazie de goi a aparținut Ste
lei cînd Pițurcă, singur cu 
poarta goală a întârziat cu o 
fracțiune de secundă șl Ar
teni a avut astfel posibilita
tea de a acorda un corner in 
extremis. în pofida șuturilor 
rare, jocul place prin accele
rările lui Stoica, unele plecări 
spectaculoase ale lui Belode- 
dici, driblingurile reușite ale 
lui Fulga și numeroaselor „tri
unghiuri" băcăuane eșuate, în
să, în fața careurilor.

După pauză, partida poartă 
aceeași amprentă, dar iată că, 
la o centrare lungă a lui Ma
jaru de pe partea stingă, CI
REAȘĂ, ajuns extremă dreap
tă, marchează din unghi, în 
coiful lung. Băcăuanii, sur
prinși, îșl reiau atacurile — 
aceasta este perioada în care 
îșî măresc numărul șuturilor șl 
VISCREANU reia în gol (min. 
75), la o pasă a lui Tismănaru. 
După numai un minut, același 
TISMANARU, trimite o minge

MUNCITĂ
șită a lui Minai! (care, în rest, 
a jucat foarte bine).

La reluare, ofensiva gazdelor 
a reînceput cu ocazia lui Geor
gescu (min. 47), cînd a șutat în 
Speria tu. Apoi, numărul de șu
turi și de cornere avea să creas
că vertiginos, dar golul, singurul 
și prețiosul gol a venit în min. 
79 j Laurențiu a executat un nou 
corner, Otiman a prelungit cu 
capul și PENA s-a înălțat între 
Eduard, Voicu șl Simion și a în
scris spectaculos cu capul. în 
min. 85, „ghinioanele" lui Eftimie 
nu s-au terminat și, Ia o lovi
tură liberă indirectă executată 
scurt, el a trimis în „transver
sală". O victorie muncită, preți
oasă și meritată.

Constantin ALEXE
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PORTARUL GAZDEL
I JIUL

UNIV. CRAIOVA

Stadion Jiul: teren destul de 
bun, în ciuda ploii ; timp înnorat, 

in repriza a 2-a, ploaie; spectatori
— circa 15 000: șuturi: 29—8 (pe 
poartă: 13—5). Cornere: 10—5. Au 
marcat: BOJTOR (min 81 și 83
— ambele din li m), VANCEA 
(min. 89)

JIUL: BOJTOR — DIANU, Sze- 
kell, V. Popa B. POPESCU — 
CRISTEA (min. 76 Timofte), Mul- 
țescu, GAMAN — Henzel (min. 66 
Băluță), VANCEA, Lasconi.

UNIV. : LUNG — Negrilă (min. 
72 Geolgău). Săndol, Gică Popes
cu, UNGUREANU — Rada. CIO- 
ROIANU Irlmascu, AD. POPES
CU — BtCU, Badea.

A arbitrat foarte bine J. Gra
ma (București): la linie: O. 
Streng (Oradea) șl șt. Grosu (Că
lărași).

Cartonașe galbene: VANCEA 
SZEKELI.

La speranțe: 2—1 (2—0).
• —........... .ii............... _

PETROȘANI, si (prin telefon), 
tn prima parte a jocului, cele 
două echipe au creat puține faze 
spectaculoase, printre acestea fi
ind cele din min. 42 (Găman — 
șut foarte frumos, de puțin pe 
lingă poartă), acțiunile Iul Badea, 
din min 43 45. clnd înaintașul
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DOMINAREA NU ESTE SUFICIE
BUZĂU, 31 (prin telefon), su

porterii Gloriei se îndreptau spre 
stadion cu gindul „totul sau ni
mic", pentru a putea participa cu 
sanse la „sprintul final". Cu ace
lași „cuvînt de ordine" au Intrat 
pe teren și jucătorii localnici, a- 
cesta fiind susținut de o ofensivă 
care a început din chiar primul 
minut, clnd notăm un șut Înșelă
tor al lui Tulpan (min. 2). Peste 
60 de secunde, o ocazie a lui Ti
miș, care, însă, a intrat in „unghi 
mort". Gălățenli se așează tot mai 
bine în dispozitiv, reușind să în
chidă bine culoarele spre propria 
poartă. Gloria deține inițiativa te
ritorială, combină In zona media
nă, dar se precipită la marginea 
careului, acole unde Aglu îșl diri
jează cu eficiență colegii. Și 
timpul trece în favoarea oaspeți
lor, care, în min. 23, au un tăios 
contraatac rezolvat „in extremis", 
de Stoica. în min. 28, Pro-flr șu- 
tează imprecis din poziție favora
bilă, pentru ca. tn min. 31, Călu- 
găru să respingă din fața ace
luiași Profir. O nouă mostră a

lipsei de inspirație a jucătorilor 
buzoieni o înregistrăm în min. 31. 
cînd Stoichițâ irosește o superio
ritate numerică de „doi la unu". 
Repriza se încheie cu o specta
culoasă „foarfec?” a lui I. Stan, 
Insă Călugăru este la post.

Și la reluare buzoieni! ocupă a- 
eeleașl poziții avansate, mențin 
superioritatea pe „trei sferturi", 
dar nu găsesc drumul spre mult 
doritul... eseu. Stolchlță are un 
culoar favorabil tn min. 53, Insă 
șutează peste „transversală". 
Treptat, acțiunile Gloriei îșl pierd 
total din consistență, gazdele joacă 
anost, chiar încîlclt. In conse
cință, nici o fază demnă de notat. 
Poate doar șutul — „bombă" al 
lui Valșcovlcl reținut cu dificul
tate de V. Marcel (min. 80). Ast
fel, Gloria „urcă" la „—8“ la „a- 
devăr", diminuîndu-șl șl mai mult 
șansele de supraviețuire. în ceea 
ce îi privește pe gXlățeni, e! au 
făcut o mare risipă de energie, a- 
tțngîndu-și scopul propus, punc
tul obținut fiind meritat.

Adrian VASILESCU
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RM. VÎLCEA, 31 (prin tele
fon). Vreme cenușie de toam
nă, pe stadionul din Zăvoi — 
frig, gazon suprasaturat de o 
ploaie care n-a contenit aici 
timp de trei zile, el semănînd 
cu un patinoar. în aceste con
diții grele, au început această 
partidă cele două formații a- 
flate la o distanță apreciabilă 
pe verticala clasamentului. 
Pînza de apă de la suprafața 
gazonului a jucat foarte multe 
feste ambelor formații. Min
gea nu putea fi stăpînită de 
jucători în momentul pasei. ea 
alunecînd vertiginos pe gazon 
sau de cele mai multe ori 
se oprea în ochiurile de 
apă. Pe primu] plan s-a situat 
angajamentul fizic, marea ri-
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RAPID 
SPORTUL SUD.

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp ploios ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi: 11—6 (pe poartă: 
7—4). Cornere: 6—1. A marcat 
PISTOL (min. 53).

RAPID: Mânu — Marinescu. 
GRIGORE. Matei, Bacoș — TA- 
NASE, PISTOL, GOANȚA — Țîră 
(min. 60 Drăghici). Damasehin II 
(min. 83 Țirban), MANEA.

SPORTUL STUDENȚESC: CRIS
TIAN - M. Marian, M. POPA, 
Cazan, CRISTEA — Șerbănică 
(min. 75 Terheș), Pană, BOZE.ȘAN 
— Stănici (min. 60 Prodan), Co- 
raș, Burchel.

A arbitrat foarte bine Ad. mo- 
roianu (Ploiești): la linie: M. Lă- 
zărescu și M. Stoenescu (ambii 
dn București)

Cartonașe galbene: PANA, BO- 
ZEȘAN, CRISTEA.

La speranțe: 1—1 (1—1).

sipă de efort a jucătorilor vîl- 
ceni. în dorința de a întrerupe 
seria insucceselor, declanșată 
cu multe etape în urmă. ei 
au încercat să conducă „ostili
tățile", dar Victoria, în frunte 
cu Zare și Mirea. s-a grupat 
foarte , bine în apărare, nclă- 
sînd adversarului culoare de 
pătrundere spre poarta lui 
Nițu și nici posibilitatea de a 
șuta de la distanță. Trei si
tuații de poartă am consemnat 
doar la activul gazdelor, în mi
nutele 5, 16 și 41. La primele 
două, C. Gheorghe ' — 
chin au trimis 
treia 
șut periculos pe 
prizei : autor 
Oaspeții însă, 
mai aproape de gol. la 
contraatac 
în careu, 
un picior 
poarta.

La reluare, joc rapid, 
de „contre". Victoria se arată 
mult mai insistentă, are bune 
perioade inițiativa, timp în 
care își creează și cîteva oca
zii de a deschide scorul: în 
minutele 46. 48. dar mai ales 
în min. 63, cînd 
trimis balonul, de 
brațele lui Pavel.

și Tres- 
afară, la a 

Nițu a apărat primul 
poartă al re
el. Gheorghe. 

au fost ei cei 
un 

al lui Nuță, ajuns 
dar Teleșpan a pus 
inspirat salvindu-și

Caciureac a
la 6 m.. în
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CHIMIA 
VICTORIA

Stadionul .,1 
necos; timp 
spectatori 
9—12. (pe 
(6-5).

CHIMIA 
LAZAR. 
Toma), 
STANCU, 
Treschin 
GHEORGHE.

VICTORIA : NIȚU — Ursu, MI
REA, ZARE, Topolinschi — L. 
SANDOI (min. 79 Dican), Balaur 
I, Nuță (min. 86 P. Petre), CA
CIUREAC — Țălnar, Augustin,

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
tățea ; la linie A. Nicolescu 
(ambii din Pitești), I. Velea 
(Craiova).

Cartonașe galbene : TRESCHIN. 
La speranțe : 0—1 (0—1).
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Gaiță
Vergu
(min. 81 Sorohan),

Teleșpan, 
(min. 30 

Voicilă, FI. 
VERIGEANU 

c.

forțat și ei victoria, dar Nițu, 
în min. 64 și 65, 
intervenții
mițînd de sub transversală în 
corner. în sfîrșit. Pavel se va 
remarca și el în min. 81, 
cînd a rezolvat cu dificultate, 
la 
al

a avut două
excepționale, tri-

un șut extrem de periculos 
lui Dican.

Stelion TRANDAFIRESCU

DOUA PUNCTE PREȚIOASE
9

I „U" Cj.-NAP 3 (2)
| PETROLUL 0

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp înnorat; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi; 13—6 (pe poar
tă: 8—2). Cornere: 9—2. Au mar
cat: BUCUR (min. 29 — din 11 
m), SABAU (mm. 43), MUJNA1 
(min. 73).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Iașko — 
MESZAROS CIOCAN, Neamțu 
Dobrotă - MUJNAI. SABAU 
(mln. 71 L. Moldovan). BUCUR 
Boeru — Cimpeanu II (min. 85 
Matei). Biro I.

PETROLUL: LILIAC — Panou 
Butufei, Pitulice, P. Gușe — MO
CANII, Manei Hîncu, O. Grlgore 
(min. 88 I. Solomon) — Ștefănes- 
cu (min 57 Cr Ene), I. Gușe.

A arbitrat foarte bine ș. Necșu- 
lescu (Tirgoviște); la linie: V. 
Alexandru și M. Toncea (ambii din 
București).

La speranțe: 7—2 (5—1).• •—
CLUJ-NAPOCA, 31 (prin te

lefon). Jocul defensiv al Petro
lului a dat roade pînă în min. 
29. Pînă atunci atacurile în 
lanț ale „șepcilor roșii" au in- 
tîmpinat o apărare de netrecut. 
Dar a venit minutul 29 si Sa- 
bău (cel mai bun jucător de 
pe teren) a pătruns frontal și. 
numai cu Liliac in față, in 
clipa șutului, a fost faultat clar 
de un fundaș ploieștean în su
prafața de pedeapsă si penal-

tyul a fost transformat de 
BUCUR. Dominarea teritorială 
a studenților clujeni continjă 
și in min. 43 omniprezentul 
SABAU ia o acțiune pe cont 
propriu încheiată cu un șut nănraznic de la 30 m, care îl 
lasă fără replică pe Liliac.

La reluare portarul ploieș- 
tenilor. dov6dindu-și clasa face 
adevărate minuni. Mai întii in 
min, 48. cînd. la șutul lui 
Bucur, expediat din apropiere, 
reușește să „scoată" fantastic 
de la vinclu în corner ca. a- 
poi, peste două minute o .bom
bă" a lui Mujnai să-l eviden
țieze din nou pe „cerberul" pe
troliștilor. Cîteva zvîcniri de 
orgoliu ale oaspeților în min. 
61. cînd obțin de altfel pri
mul corner al întîlnirii si în 
min. 62 cînd Iașko are un re
flex la șutul lui Cr. Ene. Apoi, 
clujenii își continuă ..galopul 
de sănătate" și, după o mare 
ratare a lui Bucur (min. 68), 
in min. 75 o acțiune personală 
a Ini Biro I se încheie cu o 
pasă spre stingă ia MUJNAI 
care trimite plasat pe jos în- 
vingindu-1 pentru a treia oară 
pe bravul portar Liliac. O vic
torie care nu poate fi pusă la 
îndoială, la capătul unui joc 
..galopant" al clujenilor. în care 
scorul de forfait a fost limitat 
de... Liliac.

Gheorghe NERTEA

>fen- 
ales, 

îi de- 
direct 

lui 
linia 
for- 

va 
aș- 

: în 
ac- 

în
deap- 
itează 
ță un

L

It 
ii
i

baraj... multidimensional și 
balonul, deviat dintr-un alt ju
cător, il păcălește (o dată dar 
bine !) pe Cristian : 1—0. După 
gol, forcingul feroviarilor pare 
a-i sufoca pe adversari. dar 
Damasehin II (min. 59). Tănase 
(min. 65), Drăghici și din nou 
Damasehin II (min. 67) nu-1 
pot învinge și pe Cristian, 
portarul studenților interve
nind salutar și ca un adevă
rat fundaș, degajînd la apro
ximativ 30 m de buturile sale, 
în min. 81.

O victorie 
cultate, dar

F.C.M. BRAȘOV 
FLACĂRA

0
1 <t>

obținută cu difi- 
pe deplin meritat.

Paul SLAVESCU

TERUL MECIULUI!
proape

ilt as-
i iute, 
taiorul 
îat de 
:i, ast- 
jaculo- 
1 faze 
. Cra-
bune, 

vc Ba- 
ioi, în 
cearcă 
‘a vă- 
îpioni- 
ilvator 
;i Cio- 
n sur- 
mescu, 
ir Jiul 
: și ul- 

după 
fundaș 
ilă. în 
ică în 
g res- 
undere 
mediat 

apro- 
, ace-
ii iute 
a per- 
rind o 
in nou 
credibil 
siunea 
pentru 
n atac 
î, Las- 
de Ad.

Popescu. Arbitrul indică lovitura 
de ia 11 m și jucătorii Jiului 11 
cheamă din cealaltă poartă pe 
BOJTOR. Acesta se Îndreaptă cu 
pași siguri spre minge, șut in 
stingă lui Lung și gol: 1—0. Două 
minute mai tîrziu, Rada îl faul
tează in careu pe Mulțescu, BOJ
TOR este chemat din nou din 
poarta sa, șut tn dreapta lui Lung 
și gol: 2—0. Impulsionată de vic
toria care se prefigura, Jiul atacă 
in continuare cu toate torțele și, 
in min. 89, VANCEA stabilește 
scorul final cu un șut puternic: 
Lung atinge mingea cu mina, dar 
nu poate salva golul și Jiul își în
scrie o victorie meritată cu 3—0.

Mircea TUDORAN

bun ; 
- circa 
poartă:

Mircea. 
Ursa), 

1. Stoi- 
Timiș.

- Bo-
G. Po-

Mihuț 
riuc — 
iin. ■ 73

e : M.
(ambii
(CluJ-

ta-
ac-
cu

BRAȘOV, 31 (prin telefon). 
Flacăra, această echipă ambi
țioasă si care nu se împacă cu 
poziția sa din zona fierbinte 
a clasamentului, a arătat și 
aici o valoare crescută față de 
tur și. deci, evoluția sa fiind 
la o cotă ridicată. De altfel, 
oaspeții s-au adaptat mai bine 
la condițiile atmosferice ne
prielnice. ei au șutat din toate 
pozițiile și de la distanță, soli- 
citîndu-1 din plin pe Polgar. 
F.C.M. Brașov, surprinsă de e- 
voluția bună a adversarei sale, 
nu a găsit decît rareori argu
mente corespunzătoare pentru a 
menține jocul echilibrat.

După cîteva minute de 
tonare, Flacăra a dat tonul 
țiunilor sale periculoase,
incursiuni ale lui C. Pană (min. 
4), Dragnea (min. 5), Lala 
(min. 7). care au șutat puter
nic, iar Polgar s-a remarcat 
prin intervenții sigure. Brașo
venii au combinat frumos, dar 
atit Ene cit si Pîrvu au fost 
la post si au destrămat aceste 
atacuri. O dată cu scurgerea 
timpului. Flacăra a devenit tot 
mai periculoasă. Dragnea (min. 
22). Beldie (min. 25) fiind la 
un pas de deschiderea scorului. 
Aceasta s-a intimplat în min. 
36, cînd Beldie, ca o adevărată 
extremă, a intrat în careul ad
vers, a centrat pe jos și D. 
SAVA, de la 12 m. a reluat 
balonul în plasă : 0—1. După 
ce Stefănescu (min. 41) s-a a- 
flat în poziție bună la 16 m, 
însă a șutat în Ene D. Sava 
(min. 43) putea mări avantajul 
echipei sale, dar și el a 
intr-un adversar.

Și după pauză, Jocul 
menținut frumos, ambele 
pe au jucat deschis si au con
struit faze periculoase. Juca-

șutat

s-a 
echi-

Stadion Municipal ; teren alu
necos ; timp ploios ; spectatori
— circa 4 000. Șuturi : 10—18 (pe 
poartă : 4—11). Cornere : 4—5. A 
marcat D. SAVA (min. 36).

F.C.M. : POLGAR — Bălan 
(min. 52 Ficu), Ștefănescu (min. 
46 Șuilea), Naghl, Mandoca — 
Drăgan, Avădanel, MĂRGĂRIT

— Cadar, S. Răducanu, BARBU.
FLACARA : Zlotea — Preda. 

ENE PÎRVU, Nistor — C. PANA. 
Beldie, DRAGNEA, D. SAVA — 

Tirchlnlcl (min. 83 stoiclu). Lala.
A arbitrat foarte bine D. Pe

trescu ; la linie : M. Doncea 
(ambii din București) șl M. A- 

xente
La

(Arad).
speranțe : 1—0 (0—0).

Flacărei au trecut cu binetorii
o scurtă perioadă de dominare 
a echipei brașovene si, la rîn- 
dul lor, au creat emoții lui 
Polgar. Prima oară în min. 51 
cind Preda a urcat pînă în 
careul advers, a șutat puternic, 
dar Polgar, cu o intervenție 
de ultim moment, a deviat min
gea în corner. A doua oară, în 
min. 56. cînd Pîrvu a făcut un 
frumos „slalom" pînă la 16 m, 
dar „bomba sa" a întilnit bara ! 
în continuare Jocul s-a men
ținut echilibrat si. în min. 77. 
Polgar s-a remarcat din nou. 
în acest minut Pîrvu. a repetat 
slalomul la 18 m. a pasat lui 
Dragnea. acesta l-a servit ca 
„pe tavă" pe D. Sava, care a 
șutat năpraznic, Polgar deviind 
balonul afară. în ultimele 10 
minute, F.C.M. a forțat egala- 
rea scorului. însă n-a obținut 
decît două lovituri de colț.

Pompiliu VINTILA

HOTĂRÎTORUL
Meciurile cu goluri multe au 

plăcut totdeauna. N-a făcut ex
cepție, logic, nici cel dintre 
Dinamo și Corvinul, care a 
„prefațat" sîmbătă etapa, meci 
pe care cele două echipe l-au 
abordat de pe poziții (în clasa
ment) și cu intenții diferite. Pe 
de-o parte, cu locul 2 asigurat. 
Dinamo a urmărit mai mult 
să-i consolideze lui Cămătaru 
situația de golgeter, drept pen
tru care majoritatea baloanelor 
l-au căutat (și găsit) pe jucăto
rul cu nr. 9 care, cît a jucat, 
și-a făcut pe deplin datoria, 
mareînd de 3 ori. Pe de alta, 
aflată încă tn zona nesigură a 
formațiilor cu minus la „ade
văr", Corvinul nu s-a compli
cat defel, țintind (și realizînd) 
un punct prețios, printr-un fot
bal adesea cursiv și totdeauna 
pragmatic, animat de jucătorul- 
antrenor Klein.

Dinamo a Început in forță. 
CAMATARU înscriind, în mi
nutele 15 și 17, două goluri 
spectaculoase: pe primul, cu 
capul, la o centrare a lui Jer- 
călău, pe al doilea, cu un 
„sting" violent, după o suită 
de driblinguri derutante. Cor
vinul a redus din handicap prin 
KLEIN (min. 32), după care a- 
celași CAMATARU a ridicat 
scorul Ia 3—1, fructificînd un 
balon care trecuse pe la Bălăci 
și Văidean (min. 38).

Minutul 60 s-a dovedit apoi 
hotărîtor pentru soarta întîlni
rii, dinamoviștii Cămătaru 
(„contrat" de Mărginean) și Mo
vilă (la o ciocnire cu Gabor)

MINUT 60...
| DINAMO 
J CORVINUL

Stadion Dinamo; teren toarte 
bun; timp călduros; spectatori — 
circa 9 000. Șuturi: 21—15 (pe poar
tă: 8—7). Cornere: 4—9. Au mar
cat: CAMATARU (mln. 15, 17 și 
38), respectiv KLEIN (mln 32), 
NICȘA (mln. 38), COJOCARU 
(mln. 82>.

DINAMO: Dohot — Jercălău. 
Movilă, NICOLAE. Sabou — VAR
GA, LUPU (min. 46 Mihăescu). 
Rednic — Văidean. CAMATARU 
(mln. 65 Damasehin I). Bălăci.

CORVINUL : Ionlță — Meszaroș, 
Mărginean, Dublnciuc, Tîmovea- 
nu — NICȘA, Petcu (min. 88 
Burlan), KLEIN — Gabor (min. 
65 Bozga). COJOCARU. Văetuș.

A arbitrat foarte bine N. Dines- 
cu (Rm. Vilcea): la linie: S. Pan- 
telimoneseu (Boldești-Scăeni) șl 
Șt. Rotărescu (Iași).

La speranțe; 0—0.

accidentîndu-se și avînd să pă
răsească terenul, ultimul lăsîn- 
du-și echipa, din min. 75, în 10 
oameni, căci schimbările regu
lamentare fuseseră efectuate, 
tn fața unei garnituri evident 
slăbite (cu Moraru, Stănescu, 
Andone, Mateuț și Orac indis
ponibili sau incomplet refăcuți) 
și în inferioritate numerică, 
oaspeții au marcat prin NICȘA 
(min. 68) și COJOCARU (min. 
82), obținînd o egalitate visată 
și. în condițiile date, meritată.

Ovidiu IOANIȚOAIA

IERI, ÎN ETAPA A 29 a A DIVIZIEI B
SEF’A I ----------------------------
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 

POIANA CÎMPINA 5—1 (0—0) : Țî- 
buleac (min. 51), Vlad (min. 56), 
Sotir (min 74). Cismaru (min. 78)
Gălățeanu (min. 87), respectiv tei.
Stan (min. 62).

UNIREA FOCȘANI — F.C.M. 1.
PROGRESUL BRĂILA 3—2 (2—2): 2.
C. Rusu (min. 4. 39 și 79), respec- 3.
tiv Văsîi (min. 22) și Chircă 4.

Relatări de la I. Tănăsescu, FI. 
Jecheanu, C. Rusa, I. Diaconu, C. 
Burghelea, T, Budescu, 
xandrescu, I. Mîndrescu

Tr. Ale
și I. Ma-

Relatări de la C. Bughea, C. 
Gruia, I. Ducan, T. Costln, M. Ța- 
căl, L. Briotă, I. lonescu, N. Ște
fan și C. Bartales.

(min. 23).
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 

ARIPILE VICTORIA BACAU 1—0 
(0—0): Amarghicalei (min. 62).

F.C.M. DELTA TULCEA — F. C. 
CONSTANTA 1—0 (0—0): lamandi 
(min. 78).

F.E.P.A. ’74 BIRLAD — DUNĂ
REA C.S.U GALATI 3—0 (0-0) : 
Stanciu (mln 32), Savin (min. 36) 
și Popescu (min. 43).

OLIMPIA RM. SARAT — C.F.R. 
PAȘCANI 2—2 (1—1): Stoica (mln. 
24), S. lonescu (mln. 73), respectiv 
Rotaru (mln. 34) si Kereszi (min. 7a 
— din 11 m.).

STEAUA MIZIL — C. S. BOTO
ȘANI 2—3 (2—0) :
13), Drăgan (min. 
State (min. 46 și 
(min. 55).

C.S.M. SUCEAVA 
GURA HUMORULUI 7—0 
Păiuș (mln. 19 șl 71). Popa 
55 și 59) și Sfrljan (min. 
și 89).

UNIREA SLOBOZIA — 
TEHNICA IAȘI 2—0 (0—0): 
neanu (min.' 48) șl “ 
(min. 69).

SERIA A ll-o -------
SPORTUL MUNCITORESC SLA

TINA — CARPAȚI MÎRȘA 0—0.
TRACTORUL BRAȘOV — GLO-

C.S.M. Sv. 29 17 7 5 49-17 41
Polit. Iași 29 18 5 6 42-16 41
Progr. Brăila 29 18 1 10 60-32 37
F.C. C-ța 29 16 3 10 54-23 35
Steaua Mizil 29 15 4 10 45-36 34
Unirea Focș. 29 14 4 11 36-33 32
Ceahl. P.N. 29 12 6 11 40-44 30
Prahova PI. 29 13 3 13 32-30 29
Unirea Slob. 29 12 5 12 27-30 29
Olimpia R. S. 29 12 5 12 30-34 29
C.F.R. Pașc. 29 11 6 12 34-30 28
F.E.P.A. ’74 29 13 2 14 29-39 28
C.S. Botoșani 29 10 6 13 28-44 26
Aripile Bacău 29 10 5 14 36-37 25
F.C.M. Delta 29 11 3 15 33-43 25
Min. G.H. 29 9 3 17 34-58 21
Dun. C.S.U. 29 9 2 18 35-44 20
Poiana Cîmp. 29 4 4 21 14-68 12

din 11 m.) și Foibert (min. 76).
CHIMICA T1RNAVENI — C. S. 

TIRGOVIȘTE 3—1 (2—0): Fodor
(min. 13) Mărginean (min. 18). 
Osvath (min. 76). respectiv Badea 
(min. 70).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
I.C.IJM. BRAȘOV 2—0 (2—0): Crețu 
(min. 2) și Ghiță (min. 40 — din 
11 m.).

GAZ METAN MEDIAȘ — ROVA 
ROȘIORI 3—0 (2—0): Aloman (min. 
10) și Harbădă (min. 40 șl 88).

------------- --- GHEORGHE — 
SEVERIN 

res-

Greaca (mln.
24), respectiv
47) și Epure

Minerul 
(1-0): 
(mln. 

64. 87

POLI-
Bătrî- 

prepeliță

7
Dunărea C.S.U. Galați —

(duminicăETAPA VIITOARE 
iunie)
C.F.R. Pașcani (0—1), Aripile Vic
toria Bacău — Olimpia Rm. Sărat 
(0—2), F. C. Constanța — Ceahlăul 
Piatra Neamț (0—0), Poiana Cîm- 
plna — F.C.M. Delta Tulcea (2—1), 
F.E.P.A. ’74 Bîrlad — Unirea Foc
șani (0—2), C.S. Botoșani — Pra
hova C.S.U. Ploiești (0—3), F.C.M. 
Progresul Brăila — Unirea Slobo
zia (0—1), Minerul Gura Humoru
lui — Steaua Mizil (1—4), Poli
tehnica lași — C.S.M. Suceava 
(0—0).

RIA PANDURII TG. JIU 4—0 
(2—0) : Andrași (mln. 14), FI. Va- 
sile (min. 43), Hintea (min. 46 —

I.M.A.S.A. SF 
A. S. DROBETA 
1—2 (0—0): Deneș 
pectiv Călin (min. 
mul din 11 m.).

INTER SIBIU — A.S.A, 
MUREȘ 1—2 (0—1): Tenghea (min. 
58 — din 11 m.), respectiv Cior- 
ceri (mln. 8 șl 47).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 3—1 (0—1): Bolborea (min. 
54 — din 11 m.). Zamfir (min. 74), 
Stoica (mln. 
(min. 14).

MECANICA 
BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 
(min. 47 și 50), Ghiță (min. 72), 
Tlcă (mln. 80 — din 11 m.), res
pectiv Niță (min. 52) șl Zalupca 
(min. 61).

SERIA A lil a -------------------
GLORIA BISTRIȚA — F. C. MA

RAMUREȘ 3—2 (1—1): Dănilă
(min. 18) Florea (mln. 58), Moga 
(min. 75), respectiv Laiș (min. 25) 
și Ignat (min. 50).

STRUNGUL ARAD — C.S.M. 
REȘIȚA 4—C (2—0): Morar (min. 
10), Szocs (min. 34) și Bodi (min. 
66 și 68).

TR.
(min. 51), 

56 și 53 — Ulti-

TG.

82) respectiv Ursu

FINA STEAUA 
— AUTOMATICA 
4—2 (0—0): Guda

1. A.S.A. Tg. M. 29 18 8 3 59-20 44
2. Progr. Vulcan 29 16 7 6 47-25 39
3. Electroputere 29 14 7 8 53-26 35
4. Gaz Metan 29 13 5 11 31-27 31
5. C.S. T-viște 29 13 4 12 42-40 30
6. A.S. Drobeta 29 12 5 12 41-36 29
7. Sp. Muncit. 29 10 9 10 35-34 29
8. I.C.I.M. Bv. 29 11 7 11 33-34 29
9. Chimica 29 13 2 14 41-41 28

10. Mec. Fină 29 11 6 12 43-43 28
11. Inter Sibiu 29 12 4 13 34-36 28
12. Tractorul Bv. 29 10 7 12 38-37 27
13. Carpați Mîrșa 29 10 7 12 41-41 27
14. ROVA 29 10 5 14 27-45 25
15. Autobuzul 29 8 8 13 33-40 24
16. Automatica 29 10 4 15 29-47 24
17. Pandurii 29 10 3 16 28-54 23
18. I.M.A.S.A. 29 8 6 15 28-57 22

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
iunie): A.S.A. Tg. Mureș — Car- 
pați Mîrsa (1—1) A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Sportul Muncitoresc 
Slatina (0—2), I.C.I.M. Brașov — 
I.M.A.S.A, Sf Gheorghe (1—1). 
Autobuzul București — Electro- 
putere Craiova (0—2), Inter Sibiu 
— Chimica Tîrnăvenl (0—2), Auto
matica București — Progresul 
Vulcan București (0—1), C. S. Tîr- 
goviște — Gaz Metan Mediaș 
(0—1), Pandurii Tg. Jiu — Meca
nică Fină Steaua București (0—2), 
ROVA Roșiori — Tractorul Brașov 
(0-0).

AURUL BRAD — F. C. BIHOR 
1—0 (1—0): Micu (min. 36) .

MUREȘUL DEVA — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (0—0): iordache
(min. 90).

POLITEHNICA TIMISOARA — 
OLIMPIA SATU MARE 3—L (1—1) : 
Varga (min 45) Bolba (min. 54 și 
65), respectiv Bencze (min. 13).

UNIO SATU MARE — META
LUL BOCȘA 1—0 (0—0) : Boje
(mln. 81).

ARMATURA ZALAU — C. S. 
U. T. ARAD 2—0 (1—0): Predeanu 
(min. 44 și 77 — ultimul din 11 m.).

DACIA MECANICA ORĂȘTIE — 
C.I.L. SIGHET 3—1 (1—0): Vesa 
(mln. 14), Șuiea <min. 52 autogol). 
Cocîriă (min. 82). respectiv Șuiea 
(min. 81).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— MINERUL PAROȘENI 0—1 
(0—0): Nechimiș (min. 56).

Relatări de la 1. Toma, N. Cră
ciun, A. Jurcă I. Jura, C. Crețu, 
Z. Kovacs, N. Danclu, I. Simlnie 
și I. Lespuc

1. „Poli" Tim.
2. F.C. Maram.
3. F.C. Bihor»
4. Gloria B-ța
5. Mln. Paroșeni 
«. C.S. U.T.A.
7. Armătura
8. UNIO S.M.
9. C.S.M. Reșița

10. Olimpia S.M.
11. C.I.L. Sighet
12. Met. Bocșa

13. Strungul Arad
14. Dacia Orăștie
15. Aurul Brad
16. Mureșul Deva
17. Mln. Cavnic
18. Steaua C.F.R.

29 9 2 18 39-48-20
29 5 7 17 26-48 17

29 17 9 3 71-33 43
29 15 7 7 56-19 37
29 16 8 5 45-13 37
29 14 5 10 41-31 33
29 12 7 10 36 33 31
29 14 3 12 41-44 31
29 12 6 11 41-41 30
29 12 5 12 32-35 29
29 12 4 13 37-35 28
29 11 6 12 35-46 28
29 11 5 13 42-18 27
29 12 3 14 34-42 27
29 11 5 13 31-40 27
29 12 2 15 47-51 26
29 10 6 13 39-51 26
29 10 2 17 26-61 22

* Echipă penalizată cu 3 puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 7 

Iunie): C. S. U. T. Arad — Poli
tehnica Timișoara (2—4), UNIO 
Satu Mare — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca (0—0), Minerul Paroșeni 
— Strungu! Arad (0—5), Metalul 
Bocșa — Olimpia Satu Mare 
(0—3), C.S.M. Reșița — Gloria Bis
trița (1—3) Minerul Cavnic — 
Dacia Mecanica Orăștie (2—4), 
C.I.L. Sighet — Aurul Brad (0—5), 
F.C. Bihor Oradea — Armătura 
Zalău (0—0), F. C. Maramureș 
Baia Mare — Mureșul Deva (0—2).



POLITEHNICA BUCUREȘTI IN TURUL AL 11-lea 
AL CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI LA ȘAH 

Mihail Marin, în prim-planul întrecerii SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
Ziua a doua a întîlniril de 

șah dintre campioana Româ
niei. Politehnica București, și 
ech'pa islandeză Taflfelag 
Reykjavik. în cadrul primului 
tur ai Cupei Campionilor Eu
ropeni. s-a dovedit decisivă 
pentru calificarea în turul ur
mător. Mobilizindu-se exem
plar. studenții bucureșteni 
ne-au adus satisfacția unui 
succes de răsunet pc plan in
ternational. Cîștigînd sîmbătă 
cu scorul de 3.5 p — 2.5 p (pe 
mese : Mihai Ghindă — II, p- 
lafsson 1—0. Valentin Stoica 
— J. Hjartarson. Theodor Ghi- 
țescu — J. Arnason remize, 
Mihaii Marin — M. Petursson 
1—0. Otiliu Berechet — G. Sl- 
gurjonsson remiză. Traian 
Stanciu — K. Thorsteins 0—1), 
Politehnica a egalat scorul ge
neral al meciului. 6—6, șl, con
form unei departajări care ți
ne cont de victoriile obținute 
la mesele superioare, se cali
fică pentru turul al II-lea. •

Pronosticurile bazate pe

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

GRUPA B
CLUJ-NAPOCA, 31 (prin te

lefon). Conform anticipărilor, 
formația Poloniei s-a aflat în 
permanență la cîrma jocului în 
meciul cu echipa Marocului șl, 
după u.n început de studiu, ea 
s-a distanțat clar pe tabela de 
marcaj. De partea cealaltă, 
sportivii marocani au căutat, pe 
cît le-a stat în puteri, să limi
teze diferența de scor, dar, pe 
fondul unor greșeli copilărești, 
ei nu au putut realiza mai 
mult, deși eforturile lor au fost 
demne de luat în seamă. La 
pauză, 14—7 pentru reprezenta
tiva studenților polonezi. Apoi 
marocanii au avut o revenire 
lăudabilă și în min. 45 scorul 
era doar 17—13 (!) dar ime
diat echipa Poloniei și-a rein
trat în normal și a ciștigat cu 
22—17. Au marcat: Chulinski 5, 
Lukasiewicz 5, . Subosz 4. Sta- 
szewski 2, Woroszylo 2, Zamoi- 
ski 3, Stefanjak I pentru în
vingători, respectiv Adloun 5, 
Ahmadi 4, Maouis 3, Sardi, Ben 
Abderrahmane, Ei Youssoufi, 
Naitali, El An Baori cite 1. Au 
arbitrat foarte bine VI. Kias- 
chko st M. Kisslliev (ambii din 
U.R.S.S.).

In cel de ai doilea meci, 
Iugoslavia — Turcia 24—17 
(10—7). „Plavii" au luat jocul 
prea ușor și, în min. 10, scorul 
era egal (2—2), iar în min. 20 
doar 7—5, după care handba- 
listii turci au ratat trei arun
cări consecutive de la 7 m. In 
repriza secundă, plusul de talie 
al jucătorilor iugoslavi a fost 
determinant în stabilirea cîști- 
gătoarei. Au marcat : Mahne 7, 
Jarak 4, Bojenici 4, Kuzmanov- 
ski 4, Tomlianovici 2, Dimitric- 
vici, Gajici și Arsenici cîte 1 
pentru învingători, respectiv 
Ercument 4, Toksuku 3, Seceat- 
tin 3, Erdel 2, Mehmet 3, Bu- 
Icnt și Urai cite 1. Ireproșabil 
arbitrajul prestat de G. Burziva 
și H. Nufnagel (ambii din 
Austria).

Paul IOVAN

în preliminariile C.M. de tineret (m)

ROMÂNIA - POLON!A 30-19 (18-12)
.In sala Rapid din Capitală, 

in prezența unui numeros pu
blic, s-a desfășurat, ieri. în- 
tîlnirea internațională de hand
bal masculin dintre . selecțio
natele de tineret ale României 
și Poloniei, contînd pentru pre
liminariile C.M. de handbal-ti- 
neret. Victoria a revenit repre
zentativei noastre: 30—19 (18-12). 
Partida a fost dominată de la 
„cap la cap“ de reprezentativa 
noastră, ea avînd în Cocuz, 
Chirilă, Zaharia și Dobrescu 
cei mai buni jucători. In pri
ma repriză, elevii antrenorilor 
O. Vlase și Șt. Birtalan au a- 
vut bune momente de joc. mai 
ales între minutele 5 și 21. cînd 
diferența de scor ajunsese la 
7 goluri (14—7). în repriza a 
doua, care a decurs în aceeași 
notă diferența s-a mărit, ieșind 
din ce în ce mai mult în evi

calculul coeficienților Elo (2517 
media islandezilor față de 2412 
la români. 630 de puncte mai 
mult în total) șl pe titluri (5 
mari maeștri la islandezi și 
unul singur la polltehniști) in
dicau echipa Taflfelag drept 
mare favorită (primii lor 4 
jucători au făcut 2—2 cu so
vieticii la Olimpiada de la Du
bai), calculatoarele prevăzînd 
conform acestor diferențe o 
victorie cu 8—4 a oaspeților.

Jucătorul cel mal bun al 
meciului a fost tînărul nostru 
interzonalist Mihail Marin, în
vingător cu 2—0 în fața unui 
șahist (Petursson) cu un pal
mares bogat. De mare impor
tanță a fost victoria la prima 
masă a maestrului internațio
nal Mihai Ghindă în fața ce
lui mai bun iucător islandez. 
Helgi Olafsson. Este pentru 
prima oară cînd o echipă ro
mânească obține calificarea în 
turul a] II-lea,

Parik STEFANOV

GRUPA C
IAȘI, 31 (prin telefon). Găz

duind pentru a doua oară o 
grupă a C.M. de handbal mas
culin (prima dată în 1975), la
șul oferă și de această dată 
condiții excelente de întrecere, 
în prima partidă, reprezentati
va studențească a S.U.A. a 
dispus cu 22—15 (9—3) de for
mația Israelului. Meciul a avut 
un dinamism care a plăcut 
spectatorilor, americanii bene
ficiind de un portar (Rod) cu 
o mare mobilitate, cu reflexe 
și plasament excelente, multe 
minute de-a lungul partidei el 
închizînd realmente poarta, in
clusiv la cele 5 lovituri de la 
7 m. Au înscris: Morava, Lcsh 
cîte 5, Sullivan, Olcksyk cîte 
3, Driggers 4, Janny 2 pentru 
S.U.A., respectiv Oslandcr 5, 
Elinav, Seifert, Safran, Ilarbom 
cîte 2, Ziegler, Schibi cîte 1. 
Au arbitrat foarte bine 1’. 
Moor și E. Gasscr (Elveția).

In partida care a încheiat 
prima zi de întreceri, puterni
ca reprezentativă a' U.R.S.S. a 
dispus de Japonia cu 30—16 
(14—6). în fața unei echipe cu 
un gabarit impresionant (Dol
gov 2,04 m, Stepka 1,98 m, Va- 
lutska 1,97 m, Minin 1,97 m), 
formația Japoniei a opus un 
joc în mare viteză. Echipa 
U.R.S.S. nu a avut nici un fel 
de probleme în obținerea vic
toriei, edificator fiind, pentr’J 
a oferi un singur exemplu, 
faptul că din min. 46 al par
tidei și pînâ In min. 60, învin
gătorii au înscris de 11 ori (8 
goluri consecutive), iar învinșii 
doar de 2 ori. Au marcat, pen
tru U.R.S.S.: Dolgov 6, Tolstîh 
5, Valulska, Minin, Demidov, 
Romanov cîte 3, Diakov, Step* 
ka, Poliakov cîte 2, Oleksiuk 1, 
iar pentru Japonia: Tanaka 5, 
Kai, Kusumoto cite 3, Kimura 
2, Yamamura, Saito și Kato ci
te' 1. Au arbitrat foarte bine 
M. Wojciech și P. Franczak 
(Polonia).

Ion GAVRILESCU

dență clasa portarului nostru, 
Cocuz, care a apărat excelent 
(inclusiv o lovitură de la 7 m) 
și a declanșat o serie de con
traatacuri finalizate de Neagu 
șl Popescu. în a?es- fel, nițl«- 
nala noastră de tineret a luat 
o serioasă opțiune pentru cali
ficare. cu atit mai mult cu cît 
adversarii noștri au fost în
vinși și la Atena, acum citeva 
zile, cu 21—20, acolo unde echi
pa noastră a cîștigat cu 32—18. 
Au înscris, pentru România : 
Chirilă și Zaharia cîte _ 6, Do
brescu 5, Popescu, Neagu și 
Săftescu cîte 3, Chiriac șl Stot 
cîte 2. iar pentru Polonia : 
Mistak 6, Maslon și Lukasie
wicz cîte 4, Lebiedzinskj și 
Mokrzki cîte 2, Grzeokowicz 1. 
Au arbitrat bine D. Angheloy 
si B. Gheorghiev (Bulgaria).

loan NOVAC

HAVANA. — în runda a 6-a 
a turneului feminin de șah 
„Memorialul Capablanca‘!, de 
la _ Camagyuey, marea maestră 
Eiisabeta Polihroniade a cîști- 
gat la cubaneza Valdes, Frome- 
ta la Hernandez, Ramon la Fan- 
dino, în timp ce Erenska a re
mizat cu Gurieli.

In clasament conduce Poli
hroniade cu 5,5 p, urmată de 
sovietica Gurieli — 4,5 p, Vi
vian Ramon — 3,5 p, etc. In 
turneul masculin, după 7 run
de, în fruntea clasamentului se 
află Novikov (URSS), Zapata 
(Columbia), Verduga (Mexic), 
cu 4,5 p fiecare.

RIGA. — Proba de 5 000 m 
din cadrul concursului de atle
tism de la Riga a fost cîștiga- 
tă de sportivul român Hie E- 
lcna în 13:42.48, urmat de Ghe- 
nadi Fișman (URSS) — 13:42.53. 
în cursă feminină de 1 500 m 
Mariana Stănescu s-a situat pe 
locul al doilea cu timpul de

REZULTATE TEHNICE

GRUPA A : Nigeria — 
Elveția 16—17 (8—7); Româ
nia — Bulgaria 27—16 (14— 
8). GRUPA B : Polonia — 
Maroc 22—17 (14—7) ; Iu
goslavia — Turcia 24—17 
(10—7). GRUPA C: S.U.A. 
— Israel 22—15 (9—3) ;
U.R.S.S, — Japonia 30—16 
(14—6). GRUPA D : Co
reea de Sud — Ungaria 
23—25 (11—14); R.F. Ger
mania — Austria 18—17 
(»-8).

GRUPA D
GALAȚI, 31 (prin telefon). 

Mare interes, aici, pentru 
jocurile din cadrul grupei, tri
bunele Sălii sporturilor fiind 
arhipline.

Programul a fost inaugurat 
de partida dintre reprezentati
vele Coreei de Sud și Ungariei, 
deosebit de antrenantă de la 
început și pînă la sfirșit și cu 
citeva momente de suspans. De 
o parte am văzut o echipă care 
a practicat o apărare agresivă, 
avansată, dar cu destule 
„culoare11 ; de cealaltă, forma
ția ungară, penetrantă în atac, 
în prima repriză, handbaliștii 
unguri au fost mai incisivi și au 
avut un portar foarte bun, care 
a salvat multe situații critice. 
Ungaria a învins. în cele din 
urmă, Coreea de Sud cu 25—23 
(14—11), după ce, totuși, în 
min. 5 (2—2), min. 12 (4—4), 
min. 13 (5—5) și min. 42 (18—18), 
tabela a indicat situații de e- 
galitate. Marcatori : Maroși 9 
(2 din 7 m), Horvath 6, Gyorffy 
5, Fckete 4, Varju 1 pentru 
Ungaria, respectiv Kim Jae 
Hwan 5 (din 7 m), Choî Tae 
Sup 6, Lee Sang Hya 6, Sin 
Young Suk 3, Park Do Hun, 
Park Young Dae, Kang Jae 
Hong cite 1. Au arbitrat cu 
greșeli : H. Kormaz și I. Oytan 
(Turcia).

Reprezentativele R.F. Germa
nia și Austriei au aliniat hand
balist! cu talie înaltă, practi- 
canți ai unui joc modern, în 
forță și cu doi portari la fel 
de buni, cîștig de cauză avînd 
echipa R.F.G. care a învins cu 
18—17 (8—8). Marcatori: Kor- 
des 6, Kubitzki 3, Bannike 3, 
Heimerl 2, Weibel 2, Carsten 1, 
Schroder 1 pentru R.F.G., res
pectiv Russold 5, Dittert 3, 
Seebacher 3, Gabl 2, Wallner 
2, Bardel 1, Haerl 1. Au arbi
trat foarte bine R. Ivanccv si 
I. Kostov (Bulgaria).

Mircea COSTEA

• PE SCURT •
ATLETISM • Marocanul Said 

Aouita este nour recordman mon
dial la 2 mile cu timpul de 
8:13,45 (v.r. de 8:13,51 aparținea 
englezului Steve Ovett).

RUGBY • în cadrul Cupei 
Mondiale. Scoția a dispus de 
Zimbabwe cu scorul de 60—21 
(40—6). tar Irlan-da a întrecut Ca

nada CU 46—19 (16—12).
VOLEI • Turneu de calificare 

oentru C.E. masculin, la Esoinho 
(Portugalia) : Italia — R.F.G. 3—) 
(13, 10 6). Portugalia — Luxem
burg 3—0 (2. 13. 7).

4:08,99, precedată de sovietica 
Laima Baikauskaite — 4:08,97 
Proba masculină de 400 m a 
revenit lui Aleksandr Bogaev 
(URSS) în 46,66.

BEIJING. — Finala competi
ției de fotbal „Turneul Mare
lui Zid", se va desfășura la 
Shanghai între prima reprezen* 
tativa a R.P. Chineze si forma
ția engleză de prima iigă Wat
ford. în semifinale Watford a 
întrecut cu scorul de 1—0 
(1—0) selecționata provinciei 
Liaoning, Iar reprezentativa
R. P. Chineze a cîștigat tot cu 
1—0 (1—0) meciul cu echipa 
română de tineret.

TBILISI. — In turneul de 
polo pe apă de la Tbiliși, echi
pa României a terminat la e- 
galitate: 9—9 (3—3, 3—1, 2—2,
1— 3) meciul susținut cu forma
ția Iugoslaviei — campioana o- 
limpică într-un alt meci, e- 
chipa Iugoslaviei, a învins cu 
scorul de 14—12 selecționata
S. U.A., iar prima reprezentati
vă a U.R.S.S., a întrecut cu 
scorul de 12—8 (2—3, 5—1, 3—2.
2— 2) formația României,

SUHL. — Proba de pistol vi
teză din cadrul concursului de

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI iN VIITOAREA EDIȚIE A CUPEI U.E.F.A.
Forul diriguitor al fotbalului 

european a comunicat federați
ilor naționale numărul de echi
pe cu care acestea vor putea să 
participe la ediția 1987/88 a Cupei 
U.E.F.A. F.R.F. a primit înștiin
țarea că, pe baza punctajului a- 
cumulat, fotbalul românesc și-a 
cîștigat dreptul de a înscrie în 
Cupa U.E.F.A. TREI ECHIPE, 
fată de două, în anil precedent!. 
Iată cum arată tabloul complet 
al repartizărilor :
• cîte patru formații : Italia. 

R.F.G., U.R.S.S. ;
• cite trei : Belgia, Spania 

Scoția, Iugoslavia, Portugalia, 
Austria, ROMANIA.
• cite două : Suedia, Ceho

slovacia. R.D.G., Franța, Elveția, 
Grecia. Ungaria, Polonia, Bulga
ria, Olanda ;
• cite una : Finlanda, Dane

marca. Albania, Turcia, Cipru, 
Irlanda. Islanda, Irlanda de Nord, 
Norvegia, Malta, Luxemburg.
• tn cadrul C.E. de juniori 

din Franța au fost consemnate 
rezultatele : grupa A t Turcia — 
Danemarca 1—0, Grecia — Israel 
0—0 (după 3 jocuri conduce Tur
cia cu 5 p urmată de Grecia cu 
3 p) ; grupa B : Portugalia — 
Scoția 3—1. Franța — R.D.G. 3—0 
(Franța are 5 p. iar Portugalia

CM. DE FORMULA 1
Duminică a avut loc cea de-a 

patra cursă din cadrul Campiona
tului Mondial de Automobilism, 
Formula 1. Este vorba de Marele 
Premiu de la Monte Carlo. între
cerea, deosebit de spectaculoasă, 
a prilejuit un frumos succes 
pentru piloții brazilieni, Ayrton 
Semna (259.584 km i-a parcurs cu 
o medie orară de 132,09 km) și 
Nelson Piquet (care l-a succedat 
după 33,212 secunde!). Pe locul 3, 
italianul Michele Alboreto, la 
1:12,839.

SUCCESELE POPICARILOR JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

ni nd de asemenea reprezentan
telor țării noastre: Liliana Bă- 
jenaru și Elena Bîrnaz. Tot 
medalie de argint a obținut și 
echipa de fete. Campioana mon
dială Adriana Antonesei, face 
parte din echipa sătească Mu
cava Molid-Vama (jud. Sucea
va). Este pentru prima oară 
cînd o jucătoare din mediul 
rural este selecționată într-o 
reprezentativă națională. La 
rîndul ei, Maria Șopterean 
este componentă a formației E- 
lectromureș Tg. Mureș, dețină
toarea titlului de campioană 
continentală.

Băieții s-au acomodat mai 
greu cu materialele de joc și 
n-au reușit să se claseze pe 
locuri premiate.

REZULTATE TEHNICE : FETE 
— echipe : 1. R. F. Germania
2 517 p, 2. România 2 473 p (Ma

tir, a revenit lui Ralf Schu
mann (R.D. Germană) — cu 697 
p — record mondial egalat, 
urmat de Rafael Rodriguez. 
(Cuba) — 695 p, Adam Kaczma
rek (Polonia) — 695 p, Marin 
Stan (România) — 692 p, Meng 
Gang (R.P. Chineză) — 690 p, 
Jiîrgen Wiefel (RDG) — 690 p. 
Proba feminină de pistol cu 
aer comprimat a revenit spor
tivei sovietice Svetlana Smir
nova cu 488,9 p, urmată de iu
goslava Jasna Brajkovici — 
486,2 p și românca Ana Butu — 
483,9 p.

BELGRAD. — La Campiona
tele mondiale și europene de 
haltere pentru j’uniori întrece
rea la categoria 90 kg a reve
nit sportivului bulgar Ivalin 
Raicev cu 375 kg (116 kg+210 
kg), urmat de Dimitri Siniak 
(URSS) 365 kg și Stoian Basa
nov (Bulgaria) 375,500 kg. In 
limitele categoriei 100 kg pe 
primul loc s-a clasat Ronny 
Waller (RDG) 400 kg (177,500 
kg 4- 222,500 kg). Urmat de 
Igor Sadîkov (URSS) 387,500 kg 
șl Petar Petrov (Bulgaria) 365 
kg. A. Szasz (România) a ocu
pat locul 6, cu 352,500 kg 
(162,500 kg + 190 kg).

4 p) ; grupa C î R.F.G. — Italia 
2—2, Irlanda de Nord — Ceho
slovacia 0—0 (Italia și R.F.G. au 
totalizat cîte 4 p) ; grupa D : 
Iugoslavia — Austria 1—1. U.R.S.S. 
— Norvegia 4—1 (U.R.S.S. 6 p.
Norvegia 3 p).
• Bordeaux se poate considera 

campioană a Franței, după con
sumarea a 37 de etape, avînd 
53 p, cu 4 mai multe decît ur
mătoarea clasată, Marseille : iar 
celelalte formații fruntașe au : 
Toulouse — 46 p, Auxerre —
45 p. Monaco — 43 p. în această 
etapă au fost înregistrate rezul
tatele : Bordeaux — St. Etienne 
1—0, Paris SG — Marseille 2—0, 
Toulon — Toulouse 3—2. Le 
Havre — Auxerre 1—4. Lens — 
Monaco 1—1, Rennes — Metz 0—1, 
Sochaux — Brest 3—0, Nice — 
Lille 1—0. Nancy — Laval 3—0. 
Nantes — RC Paris 2—3.

TURHEUL DE 1A ROLAND DARROS
PARIS. întrecerile tradiționa

lului turneu de tenis de la Ro
land Garros continuă în mijlo
cul unul interes deosebit. Rezul
tate din turul trei : Mecir — 
Srejber 6—1, 6—2. 6—1. Novacek — 
Vinogradsky 6—1, 6—0. 2—6. 6—4, 
Nystrom — Cahill 6—4, 7—6. 6—4, 
Jaite — Muster 6—2. 3—6, 7—6, 
6—0, Wilander — Kricsteln 6—1, 
6—7, 6—0, 6—2, Noah — Schapers 
6—3, 6—3, 6—2, Gomez — Ber
ger 5—7, 6—1, 4—6, 6—3, 6—4,
Sanchez — De la Pena 6—3. 6—3, 
4—6, 6—3 ; femei: Claudia Kohrle- 
Kilsch — Nathalie Tauzlat 6—1, 
3—6, 6—0. Martina Navratilova — 
Petra Huber 6—0, 6—0, Sylvia 
Hanika — Laura Garrone 6—4. 
6—3. Chris Evert — Eva Krapl 
6—2, 6—0, Katerina Maleeva — 
Kate Gompert 7—6, 6—1. Optimi 
de finală : Novacek — Jaite 7—6, 
6—4. 6—7, 6—3.

ri cică Radu 444. Liliana Băje- 
naru 417, Melinda Demeter 413. 
Adriana Antonesei 411, Elena 
Bîrnaz 404 și Maria Șopterean 
384), 3. Ungaria 2 457 p : perechi :
1. România 869 p (Adriana An
tonesei 449, Maria Șopterean 4e0>,
2. România *.51 (Liliana Băjenaru
433. Elena Bîrnaz 424), 3. Ceho
slovacia 851 p : individual : 1.
Anita Walz (R.F.G.) 1 327 p, 2.
Nada Dobesova (Cehoslovacia) 
1 305 p. 3. Adriana Antonesei 
1 304 (111. 449. 444). 4. Melinda
Demeter 1 300 p.„, 6. Liliana
Băjenaru 1 290.... 9. Marlclca Radu
1 263, 10. Elena Bîrnaz 1 255.
băieți : echipe : 1. R. F Ger
mania 5 341 p, 2. Iugoslavia 5 320 
p. 3. Austria 5 140 p.„, 6. Româ
nia 5 082 p : perechi : 1. Iugo
slavia 1 797 p, 2. Ungaria 1 782 p,
3. R. F. Germania 1 764 p. 4. 
■România 1 757 (Liviu Ghiță 899 șl
Zoltan Fazakas 858); individual:
1. D. Dundik 2 736 p, 2. P. Sopka
2 716 (ambii Iugoslavia), 3. T. Lo. 
scher (Austria) 5 709 p..„ 8. Ion 
Ruge 2 658.... 14. Liviu Ghiță 2 628 p.
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