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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat sîmbătă, 
6 iunie, o vizită de lucru Ia 
noi obiective și pe mari șantie
re do construcții edilitare din 
Capitală.

Această vizită a pus încă o 
dată _în lumină atenția deo
sebită pe care secretarul ge
nerai al partidului o acordă 
dezvoltării și modernizării Ca
pitalei, tuturor localităților 
patriei, înfăptuirii unor proiec
te de amploare, semnificative 
pentru glorioasa epocă ce o 
trăiește țara noastră.

Lucrările de arhitectură mo
numentală, de larg interes so- 
cial-edilitar și cetățenesc ce se 
realizează în București, vor con
feri o nouă și strălucită înfă
țișare celui mai puternic centru 
politic, economic, administrativ 
și social-cultural al patriei 
noastre socialiste. Noile ctitorii 
vor contribui ța înfrumusețarea 
Capitalei, întregind armonios 
vasta activitate de construcție 
și sistematizare desfășurată în 
anii socialismului, îndeosebi în 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Aceste obiective îndrăznețe, 
de proporții, ce ilustrează for
ța și capacitatea creatoare a 
poporului nostru, vocația sa 
constructivă, s-au înfăptuit si 
se înfăptuiesc sub directa în
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a Urmărit si 
orientat permanent activitatea 
pe marile șantiere de investiții.

Vizita de lucru a început la 
pasajul Unirea. Proiectanții și 
constructorii au raportat că, 
puternic mobilizați de indica
țiile și îndrumările secretarului 
general al partidului, au reali
zat cu succes această lucrare 
de o deosebită dificultate. Pa
sajul este terminat, în prezent 
executîndu-se operațiile de fi
nisaj.
.Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ți tovarășei Elena Ceaușescu 
le-a fost înfățișată complexita
tea acestui obiectiv edilitar, 
menit să asigure circulația 
fluentă în această zonă impor
tantă a Capitalei,

în cadrul dialogului de lucru, 
la care au luat parte cadre de 
conducere din ministere și în
treprinderi specializate, repre
zentanți ai Consiliului popular 
ai Capitalei, s-a relevat faptul 
că. printr-o muncă susținută, 
printr-o temeinică pregătire și 
organizare a activității pe șan

tier, prin adoptarea unor teh- g 
nologii noi — pereți și grinzi g 
prefabricate — această amplă g 
lucrare s-a finalizat în 33 de g 
zile, in alte condiții necesitind g 
2 ani. g

In continuare, tovarășul g 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa g 
Elena Ceaușescu ău vizitat g 
Complexul comercial-agroindus- g 
trial „Unirea". g

Construit în apropierea ma- g 
gazinului universal cu același g 
nume, acest nou și important g 
complex comercial, dat deja în g 
folosință, cel mai mare din g 
țară, are o suprafață corner- g 
cială de circa 37 500 mp și asi- g 
gură vinzarea către populație a g 
produselor agroalimentare, a g 
unor mărfuri nealimentare, spe- g 
cifice piețelor, precum si a g 
unor produse culinare, de pa- g 
tiserie și cofetărie. g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
și tovarășa Elena Ceaușescu au g 
vizitat, apoi, șantierul între- g 
prinderii pentru amenajarea 
complexă și exploatare a rîu- g 
lui Dîmbovița. Cu acest prilej, g 
specialiștii au prezentat stadiul g 
lucrărilor pe șantier, unul din g 
cele mai mari ale Capitalei. g 

S-a vizitat, în continuare, 
șantierul pasajului rutier, situat g 
ia intersecția Bulevardului g 
Armata Poporului cu Strada g 
Lujerului, unde lucrările sînt g 
în plină desfășurare, se ac- g 
ționcază intens.

Noua vizită de lucru a 
secretarului general al parti- g 
dului a prilejuit o analiză cu- g 
prinzătoare asupra modului g 
cum se realizează obiectivele g 
de investiții din domeniul so- g 
cial-edilitar, stabilindu-se, la g 
fața locului, pe șantiere, căile g 
și modalitățile concrete, solu- g 
țiile cele mai eficiente menite g 
să asigure înfăptuirea, în cele g 
mai bune condiții, a planurilor g 
și programelor privind dez- g 
voltarea, modernizarea și sis- g 
tematizarea Capitalei. g

Pe tot parcursul vizitei, g 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și g 
tovarășa Elena Ceaușescu au g 
fost întîmpinați cu bucurie și g 
căldură de mii de locuitori ai g 
Capitalei, care, prin manifestări g 
vibrante, au dat expresie sim- g 
țămintelor de nețărmurită dra- g 
goste, stimă și prețuire față g 
do secretarul general al parti- g 
dului, pentru tot ceea ce a g 
făcut și face ca înfățișarea ora- g 
șelor, a întregii țări să fie g 
mai înfloritoare, ca toți cetă- g 
țenii patrie] să se bucure de g 
condiții de muncă și viață me- g 
reu mai bune. îă

Un remarcabil succes al sportului nostru

ROMÂMA - PfMTRU A SASEA OARĂ CONSECUTIV 
•> •

CAMPIOANĂ MONDIALĂ UNIVERSITARĂ IA HANDBAL!

Lotul selecționatei României, campioană mondială universitară Foto: Iorgu BĂNICĂ

® in finala coiniiclițid, 23-19 cu selecționata Uniunii 
sovietice 9 Portarul ALEXANDRE DiilOAN, cel mal bun 
jucător din teren in meciul de ieri • Medalia de bronz 

a revenit echipei Iugoslaviei
ROMANIA, București, Palatul Sporturilor și Culturii. După 

o săptămînă de întreceri de o rară dîrzenie și frumusețe, s-a 
încheiat cea de a X-a ediție, jubiliară, a Campionatului Mondial 
Universitar de handbal masculin, excelent organizată de U.A.S.C.R. 
și desfășurată sub egida F.I.S.U.

într-o ambianță de sărbătoare sportivă, finala a oferit miilor 
de spectatori din -tribune și milioanelor de telespectatori satis
facția de a urmări un meci de calitate, vrednic de titlul pus 
în joc și de a aplauda triumful selecționatei studențești a Româ
niei, care devine campioană mondială universitară pentru a 6-a
oară consecutiv.

Este o splendidă performanță a sportului universitar, a Întregii 
mișcări sportive românești, la temelia căreia se află grija și 
sprijinul permanent al conducerii partidului și statului nostru.

Spectatorii care au umplut 
ieri după-amiază tribunele Pa
latului Sporturilor și Culturii 
din Capitală au aplaudat cu 
căldură excelenta victorie a 
handbaliștilor noștri, care în 
finala ediției a» X-a a Campio
natului Mondial Universitar au 
întrecut cu 23—19 (12—9) pu
ternica selecționată universi
tară a Uniunii Sovietice. Hand- 
baliștii pregătiți de antrenorii 
Nicolae Nedef, Eugen Trofin și 
Roland Gunesch au terminat 
astfel neînvinși această presti
gioasă întrecere internațională, 
care a reunit 16 dintre cele

mai bune echipe studențești 
din patru continente ale lu
mii.

Finala celei dc-a X-a ediții 
a adus față în față cu adevărat 
cele mai bune echipe, cele ale 
României și Uniunii Sovietice. 
Meciul a început în forță, pri
mii care se remarcă fiind por
tarul Alexandru Buligan, cel 
ce avea să devină pur și sim
plu un erou al acestei finale.

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA (I)

CLASAMENT
FINAL

1. ROMÂNIA - campioa
nă mondială universitară, 
2. U.R.S.S., 3. Iugoslavia,
4. Ungaria, 5. Bulgaria, 6. 
Cpreea de Sud, 7. Polonia, 
8. S.U.A., 9. Turcia, 10. Isra
el, 11. Austria, 12. Nigeria, 
13. Japonia, 14. Maroc, 15. 
Elveția, 16. R.F. Germania,

apoi Măricei Voinea, care a 
deschis scorul : 1—0, în min. 3. 
Conducătorul de joc al forma
ției noastre, Adrian Ghimeș, 
din nou tn formă excelentă, 
mărește apoi avantajul la 2—0 
(min. 6); sovieticii reduc din 
handicap prin Tolstîh. Echili
brul se menține pînă în minu
tul 8 (3—3), după care la cîr- 
ma jocului trece definitiv se- 
lecțio.nata universitară a Româ
niei. De notat că tn min. 4

Mihail VESA

(Continuare în pag. a 4-a)

LA UN AN DUPĂ PRIMUL SĂU RECORD MONDIAL
ÎNOTUL NOSTRU ÎȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIILE

® De joi fllnă duminică, la 
București, o competiție așteptată 

cu interes și In arena internațio
nală : Campionatele Naționale, 

sub genericul Daciadei

După memorabila sa cursă pe 
50 m liber la C.M. de la Ma
drid, Tamara Costache priveș
te spre tabela electronică, pe 
care apare 25,28 — record al 

lumii

Cu un an în urmă, mai exact 
la 14 iunie, o știre pleca din 
București spre a face ocolul 
lumii natației : românca Ta
mara Costache devenea cea 
maj rapidă Înotătoare de pe 
mapamond, încheind cursa lun
gimii de bazin olimpic tn 25 
de secunde și 5 zecimi — di
mineața, apoi tn 25,34, după-

amiază. Izbînzi de răsunet în 
lupta cu crommetrele, confir
mate în disputa cu mari ad
versare, la Campionatele Mon
diale: 25,28 și medalie de aur... 
Totul a început, așadar, intr-o 
zi de lume, ’a campion rteie 
noastre naționale, eaiția '86. 
Pentru ca acum, de asemenea, 
în prima lună de vară, aceeași 

întrecere — desfășurată sub 
semnul generos al Daciadei — 
să trezească cel mai firesc in
teres nu numai în cercurile 
sportive de la noi, întrucît se

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. 2-3)

ȘI STEAUA BUCUREȘTI (m) 
CAMPIOANE ALE ȚĂRII LA VOLEI

Ediția 1986—1987 a campionatelor primei divizii de volei a luat 
sfîrșit sîmbătă la Craiova (f) și Baia Mare (m), unde s-au 
desfășurat, timp de 5 zile, ultimele turnee ale grupelor I valo
rice. Campioanele ediției trecute s-au detașat net de pluton, 
cucerind din nou titlurile.

Echipa craioveană a încheiat cu un nou recital
în ultima zi a competiției 

feminine, cînd absolut nimic 
nu se mai putea întîmpla pe 
firul ierarhiei, partidele pro
gramate au fost marcate de 
starea psihică în care au ajuns 
echipele la finalul de sezon. In 
prima partidă, o surpriză: Pe
nicilina Iași a dispus cu 3—0 
(10, 9, 13) de Dacia Pitești, e- 
chipa ieșeană angajîndu-se mai 
hotărît în joc, în timp ce pi- 
teștencele, decepționate de iro
sirea unei șanse la locui 2. 
nu s-au regăsit deloc. Deși 
nici rezultatul următorului 
meci nu mai putea influen
ța ordinea finală, C.S.U.- 
LM.N. Galați și Dinamo Bucu
rești s-au angajat într-o dis
pută de orgoliu, singara din 
turneu care a necesitat 5 se
turi. Studentele au fost stăpîne 

pe situație la Început, valorifi- 
cind plusul de experiență al 
jucătoarelor Speranța Gaman, 
Ileana Berdilă, Cristina Buzilă, 
Paniela Dinică, înălțimea Emi
liei Nedelcu și strădaniile Anei 
Mocanu, Dar. după două seturi, 
tinerele dinamoviste Dana Co- 
șoveanu, Cristina Pîrv, Alina 
Pralea, stimulate de mai marea 
siguranță adusă în teren de 
Georgeta Ene (alături de Irina 
Velicu) și'dirijate pe rind de 
Mirela Pavei și Ottilia Szent- 
kovics, au trecut clar la co
manda jocului, egalind situația 
la seturi. în cel decisiv. însă, 
gălățencele au știut să le ba-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag 2-3)



Final intr-o tradiționala competiție de masă

„ȘTAFETA TÎNĂRULUI MUNCITOR"
Alba Iulia — această stră

veche vatră românească încăr
cată de istorie — a cunoscut 
duminică efervescența specifi
că finalelor sportive : tradițio
nalul cros intitulat „Ștafeta tî- 
năruluj muncitor", din cadrul 
Daciadei.

Ca prin farmec, soarele a 
destrămat pînza neagră a no
rilor, inundind cu lumină pri- 
măvăratică „Platoul Romani
lor", unde s-a dat startul în 
cele două curse : feminină (3 
alergătoare de fiecare Județ ; 
distanța 2000 m) și masculină 
(cite 3 alergători ; distanță 4000 
m). Aproape 200 de concurenți 
din toate județele țării și din 
Capitală — finaliștî ai marilor 
întreceri la care au juat parte, 
după cum m s-a spus, aproape 
un milion de iubitori ai aler
gării din întreaga țară — au 
parcurs traseele care i-ao 
purtat de la Dealul Furcilor, 
unde a fost tras pe roată 
Horea, pe la Cimitirul Eroilor.

pe sub porțile Cetății Bălgra- 
dului, pe la obeliscul lui Horea, 
Cloșca și Crișan, pe la statuia 
lui Mihai Viteazul și Muzeul 
Unirii, pînă la același platou 
de unde s-a luat startul.

Organizată, sub egida Dacia
dei, de U.G.S.R. și C.N.E.F.S., 
cu sprijinul organelor locale de 
partid, sindicale și sportive, 
competiția a cunoscut o mare 
afluență de public, care i-a a- 
plaudat atît pe concurenții 
români, cit și pe cei oaspeți 
din Bulgaria, Cehoslovacia și 
Ungaria. După festivitatea de 
deschidere au început între
cerile, startul fiind dat de un 
fost multiplu campion național 
de fond,* Uie Cioca,

La capătul cursei fetelor, cele 
mai bune s-au dovedit doljen- 
cele, urmate de reprezentantele 
Municipiului București și de 
constănțence. Interesant faptul 
că și la băieți ordinea avea să 
fie aceeași 1 Dintre oaspeți 
(numai bărbați), cei mai buni

s-au dovedit sportivii din Bul
garia.

„Dorim să păstrăm această 
frumoasă tradiție sportivă 
muncitorească, a spus in cuvîn- 
tuț de închidere al competiției, 
Efrem Cherteș, reprezentantul 
U.G.S.R., desfășurind mereu 
crosul «Ștafeta tinărului mun
citor» la Alba Iulia, cetate 
unde s-au scris pagini nepieri- 

-toare în cartea de aur a isto
riei patriei noastre".

Iată tabloul de onoare al 
competiției : fete — 1. Dolj 
(Petra Stănică, Cristina Matei, 
Mihaela Ghiță), 2. București 
(Elena Drăghici, Veronica Ha- 
ralamb, Georgeta Pestrițu), 3. 
Constanța (Gabriela Zboiu, 
Rozalia Stan, Niculina Mun- 
teanu) ; băieți : 1. Dolj (T. 
Ozun, M. Gigea, D. Roșea), 2. 
București (C. Popa, A. Ungu- 
reanu. I. Florian), 3. Constanța 
(I. Slabu, Al. Pop, M. Piron).

Sever NORAN

„Autocrosul Muscelul** — prima etapă a Campion;

ÎNTRECERI DE UN REAL SP

CAMPIOANELE ȚARII LA VOLEI
(Urmare din vag. I)

reze bucureștencelor elanul, și 
C.S.U.-I.M.N. a cîștigat partida 
cu 3—2 (5, 10, —6, —7, 9).

In încheierea competiției, un 
. numeros public craiovean a ți
nut să fie prezent la momentul 
sărbătoresc prin care echipa 
favorită, Universitatea C.F.K., 
cucerea cel de al doilea titlu 
de campioană a țării. Și jucă
toarele iui Ion Constantinescu 
— folosite (cu excepția Iulianei 
Enescu) toate: Gabriela Dumi
trescu, Carmen Titiliuc. Viole
ta Dinu, Mirela Bojcscu (pre
miată ca cea mai bună din tur
neu și din campionat), Car
men Cuejdeanuj Monica Suș- 
man, Eugenia Cotescu, Tanța 
Drăgoi, Liliana Hermeneanu și 
Mirela Nistor — au dat un 
nou și aplaudat recitai volei-

balistic, învingînd pe C.S.M, 
Libertatea Sibiu cu 3—0 (4, 7, 
4). Brigăzile V. Tilcă — M. Ma
rian, C. Păduraru — Al. Dra- 
gomir și D. Negroiu — A. Di- 
nicu au condus, ca în tot 
timpul turneului, foarte bine. 
O inedită și emoționantă festi
vitate de premiere și închi
dere, care a lăsat o impresie 
deosebită atît asupra jucă
toarelor din echipele partici
pante, cit și asupra publicului 
spectator, a încununat lăudabi
lele eforturi ale organizatori
lor de a se situa, pe acest plan, 
la înălțimea echipei lor.

CLASAMENT FINAL

ULTIMELE ETAPE ÎN 

CADRUL DACIADEI

CIMPULUNG MUSCEL, 7 
(prin telefon). Autocrosul s-a 
aflat din nou la el acasă, in 
orașul celor ce produc auto
turismele de teren ARO. Oca
zia a prilejuit-o. „Autocrosul 
Muscelul", întrecere contînd ca 
prima etapă a Campionatului 
Republican pe anul în curs.

Vremea însorită,-popularitatea 
de care se bucură această dis
ciplină printre localnici, spec
tacolul promis de reunirea ce
lor mai buni competitori din 
țară, toate acestea au făcut ca 
traseul — situat la marginea 
orașului — să fie înțesat cu 
mii și mii de spectatori.

Cei 850 de metri ai par
cursului (eu 8 m diferență de 
nivel, 16 viraje stînga-dreapta) 
au fost parcurși de cite trei ori 
in serii și semifinală și de cinci 
ori in finală. S-a concurat la 
două clase: pînă ia 1600 cm3 
și peste 1600 cm3. La ambele 
grupe am asistat la întreceri 
de un deosebit spectacol, din 
care nu au lipsit nici surpri
zele de proporții. De pildă, 
campionul absolut de anul tre
cut, Virgil Tarbă, nici nu „s-a 
văzut", fiind eliminat din 
concurs incă din faza semi-

• în concurs s-au aflat
• Doi învingători

finală (practic, din serii, 
cînd clasindu-se pe ultimul loc, 
a plecat din ultima poziție în 
următoarea fază, anulîndu-și 
astfel șansa). In schimb, au 
impresionat în mod deosebit 
outsidcrii Gheorghe Radu, la 
clasa 1, și Gheorghe Gavrilă, la 
clasa 2, ambii demonstrînd un 
mare progres față de sezonul 
trecut, o excelentă tehnică de 
abordare a virajelor, ca și a 
porțiunilor de teren accidentat, 
prezente și ele pe parcurs. Be
neficiind și de mașini minu
țios pregătite, cei doi s-au 
impus clar la categoriile lor 
de cilindree. In manșa finală 
— disputată in comun între 
cele două clase — Gavrilă, cu 
un motor mai puternic, s-a 
desprins chiar din start, mărin- 
du-.și treptat avantajul pe mă
sură ce turele râmase pe par
curs se împuținau. El a cîști
gat meritat, dar aprecieri i te 
cuvin deopotrivă și Iui Gh. 
Radu, care a reușit să devan
seze mașinj mai puternice, dar

1. UNIV. CFR CV. 40 37 3 145: 33 77
2. CSU-1MN Gl. 40 26 14
3. Dacia Pitești 40 23 17
4. Dinamo Buc. 40 17 23
5. Penicilina Iași 40 11 29
6. CSM Lib. Sibiu 40 6 34

00 : 63 66
80: 67 63
74: 81 57
55: 03 51 
34:111 46

Steliștii n-au cunoscut înfrîngerea!

In cadrul celei de a V-c edi
ții a competiției naționale Da- 
ciada, ia volei — sport de per
formanță — sînt programate în 
această lună următoarele în
treceri : între 10 și 14 iunie, în 
etapa a III-a, disputele vor a- 
vea loc la București (F) și Ba
cău (M) cu participarea prime
lor patru echipe calificate în 
Divizia B alături de Rapid 
București, Universitatea Cluj- 
Napoca, Știința Bacău si C.S.M. 
Oțelul Tirgovișie (F). Viitorul 
Bacău, I.A.T.S.A. Dacia Pitești, 
C.S.U. Oradea, Electrotehnica 
Bistrița (M).

în etapa a' IV a, finală, ce 
se va desfășura intre 17 și 21 
iunie la Craiova (F) și Tg. 
Mureș (M), vor participa pri
mele patru clasate în etapa a 
III-a (F-șî M), precum și pri
mele patru formații din cam
pionatul Diviziei A.

Din aceasta săptămină

BOGATĂ AGENDĂ RUGBYSTICĂ
Campionatul Diviziei A la 

rugby reintră in actualitate in 
această săptămină, cînd se dis
pută etapa restantă d:n cadrul 
întrecerii în cele două serii. 
Jocurile vor avea icc fîmbătă 
și duminică, cel mai important 
disputindu-se la Baia Mare, în
tre echipa locală Știința < EMIN 
și Farul Constanța, care va de
semna pe cea de a patra par
ticipantă la întrecerea decisivă 
pentru titlul de campioană (ce
lelalte cunoscîndu-se de pe 
acum : Steaua, Dinamo și R.C. 
Grivița Roșie). Turneul pentru 
stabilirea ocupa nslor locurilor 
1—4 în clasamentul fina} va 
avea loc miercuri 17 iunie, du
minică 21 iunie, duminică 28 
iunie și duminică 5 iulie. La 
el participă, prin urmare, pri
mele două clasate în fiecare

serie, programul întîlnirilor 
fiind stabilit după sistemul Al- 
B2, B1-A2 ; Bl-Al,. A2-B2 și 
retur (echipele notate cu A 1 
și A 2 sînt din seria I).

IN CADRUL DACIADEI, 
semifinalele Politehnica Iași — 
Mașini Grele București și C’F.R. 
Brașov — Rulmentul B:rlad se 
vor disputa miercuri 17 iunie, 
iar finala va avea loc la 24 
iunie.

TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI DE JUNIORI va 
fi găzduit, de miercuri pînă 
duminică, la Iași. Echipele ..ca
lificate, în ordinea seriilor : 
CSȘ Locomotiva București, CSȘ 
2/II Constanța, CSȘ Steaua, 
CSȘ Triumf-Rapid București, 
CSȘ Unirea I Iași, CSȘ Su
ceava, CSȘ Locomotiva Cluj- 
Napoca, CSȘ Șoimii Sibiu.
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La capătul turneului găzduit 
de Sala „Dacia" din Baia Mare, 
titlul de campioană națională 
masculină a revenit echipei 
STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori : G. Bartha șl V. Dumi
trescu), care-și Înscrie astfel jn 
palmares cel de al 13-lea tro
feu (ai doilea consecutiv). Per
formanța (conturată mai de 
mult) este cu atît mai lăuda
bilă, cu cît echipa militară a 
terminat competiția fără înfrîn- 
gere, cîștigînd în acest an, pen
tru prima dată, toate cele șase 
partide susținute cu principala 
sa concurentă, Dinamo Bucu
rești.

Ultima zi a turneului a pro
gramat partide ale căror re
zultate nu mai puteau influen
ța decît ordinea ultimelor două 
locuri . In prima partidă, Uni
versitatea C.F.R. Craiova — 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
3—2 (—9, —13, 3, 10, 5). Echi
pele au oferit un spectacol el 
ambiției, cu răsturnări de si
tuații pe parcursul celor două 
ore de joc. Au arbitrat corect 
D. Rădulescu și N. Silistraru. 
Partida a doua, dintre Explo- 
rării-Motorul Baia Mare și 
Elcond-Dinamo Zalău, cîști- 
gată de maramureșeni cu 3—0 
(14, 12, 9), s-a caracterizat prin- 
tr-un joc echilibrat, viu dis
putat, cu faze interesante. Re
marcați : Arbuzov, Szilagyi și 
G. Dumitru, respectiv Tutovan 
și Ciontoș. Arbitrii C. Pitariu

și N. Dobre au condus compe
tent, autoritar. In finalul re
uniunii, fruntașele voleiului 
românesc, Steaua și Dinamo 
București, au oferit unui pu
blic mai numeros ca oricînd o 
partidă de calitate, cu joc va
riat în atac, cu apărări bune 
în ambele linii, desfășurat cu 
multă dăruire de către ambele 
combatante. Derbyui a întrunit 
toate sufragiile șl a fost cîști
gat de Steaua cu scorul 3—1 
(—7, 10, 9, 10). De notat că 
învinsa, Dinamo, a început mai 
bine și mai curajos meciul, ■ 
vînd în Rotar un foarte bun 
executant al serviciului din să
ritură, care a adus echipei 
multe puncte în adjudecarea 
primului set. Au evoluat for
mațiile : STEAUA : Ionescu 
(Nica), Pralea (Pentelescu) 
Constantin, Spinu, Dascălu 
(Czedula), Șoica. DINAMO : 
Căta-Chițiga, Vrîncuț, Rotar, 
Pop, (Georgescu), Drăghici (Dră- 
gușin, Mader), Rădulescu. Foar
te bun arbitrajul cuplului S. 
Popescu — D. Dobrescu.

Gheorghe DEDIU

CLASAMENT FINAL
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Elco nd
4. Explorări
5. Universitatea
6. A.S.A.

30 30 0 90:21 60
30 24 6 77:36 54
30 12 18 53:65 42
30 9 21 46:68 39
30 8 22 40:73 38
30 7 23 34:77 37

LOTO I

ÎNOTUL NOSTRU ÎȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIILE
(Urmare din pag. 1)

așteaptă (normal, nu-i - așa ?) 
rezultate de înalt nivel compe
titiv la competiția găzduită, de 
joi pină duminică, In bazinul 
bucureștean „23 August". Doar 
într-un an s-au întîmplat mul
te în înotul românesc, iar la a- 
ceastă oră topurile mondiale, 
primite deunăzi de la ISSA 
(Asociația internațională a sta
tisticienilor natației), abundă 
de nume românești.

Ce spun, în graiul sec al ci
frelor, înregistrările sezonului 
internațional 7 Mai intîi, că 
Tamara Costache jși păstrează 
aura invincibilității, avînd nu 
numai prima — 25,58 la Bra
tislava — dar și următoarele 
două performanțe superioare 
pe ’87 — 25,70 și 25,90, în topul 
probei de 5“i) m apărînd, tot
odată, numele Luminiței Do
brescu sau al Liviei Copariu. 
La 100 m, Tamara a coborît în 
trei rinduri sub 56 de secun
de, în condițiile în care doar 
campioana șl recordmana mon
diala Kristin Otto a mai îno
tat un 55,20. Iar eleva lui Mi
hail Gothe e și aici bine... sus
ținută de Lumiîița, cu un re
cent 56,97, ap ii de Li via

Cu indiscutabilă autoritate 
domină aceste ierarhii ale

cronometruluj o altă înotătoare 
a noastră, Noemi Lung. Atît 
la 400 mixt — 4:40,97 în fe
bruarie, 4:42,70 zileie trecute, 
următorul rezultat, al sovieti
cei Dendeberova, fiind de 
4:45,97 —, cît și în proba scur
tă a procedeului-procedeelor, 
unde 2:14,72 înseamnă mai bine 
de două secunde mai repede 
decît celelalte specialiste. Po
livalenta sportivă antrenată de 
Gheorghe Dimeca a „cobarît" 
spectaculos într-o altă cursă, 
800 liber, după o dispută de 
neuitat la Bratislava : 1. Lung 
8:37,09 ; 2. Stela Pura 8:37,31 
(victorie la două zecimi în
tr-un... maraton al înotului fe
minin) ; 3. Eniko Paleucsar 
8:52,44 ; 4. Kamona Terșanschi 
8:56,83 — patru românce pe 
primele patru locuri, patru 
românce in topul unei probe! 
Iar dacă tot >;m am’.ntit aceste 
nume, toate de băimă.-ence, să 
reținem că Stela Pura e spe
cialista numărul unu a sezonu
lui la 200 fluture, cu 2:10,70 (aici 
mai apar Anca Pătrășcoiii, Co
rina Dumitru), tot ea are al 
doilea rezultat la 200 m' liber, 
2:00,18 — poziții 'onorabile sint 
deținute și de Tamara Costa
che, plus Luminița Dobrescu 
—, al treilea, 4:09,70, la 400 li
ber, în care e de notat ait 
cvartet de top : Lung, Dobres
cu, Terșanschi, Palencsar, ul

tima cu o prezență remarcabilă, 
de asemenea, la 1500 m.

A reintrat spectaculos în 
prim-plan cea dinții medaliată 
a natației românești la J.O. ! 
Anca Pătrășcoiu a oprit crono- 
metrele la 2:12,58 în concursul 
din Cehoslovacia (Cornelia Sl- 
roh, din R.D. Germană, are al 
doilea timp al anului, 2:12,93, 
Ia 200 spate, probă în care e 
bine plasată și Andreea Si- 
ghiarto). Ea demonstrează 
constanță generatoare de ... noi 
speranțe în cealaltă cursă a 
procedeului —1:02,82 și 1:02,83, 
dear Kathrin Zimmermann inc- 
tind ceva mai repede, 1.02 69, 
în vreme ce Andreea s a ară
tat iar una din redutabilele ju 
nioare ale Europei, cu 1.05. Ân- 
trenoarea Cristina Șopterian 
mai are un moliv de mulțu
mire, din moment ce mai noua 
sa elevă, Timeea Toth, a coborît 
sub 1:03 la 100 fluture.

Iată, fără a epuiza lista (re
centul record național de 4.18.37 
la 4X100 mixt, spre pildă, do
vedește competitivitate reală 
în ștafete, mai cu seamă la 
craul), suficiente temeiuri nu 
numai de satisfacție, dar și 
pentru interesul cu adevărat 
deosebit cu care sînt așteptate 
campionatele noastre din a- 
ceastă săptămină. Totul, cu 
gîndul la apropiatele examene 
internaționale oficiale...
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in stațiunile de cură balneară

UN LARG EVANTAI TERAPEUTIC
De la toate agențiile de turism, puteți ob

ține, la tarife convenabile, locuri în luna 
Iunie în stațiunile :

SOVATA — recomandată în afecțiuni gine
cologice, reumatisme, boli de nutriție și me
tabolism, precum și pentru odihnă ;

BORSEC — recomandată în afecțiuni car
diovasculare, respiratorii și ORL, ale tubului 
digestiv, rinichilor șl căilor biliare, boli de 
nutriție și metabolism, endocrine, precum și 
pentru odihnă ;

BĂILE TUȘNAD — recomandată în nevro

ze, afecțiuni cardiovasculare, ale tubului di
gestiv, rinichilor ș; căilor biliare ginecolo
gice, dermatologice, endocrine, precum și 
pentru odihnă.

Excursiile în împrejurimi, mijloacele de 
agrement, concertele și spectacolele muzical- 
artistice întregesc în mod plăcut cura dv. 
balneară în această perioadă în stațiunile 
amintite.

Se acordă reduceri de tarife cu 25% la 
transportul pe C.F.R.

EXCURSII PE LI TOR/
Prin toate agențiile ÎNTREPRINDERII DE 

TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI se pot obține, in această pe
rioadă bilete de odihnă pe litoral pentru 
luna iunie, la tarife avantajoase față de 
lunile iulie și august.

De asemenea, I.T.H.R. București (prin a- 
genția din Bd. Republicii 68, telefon 14.08.00), 
în colaborare cu Consiliul Municipal al Sin
dicatelor (Comisia sport-turism) organizează 
un bogat și atrăgător program de excursii 
și odihnă pe litoral (în stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord Neptun-Olimp. Saturn. Jupi
ter, Venus) în luna iunie.

EXCURSII DE TREI ZILE „ ........... __
săptămină, în perioada pînă la 19 iunie,

la sfîrșit de

EXCURSII DE CINCI 
duminică și înapoierea 
la 14 iunie.

EXCURSII DE OPT Z 
minică și înapoierea tot 
da pînă la 14 iunie.

Se reamintește comite 
întreprinderi și instituț 
pentru litoral, cu term 
tizate de U.G.S.R. pot fi 
jumătate a lunii Iunie 
sfîrșit de săptămină a 
de masă.

Informații suplimentar 
rism din Bd. Republicii t
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SERIA I-----------------------------------------------

LIDERUL A CIȘTIGAT DERBYUL
Politehnica lași ■

IAȘI, 7 (prin telefon). în 
a circa ,30.000 spectatori. 
Moldovei 
priză, la 
tensiune 
care nu a.u rezistat acestei po
veri au fost în primul rînd ju
cătorii ieșeni, care nu aveau decît 
varianta victoriei.

Jocul a început eu o angajare ' 
de tip rugbystie, cu presinguri 
colective de ambele părți. în a- 
ceastă atmosferă de derby... sud- 
american, Po-litehnica iași a ata- 

muilt mai mult, a 
po arta 
vîrfuri 
Totuși,

C.S.M. Suceava 0-1 (0-0) 
fața 

derb.vul 
s-a încheiat cu o sur- 
capătui unui meci cu o 
ieșită din comun. Cei

cat, firește, ____  ___
încercat să ia ou asalt 
adversă, dar lipsa unor 
decise, și-a spus cuvtatul.____ ...
ieșenii au avut în prima repriză 
un ultim sfert de oră care anun
ța victoria. Momentul de virt a 
fost minutul 41, ‘ '
expediat balonul 
sul Alexa fiind 
fază. In ultimul 
zei, la capătul 
un sfert de oră, 
cevenii s-au aflat mereu în corzi, 
Burdujan a ratat șl el deschide
rea scorului, tn urma unei lovi
turi libere din fața careului.

După pauză, ieșenii continuă să 
atace și chiar să se expună unor 
contraatacuri foarte bine conduse 
de Cașuba și Sfrijan. Golul pare 
să plutească în aer, dar numeroa
sele situații favorabile sînt ratate 
cu o surprinzătoare ușurință — 
să ne gîndlm la minutul 54,' cînd 
Burdujan a driblat trei adversari 
pe partea dreaptă și, în loc să 
centreze pentru cei trei coechi
pieri aflați la trei metri de poar
tă, a trimis balo-nul dintr-un unghi 
închis, făTă nici un pericol pen
tru Alexa. Sucevenii joacă în con-

cind Pavelluc a 
în bară, valoro- 
bătut la această 
minut al repri- 

acestul iureș de 
timp In care su-

SERIA a ILa

tinuare la remiza, la acest capi
tol rcmarcindu-se neobositul Mu- 
cileanu. In min. 59, totuși, Stăn- 
cioiu are Întregul cadru al porții 
in față, dar ratează. Pe contra
atac, Cașuba 
bună ocazie.
piditate, dar ieșenii încep să fie 
marcați de apropierea finalului. 
Gheorghiu este blocat la 4 metri 
de Alexa, iar peste numai un 
minut (min. 68) Stăncioiu ratează 
tncă o dată „lntllnirea“ directă cu 
Alexa. După această ratare, tn 
min. 69, suceveanul Sfrijan ra
tează și el o ocazie imensă. 
Și astfel, în min. 78, după o nouă 
fază „de foc*, cînd jucătorii e- 
chipei gazdă acuză un henț in ca
reul sucevean, pe care arbitrul 
Dan Petrescu îl consideră invo
luntar, ei se opresc — nepermis 
— din joc și contraatacul suce
vean, purtat în fața unul teren

are și el o toarte 
Fazele cresc In ră

pustiu, se încheie cu golul victo
riei, faultul portarului Cimpeanu, 
Ieșit in afara careului, neputiiidu-1 
upri pe SFRUAN să înscrie. Ul
timele minute sînt un asediu la 
poarta iul Alexa, . dar ratările 
Inadmisibile, de la cinci șl chiar 
de la trei metri de poartă, nu 

o re
spiri t, 

la ca- 
ieșenil 
70 de

pot schimba nimic. Șl, ca 
nectare a acestei stări de 
Sfrijan ratează... un 2—0, 
pătul unei partide în care 
au dominat mai bine de 
minute,

A arbitrat în general bine Dan 
Petrescu (București).

POLITEHNICA s Cimpeanu — 
Mantale, GHEORGHIU, Ciocîrlan, 
Munteanu (min. «6 Constantin) — 
MĂCIUCĂ, Paveliuc (min. 66 M. 
Radu), Balcea, Burdujan — FI
LIP, Stăncloiu.

c.sjh. : alexa — popa, Clo- 
banu. CRISTESCU. Gălușcă — 
MUCILEANU, Păiuș (min. 74 But- 
naru), Gafencu (min. 80 gullga), 
State — SFRIJAN, Cașuba.

loon CHIRILA

VICTORIE CONTURATĂ iN FINAL
Aripile Victoria Bacău
BACAU, 7 (prin telefon). Aflate 

în criză de puncte (—3 la „ade
văr"), gazdele au muncit foarte 
mult pentru a obține victoria in 
fața unei formații tenace, care 
le-a pus serioase probleme. Parti
da începe în nota de dominare a 
formației locale, dar, In min. 10, 
oaspeții au o acțiune periculoasă 
pe partea stingă, V. ROȘU șutind 
năpraznlc, de la 25 m, la „vinclu“: 
0—1. Gazdele revin tn atac și, in 
tnfn. 12, Florian e faultat în ca
reu de Roșea. Penaltyul, just a- 
cordat, e transformat de ILIUȚA:

Olimpia Rm. Sărat 4-2,(2-1)
1—1. După o sultă de ocazii la 
poarta oaspeților, in min. 17 fun
dașul COȚAN pătrunde pe stingă 
fi înscrie plasat : 2—1. Prima re
priză se Încheie cu o serie de 
ocazii ale gazdelor (min. 30 —
Bișcă, min. 35 — Grigoraș, min. 
il — Florian).

La reluare, gazdele cedează te
ren, linia de mijloc nu leagă jo
cul și oaspeții domină cu autori
tate o perioadă de 20 de minute, 
tn finalul tntîlnlril (min. 79). 
GRIGORAȘ ia o acțiune pe cont 
propriu șl înscrie spectaculos sub

bară ; 3r-l. In min. 80, cel de la 
Olimpia atacă vijelios, SULTA- 
NO1U șutează în „transversală", 
mingea ii revine și tot el reia, cu 
capul, in plasă : 3—2. th min. 84. 
băcăuanul Munteanu a fost la un 
pas de autogol, balonul fiind res
pins în ultimă instanță de Iliuță, 
Iar cu un minut înainte de final 
spectatorii vor răsufla ușurați de
oarece același GRIGORAȘ înscrie 
pentru formația sa, la o pasă 
ideală primită de la Trotin: 4—2.

A arbitrat foarte bine M. Bu- 
ciumeanu (Tîrgoviște).

ARIPILE VICTORIA : Hiuță — 
Poenaru, PITICA, Munteanu, CO
ȚAN — FLORIAN, Urslcă, TRO- 
FIN — Urzică (min. 58 Bărbieru), 
GRIGORAȘ, Bîșcă (min. 77 Popa).

OLIMPIA ; Lăptolu — Dumitres
cu, ROȘCA, Găureanu, V. ROȘU 
— lonlță, Grigore, S. lonescu 
(min. 60 G. Roșu) — SULTANOIU, 
NICULCIOIU. Drăghiciu (min. 50 
Stoica).

Pavel PEANA
★

F. C. CONSTANȚA — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 3—0 (1—0) : PetCU 
(min. 29). Mlhăllă (min. 75) și 
Cămui (min. 39).

FEPA >74 BIRLAD — UNIREA 
FOCȘANI 3—0 (1—0) î Stanciu
(min. 34), Basalic (min. 65) șl Du- 
mltrache II (min. 81).

DUNĂREA c.s.u. galați — 
C.F.R. PAȘCANI 0—2 (0—1) : Căr- 
pucl (min. 36) șl Dumltriu (min. 
64).

C. S. BOTOȘANI — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 2—0 (2—0) : Sta-

CLASAMENT
1. C.S.M. SV. 30 18 7 5 50-17 43
2. „Poli" iași 30 18 5 7 42-17 413. Progr. Br. 30 19 1 10 64-32 39
4. F. C. C-ță. 50 17 3 10 57-23 37
5. Steaua Mizil 30 16 4 10 50-37 36
6. Unirea Focș. 30 14 4 12 36-36 32
7. C.F.R. Pașc. 30 12 6 12 36-30 30
8. FEPA ’74 30 14 2 14 32-39 30
9. Ceahlăul 30 12 6 12 40-47 30

10. Prahova PI. 30 13 3 14 32-32 29
11. Olimpia 30 12 5 13 32-38 29
12. Unirea S. 30 12 5 13 27-34 29
13. C. S. Btș. 30 11 6 13 30-44 28
14. Aripile Bacău 30 11 5 14 40-39 27
15. Delta Tulcea 30 12 3 15 34-43 27
16. Minerul G.H. 30 9 3 18 35-63 21
17. Dunărea 30 9 2 19 35-46 20
18. Poiana Cîmp. 30 4 4 22 14-69 12

te (min. 44) și Nicoară (min. 45).
POIANA CIMPINA — F.C.M. 

DELTA TULCEA 0—1 (0—0) : Cu- 
cerencu (min. 65).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— STEAUA MIZIL 1—S (0—2) : 
Armeanca (min. 60, din 11 m), 
respectiv Cramer (min. 25), Cos- 
ma (min. 37). Greaca (min. 70) și 
Ruse (min. 85, din 11 m. șl min. 
39).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
UNIREA SLOBOZIA 4—0 (2—0) 8 
Petrache (min. 4 și 74), Darie 
(min. 44) șl Cbiriță (min. 75).

Relatări de la C. Popa, C. Bur- 
ghelea, Gh. Arsenie, T. Ungurea- 
nu, C. Virjoghle, D. Bnlohan și 
I. Baltag.

ETAPA VIITOARE (duminică 14 iunie): Ceahlăul P. Neamț — 
Poiana Clmpina (1—1), Olimpia Rm. sărat — F.C. Constanța (0—6), 
F.C.M. Delta Tulcea — C.S. Botoșani (1—3), C.F.R. Pașcani — Ari
pile Victoria Bacău (2—0), Prahova C.S.U. Ploiești — Minerul Gura 
Humorului (0—2), Steaua Mlzil — Politehnica Iași (0—1), C.S.M. Su
ceava — F.C.M. Progresul Brăila (0—1). Unirea Slobozia — FEPA ’74 
Blrlad (0—1), Unirea Focșani — Dunărea C.S.U. Galați (2—1).

I MATURITATEA IN JOC ȘI-A SPUS CUViNTUL
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I Automatica București — 
2-3

■ Partida a început sub semnul 
dominării gazdelor, care, în min.

5, deschid scorul : Ion Ion prelu
crează o minge Ia mijlocul tere- 

I nulul, pasează Iul lonescu, urcat
in atac, iar la centrarea acestuia 
tn careu portarul Bizoianu ra
tează intercepția și NOCHIT, pe 

Ifază, Înscrie plasat cu capul. Din 
acest moment, oaspeții preiau ini
țiativa, își organizează bine jo
cul. După două ratări ale lui Bir- 

Ijaru (min. 10) și Zamfir (min. 14), 
Progresul-Vulcan reușește să ega
leze: STOICA execută excelent o 

I lovitură liberă de la 18 m șl în
scrie, taxînd plasamentul defec
tuos al portarului Doncllă. Zamfir 
(min. 23 și 42), Dună (min. 36) și 

- mai ales Niță (min. 44), irosesc 
ocazii foarte bune de a majora 

I scorul. Pe fondul acestei accen
tuate dominări a fotbaliștilor oas
peți, Automatica are două uriașe 
ocazii, dar Grosu (min. 33 șl 42) 

I ratează copilărește.
După pauză. Progresul-Vulcan 

etalează același • joc tehnic, păs
trează un ritm alert, depășindu-și I partenerii de întrecere la toate 

I capitolele și mai înscrie două 
goluri spectaculoase prin BIRJA- 

IRU (min. 55 — șut extrem de pu
ternic din afara careului) și STOI
CA (min. 68 — șut plasat, sus, la 
colțul din stingă, făcînd inutilă 

I Intervenția portarului), ratînd și 
al'.e citeva ocazii prin Stoica 
(min. 72), Aelenel (min. 78) și 
Dună (min. 80). In ultimele 10 

I minute, gazdele atacă și reduc din
handicap prin GROSU (min. 81).

Progresul-Vulcan București 
(1-1)

A arbitrat foarte bine M. Nlcu- 
lescu (București).

AUTOMATICA : Doncllă — Fo- 
gorosy (min. 53 Ghiță), Gherase,

OASPEȚII RATEAZĂ, GAZDELE MARCHEAZĂ
Autobuzul - Electroputere Craiova 1—0 (0—0)

După un studiu care a durat 
circa 20 de minute, jucătorii 
oaspeți își înscriu la activ două 
mari situații de a deschide sco- 
ruț : în min. 21, la o acțiune per
sonală a lui Bărbuceanu, acesta 
șutează în „transversală", mingea 
revine In teren și Calafeteanu, de 
la numai 5 m, trimite spre poar
tă, dar lonescu respinge excelent 
în corner, pentru ca, în min. 35, 
Ghiță să rateze de la 6 metri. De 

Zalupca, IONESCU — Ion Ion, 
Pologea, Grosu, Niță — NOCHIT 
(min. 76 Baciu), PESTRIȚA.

PROGRESUL : Bizoianu — RA
DU, Mlncu, Popa, MARINESCU — 
AELENEI, BOLBOREA, BIRJARU 
(min. 34 Țoanță), STOICA — Zam
fir, Ene (min. 33 Dună).

Florin SANDU

Stoica, autorul a 
două dintre cele 
trei goluri ale 
învingătorilor, U 
depășește in viteză 

pe Pologea

Foto :
Aurel D. NEAGU

partea gazdelor am notat șutul 
periculos, de la 25 m, al lui Ilies
cu, din min. 3.

Repriza secundă debutează cu 
două ratări ale cralovenllor, prin 
Ghiță (min. 51 — lonescu apără) 
și Clrțu (min. 52, care șutează 
spre poarta goală, dar Roșu scoa
te de pe linia porții). Gazdele nu 
reușesc să-și impună jocul, de
oarece compartimentul median 
este Intr-o zl slabă, greul ducin- 

du-l apărarea Imediată. Totuși, în 
min. 65, Autobuzul are o acțiune 
cursivă pe partea stingă, Dițu 
pătrunde pînă la linia de fund și 
centrează excelent peste apărarea 
craioveană, de unde PtRVU reia 
fără preluare, de la 8 m, in plasa 
porții lui Bărăga. Pînă la finele 
partidei mal sînt de consemnat 
fazele din min. 74 (Petrișor sca
pă spre poartă, dar lonescu res
pinge), min. 76 (Cirțu șutează, de 
la 7 m, pe lingă poartă) și Bltua- 
ția lui Cristescu. din min. 87 
(cînd portarul oaspeților se re
marcă).

A arbitrat foarte bine Remus 
Cimpeanu (Arad).

AUTOBUZUL 8 IONESCU — 
Spier, ROȘU, Dumitru, DIȚU — 
Ulescu, Niculae, Avram (min. 70 
Cristescu) — Butoi, lancu (min. 
46 Tone). PÎRVU.

ELECTROPUTERE 8 Bărăga — 
BARBUCEANU, DRINCEANU, O- 
laru, Matei — Luță, CREȚU, CIR
ȚU, Firănescu — Calafeteanu 
(min. «o Petrișor), GHIȚĂ.

Ștefan DUMITRU
★

A. s. DROBETA TH. SEVERIN 
— SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 1—8 (0—0) 8 Mișu (min. 55).

LC.I.M. BRAȘOV — IMASA SF. 
GHEORGHE 1—9 (9—9) 8 Ghtleanu 
(min. 52). ___

INTER SIBIU — CHIMICA TIH
NA VENI 5—1 (t—9) 8 Tenghea
(min. 10, din U m), Predam (min.

ETAPA VIITOARE (duminici 14 iunie) 8 I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — 
Autobuzul București (2—1), Sportul Muncitoresc Slatina — I.C.I.M. 
Brașov (1—2). Electroputere Craiova — Automatica București (0—1). 
Carpațl Mîrșa — A.S. Drobeta Tr. Severin (1—3), Progresul-Vulcan 
București — Pandurii Tg. Jiu (0—1). Mecanică Fină Steaua București 
— ROVA Roșiori (2—3), Tractorul Brașov — CJS. Tîrgoviște (1—1), 
Gaz Metan Mediaș — Inter Sibiu (0—2), Chimica Tîrnăveni — A.S.A. 
Tg. Mureș (2—4).

CLASAMENT
1. A.S.A. 29 18 8 3 59-20 44
2. Progresul-V. 30 17 7 6 50-27 41
3. Electroputere 30 14 7 9 53-27 35
4. Gaz Metan 30 13 6 11 31-27 32
5. A.S. Drobeta 30 13 5 12 42-36 31
6. C.S. T-vlște 30 13 5 12 42-40 31
7. I.C.I.M. Bv. 30 12 7 11 34-34 31
8. Inter sibiu 30 13 4 13 39-37 30
9. Sp. Muncit. 30 10 9 11 35-35 29

10. Mec. Fină 30 11 6 13 44-45 28
11. Chimica Tîrn. 30 13 2 15 42-46 28
12. Carpațl Mîrșa 29 10 7 12 41-41 27
13. Tractorul Bv. 30 10 7 13 38-39 27
14. ROVA Roșiori 30 11 5 14 29-45 27
15. Autobuzul 30 9 8 13 34-40 26
16. Pandurii 30 11 3 16 30-55 25
17. Automatica 30 10 4 16 31-50 24
18. IMASA 30 1 6 16 28-58 22

41 șl 67), Nanu (min. 73). Șoarece 
(min. 77), respectiv Osvath (min. 
17).

ROVA ROȘIORI — TRACTORUL 
BRAȘOV 2—0 (0—0) s Al. Marcel 
(min. 60 și min. 88, din 11 m).

PANDURII TG. JIU — MECA
NICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 2—1 (0-0) s Marius (min. 
60), Gugu (min. 88), respectiv 
Marinescu (min. 77).
. C. S. TÎRGOVIȘTE — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 0—0.

Meciul A.SA. TG. MUREȘ — 
CARP A Ți MIRȘA a fost aminat.

Relatări de la M. Focșan, C. 
Gruia, I. lonescu, T. Negulescu, 
P. Cristea șl M. Avanu.
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SERIA a IlI-a

iNCĂ UN PAS SPRE „A"
C. S. U.T. Arad -

ARAD, 7 (prin telefon). Un sta
dion arhiplin a asistat, pe un 
timp foarte frumos, la victoria 
meritată a liderului seriei a m-a, 
„Poli“ Timișoara. începutul par
tidei aparține formației arădene, 
care, în min. 6, are o bună si
tuație de gol prin Vînătoru, dar 
Moise e mai rapid. Studenții își 
arată imediat intențiile ofensive, 
prin cele două vîrfuri, Oancea și 
Bolba. Primul șufează puternic, în 
min. 7,‘Lovaș respinge, reia Bol- 
ba, dar portarul gazdelor* e din 
nou la post. In continuare, jocul 
e fără virtuți deosebite, înregis- 
trindu-se destule pase greșite, for
mația locală abuzînd de joc late
ral și chiar... înapoi. Totuși, U.T.A. 
trece pe lîngă deschiderea scoru
lui în min. 20, cînd, în aceeași 
fază, Târlea și Lucad trimit două 
lovituri puternice spre poartă, șu
tul celui dinții fiind blocat de un 
apărător, iar reluarea eelui de-al 
doilea jucător găsindu-1 pe Moise 
pe traiectorie. Două minute mai 
târziu, Oancea recuperează in ex
tremis balonul la colțul terenu

IMEDIAT DUPĂ RELUARE...
C.I.L. Sighet —

SIGHET, 7 (prin telefon). Par
tidă dîrză, desfășurată sub spec
trul retrogradării. în- acest con
text, a rezultat un meol aspru, 
de mare angajament. După o pri

Politehnica Timișoara 0-2 (0-1)
lui, centrează, dar Bolba nu e pe 
fază. Primul gol este înscris în 
min. 25 ; fundașul Varga înain
tează pe stingă, centrează și BO- 
BARU, unul dintre cel mai scunzi 
jucători de pe teren, dovedind to
tuși o bună detentă, lovește min
gea cu capul și o trimite în stînga 
lui Lovaș: 0—1.

După pauză. „Poli*4 joacă mai 
bine, se arată a fi mai pericu
loasă în fața porții și. drept ur
mare, BOLBA fructifică o pasă 
a lui Bozeșan II, consfințind vic
toria echipei sale : 0—2 (min. 70).

A arbitrat foarte bine ’Gh. Con
stantin (Rm. Vâlcea).

C.S. U.T.A. : Lovaș — Bubela, 
Gaica. CSORDAS, BOGDAN (min. 
69 Vărșăndan) — Gheorghieș, 
Lucad, Manea, VÎNĂTORU (min. 
60 Negrău) — Țâri ea, Vuia.

„Poli" : Moise — Șunda, Ionuț, 
Vușcan, VARGA — Pascu (min. 
84 Andrea?), Neagu, IOVA — 
BOBARU (min. 67 Bozeșan TI), 
BOLBA, Oancea.

Mircea TUDORAN

Aurul Brad 2-0 (0-0)
mă repriză fără goluri, Imediat 
după reluare. C.I.L. Sighet (.pre
gătită de Mihai Culda și Iosif Re
man) are o prestație foarte bună 
și reușește, în numai io minute, 

aă se desprindă in cîștlgătoare. 
Chiar în min. 46 gazdele deschid 
scorul : BONTE, cu un șut pu
ternic, de la 20 m, la „firul ierbii",
l-a  invins pe portarul Rudisuli. 
tn continuare, torclngul sighetean 
continuă și după ratările lui Bonte 
(min. 47) și Cioban n (min. 48), 
același BONTE, tn zl foarte bună, 
înscrie din nou (min. 55), de data 
aceasta prlntr-un șut sec de la 
25 m, la semiînălțime. Se joacă 
deschis, meciul place. Echipa oas
pete (la timonă ex-arădeanul p. 
șehlopu) nu cedează și continuă 
să mizeze pe cartea contraatacu
lui. La rîndul ei, are două situa
ții bune de a reduce din han
dicap, prin Costar (min. 68 — 
scăpat singur, față în față cu 
goal-keeperul Petruș, nu reușeș
te să-l învingă pe acesta, oare 
salvează miraculos un gol gata 
făcut) șl Stolnescu (min. 78 — 
deși lansat pe un culoar, favora
bil. a șutat fără adresă).

A arbitrat foarte bine C. Oltea- 
nu (Drobeta Tr. Severin).

C.I.L. 8 PETRUȘ — Negrea, 
GRINDEAN, GORB.E, Țiblea — Si- 
ghlartău, BONTE, Ciohan H — 
Petre (min. 46 Șulea), Strîmbel 
(min. 80 Scrlpcaru), PODEANU.

AURUL 8 RUDISULI — Lăcătuș, 
MERLA, Ștef, COSTAR— Gavrflă, 
Micu (min. 60 Dumitreasa), Țîn- 
țăreanu — STOINESCU, Ciontoș, 
Nan (min. 60 Mlatov).

Aurel PĂPĂDIE

★

F.C. BIHOR ORADEA — ARMA
TURA zalAu 2—0 (1—0): Tămaș 
(min. 6) și Lazăr (min. 73).

METALUL BOCȘA — OLIMPIA 
SATU MARE 4—2 (1—2) s Roșea
(min. 30 șl 83). Portic (min. 94),. 
Ormenișan (min, 77), respectiv 
Palencsar (min. 7) si Pacsa 
(min. 18).

MINERUL PAROȘENI — STRUN
GUL ARAD 1—1 (0—0) 8 Crăciun 
(min. 67), respectiv Bodi (min. 73).

UNIO SATU MARE — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—1 (1—0): 
Boje (min. 40), Paul (min. 72), 
respectiv Moldovan (min. 75).

MINERUL CAVNIC — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 1—2 (1—0)8 
China (min. 44), respectiv Cocîrlă 
(min. 54 si 66).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — MUREȘUL DEVA 6—9 
(3—0): Laiș (min. 14 șl min. 57, 
din 11 m). D. Moldovan (min. 22 
și 73). Tuiba (min.' 28) șl Buzgău 
(min. 66).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA 
BISTRIȚA 3—0 (1—0)1 Hodini
(min. 31 și 65) șl Scfntde (min. 49).

ETAPA VIITOARE (duminică 14 Iunie): Mureșul Deva — C.S.M. 
Reșița (0—2), Politehnica Timișoara — F.C. Bihor Oradea (0—3). Ar
mătura Zalău — C.I.L. Sighet (0—3), Strungul Arad — Umo Satu 
Mare (1—4), Aurul Bitad — Minerul Cavnic (0—1), Gloria Bistrița — 
Minerul ParoșeM (0—1), Steaua C.F.R, Cluj-Napoca — Metalul Boc
șa (0—3), Olimpia Satu Mare — C.S. U.T. Arad (0—1), Dacia Meca
nica Orăștie — F.C. Maramureș Bala Mare (0—3).

MECI AMICAL
I

Cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de activitate, Clubul Sportiv Tîr
goviște organizează marți 9 iunie, 
de la ora 17., un med amical de 
fotbal între dlvizionaira B cu ace-

CLASAMENT
L „POLI* TIM. 30 U ( 3 73-33 45
2. FC Maram. 30 10 7 7 62-19 39
3. FC Bihor • 30 17 8 I 47-13 39
4. Gloria B-ța 30 14 5 11 41-34 33
5. Min. Paroșeni 30 12 8 10 37-34 32
6. Unio S.M. 30 13 5 12 34-36 31
7. CS UT Arad 30 14 3 13 41-46 31
8. CSM Reșița 30 13 4 13 40-35 30
9. Armătura 30 12 6 12 41-43 30

10. CIL Sighet 30 12 5 13 44-48 29
11. Met. Bocșa 30 13 3 14 38-44 29
12. Dacia Orăștie 30 13 2 15 49-52 28
13. Strungul 30 11 6 13 32-41 28
14. Olimpia S.M. 30 11 6 13 37-K0 28
15. Aurul Brad 30 10 6 14 39-53 2S
16. Mureșul Deva 30 10 2 18 26 67 22
17. Min. Cavnic 30 9 2 19 40-50 20
18. Steaua CFR 30 5 7 18 27-5C 17

* Echipă penalizată <cu 3 puncte

Relatări de la I. Ghișa, T. Ță- 
ranu, V. Purice, Z. Kovacs, I. 
Palc&u, A. Crlșan șl P. Fuchs.

LA TÎRGOVIȘTE
lași nume și echipa campioană a 
țării, Steaua. Meciul va avea loc 
pe stadionul Municipal din Tîrgo- 
viște.



VICTORII ALE CANOTOARELOR ROMANE 
LA MOSCOVA

MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 
Proba feminină de schit sim
plu din cadrul concursului de 
canotaj de La Moscova a fost 
câștigată de sportiva română 
Marioara Popescu — 8:10,08,
urmată de Schroter (R.D.G.) — 
8:17,94, Șukova (U.R.S.S.) - 
8:31,66. Alte victorii pentru cu

NOII CAMPIONI CONTINENTALI LA BOI
ROMA, 7 (Agerpres). Cam

pionatele Europene de box 
s-au încheiat la Palatul Sportu
rilor din Torino cu reuniunea 
finalelor, in care s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Cat. semimuscă : Muntchia
(U.R.S.S.), b.p. Ciolakov (Bul
garia) ; Cat. muscă : Tews 
(R.D.G.) b.p. Varadi (Ungaria); 
Cat. cocoș : Hristov (Bulgaria) 
b.p. Aleksandrov (U.R.S.S.) ; 
Cat. până: Kazarian (U.R.S.S.) 
b.p. Szoke (Ungaria) ; Cat. 
semi ușoară: Nazarov (U.R.S.S.) 
b.p. decizie 5—0 Ciuprenski 
(Bulgaria) ; Cat. ușoară : Aba- 
giev (Bulgaria) b.p. Ianovski 
(U.R.S.S.) ; Cat. scmimijlocie i 
Șisov (U.R.S.S.) b.p. Mehnert 
(R.D.G.); Cat. mijlocie mică : 
Richter (R.D.G.) b.p. Egorov 
(U.R.S.S.)-: Cat. mijlocie :
Maske (R.D.G.) b.p. Petrich 
(Polonia); Cat. semigrea: Vau-

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE BASCHET

ATENA, 7 (Agerpres). — 
La Atena, în Campionatul Eu
ropean masculin de baschet, e- 
chipa Franței a întrecut cu 
scorul de 95—83 (46—47) for
mația României. Alte rezul
tate : Iugoslavia — Spania 
94—76 (54—36), Cehoslovacia — 
Olanda 108—98 (48—40).

ROMÂNIA-CAMPIOANĂ MONDIALĂ UNIVERSITARĂ LA HANDBAL
(Urmare im pag. 1)

Huligan a apărat prima arun
care de la 7 m (executată de 
Dolgov), așa cum o va mai 
face încă de trei ori pe par

Alexandru Buligan. portarul echipei noastre, eroul finalei ediției 
a X-a a C.M.U. de handbal. Foto: Iorgu BĂNICA
cursul meciului în fața acelu
iași Dolgov, a lui Min’n și 
Valuțkas, Handbaliștii soviet.ci

In preliminariile C.M. 
de handbal-tineret (m), 
astâzi, de la ora 18, in 
sala Rapid, ROMÂNIA — 
GRECIA.

se apropie la un goi diferență. 
4—5 (mm. 11). Dar din acesi 
moment diferența pe tab-a de 
scor se mărește in favoarea 
jucătorilor noștri. în min 14 ei 
conducînd cu 7—4, prin golu
rile semnate de Marian Dumi
tru și Dumitru Berbece, care a 
transformat în goluri toate '.ele 
șase aruncări de la 7 m de 

lorile sportive românești au 
fost obținute de echipaje'e de 
schit 4 pluș 1 Si schit dublu 
fără cîrmaci.

La schit 8 plus 1, pe locul 
întîi s-a situat echipajul R.D. 
Germane, urmat de cele ale 
Poloniei șl U.R.S.S.

lin (U.R.S.S.) b.p. Ryl (R.D.G.); 
Cat. grea: Vanderlinde (Olanda) 
b.p. Sebiev (U.R.S.S.) ; Cat. 
supergrea : Kaden (R.D.G.)
b.p. Iagubkin (U.R.S.S.),

Așa cum se cunoaște, la ac
tuala ediție a campionatelor 
tinerii pugiliști români Adrian 
Amzăr (cat semimuscă), Da
niei Măeran (cat. semiușoară) 
și Marian Gavrilă (cat. mij
locie mică) au obținuț meda
liile de bronz.

CUPA MONDIALĂ
LA RUGBY

WELLINGTON, 7 (Agerpres). 
La Cristchurch, în meci con- 
tînd pentru sferturile de fi
nală ale Cupei Mondiale de 
rugby, echipă Noii Zeelande a 
învins cu scorul de 30—3 
(9—3) formația Scoției !

6 CANDIDATURI PENTRU J.0. DE IARNA '94
ZURICH (Agerpres). De la 

sediul Comitetului Internațio
nal Olimpic s-a anunțat că 
pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă din anul 
1994 șHau depus candidatura 
șase localități : Anchorage,
(S.U.A.), Berchtesgaden (R.F.

care a beneficiat echipa noastră.
Ilandbaliștii sovietici reduc 

din handicap prin golurile con
secutive ale lui Demidov, în 
două momente în care echipa 
noastră era în inferioritate 
numerică. Deci 7—6 în min. 21.

Dumitru Berbece mărește avan
tajul la 9—6 (min. 23, din 7 m), 
avantaj care nu se mai modi
fică pînâ la sfirșitul reprizei, 
ambele formații înscriind încă 
de cite trei ori fiecare.

La reluare, diferența se men
ține, 13—10. prin golurile în
scrise de Dumitru și Tolstih, 
apoi Buligan apără pentru a 
treia oară o aruncare de la 7 
m si are în continuare o suită 
de intervenții de-a dreptul ex
traordinare. Apărarea handba- 
liștilor. sovietici, deosebit de 
înaltă, face fată cu greu asal
turilor în valuri bine diriiate 
de Ghimes si finalizate de Du
mitru. Voinea sau Berbece. în 
min. 46 diferența de- scor se 
mărește (19—13). apoi din nou 
Buligan (pentru a cita oară!) 
se remarcă în mod deosebit, așa

ACTUALITATEA ATLETICA 1NTERNAȚI0NAIA
La sfirșitul acestei săptămînî, Stadionul „23 August" din Ca

pitală va fi gazda celei de a 32-a ediții a tradiționalelor Cam
pionate Internaționale de atletism ale României Ia care și-au 
anunțat participarea, alături de cei mai buni atleți români, și 
o seric de sportivi de peste hotare — din Europa, America și 
Asia.
• MOSCOVA. în cadrul „Me

morialului -Znamenski", arun- 
cătoarea Natalia Lisovskaia a 
realizat un nou record mondial 
la greutate cu 22,60 m (v.r. îi 
aparținea, din 1984, cu 22,53 m).
• MADRID. Neînvins de 

zece ani, perioadă în care 
a cîștigat 122 de curse conse
cutive, recordmanul mondial 
în proba de 400 m garduri, a- 
mericanul Edwin Moses, a 
fost întrecut în concursul de 
la Madrid de compatriotul său 
Danny Harris, înregistrat cu 
timpul de 47,56 (cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului). Moses, care deține re
cordul lumii cu 47,02, s-a cla
sat pe locul secund în 47,69.

Alte, rezultate : masculin : 100 
m : Carl Lewis (S.U.A.) — 
10,12 ; 400 m : Jorge Valentin 
(Cuba) — 45,34 ; 3000 m: Luis 
Gonzalez (Spania) — 8:06,01 ; 
săritura în înălțime: Patrik
Sjoeberg (Suedia) — 2,30 m.

• ZURICH. La Lucerna, 
campionul european Werner 
Giinthocr (Elveția) a realizat 
cea mai bună performanță 
mondială â sezonului în pro
ba de aruncarea greutății cu 
rezultatul de 22,12 m.

Alte rezultate: săritura în 
înălțime : Jerome Carter
(S.U.A.) — 2,30 m-; 800 m: Tho
mas Reuțsche (Elveția) — 
1:49,26 ; 1500 m: John Gladwin 
(Anglia) — 3:38,61; săritura în 
înălțime femei : Louise Rittei 
(S.U.A.) — 1,91 m.
• NEW YORK. In con

cursul de la Baton Rouge 
(S.U.A.), tînărul sprinter ame
rican Floyd Heard, în Vîrstă

Germania), Sofia (Bulgaria), 
Lillehammer (Norvegia), Laus
anne (Elveția) și Oestersund 
(Suedia).

Alegerea gazdei Olimpiadei 
Albe din 1994 va avea loc în 
luna septembrie a anului vi
itor.

----------- REZULTATE TEHNICE———
Locurile 1— 2 ROMANIA — U.R.S.S. 23—19 (12— 9)
Locurile 3— 4 Iugoslavia — Ungaria 29—25 (15—14)
Locurile 5— 6 Bulgaria — Coreea de Sud 29—28 (12—12)
Locurile 7— 8 Polonia — S.U.A. 22—18 ( 9— 8,

17—17, 22—18)
Locurile 9-10 Turcia — Israel 26—24 (12— 8)
Locurile 11—12 Nigeria — Austria 17—19 ( 7—12)
Locurile 13—14 Maroc — Japonia 23—24 (15—13)
Locurile 15—16 Elveția — R.F.G. 24—20 (11—11)

cum va... închide poarta în tie 
minutele 56 și 58 la patru arun
cări aproape sigure de gol ale 
sovieticilor. Finaluj partidei, 
cînd victoria superbă a handba- 
liștilor noștri era certă, aduce 
un nou gol, cel mai frumos al 
meciului: o dublă ..aeriană" pe 
traseul Ghiiueș-Petre-Dumitru ! 
O fază demnă de adevărați 
campioni mondiali universi
tari, ca multe altele în acest

Iugoslavia - ingaria 29-25 (15-14)
In partida care urma să sta

bilească formația cîștigătoare a 
medaliei de bronz s-au întîl- 
nit reprezentativele studențești 
ale Iugoslaviei și Ungariei. A 
fost un mecj echilibrat, ates- 
tînd forța celor două școli de 
handbal, cu jucători subtili în 
mînuirea mingii, în crearea de 
acțiuni . ofensive și sisteme de 
apărare aplaudate. La cipătu] 
celor 60 de minute, sîlec-ir- 
nata Iugoslaviei a dispus cu 
29—25 (15—14) de echipa Un 
gariei.

După ce a refăcut handicapul 
de două goluri consecutive în
scrise de „piavi", reprezentativa 
Ungariei a trecut la condu
cere, în min. 8 avînd 4—2 pe 
tabela electronică. Ea avea să 
conducă de încă șapte ori. dar 
numai pînă în minutul 25 al 
jocului : 14—12. Acțiunile ofen
sive ale handbaliștilor iugoslavi 
au devenit treptat tot._mai si
gure și mai bine închegate, 
mingea a circulat precis și cu 
mare viteză intre .larak, Bo- 
janici. Tomici și Tomljanovici. 

de 19 ani, a cîștigat proba de 
200 m cu timpuj de 20,27.

• BERLIN. La Potsdam, în
concursul atleților fruntași din 
R.D. Germană, sportivul Mark 
Delonge a cîștigat proba de 
săritură în lungime cu 8,27 m, 
iar Petra Felke s-a clasat pri
ma la aruncarea suliței cu
rezultatul de 67,58 m.

• LONDRA. Cursa de 5000
m desfășurată la Sunderland
(Anglia) a revenit atletului 
englez Steve Cram, cronome
trat cu timpul de 14:33.6.

• CAMPIONATE • CUPE •
AUSTRIA (et. 33, a 11-a din 

turneul final). Se relansează lup
ta pentru titlu, după ce Rapid 
Viena a dispus cu 2—0 de lideră. 
F. c. Austria (Polster, cu 33 go
luri, n-a marcat niol de data a- 
ceasta). Acum. F. C. Austria are 
47 p. urmată de Rapid cu 46 p. 
Alte rezultate: Admira Wacker — 
Sturm Graz 2—1. L.A.s.K. — 
Wiener Sportclub 1—0, F. C. Tirol
— Voest Linz 5—0.

FRANȚA. Titlul de campioană 
a revenit echipei Bordeaux 
cu 53 p. urmată de Marseille 49 
p, Toulouse 48 p si Auxerre 47 
p. In ultima etapă, disputată 
sîmbătă: Toulon — Nice 2—0, 
Lille — Nantes 0—1, R. C- Paris
— Rennes 2—1. Metz — Bordeaux
2—1, St. Etienne — Sochaux 1—1, 
Brest — Le Havre 2—0, Auxerre
— Nancy 4—2, Laval — Paris St. 
Germain 4—3. Toulouse — Lens 
1—0, Monaco — Marseille 2—0. E- 
chipele Nancy șl Rennes au re
trogradat, iar Sochaux urmează 
să susțină un baraj cu Cannes 
(din liga secundă).

R. F. GERMANIA (et. 32). Ba
yern Milnchen este' virtuală cam
pioană, avlnd 49 D. fiind urmată 
de Hamburger S.V. 43 p. Bo
russia MBnchengladbach 39 p, 
Bremen 38 p. Kaiserslautern 37 
p etc. Rezultate: Leverkusen —

meci excelent al ambelor for
mații. Marcatori: Berbece 7 (6 
din 7 m). Dumitru 7. Voinea 4, 
Ghinicș 2, Porumb 1, Petre 1 

și Mocanu 1 pentru campionii 
mondiali, respectiv Demidov 5, 
Tolstih 3, Dolgov 3. Tiskovschi 
2, Valuțkas 2. Șepkin 2 (1 din 
7 m) Stupka 1 și Minin 1. Au 
arbitrat foarte bine Vladimir 
Vujnovici șl Ivan Alivojvodici 
(Iugoslavia).

fiecare dintre aceștia înscriind 
goluri de mare frumusețe. Re
priza se încheie cu un singur 
gol avantaj pentru iugoslavi, 
dar ei forțează evident la re
luare, pentru ca în min. 35 să 
aibă un avans de trei goluri: 
17—14. Urmează serii de cîte 
două goluri ale iugoslavilor, 
în puține rînduri întrerupte 
de handbaliștii unguri. Dife
rența cea mai mare de scor s-a 
înregistrat în min. 45 : 22 -17 
pentru Iugoslavia. Maroși și 
Gyorffy (Ungaria) au execuții 
frumoase și eficiente, dar nici 
ei — și nici colegii lor — nu 
pot întoarce soarta partidei.

Au înscris : Bojanicj 8, Jarak 
7, Tomici 4. Dimitrijevici 3, 
Vuga 3, Tomljanovici 3, Kuzma- 
novslq 1 — pentru Iugoslavia, 
respectiv Gyorffy 7, Marosi 7, 
Horvath 4, Vecsernyes 2, Varju 
2. Fekete 1, Ban 1, Adorjan 1. 
Au arbitrat foarte bine Henryk 
Mortensen și Niels Knudsen 
(Danemarca).

Ion GAVR LESCU

TIIRNfUl Of IMS
Of LA ROI ANO GARROS

PARIS, 7 (Agerpres). Proba de 
simplu femei din cadrul turneu
lui de ia Roland Garros a fost 
cîștigată de jucătoarea vest-ger- 
mană Steffi Graf, care a în
vins-o în finală cu 6—4. 4—6. 8—6 
pe principala favorită. Martina 
Navratilova.

în finala de dublu bărbați, pe
rechea Anders Jarryd (Suedia). 
Robert Seguso (S.U.A.) a învins 
cu 6—7. 6—7, 6—3. 6—4. 6—2 cu
plul francez Yannick Noah, Guy 
Forget.

Finala de simplu bărbați se 
dispută între cehoslovacul Ivan 
Lendl și suedezul Mats Wilander. 
în semifinale, Lendl l-a întrecut 
cu 6—3. 6—3, 7—6 pe compatriotul 
său Miloslav Mecir. în timp ce 
Wilander l-a eliminat cu 6—4. 
6—1, 6—2 pe jucătorul vest-ger- 
man Boris Becker.

Homburg 4—2. Frankfurt/M. — 
Stuttgart 3—1. Bochum — Shalke
1— 1, Kaiserslautern — Koln 5—1!, 

.Monchengladbgch — Dusseldorf 
4—1. Bremen — Dortmund 5—0!, 
Bayern Mtinchen — Uerdingen
2— 2, Niirnberg — Hamburger 
S.V. 3—3.

OLANDA. Finala cupei: Ajax 
Amsterdam — Den Haag 4—2 
(după prelungiri). După cum se 
știe, P.S.V. Eindhoven a cîstigat 
campionatul.

ÎN CUPA LIBERTADORES: 
Sao Paulo — Guarani 2—2 (au 
marcat Miiller. Pita, respectiv 
Evair și Joao Paulo'. Deportivo 
Caii — F.C. America , (arrbele din 
Columbia) 2—1. Colo Colo — Co- 
breloa (ambele din Chile) 0—0.

ITALIA. In semifinalele cupei 
(meciuri retur): Napoli — Ca
gliari 4—1 (în tur 1—0) Cremo- 
nese — Atalanta 0—0 (în tur 0—2). 
Astfel. Napoli șl Atalanta s-au 
calificat în finală. Indiferent de 
rezultat. Napoli va juca în 
C.C.E.. Iar Atalanta (care a re
trogradat anul acesta în ..B“) va 
fi prezentă în Cupa Cupelor!

ELVEȚIA. Neuchâtel Xamax 
(înființată în 1970) va cîștiga pen
tru prima oară campionatul. In 
penultima etapă. Neuchâttl Xa
max a terminat la egalitate în 
deplasare (1—1) cu Lausanne șl 
totalizează 46 p. fiind urmată de 
Grasshoppers 41 p. Sion 49 p, 
Servette și F. C. Zurich cu 36 p.

SPANIA. Meciuri tur ale semi
finalelor cunei, desfășurate în 
cursul săntămîniî: Real Madrid
— Atletico Madrid 3—2 (învingă
torii au condus cu 3—0. două 
«oluri fiind semnate de Hn»o 
Sanchez): Real Sociedad — Athle
tic Bilbao 0—0.

ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE 
(gr. CI. la Budanesta: Ungaria
— Suedia 2—1 (1—1)

• PE SCURT ®
BASCHET • în ziua a doua a 

competiției feminine de la Buda
pesta, reprezentativa Bulgariei a 
întrecut cu scorul de 92—71 
(55—35) formația Cubei, iar selec
ționata U.R.S.S. a dispus cu 76—55 
(47—29) de echipa Austriei.

CICLISM • Cea de-a 14-a eta
pă a turului Italiei, disputată pe 
traseul San Marino — Jesolo, a 
revenit rutierului italian Paolo 
Cimini, cronometrat pe distanța 
de 260 km în 6.54:30. în clasa
mentul general individual li
der devenise italianul Roberto 
Visentini. urmat de irlandezul 
Stephen Roche și elvețianul Toni 
Rominger. Etapa' a 15-a. disputată 
pe traseul Jesolo — Sappada (224 
km), a revenit rutierului olandez 
Van der Velde în 6.17:46. Pe pri
mul loc în clasamentul general 
individual a trecut din nou irlan
dezul Stephen Roche.

JUDO • în concursul interna
țional de la Phenian sportivul 
sovietic Georgi Tenadze a termi
nat învingător la categoria 71 kg. 
La categoria 65 kg. pe primul Ioc 
s-a situat Kim Yong Gyom 
(R.P.D. Coreeană), iar la 78 kg 
victoria a revenit lui Zhan Grn- 
bold (R. P. Mongolă).

TENIS • în optimile de finală 
ale turneului international de la 
Dortmund, argentinianul Fran
cisco Yunis l-a eliminat cu 7—5,
3—6. 6—1 pe americanul Peter
Carter, mexicanul Leonardo La- 
valle a dispus cu 7—6, 3—6. 6—3 
de vest-germanul Uwe Steeb, iar 
Jorge Lozano (Mexic) a cîștigat 
cu 6—3. 6—1 partida cu Tony Mon 
(Nigeria).

TENIS DE MASA • Circuitul 
de concursuri din R. F. Germa
nia a continuat cu turneul d-e la 
Staff el. în care victoria a reve
nit campionului polonez Andrzej 
Grubba, care a dispus în finală 
cu 2—0 (21—19. 21—15) de sue
dezul JOrgen Persson.


