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La Dinamoviada internaționala de gimnastica
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AURELIA DOBRE—6 LOCURI I
• Finalele pe aparate de duminică - un spectacol de ridicat nivel tehnic

Etapa a 33-a a Diviziei A de fotbal

SPORTUL STUDENȚESC Șl CĂMĂTARU,

PERFORMERII PENULTIMEI RUNDE
0 Studenții bucurețteni (victorie la Slatina) — la un pas de Cupa U.E.F.A. 0 Cra- 
iovenii luptă, in continuare, în dubla întîlnire cu Steaua 0 Se cunosc echipele 
care părăsesc prima scenă : Jiul, Gloria și Chimia 0 Golgeterul campionatului, 

in vervă, e acum și în fruntea marcatorilor Europei, cu 41 de goluri

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Victoria - F.C. Argeș 2-2 (1-D
Gloria — Rapid 3-0 (1-0)
F.C. Olt — Spartul Stud. 0-1 (0-0)
Chimia — Corvinul 1-1 (0-1)
„U“ Cluj-Napoca - Oțelul 2-0 (1-0)
Dinamo — Jiul 6-2 (4-0)
S.C. Bacău - Flacăra 1-1 (0-1)
Petrolul — Steaua 1-1 (0-1)
Univ. Craiovo - F.C.M. Brașov 4-0 (1-0)

ULTIMA ETAPĂ (joi 25 iunie)
Flacăra — „U" Cluj-Napoca (1-6)
Rapid — Dinamo (0-2)
Jiul - F.C. Olt (0-1)
Oțel ul — Chimia (0-1)
F.C.M. Brașov - Gloria (2-2)
Sportul Studențesc — S.C. Bacău (0-1)
F.C. Argeș - Petrolul (0-0)
Corvinul - Victoria (0-1)
Urtiv .Ccoiova - Steaua (meciul din tur)

1. STEAUA 32 25 7 0 85-15 57
2. Dinamo 33 17 10 6 81-42 44
3. Victoria 33 15 8 10 42-37 38.
4. F. C. Argeș 33 12 10 11 27-24 34
5. Sp. Studențesc 33 13 7 13 50-43 33
6. Univ. Craiova 32 11 11 10 38-32 33
7. Petrolul 33 9 15 9 25-26 33
8. F. C. Olt 33 14 5 14 30-42 33
9. „U" Cluj-Napoca 33 14 4 15 53-43 32

10. S. C. Bacău 33 12 8 13 42-47 32
11. Corvinul 33 12 7 14 62-55 31
12. Oțelul 33 10 10 13 33-36 30
13. F.C.M. Brașov 33 13 4 16 31-45 30
14. Rapid 33 12 6 15 38-52 30
15. Flacăra 33 13 4 16 36—54 30
16. Jiul 33 10 7 16 38-46 27
17. Gloria 33 10 5 18 30-64 25
18. Chimia 33 7 6 20 30-68 20

Dinamoviada internațională 
de gimnastică a programat, 
sîmbătă și duminică, în sala 
Dinamo din Capitală, ultimele 
două reuniuni ale celei de a 
22-a ediții a competiției, găz
duită de clubul Dinamo Bucu
rești. în întrecerea feminină, 
ca și la băieți, dublu succes 
al clubului organi
zator, atît pe e- 
chipe, cit și la in
dividual compus. 
Un aport decisiv 
la victoria detașată 
pe echipe a avut 
sportiva Aurelia 
Dobre, care a fost 
notată cu 10 ia sol 
și cu trei de 9,90 
la sărituri, parale
le Și bîrnă. Gim
nasta dinamovistă 
bucureșteană și-a 
confirmat reputa
ția pe care o de
ține Pe Plan con
tinental, impresio- 
nînd Prin siguran
ța, precizia și vir
tuozitatea în exe
cuție. Duminică, 
în finalele pe a- 
parate. Aurelia 
Dobre a fost din 
nou gimnasta nu
mărul unu a con
cursului, cîștigînd 
toate cele patru 
probe, iar la sol 
evoluția sa a fost 
apreciată iarăși cu 
nota maximă. în 
competiția mascu
lină, sportivii re- 
prezentînd clubul 
Dinamo au termi
nat victorioși in 
trei din cele șase 
probe (Adrian Că- 
tănoiu la inele, Nicolae Beje- 
naru la paralele și Marius 
Gherman la bară fixă), cele-

și Liubomir Gheraskov de la 
Levski-Spartak din Bulgaria 
(cal <ju minere).

Rezultate tehnice, feminin — 
echipe : 1. DINAMO (România) 
191,70 ; 2. Dinamo (U.R.S.S.)
190.45 : 3. Levski-Spartak (Bul
garia) 181.80 ; 4. Dynamo (R.D.
Germană) 181.35 : 5. Uinesti Do-

Aurelia Dobre evoluind la birnă
Foto : N. DRAGOȘ

zsa (Ungaria) 180.20 : individual 
compus: 1. AURELIA DOBRE 
(România) 39.70 : 2. Mădălina Tă-

(Citit* cronicile în pag. 2—3)

lalte trei
de Iuri Porplenko de la Dina
mo U.R.S.S. (la sol și sărituri)

finale fiind cîștigate Constantin MACOVEI

(Continuare in naa 2-3)

Simion (în tricou de culoare închisă) și Nuță iși dispută un balon 
In careul piteștean. Fază din meciul Victoria — F.C. Argeș.

Foto : Aurel D. NEAGU

Cea de-a cincea ediție a Da
ciadei — sport de performan
ță— la volei s-a încheiat 
victoria 
București 
București 
disputarea ultimelor 
care ău suscitat spectatorilor 
din Craiova și, respectiv, Tg. 
Mureș un interes mai ridicat.

CRAIOVA, 21 (prin telefon). 
După Ce în penultima zi au 
învins, din nou cu 3—0 (5, -9. 
6) și pe Rapid București, im- 
punîndu-si punctul de vedere, 
cu toate eforturile proaspete
lor (re) promovate în primul

s-a 
echipelor 
(feminin) și 

(masculin),

cu 
Dinamo 
Steaua 

după 
partide,

Turneul final al campionatului de rugby

STEAUA A MAI FĂCUT UN PAS SPRE TITLU
Ieri s-au disputat alte două 

partide în turneul final pentru 
locurile 1—4 ale campionatului 
de rugby, ultimele două 
fiind programate la 28 
și, respectiv, 5 iulie.

etape 
iunie

voleiului 
au întîl-

DINAMO — STEAUA 
(0—3)

0—9

Steaua. Dacă în margini peri
oadele de dominare au alter
nat, echipa antrenată de Th. 
Rădulescu șl Ad. Mațeescu a 
fost mai viguroasă în grăma
da spontană, însemnat moment 
ai jocului, pe care l-a tranșat 
cu deoesbire în prima repriză, 
spre a rezista cu brio si după

tul 1. Nu atît pentru faptul că 
la puține secunde după 
inaugural al arbitrului, 
a „căutat" un drop, ci 
că atunci — repetăm, în 
minut! — Podărescu s-a 
dentat, Dinamo văzîndu-se ne
voită să-1 schimbe la puțin 
timp și să evolueze în atari

fluierul 
Tofan 
fiind- 

primul 
acci-

eșalon feminin al 
nostru, campioanele 
nit, pentru desemnarea cîști- 
gătoarei Daciadei. pe Dinamo 
București. Un meci al ambi
țiilor, onorat prin dăruirea ju
cătoarelor acestor două echipe 
fruntașe, nu însă și prin pres
tația lor. partida oferind des
tule momente, pe parcursul 
celor cinci seturi, cu inexacti
tăți și nesincronizări de am
bele părți ale fileului. Jocul a 
fost, totuși, pasionant, îndeo
sebi datorită răsturnărilor de 
situații. Puternica revenire a 
dinamovistelor — după startul, 
se părea, irezistibil al craio- 
vcncelor — s-a repetat după 
setul al treilea, cîștigat la 
mare diferență, ca și primul 
de campioane. Mai mult, echi
pa locală a condus și în setul 
al patrulea cu 6—2, bucu-
reștencele evoluînd în conti
nuare cu aplomb și eficientă, 
în timp 
trecere 
nici un 
fost și 
namo a
11—11, 12—12, după care for
mația bucureșteană s-a des-

DACIADA

ce partenerele de îrt- 
nu au mai acumulat 
punct. Setul ultim a 

cel mai disputat: Di- 
avut 11—7. a urmat

prins în învingătoare merita
tă: 3—2 (—6, 10, —4, 6, 
Au jucat echipele:
DOINA DIMOFTE, Dana Co- 
șoveanu, IRINA
ANY ENE, Cristina Pîrv (Mo
nica Schreiber), Marla Chitic; 
Universitatea C.F.R.: MIRELA 
BOJESCU, Eugenia Cotescu, 
Violeta Dinu (Carmen Titi- 
liuc). Liliana Hermeneanu. 
MONICA ȘUȘMAN. MIRELA 
NISTOR.

Dacia 
3—0 (13, 
după un 
șit să cîstige meciul cu Rapid 
București: 3—1 (11, 11, —11,
1). și această partidă fiind a- 
tractivă pînă spre sfîrșit, cînd 
piteștencele (de la cate s-au 
remarcat Claudia Tătucu, Co
rina Holban și Camelia Doică) 
și-au materializat experiența 
în fața unei echipe decise 
să-și confirme Pasu] spre „A“.

13). 
Dinamo:

VELICU,

Pitești, învinsă ou
1, 8) de Dinamo — 

joc frumos —. a reu-

(Continuare In nan 2-3)

Din nou, după 
mulți ani, un meci 
de rugby pe „cen
tralul" complexu
lui din Șos. Ștefan 
cel Mare, cu două 
echipe de prim- 
plan în acest 
sport, într-o întîl
nire socotită. pe 
bună dreptate, de 
importanță majbră 
în perspectiva de
ciziei finale pen
tru titlul de cam
pioană. Dinamo 
pleca cu o unică 
șansă (victoria).
Steaua cu una mai 
mult. A rezultat 
un ioc de uzură, 
de contact și an
gajament la nive
lul grămezilor. în 
care preocupările
pentru crearea unor faze de . 
real spectacol au apărut mai 
degrabă firave. S-a vădit în 
schimb. încă de la bun în- 
eeput, cum fiecare p’-dea “n 
șeala adversă. Iar din acest 
duel al încordării cu gîndul 
la rezultat a cîștigat. tactic.

Steaua a cîștigat balonul la o fază fixă 
sprijin.

pauză. S-a detașat, prin clar
viziune șl circulație perma
nentă. linia a treia stelistă 
Murariu — Rădu!escu — Ho
rea.

Dar orice considerații asupra 
derbyului de ieri dimineață se 
cuvine să înceapă cu... minu-

C. Florea atacă, cu T. Coman în 
Foto : Aurel D. NEAGU

condiții, fără specialistul său 
la postul de. uvertură, preluat 
de Paraschiv... Momentele 
demne de reținut s-au putut

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a t-a)

„Top 72" cădeți la tenis de masă

UTILĂ VERIFICARE ÎNAINTEA C.E.
BUZĂU, 21 (prin telefon). 

Cea de-a treia ediție a con
cursului „Top 12“ pentru că
deți (13—14 ani) Ia tenis de 
masă, dotat cu „Cupa Buzău
lui", s-a desfășurat, sîmbătă și 
duminică. în sala de la Com
plexul sportiv Crîng din loca
litate. Pe primul loc s-au si
tuat Maria Cocoș (Juventus 
MILMC București), fără nici 
o înfrîngere, respecți'’ Marius 
Picii* (Universitatea A.S.A. 
Craiova), cu un singur meci 
pierdut la colegul de club 
Marius Bărăgan, clasat pe lo
cul al doilea. Este momentul 
să subliniem că pe cea de a 
treia poziție a urcat tot un 
craiovean. Cristian Țol (Pio
nierul Craiova). Acesta. îm
preună cu colegul de generație 
și asociație, Cătălin Negriiă, 
nu figurau în clasamentul pen
tru acest „top" al cadeților de 
13—14 ani, ei jucînd anul tre
cut în „Top 12“ la categoria

10—12 ani, cîștigat de Negriiă, 
urinat de Țol. Deci, fruntașii 
acestui clasament au fost, invi
tați la Buzău si astfel ..Top 
12“ din acesf an a fost de 
fapt un concurs de 14 jucători, 
la fete fiind invitate, din rați
uni asemănătoare. Ionela Co
paci și Klara Vitos.

Ediția din acest an a „top“- 
ului buzoian a oferit o semi- 
surpriză : cîștigarea lui din 
nou. de către cadeta Marla 
Cocoș, care a depășit pe cele 
două favorite — Adriana Năs- 
tase și Iulia Rîșcanu, medaliate 
la ultima ediție a C.E — fi
indcă a jucat mai deconectată, 
ca una care... nu avea ce pier
de.

Concurenții, și în întrecerea 
fetelor și în cea a băieților,

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. a t-a)
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Divizia A,

etapa a 33-a

ECHIPA C.S.Ș. „MIHAI
Timp cie o săptămînă, Sala 

Sporturilor clin Oradea a fost 
gazda ospitalieră a turneelor 
finale ale Campionatelor Na
ționale ale juniorilor ți școla
rilor la handbal, fete și băieți.

Competiția handbalistelor, 
așteptată cu legitim interes de 
echipele participante, pe de o 
parte. Și de specialiștii fede
rației, pe de alta, a scos in 
evidență o echilibrare a va
lorilor formațiilor care și-au 
dobîndit dreptul de a fi pre
zente la ultimul act al Cam
pionatului Național. O atestă 
cel mai bine faptul că primele 
trei echipe — din Iași, Făgă
raș și Zalău — au avut în fi
nal același număr de puncte 
departajarea făcîndu-se prin 
calculul golaverajului între a- 
cestea. Dacă în ediția de anul 
trecut, echipa C.S.Ș. „Mihai E- 
minescu" din Iași, antrenată 
de prof. Gică Soveja și prof. 
Marius Cosei, s-a clasat pe lo
cul trei, în acest an ea aduce 
în Dealul Copoului mult rîv- 
nitul titlu de campioană națio
nală. Turneul final de la Ora
dea a —'•-•■’at buna pregătire 
a tinerelor handbaliste din 
Iași, formația anunțîndu-se 
încă de Ie primele meciuri ea

EMINESCU- IAȘI-O MERITUOASĂ CAMPIOANĂ
o candidată serioasă. In jocul 
ei s-a evidențiat un echilibru 
între apărare și atac, o per
manentă mișcare în teren, cu 
și fără minge, o bună conlu
crare intre jucătoare (>n faza 
de apărare) pentru închiderea 
culoarelor de aruncare Ia poar
tă. In plus, echipa are un por
tar foarte bun — Cornelia Dî- 
inofte — care avea să pri
mească și titlul de cea mal 
bună jucătoare pe acest im
portant post. S-au mai detașat 
prin evoluția în turneul oră- 
dean luliana Cozma (golgete- 
ră, cu 51 de puncte înscrise), 
Gabriela Popa, Roxana Pricop, 
Rodica Nicolai. Din lotul echi
pei campioane a ediției 1986,87 
mal fac parte: Brîndușa Pa- 
rascu. Cecilia Ilatman, Simona 
Niță, Livia Babiuc, Tereza 
Croitoru, Marcela Isac și Ga
briela Arnăutu, ale căror me
rite nu sînt mai mici. Pe lo
cul secund s-a clasat echipa 
C.S.Ș. Făgăraș. Din capul lo
cului trebuie să precizăm că 
făgărășencele au constituit o 
formație foarte bine instruită, 
cu o circulație a balonului și 
a jucătoarelor foarte rapidă, 
cu disciplină tactică evidentă. 
Ea a valor;ficat astfe] |a cote 
superioare singurele calități

„CUPA ORAȘELOR11 LA CICLISM
Etapa a 5-a. contratimp echi

pe, a Campionatului Republi
can de mare fond la ciclism 
juniori, competiție dotată cu 
trofeul „Cupa Orașelor". s-a 
desfășurat la București, pe Șo
seaua Olteniței. La start — 10 
reprezentative de județ. Cel 
mai bun timp a fost realizat 
de Selecționata Bucureștiului, 
pregătită de fostul ciclist Dan 
Marin, avînd în componență 
numai sportivi ,:de la Clubul 
Voința: I- Balea, D. Vasile. FI. 
Ochetan, Em. Panache — 1.10:41. 
medie orară 42.445 km. Au 
urmat Selecționata Cluj — 
1.12:13 și Sel. Brăila - 1.13:11.

Etapa a 6-a. fond 120 km, 
s-a desfășurat Pe șoseaua spre 
Oltenița și a reunit la start 
56 de participanți. Pe prima 
parte a traseului, datorită rit
mului ridicat de rulaj nu s-a 
putut concretiza nici o acțiune 
(a încercat D. Rebel, din Iași, 
care, la un moment dat, avea 
circa două minute avans, dar. 
după punctul de întoarcere. ■

fost prins). Victoria a revenit 
pină la urmă lui Mihai Piriog 
(Brăila). Acesta a „plecat" la 
ieșirea din Oltenița împreună 
cu I. Balea. A. Cauciuc, M. 
Grancea, G. Tudor și, după 
cițiva kilometri parcurși îm
preună, s-a detașat treptat de 
colegii de evadare avînd la 
un moment dat un avans de 
șase minute față de grosul 
plutonului, care — după ce a 
rulat multă vreme sub 20 km/h 
— a pedalat tot mai repede, 
prinzindu-i din urmă pe I. 
Balea, A. Cauciuc și D. Tudor. 
Clasament etapă: 1. M. Piriog 
3:13,34 — medie orară 37,000 
km, 2. M. Grancca (Brașov) la 
1:16. 3. C. Crăciun (Brăila) la 
3:54.

Statu-quo in clasamentele 
generale, în care conduc Sel. 
Bucureștiului și, respectiv. Ma
rian Țîrlca (Prahova). Urmă 
toarele etape vor avea loc la 
Brasov în zilele de 4 și 5 iulie.

Horajiu SIMA

capabile să îi aducă succesul, 
echipa fiind handicapată fn 
mare măsură de talia mai 
mică a multor jucătoare. Me
rită felicitați profesorii Mar
eei Șcrban și Nicolae Marian 
pentru modul în care și'au 
pregătit elevele, după cum 
trebuie subliniată prestația A- 
drianei Renghca, o jucătoare 
cerebrală, eficace, declarată 
drept cea mai tehnică handba- 
listă a turneului. Ea a fost 
bine secondată de Henriette 
Greff și Mariana Dumitrescu. 
Pe podiumul de premiere a 
mai urcat și C.S.Ș. Zalău 
(prof. Elena Tadici), o echipă 
robustă, cu talie, bine pregă
tită și care, cu mai multă a- 
tenție, putea foarte bine să se 
bucure de laurii acordați în
vingătorilor. Am reținut din
tre handbalistele din Zalău 
pe Maria Seiche, Gabriela 
Muntcanu. Sorina Horinear și 
Adina Ortelecan. In continu
area clasamentului, pe locul 
patru «-a situat C.S.Ș. Sibiu 
(prof. Ghcorghc Bădeanu). o 
formație care promite, prin
tre jucătoare numărîndu-se 
Daniela Paștiu — divizionară 
A, Daniela Buta și Camelia 
Dragomir. Pe locul cinci — e- 
chipa C.S.Ș. Constanța, urma
tă de C.S.Ș. „Viitorul" Cluj- 
Napoea. Penultimul loc al tur
neului final a fost ocupat de 
echipa bucurcșteană C.S.Ș. nr. 
2 (in ediția trecută criticam 
faptul că handbalul bucureș- 
tean n-a avut reprezentante), 
iar pe locul opt s-a clasat e- 
ehipa C.S.Ș. „Dobrogcanu Ghc- 
rea“ Ploiești.

Dacă din punctul de vedere 
al nivelului general al între
cerilor nu se pot face apre
cieri superlative, este îmbucu
rător totuși faptul că turneul 
orădean a scos în evidență 
vîrfuri, care pot —- după opi" 
nia noastră —• să evolueze cu 
succes în echipe divizionare A 
sau B, constituindu-se într-un 
promițător „schimb de mîine".

Ar mai fi de adăguat că 
jocurile au beneficiat de arbi
traje competente, federația 
delegînd cupluri de primă va- 
loai’e (Șandor —- Iancu, Ma- 
teescu •— Dăncescu. Gherghi- 
șan — Drăgan, Iamandi — 
Ene, Cristea — Dumitrescu, 
Apostol — Mahler) sau pe cale 
de afirmare (lagăr — Petro- 
van. Timani — Braun, Plastiu 
— Togor și Fișcu — Stahl).

Mihail VESA

I
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TINERII JUCĂTORI Al PETROLULUI
PETROLUL 
STEAUA

1 (0)
1 (U

Stadion Petrolul ; teren ușor a- 
lunecos ; timp ploios ; spectatori 
— circa 12.000. Șuturi : 14—18 (pe 
poartă : 7—5). Cornere : 6—4. Au 
marcat: PANCU (min. 69), res
pectiv MAJARU (min. 27).

PETROLUL : Liliac (min. 
Jipa) — HlNCU, PANCU, Pitulice, 
P. Gușe‘ — C. Bălan. URSEA, Oct. 
Grigore, I. Solomon — ZAFIHIS 
(min. 20 Panait), Manca.

STEAUA : Stîngaciu (min. 85 
Blid) — Cireașă, IOVAN, BELO- 
DEDICI, Bărbulescu 
MAJARU, Balint, ' 
Kramer, Pițurcă 
senbacher).

A arbitrat foarte 
te ; la linie : D. 
din Arad) și V. Curt (Constanța).

La speranțe : 0—2 (0—1).

PLOIEȘTI. 21 (prin telefon). 
Meci între două echipe fără 
griji, acum, în finalul întrece
rii Diviziei A. Steaua este de 
mult virtual campioană, Petro
lul — tot de mult — fără nici 
un fel de emoții. Premise deci 
pentru o partidă atractivă, des
chisă, cu virtuți spectaculare. 
Intr-adevăr, în cea mai ma
re parte a timpului s-a jucat

85

L. Bălan, 
ROTARIU — 

(min. 60 Weis-

bine M. Axen- 
Vătran (ambii

frumos, cu faze care au alter
nat la cele două porți. Petrolul 
(fără șase titulari, cu mulți 
tineri în formație) a șarjat 
din start prin juniorul Zafiris, 
care nu s-a... speriat de faima 
lui Belodedici, Iovan sau Băr
bulescu, dar, foarte firav, a 
părăsit terenul «accidentat și 
în locul lui a intrat un alt 
junior, Panait (fundaș). Fără 
vîrful ei de atac surpriză, Pe
trolul a slăbit treptat. Steaua 
a avansat spre careul lui Li
liac și acesta a fost învins, în 
min, 27 de MAJARU, cu un 
șut violent la „vinclu". Marea 
ocazie de egalare a Petrolului 
s-a derulat în min. 40, cînd, 
in urma unei acțiuni foarte 
rapide a lui Manea, Stîngaciu 
a ieșit la blocaj, balonul res
pins a ajuns lă Oct. Grigore, 
care, cu un șut foarte puter
nic, dC la circa 25 m., l-a ex 
pediat în transversală.

Petrolul â forțat egalarea L- 
mediat după reluare, a expe
diat. într-un interval de zece 
minute, șapte șuturi spre poar
ta lui Stîngaciu șl a ratat o 
imensă ocazie în min. 49, prin 
Const. Bălan, care, de la circa 
10—11 m_, nu l-a putut învin
ge pe portarul supercampioanel 
Europei Acesta. însă, nu v»

REMIZA ECHITABILA
S.G BACĂU 
FLACĂRA

1 (0)
1 (1)

Siadion ,23 August" ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 5.000. Șuturi : 15—13 
(pe poartă : 4—5), Cernere : «—3. 
Au marcat : ȘOIMAN (mta. 48) 
respectiv BELDIE (min. 39).

S.C. BACAU : Afvtote — An
te?, C. SOLOMON, Artenl, VIS- 
CREANU — Burlcanu, Tismănaru.

I Penoff (min. 68 Andronic) 
ȘOIMAN, Șcînteie, FULGA.

FLACARA : Zlotea — )

I

I
I

I
I
I
I

I
mai pn 
69, la 
a repri 
I. Solo 
praaglo 
în ata> 
ternic 
și-, 1— modific 

mulț
I

a

COMPETIȚIILE DE VOLEI
(Urmare din pag 1) 

în celelalte jocuri: Penicilina 
II Iași a întrecut cu 3—0 (9, 
11, H) pe C.S.U.-I.M.N. Ga
lați și tot cu 3—0 (5, 13, 8) pe 
C.S.M. Oțelul Tîrgoviște, care 
a învins cu 3—0 (3, 5, 10) pe 
Hidrotehnica Focșani : C.S.U.- 
I.M.N. Galați a reușit sin
gura victorie Ja Hidrotehnica. 
3-0 (5, 7, 5).

Arbitrajele au fost asigurate 
de V. Ranghcl, N. Subțirelu, 
G. Damaschin. I. Rusu. Gh. 
Tonta.

Clasament final: 1. DINA

GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

nașe {România) 38,70 ; 3, Natalia 
Frolova (U.R.S.S.) 38,50 ; 4. Svet
lana Hilkova (U.R.S.S.) 38,35, 5. 
Tatiana Goșkova (U.R.S.S.) 38,20; 
«. Dana Dumitru (România) 
37,95 p ; finale pe aparate, femi
nin : «ariturl : 1. DOBKE 19.75» ;
2. Frolova 19,600 : 3. Laura Cutl- 
na (România) si Hrabrlna Ilra- 
brova (Bulgaria) 19.275 : paralele: 
1. DOBKE 19,90: 3. Frolova 19,425;
3. Tănase 19,05 ; birnă : 1. DO- 
BRE 19,750 ; 2. Goșkova 19,350 ; 3. 
Tănase si Rîikova 19,10 ; sol : 1. 
DOBKE 20.00 : 2. Frolova 19.700 -, 
3. Goșkova 19.525 : masculin: sol:
1. Iiiri Porplcnko (U.R.S.S.) 19,50 ;
2. Marius Gherman (România) 
19.35; 3. Mihail Kokorin (U.R.S.S.) 
19.30 ; cal cu minere : 1. Liubo- 
n,ir Glieraskov (Bulgăriți) 19,75 ;
2. Gherman 19,40 : 3. Robert E16
(Ungaria) 19,35 : inele: 1. ADRIAN 
CATANOIU (România) 19,40 ; 2.
Claudiu Vinerean (România) 19,25;
3. Kokorin 19,ÎS ; sărituri : 1.
Porplcnko 19.35 ; î. Marian Co- 
lăcel (România) 18.95 ; 3„ Dimiter 
Iliev (Bulgaria) 18.875 : paralele : 
1. NICOLAE BEJENARU (Româ
nia) 19.550 : 2 Gherman 19,500. 3. 
Serghel Vaisburg (U.R.S.S.) 19.250: 
bară : 1. GHERMAN 19.900 ; 2.
Csaba Faikusz (Ungaria) »1 Ko
korin 19,650.

MO, 2. Universitatea C.F.R.. 
3. Dacia, 4. Rapid. 5. Penicili
na II, 6. C.S.M. Oțelul, 7. 
C.S.U.-I.M.N., 8. Hidrotehnica.

Șt. GURGUI, coresp.
TG. MUREȘ, 21 (prin tele

fon). întilnirile de sîmbătă și 
duminică din cadrul întrece
rii echipelor masculine au ofe
rit meciuri interesante. mai 
ales cele dintre reprezentan
tele primei divizii. După apre
cierile noastre, partida cea 
mai atractivă și mai spectacu
loasă a fost cea dintre Ex- 
plorări-Motorul Baia Mare 
și Elcond-Dinamo Zalău, eîș- 
tigată de prima formație cu 
3—1 (10. —9. 13, 12) și avîn- 
du-i ca remarcați pe Roiban, 
G. Dumitru, Moroianu de la 
învingători, Ciontoș și Horjc 
de la învinși. Și meciul bucu- 
reștcnelor. Steaua — Dinamo, 
a plăcut prin spiritul de luptă 
pentru victorie, prin numeroa
sele faze care au probat va
loarea componențelor acestor 
două formații de frunte ale 
voleiului nostru. Mai calmi și 
mai deciși la finalizare, ste- 
liștii — din rîndul cărora s-au 
evidențiat P. loneseu, Daseă- 
lu, Pentelesen și Czedula — 
au avut câștig de cauză: 3—1 
(—9, 13, 10, 11). de la dinamo- 
Viști mai buni fiind Vrîneuț, 
Rotar și Căta-Chițiga. Steaua

și-a adjudecat victoria și în 
jocul cu Elcond-Dinamo Za
lău, 3—1 (10, 7, —14, 13), dar 
partida ar fi putut lua altă 
turnură dacă în setul al pa
trulea sălăjenii . (cu Horje, 
Ciontoș și Ștreang in zi bună) 
nu cedau după ce au condus 
cu 7—3, 11—5 și 13—11. Stc- 
lijtii s-au dovedit și de aceas
tă dată mai stăpîni pe sine în 
momentele grele ale jocului, 
aportul lui P. Ionescu, Das
căl» și Șoica fiind hotărîtor. 
Și astfel Steaua, care a înce
put competiția cu o surprin
zătoare înfrîngere, ciștigînd 
însă în continuare în serie, 
termină pe primul loc. Iată 
și rezultatele din celelalte me
ciuri: Explorări-Motorul Baia
Marc — Dinamo București 
3—1 (13, —14. 11, 10), Electro
tehnica Bistrița 3—2 (—12, —6, 
7. 12. 7) cu I.A.T.S.A. Dacia 
Pitești și 3—0 (9, 11, 7) cu Sil
vani» Șimlcu Silvanici; I.O.R. 
a cîștigat cu 3—0 (10, 1, 6) în 
fața Silvaniei și a întrecut tot 
cu 3—0 (8, 13. 4) pe I.A.T.S.A.

Arbitrajele au fost prestate 
de I. Marin, D. Blaha, M. 
Constantincscu, L. Ciulea, Al. 
Ignat, Gh. Butică și I. Stanciu,

Clasament final: 1. STEAUA, 
2. Explorări-Motorul, 3. El
cond-Dinamo, 4. Dinamo Bucu
rești, 5. Electrotehnica, 6. 
I.O.R., 7. I.A.T.S.A, Dacia, 8. 
Silvania.

C. ALBU, coresp.
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IDHINISIRHIA DI STAI 10T0 PmOSPOIH LWOIIMIAZA
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 21 IU
NIE: 1. F.C. Olt — Sportul Stu
dențesc 2 ; 2. Victoria Buc. — 
F.C. Argeș ANULAT ; 3. Petrolul 
Ploiești — Steaua x ; 4. Barl — 
Sambenedettese 2 ; 5. Cagliari — 

Lecce 2 ; 6. Cesena — Catania 
1 ; 7. Cremonese — Pisa 2 ; 8. La
zio — Lanerossl Vicenza 1 ; 9. 
Messina — Campobasso x ; 59.
Modena — Bologna 1 ; 14. Pes
cara — Parma 1 ; 12. Taranto —

Genoa I ; 13. Triestina — Arezzo 
X. FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
2.074.037 lei, din care 251.837 lei, 
reoort la categoria 1.
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2" DIN 

21 IUNIE
Extragerea I: 29 74 37 53; ex
tragerea a Il-a: 36 54 20 44 ; 
extragerea a III-a: 25 15 ,64 40; 
Fond de eîștiguri: 514.078 lei.

I
I
I
I

. —---------- -- .Zlotea — Mânu
(mta. 81 Glăvan), ENE, Pîrvu, 
Nistor — C. Pană, BELDIE, 
DRAGNEA, D. Sava — Lala (min. 
81 Năstase), TIRCHINECI.

A arbitrat foarte bine G. lo- 
nescu ; la linie : M. Niculescu 
(ambii din București) șl M. Neșu 
(Oradea).

La speranțe ; 4—1 (2—1).

BACAU, 21 (prin telefon). Con- 
tinulnd 
voluții 
vreme, 
șl aici, 
un joc ___  .......
locale, obținînd un prețios și me
ritat rezultat de egalitate, la ca
pătul unui joc care, deși nu s-a 
impus publicului prin virtuți teh
nice și spectaculare deosebite, a 
avut ritm, cursivitate și s-a ca
racterizat prtatr-un pronunțat 
echilibru.

Pe fondul 
alternau de 
prima mare 
băcăuanilor.

seria apreciatelor sale e- 
in deplasare din ultima 
Flacăra Moreni a făcut 
în orașul de pe Bistrița, 
bu.n în compania echipei

unor atacuri care 
la o poartă la alta, 
ocazie a aparținut 

___________ , ta min, 6, dar Șoi- 
man a reluat imprecis, din ca
reul oaspeților, la o bună cen
trare a lui Fulga. După ce Lala 
(min. 20) trimite mingea ta plasa 
porții gazdelor, dar golul nu este 
validat deoarece vîrful de atac al 
oaspeților fusese corect semnali
zat In ofsaid de tușierul M. Ni- 
culescn. va fi rîndul Iul Tirchi- 
neci (min. 22) să rateze din po
ziție favorabilă, reluind imprecis, 
cu capul, centrarea fundașului 
Mânu. Au urmat, ta ordine, alte 
ratări ale lui Fulga (min. 29 — 

. pe Ungă poartă), D. Sava 
(min. 34 — reluare imprecisă a 
centrării Iul Tirchtoeci) șl mai 
ales Dragnea (min. 35), care nu 
reușește să fructifice o excelentă 
centrare a lui t>. Sava, trimițând

„cap1

DOUĂ GOLURI
CLUJ-NAPOCA, 21 (prin te

lefon). Clujenii au dominat in 
cea mai mare parte a întâlni
rii și au obținut o victorie 
clară. Cu totul remarcabil au 
evoluat Mujnai și Bucur, doi 
jucătoii deosebit de activi șl 
care au primit aplauzele tribu
nei. Studenții s-au impuș în
că din primele minute și pu
teau deschide scorul chiar în 
min. 2, cînd Fîșic a ratat din 
6 m. In min. 12, Călugăru 
reține greu un „cap" al lui 
Bucur, iar în min. 18 porta
rul gălățean are o intervenție 
excepțională la șutul din apro
piere al lui Biro. Oaspeții 
depun mari eforturi în apăra
re, dar, in mjn. 20, inevitabi
lul se produce: MUJNAI ia o 
minge de la mijlocul terenu
lui, driblează tot ce-i iese în 
cale Si cu un șut puternic și 
bine plasat deschide scorul. 
Urmează cîteva momente de 
nervozitate și — în interval 
de cinci minute — trei jucă
tori de la Oțelul văd cartona
șul galben.

mingea cu capuL cie la eițive 
metri, exact ta portarul Arvinte. 
Minutul 39 ne aduce totuși des
chiderea scorului : după o rata
re a lui Penoff in careul oaspe
ților, la atacul care a urmat la 
cealaltă poartă, fundașul Mânu a 
făcut o frumoasă cursă pe dreap
ta, a centrat și BELDIE a reluat 
dintr-o bucată, expediind mingea 
ta plasa porții lui Arvinte. In fi
nalul reprizei (min. 45) notăm e 
nouă ratare a lui Penoff.

La puțin timp după pauză, în 
min. 49, se va produce egalarea: 
Penoff pătrunde pe partea stin
gă. șutează puternic, Zlotea res
pinge mingea și ȘOIMAN. atent 
la fază, o reia in plasă.

La cealaltă poartă, patru minu
te mai tîrziu, Dragnea va da e- 
moțil 
Ionul, 
peste

lui Arvinte, expediind ba- 
din lovitură Uberă. puțin 

transversală.
Constantin FIRÂNESCU
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JOC
GLORIA 
RAPID

Stadion Gloria ; teren alunecos; 
timp ploios ; spectatori — circa 
5.000. Șuturi : 18—15 (pe poartă: 
8—2). Cornere : 6—9. Au marcat : 
TDODORESCU (min. 9), TULPAN 
4mta. 49). STAN (mta. 50).

GLORIA : LAZAR — Mircea, 
Drăgan, Mareu (min. 46 Ursa). 
Stoica — Profir TEODORESCU. 
TULPAN (mta. 78 Caragea), TI
MIȘ — STAN, Alexandrescu.

RAPID : Mânu — MARINESCU. 
M. Grigore, Matei, Bacoș — ȚIRA, 
Goanță, Pistol, șt. Popa ’ 
Constantin) — Țlrban. 
(min. 81 Laurențta),

A arbitrat foarte bine 
roianu ; la ltaie : 
(ambii dir. Ploiești) 
man (Timișoara).

La speranțe : 2—1

(mdn. 74 
Manea

Ad. MO-
IonescuD.

și D. B udu

(0-1).

BUZAU, 21 (prin telefon). Med 
frumos, în care Gloria a fost as
tăzi pe drept euvînt vioara întii 
a meciului, obținînd o victorie 
perfect meritată, chiar dacă șl

SPECTACULOASE
Superoritatea de ansamblu a 

clujenilor continuă și după re
luare. In min. 50. de la nu
mai 6 m, Boeru ratează, iriml- 
țînd din voleu peste poartă, 
încep însă să se contureze și 
acțiuni ofensive mai îndrăz
nețe ale Oțelului și, în min. 
60. Cavai respinge în corner, 
la șutul lui Agiu. Avertizați 
de această fază, studenții mă
resc ritmul în atac și. în min. 
62, se * ' - - - -
tr-un 
culos: 
trează 
parte» 
daș, MEZAROȘ, venit în atac, 
țutează în colțul lung: 2—0. 
La acest scor gazdele mai re
duc motoarele și ultimul sfert 
de oră ne arată un reviriment 
al gălățenilor. concretizat prin 
șutul din min. 86 al lui An- 
ghelinei (bine apărat de Ca
vai) si frumoasa acțiune din 
min. 89 a lui BurCea, al cărui 
șut a trzeut ia o palmă de 
stiloul din s'îr^a bort” clu
jene. A fost. în ansamblu, o

detașează decisiv prin- 
gol deosebit de specta- 
fundașul Dobrotă cen- 
de pe stingă, tocmai pe 
on'—*, și ce’ălalt fnn-
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și care 
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SLATINA, 21 (prin telefon). 
Intr-un meci in care miza era 
prezența în Cupa U.E.F.A., 
ambele echipe au atacat cu 
toate forțele din primul minut 
și, astfel, va rezulta o între
cere spectaculoasă, cu faze la 
ambele porți. Gazdele, bine con
duse de M. Popescu și Eftimie. 
vor domina majoritatea timpu
lui, dar Sportul Studențesc va 
reuși, pe întreaga durată a par
tidei, datorită eforturilor lui 
Pană și Coraș. să lanseze ac
țiuni surprinzătoare, care
devenit mai tăioase către fina
lul întrecerii. In prima parte

au.
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VICTORIA 
F.C. ARGEȘ

2 (1)
2 (1)
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SP. STUDENȚESC
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Stadion Victoria, 
timp frumos, spectatori 
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14—12 (pe poartă : 
: 7—1. Au marcat : 

NUTA (min. 8). DICAN (min. 82) 
respectiv. JURCA (min. 17) si D 
ZAMFIR (min 71).

VICTORIA • Paraschiv — Ursu 
Zare (mln. 57 Purdea). Mirea. P. 
PETRE — Săndol (min. 74 Nica). 
Balaur I. DICAN — Tălna". 
NUȚA, AUGUSTIN.

F.C. ARGEȘ : Ilristea — Achim, 
Ștefan, simion. Eduard —șerban 
BANUȚA (min. 77 Tănase). BA
DEA (min. 46 Obreașcu) — D. 
ZAMFIR. JURCA. Grigoriu.

A arbitrat foarte bine I. Hrean 
ITg. Mureș) ; la linie : R. Petrescu 
(Brașov) si V. Titorov (Drobeta 
Tr. Severin).

La speranțe : 0—0.

F.C. Olt putea să termine 
avantaj cu două goluri, 
cu seamă în urma acelei faze 
din min. 33, cînd, la centrarea 
lui Laurențiu, Cristian I a scă
pat balonul, dar nici unul 
jucătorii gazdă n-a reușit 
introducă in plasă. Sau,
cu seamă, in acel minut 43, cînd 
sutul-centrare al Iul Mihali ■ 
intîlnit bara, a revenit in teren, 
D. Petrescu a reluat mingea pu
ternic, Cristian I reușind 
salveze cu mare greutate 
corner. Iar din lovitura
colt executată, portarul bucu- 
reștean a salvat o situație foarte 
dificilă. Cristian I avea să fie 
pus din nou la încercare în ul
timele fracțiuni de secundă ale 
reprizei, la șutul aceluiași foar
te activ D. Petrescu.

După reluare s-a jucat si mai 
deschis, si mai decisiv, oaspe
ții au avansat cu liniile lor spre 
poarta Iui Anghel si. astfel, am 
înregistrat si primele lor ac
țiuni periculoase. După ce Tur- 
cu a ratat deschiderea scorului 
(min. 52), Burchel șl Terheș 
(min. 54 si 55) au încercat vi
gilența lui Anghel. Iar în min. 
60, la o greșeală a lui Lauren
tiu. Terhes s-a trezit cu balo
nul in fața porții adverse, dar 
Intervenția goal-keeper-ului gaz
delor a evitat golul. F.C. Olt 
reia ofensiva si dominarea. Pe
na are o bună poziție la 10 m 
de poartă (min. 84), dar ezită 
să șuteze, Turcu trage din po
ziție excelentă (min. 69). pe 
lingă poartă, iar Otiman (min.

Stadion i Mal" ; teren bun ; 
timp închis ; spectatori — circa 
6.000. șuturi : 13—9 (pe poartă : 
5—3). Cornere ; 8—3. A marcat 
TERHEȘ (min. 8ji).

F.C. OLT : Anghel — LAUREN- 
ȚIU, MIHALI, Min ea (min. K 
RAdulescu), D. PETRESCU — M. 
POPESCU, M. ZAMFIR, EFTIMIE 
— Pena, Turcu, Georgescu (min. 
15 Otiman .

SPORTUL STUDENȚESC: CRIS
TIAN I — M. Marian, M. POPA, 
SAZAN, Cristea — PANA, Șerbă- 
nică, Țicieanu (min. 55 popovid), 
CORAȘ — TERHEȘ, Burchel 
(min. 60 Stă nici).

A arbitrat foarte bine C. Gheor- 
ghe (Suceava); la linie: V. Antohi 
(Iași) și AI. Renghel (Vaslui).
Cartonașe galbene : TURCU. 

POPOVICI.
La speranțe : 4—1 (2—1).

nu76) 
golului, 
alergat __  .... .
te forțele. In schimb, student.i. 
mai lucizi si dispunînd de câți
va jucători experimentați, reu
șesc să sancționeze inexactitatea 
comisă de Mines (min. 83) 
TERHEȘ păirunzînd liber si 
mareînd pe lingă Anghel : 0—1. 
O partidă de mare dispută, in 
care rezultatul de egalitate ar 
fi fost. în orice caz. nr.ult mai 
aproape de fizionomia disputei 
din teren. ■

Eftimie 1ONESCU

găsește nici el soluția 
după care F.C. Olt a 

mult si a luptat cu țoa

n

SPRINTUL FINAL AL GAZDELOR

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
timp închis (a plouat- plnă înain
tea partidei) ; spectatori — circa 
8.000. șuturi : 27—11 (pe poartă 
zi—8). cornere : 7—5. Au marcat: 
CAMATARU (min. t. 18, 45, 60 și 
85). MATEUȚ (mln. 30), respec
tiv TIMOFTE (min. 76) Si B. PO
PESCU (min. 88).

DINAMO : MORARU — Jercă- 
lău (min. 46 Lupescu), Al. Nico- 
lae (min. 46 Movilă), ANDONE 
Varga — REDNIC, LUPU, MA- 
TEUȚ — Damaschin I, CAMA- 
TARU. Orac.

JIUL : Boitor — Dianu, Sede- 
caru. V Popa, STANA — Szekely 
(min. 81 Dodu), Mulțescu. Găman. 
Tlmofte (mln. 31 Rus) — BALU- 
ȚA. B. Popescu.

A arbitrat bine Al. Mustățea 
(Pitești) ; la linie : O. ștreng 
(Oradea) și s. Necșuiescu (Tlrgo- 
viște).

Cartonașe galbene : REDNIC. 
MORARU.

La speranțe : 2—6 (1—6).

Diferență de valoare si de 
stări de spirit între ceie două 
formații. Jiul a părut resemna
tă, iar absențele din formație 
(Lasconi, Neagu, Vancea) i-au 
accentuat si mai mult căderea. 
Dinamo a jucat pentru ea si 
pentru Cămătaru si s-a lansat 
din start într-o cursă solitară, 
incomodată doar din cind in 
cînd de rarele contraatacuri ale 
oaspeților. Jocul (mai echilibrat 
in ultimul sfert de oră) s-a 
desfășurat în terenul oaspeților, 
mai mereu în preajma careului 
porții lui Boitor, supus unui 
tir căruia i-a fost imposibil 
să-i facă mereu față. Și dacă 
scorul a fost doar 6—2, aceasta 
8-a datorat si marilor ratări ale

lui Mateuț (min. 4, 24 si 26). 
la care s-au mai adăugat cele 
trei mingi trimise în „trans
versală" (Cămătaru — min. 17 
și 90 ; Mateut — min. 64). Dar 
Dinamo a reușit să inscrie... 
6 goluri, dintre care 5 prin a- 
celași CÂMATARU. aflat în 
formă excelentă. „Seria" lui a 
început in min. 8. cînd a reluat 
in plasă mingea respinsă de 
Boitor, la șutul lui Lupu ; min. 
19. între trei adversari, șut la 
tirul ierbii, de la 11 m, min. 43, 
pasă Mateut. fundași indeciși s> 
șut de la 9 m ; min. 68, excelen
tă combinație Lupcscu-Lupu, 
centrare impecabilă a ultimului, 
lovitură de cap si toi Ia vinciul 
min. 85, iar pasă excelentă a 
lui Lupu $i reluare din 7 n". 
„Seria" Iui Cămătaru a fost în
treruptă de golul lui MATEUT 
(min. 30. șut fulgerător din... 
* m) și de golurile oaspeților: 
min. 76, combinație Băluță-Sta- 
na, „învăluire" a ultimului gi 
centrare frumoasă, încheiată cu 
voleul lui TIMOFTE ; min. 88. 
minge lungă, sprint al lui B. 
POPESCU, care a șutat pe lin
gă Moraru. cel evidențiat la 
șuturile lui Găman (min. 56 si 
60) și Mulțescu (min. 80, din 
lovitură liberă). Să mai notăm 
și alte două momente : în min. 
73 Boitor a executat slab un 
11 m (fault al lui Andone asu
pra lui Bălută) si Moraru a 
respins cu piciorul : în min. 84 
(fault al lui Stana la Andone) 
și a fost rîndul lui... Boitor să 
apere un penalty, cînd Cămăta
ru a trimis încet si portarul a 
respins în corner. Un med în
cheiat cu un scor de set de 
tenis, cu bare și ratări.

Constantin ALEXE
murile. în min. 71, unui dintre 
atacurile in trombă argeșene se 
termină cu gol, marcat de D. 
ZAMFIR, după ce străbătuse 
careul gazdelor, cu un dribling 
prelungit ale căruț „victime" 
au fost, pe rînd, Ursu, Mirea 
și Purdea. Hotărîtă să anuleze 
ascendentul Argeșului, Victoria 
declanșează un finiș 
care determină un 
tabăra lui Halagian. 
suită de cernere, în 
bucureșteniț egalează 
CAN, care reia din 
o centrare impecabilă a țuî Au
gustin.

irezistibil, 
reflux în 
După o 

min. 82, 
prin Dl- 

apropiere

Z Ion CUPEN

RUMOASA, DAR...
numal 

île pri- 
joacă 

acțiune, 
:ă apă- 
m urcă 
;a, cen- 
RESCU, 
i capul 
n. 9) : 
în atac 
fare o- 
uternic, 
zersală, 
iin nou 
■anului. 
Reușita 
tru ra. 
t, pen- 
flnalul 
ma jo- 
fieeare 
— nea-

la o fază identică cu cea a primu
lui gol, numai că de data asta a 
centrat Teodorescu ți a marcat 
TULPAN, tot cu capul. In minu
tul următor se va inscrie ultimul 
gol al partidei : Timiș centrează 
de pe stingă, Matei și STAN se 
hidteaptă spre minge, dar ulti
mul, mai rapid, Înscrie prin alune
care t 3—0. Prezența lui Matei 
lingă Stan a lăsat impresia unei 
părți din public că a fost auto
gol. Pină-n final, nimic deosebit 
nu se mal Întâmplă, în afară de 
o lovitură liberă indirectă în ca
reul Gloriei (mln. 63), executată 
de Goanță in zid și un șut de la 
50 m a lui Stan, foarte puternic 
(mln. 05), cu greu respins *e 
Mânu.

Mifceo TUDORAN

UNIV. 
F.C.M.

CRAIOVA 
BRAȘOV

4 (1)
0

Stadion 
cos ; timp 
circa 9.000. 
tă : 8—0). Cornere 
cat : M. STANE3CU 
GH. POPESCU (min, 
REANU (min. 83) 
(min. 86).

UNIV. CRAIOVA : 
STANESCU, Săndol, 
UNGUREANU — Ad. 
Rada, GH. POPESCU — BADEA 
(mln. 30 Mănăilă), Irimescu (min. 
70 NEAGOE), Dumitrașcu.

F.C.M. BRAȘOV : Șanta — Bă
lan, Drăgănoiu, NAGHL MAN- 
DOCA — L. Petre, DRAGAN, 
Mărgărit (min. 30 Avădanel), Ficu 
— Cadar, Barbu (min. 76 Petruș).

A arbitrat bine V. Angheloiu ; 
la linie : V. Alexandru (ambii 
din București) și C. Coreean 
(Reșița).

La speranțe : 3—0 (2—0).

Central ; teren alune- 
innorat ; spectatori — 
Șuturi : 19—1 (pe poar- 

6—3. Au mar- 
(mîn. 8).

53), UNGU- 
șl NEAGOE

Lung — M.
Cioroianu, 

Popescu,

CRAIOVA, 21 (prin telefon). Cu 
o jumătate de oră înaintea jo
cului, o ploaie torențială a înmu
iat terenul „Centralului" si l-a... 
reținut acasă pe foarte mulți iu
bitori de fotbal din localitate. La 
ora startului. Insă, numai vîntu) 
sufla moderat ; cele două forma
ții, masiv întinerite, au declan
șat furtunos cursa pentru cîștl- 
garea punctelor puse în joc. Evi
dent, meci de mare miză pentru 
localnici, care mal speră încă la 
un loc în Cupa U.E.F.A. Motiv 
pentru care el au căutat să se 
impună încă de la început, prin-

tr-un joc viguros, desfășurat cu 
multe combinații, intr-un tempo 
ridicat. Chiar in min. 2 și 6 
Șanla a fost pus în mare difi
cultate la șuturile de gol ale lui 
Badea și Gh. Popescu, respingind 
in extremis în corner Scorul se 
va deschide in min. 8 : la o 
prelungită fază de atac * gaz
delor. fundașul M. FTĂNESCU 
s-a infiltrat in careu și cu un 
șut plasat, dintr-un unghi toarte 
greu, l-a învins pe Șanla. Parti
da e la discreția Universității, ea 
domină cu autoritate, obligînd-o 
pe F.C.M. să se aglomereze în 
treimea proprie. Dar. din păcate, 
veniți în apropierea buturilor bra
șovene, studenții se precipită 
mult, fazele ofensive pierd din 
claritate, iar șuturile expediate 
ocolesc de foarte multe ori spa
țiul de țintă al adversarului. Se 
cheltuiește foarte multă energie 
de ambele părți, timpul se scurge 
fără a se mai înregistra nici un 
eveniment deosebit, exceptînd 
min. 30, în care Cioroianu. ’ 
singurul contraatac brașovean, 
scăpat de sub supraveghere 
Drăgan și centrarea acestuia 
găsit nici un coechipier la 
nalizare.

La reluare, jocul are aceleași 
coordonate. insistența echipei 
gazdă materializ.îndu-se (după 
alte numeroase ratări), ta min. 
58, prin golul lui GH. POPESCU, 
șut surprinzător de la distanță. 
Oaspeții echilibrează, oarecum, 
jocul, în cîmp, dar localnicii, cu 
un final irezistibil, încălzesc tri
bunele cu alte două goluri înscri
se de UNGUREANU (mln. 83) 
și proaspătul introdus, NEAGOE 
(min. 86). Victorie meritată și lo
gică. întărită de., realizările din 
caseta tehnică.

la 
l-a 
pe 

n-a 
fi-

Stelion TRANDAFIRESCU

VÎLCENII ȘI-AU REALIZAT BAREMUL
HM. VILCEA. 21 (prin telefon). 

A plouat Înainte de joo. așa că 
terenul foarte uscat a devenit 
foarte bun. Foarte putini specta
tori însă la această... penultimă 
evoluție a Chimiei In Divizia A 
șl ultima pe teren propriu. Partidă 
a început Intr-un tempo lent. 
Gazdele nu prea îndrăzneau ni
mic și atunci Corvinul a pus stă- 
pinire pe joo — circa 15 minute! 
tn min. 5. Corvinul a și inserts: 
MESZAROȘ. care a primit de la 
Văetuș o minge pe linia de 16 m, 
a șutat firi speranță pentru Pa
vel, în coltul de jos al porții. 
Deci 0—1. la al doilea șut pe 
poartă. In min. 14. Văetuș. sin
gur cu portarul, putea majora 
scorul, dar a tras... In el. După 
un sfert de oră a început să 
..lege" si echipa locală. Cu efor
turi. însă, fiindcă jucătorii vll- 
ceni greșeau la execuții simple. 
Ocazii au fost, firește. însă nu 
s-a înscris. Volcilă a tras puter
nic de cinci ori în adversari (1), 
V. Popescu — într-o situație 
bună — ..a dat ea ta rugby" 
(min. 27). C Gheorghe. de 
la 6 m. a trimis afară (mln. 40). 
Cea mai mare ocazie (min. 42) a 
fost a hunedcrenllor : Petcu s-a 
înăltat frumos, a trimis cu capul 
peste Pavel, dar mingea a lovit 
bara.

In cea de-a doua repriză, ju
cătorii Chimiei au ieșit de la ca
bine ceva mai hotărîtl si s-au 
instalat ta careul Corvinulul. Din 
nou multe ocazii de gol, dar 
scorul rămînea neschimbat fiind
că oaspeții. în frunte cu Mărgi
nean. se apărau bine. In mln. 62

I
 CHIMIA

CORVINUL

Stadion „t Mai" ; teren bun ; 
timp închis, noros ; spectatori — 
circa 3 000. Șuturi : 15—5 (pe 
poartă : 8—4) ; Cornere : 8—4. Au 
marcat : VOICILA (min. 62), res
pectiv MESZAROS (min. 5),

CHIMIA : Pavel — Teleșpan, 
LAZAR, M. Nicolae, GAIȚA — 
Vergu, VOICILA, Toma (min. 85 
Perșu) — Verigeanu (min. 17 
V. Popescu). C. GHEORGHE,
Stancu.

CORVINUL : Ioniță (min. 88 
Mihailov) — BA RD AC, Dubinciuc, 
MĂRGINEAN, Tîrnoveanu — 
PETCU, MESZAROȘ, KLEIN — 
Nicșa, Cojocaru (min. 82 Posto- 
lache), Văetuș.

A arbitrat foarte bine Fl. Po
pescu ; la linie : V. Banu (iambii 
din Ploiești) și M. Stoenescu 
(București).

Cartonașe galbene: M. NICOLAE 
La speranțe î 1—2 (0—1).

s-a egalat : VOICILA, după alte 
șuturi ta adversari, a reușit, cu un 
sut violent, să-l „execute" pe lo- 
niță : 1—1. A fost o partidă plă
cută. in care Corvinul a arătat 
multe lucruri frumoase — dar n-a 
tras nici un șut la poartă în 
repriza secundă (!) —. iar Chi
mia. cu punctul clstigat. și-a rea
lizat baremul impus pentru a nu 
pleca penalizată In Divizia B.

Modesto FERRARINI
n. S3 
olan !), 

peste
— șut 
(min. 

ir-ta lui 
lucrate 
iureșul 
lua fc- 
□ria își 
7, Ale- 
ratează
fi 2—0,

wK*oar- 
setatori 
—9 (pe 

10—9.
20)

’SA ROȘ, 
yrA — 
BUCUR 
Si Mâ-

— BO- 
Popes- 
. Stan, 
ai uc — 
), An.

ea ; la 
Grama

ntohi.

învin- 
punc- 

t și cu 
multe 

ncercat 
ențialul 
ă.
;anu

IERI, IN ETAPA A 32-a A
SE81A I --------------------------

FEPA ’Șt BIRLAD — C.S.M. SU
CEAVA 6—3 (0—1): Țoiu (min. 40, 
autogol), Cașuba (min. «») »•
Sfrijan (min. 75).

POLITEHNICA IAȘI — PRAHO
VA C.S.U. PLOIEȘTI 6—0 (1—0) : 
Constantin (min. 16). Burdujau 
(min. 50 5i 80 — ambele din 11 m) 
Pal (mln. 56 și 63) «1 Floreaa
(min. 72).

UNIREA FOCȘANI — UNIREA 
SLOBOZIA 2—8 (0—2) î Sandu
(mta. 65), C. Rusu (min. 74), res
pectiv Prepeliță (mln. 36). Ml- 
hale (mln. 40) și Constantin (min. 
85).

F.C. CONSTANTA — C.F.R 
PAȘCANI 3-6 (2-6) : Butiuru
(min. 6), Petcu (min. 43 — dir. 
11 m) și Funda (min. 65).

C.S. BOTOȘANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 2—6 (l—«) : Zaharl» 
(mln. 13) șl Gruia (min. 59).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— F.C.M. DELTA TCLCEA !—! 
(2—1) : Gatița (min. 17), Măreț 
(min. 37). respcotlv Sfirlogea 
(mln. 23), Grosu (min. 82). la- 
mandl (mln. 85).

ARIPILE VICTORIA BACAl - 
DUNĂREA C.S.U. GALA1I 2—4 
(1—0) : Grlgoraș (min. 25) și Ciu- 
din (mln. 60).

F.C.M. PROGRESUL BRAll.A- 
STEAUA MIZIL 3—0 (1—0) : Văsii 
(min. 8 și 83). Drăgoi (min. 90).

POIANA CIMPINA - OLIMPIA 
RM. SARAT 3—1 (2—0) : Stan
(min. 8). Păun (min. 34), Tabaeu 
(min. 75). respectiv Niculcioiu 
(min. 88).

Relatări de la C. Burghelea. 
Al. Nour, FI. Jecheanu. C. Popa.

St. Ungureanu, D. Bolohan, E. 
Teirău, D. Cristache *i C. Vîrjo- 
ghle.

ETAPA VIITOARE (duminică 
28 iunie) : C.F.R. Pașcani — Po
iana Cimplna (8—1), Aripile Vic
toria Bacău — F.C. Constanța 
(0—1), Olimpia Rm. Sărat — C.S. 
Botoșani ți—2), Ceahlăul P. 
Neamț — Minerul Gura Humoru
lui (1—6), F.C.M. Delta Tulcea — 
Politehnica lași (0—5), Prahova 
C.S.U. Ploiești — F.C.M. Progre
sai Brăila (0—3), Steaua Mizil — 
FEPA '74 BÎTlad (0—1), C.S.M, 
Suceava — Unirea Focșani (0—2), 
Dunărea C.S.U. Galați — Unire*
Slobozia (1—2).

1. C.S.M. sv.
î. Poli iași
3. Frog. Brăila
4. F.C. Constanța
3. Steaua Mizil
s. Unirea Focșani
7. C.F.R. Pașcani
8. Unirea SL
9. Ceahlăul p.N. 

10. Prahova PI. 
ti. Delta Tulcea
12. Olimpia Rm. S.
13. FEPA ’74
14. C.S. Botoșani
15. Aripile Bacău
16. Minerul G-II.
17. Dunărea C.S.U.
18. Poiana Cimp.

52 20 7 I 56-17 4)
32 20 5 7 49-17 45
32 20 1 11 07-31 41
32 18 3 11 «1-25 58
32 16 4 12 50-41 86
31 16 4 16 45-40 34
32 13 6 13 41-56 22
52 15 6 12 51-37 62
32 13 « 13 45-51 32
22 14 3 15 67-68 3!
32 14 8 15 40-45 31
32 13 5 14 35-42 3)
32 14 3 15 33-43 31
32 12 6 14 32-47 36
32 12 5 15 45-44 29
32 9 3 20 37-71 21
32 9 2 21 36-53 29
32 5 4 23 19-75 14

SERIA A ll-o--------------------
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

SPORTUL MUNCITORESC SLATI
NA 2—1 (1—0): Pirvu (min. 35). 
Cristescu (min. 46), Tespectiv 
Strimbeanu (min. 87).

DIVIZIEI B
CHIMICA TIRNAVENI — CAZ 

METAN MEDIAȘ 2—0 (2—0) : O- 
prișor (min. 13 și 37).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
l.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 1—1 
(0—0) : Grosu (mln. 72), respectiv 
Sebestyen (min. 62).

ROVA ROȘIORI — PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 2—0 (2—0): 
Țut'lea (min. 15) și Caleșu (min. 
17).

INTER SIBIU — TRACTORUL 
BRAȘOV 2—2 (I—1) : Predatu
(min. 20). Coldea (min. 30). res
pectiv Andras (min. 33), Handrea 
<min. 77).

A.S. DROBKTA TR. SEVERIN — 
A.S.A. TG. MUREȘ 3—2 (2—1) i 
Pavel (min. 37), Iovan (min. 43), 
Tiță (mln. 75). respectiv Mun
tean (min. 32). Albu (min. 64).

C.S. TIKGOVIȘTE — MECANI
CA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
1—0 (1—0) : Ploaie (min. 20).

PANDUKU TG. JIU — ELEC- 
IROl’UTERE CRAIOVA 3—2 (1—2): 
Marius (min. 39 șl 46). Gugu 
(min. 71 din li m). respectiv 
Luță (min. 37). Ghiță (min. 40).

I.C.I.M. BRAȘOV — CARPAȚ1 
MIRȘA 2—0 (2—0) : Bcrteanu
(min. 5) si Chioreanu (mln. 13).

Relatări de la O. Gu(u. 1. Du- 
can, N. Ștefan. T. Negulescu, I. 
Botocan, M. Focsan. M. Avanu, 
M. Billoi și C. Gruia.

ETAPA VIITOARE (duminică 
28 iunie) : Carpațl Mîrșa — Au
tobuzul București (0—3), A.S. 
Drobeta Tr. Severin — I.C.I.M 
Brașov (0—2), Sportul Muncitoresc 
Slatina — Automatica București 
(1—0), IMASA Sf. Gheorghe — 
Pandurii Tg. Jiu (1—4),, Electro- 
putere Craiova — Rova Roșiori

(1—0), Progresai Vulcan Bucu
rești — C.S. Tîrgovlște (1—2), Me
canică Fină Steaua București — 
Inter Sibiu (0—2), Tractorul Bra
șov — Chim ca Ttrnăveni (0—2) 
A.S.A. Tg. Mureș — Gaz Metan 
Mediaș (0—1).

1. A.S.A. TG. M.
2. Frog. Vulcan
3. Electroputere
4. Gaz Metan
5. C.S. T-viște
6. A.S. Drobeta
7. I.C.I.M. Bv.
8. Chimica
9. Sp. Muncit. 

16. Inter Sibiu 
ÎL Mec. Fină
12. Autobuzul
13. Tractorul Bv.
14. Carpațl Mirșa
15. ROVA
16. Pandurii
17. Automatica
18. IMASA

32 19 8 5 «7-2« 46
32 17 7 6 51-31 41
32 15 7 16 «0-32 37
32 14 6 12 34-29 34
32 14 6 12 44-a 34
32 14 5 13 45-40 33
32 13 7 12 36-35 33
32 15 2 15 46-47 32
32 11 3 lf 37-37 31
32 13 5 14 41-42 31
32 12 6 14 45-46 30
32 11 I 13 38-0 36
32 16 8 13 41-42 29
32 11 7 14 44-48 23
32 12 6 16 31-46 23
32 13 3 16 36-58 23
32 16 6 17 34-56 25
32 8 7 17 23-61 23

. SERIA A lll o ----------------
C.LL. SIGHET — „POLI* TI

MIȘOARA 1—1 (0—1): Șulea (mm, 
76), respectiv Bozeșan II (min 21).

C.S.M. REȘIȚA — DACIA ME
CANICA ORĂȘTIE 1—0 (0-0) :
Hodină (min. 73 — din 11 m).

MINERUL CAVNIC — ARMA 
TURA ZALAU 1—2 (0—0) : Ru» 
(min. 67), respectiv Predeanu 
(min. 57) și Păscuță (mln. 73).

UNIO SATU MARE — GLORIA 
BISTRIȚA 5—3 (2—1) S Varga
(min. 21). Marta (min. 30). Ba
logh (min. 47 — din 11 m), Czir- 
busz (min. 70 șl 78). respectiv 
Florea (min. 35, 59 șl Î0).

C.S. U.T. ARAD — METALUL 
BOCȘA 2—2 (1—0) : Teoilorescu 
(min. 37 și 50), respectiv Jacotă 
(,min. 56) și E. Marian (min. 72).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO- 
CA — STRUNGUL ARAD 0—0.

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— AURUL BRAD 1—6 (0—0) :
Tulba (min. 69).

F.C. BIHOR ORADEA - OLIM
PIA SATU MARE 1—1 (1—1) : 
Lazăr (mln. 15), respectiv Ar
delean (min. 29).

MINERUL PAROȘEN! — MU
REȘUL DEVA 3—1 (0—0) : Nieht- 
niș (min. 78), Crișan (min. 84). 
respectiv Areda (mm. 72).

Relatări de la I. Mlhnea, P. 
Fuchs, M. Palcău, Z. Kovaca, O. 
Berbecaru, I. Lespuc, O. Nemeș. 
I. Gbisa șl I. Purice,

ETAPA VHTOARB (duminică 28 
Iunie) : Metalul Bocșa — Strungul 
Arad (0—2) Gloria Bistrița — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca (0—0). 
C.S. U.T. Arad — F.C. Bihor Ora
dea (1—3), Olimpia Satu Mare — 
C.I.L. Sighet (1—«>, Dacia Meca
nica Orăștle — Minerul Paroșenl 
(0—4), Politehnica Timișoara — 
Minerul Cavnic (0—4), Armătura 
Zalău — F.C. Maramureș Baia 
Mare (0—5), Mureșul Deva — 
Unic Satu Mare (2—l), Aurul Brad
— C.S.M. Reșița (0-2).

1. „POLI* T1M. St 12 10 1 74-36 44
2. F.C. Maram. 32 17 t 7 44'24 4?
3. F.C. Bihor •) 32 12 B S 5B-14 42
4. GI. Bistrița 32 ÎS 5 12 46-39 35
5. Min. Paroș. 32 13 3 tl 33-37 34
6. Armătura 32 14 S 12 45-44 34
7. C.S.M. Reșița 32 14 5 13 42-36 33
8. Unio S.M. 32 14 S 13 39-42 33
9. C.S. U.T.A. 32 14 S 13 43-48 33

10. Strungul 32 12 7 13 35-41 31
11. CIL Sighet 32 12 4 14 45-51 30
12. Met. Bocșa 32 13 4 15 41-48 30
ÎL Olimpia S.M. 32 11 8 13 38-51 30
14. Dacia 32 13 3 14 50-54 29
15. Aurul Brad 32 11 4 15 46-54 28
16. Mureșul 32 10 3 19 28-70 23
17. Min. cavnic 32 s 2 21 41-59 20

18. Steaua CFR 32 4 8 18 29-51 20

•) Echipă penalizată cu trei 
puncte.



PE PISTELE DE ATLETISM
O Al 7-lea record al lui Joe Dial £ Gunthor șî 

Gansky către supremația mondială la greutate și, res
pectiv, la disc femei

TREI VICIORII
Ut CANOrOARtlOR ROMÂNE 

LA REGALA GRONAW
BERLIN, 21 (Agcrpres). — 

în prima zi a „Regatei Grii- 
nau‘“ la canotaj, în concursul 
feminin proba de schit 8 plus 
1 a fost cîștigată de echipajul 
României — cu timpul de 
5:58,10. urmat de R. D. Ger
mană — 6:04,55. Alte două vic
torii pentru culorile sportive 
românești au fost obținute în 
probele de schif 4 plus 1 și 
schit dublu fără cîrmaci.

La schif simplu, pe primul 
Ioc s-a clasat Martina Schroe- 
ter (R.D.G.) 7:26.67, urmată
de Marioara Popescu (Româ
nia) 7:36,21 și Irina Krudor- 
subova (U.R.S.S.) — 7:42,16.

ACTUALITATEA LA TENIS

NOUA ZEELANDĂ A CÎȘTIGAT 
PRIMA CUPĂ MONDIALĂ LA RUGBY

AUCKLAND. Prima Cupă 
Mondială din istoria rugbyului 
s-a încheiat sîmbătă, în Noua 
Zeelandă, cu victoria reprezen
tativei gazdelor, o victorie 
scontată, avînd în vedere va
loarea deosebită a rugbyului 
practicat în această țară, a că
rei reprezentativă „AU Blacks" 
este, indubitabil, cea mai bună 
formație din lume.

în prezența a 48 000 de spec
tatori. capacitatea maximă a 
stadionului din Auckland. No
ua Zeelandă a depășit Franța 
cu 29—9 (9—0), la capătul unei 
fiartide de ridicat nivel tehnic, 
nvingătorii au realizat trei 

încercări, iar francezii doar 
una, în chiar ultimele secunde 

ale meciului. Pe locul trei s-a 
clasat echipa Țării Galilor, ca
re a întrecut Australia, la 
Wellington, cu 22—21 (13—15).

SELECȚIONATA EUROPEI - 
GRECIA 109-101, LA BASCHET

ATENA, 21 (Agerpres). — 
într-un meci demonstrativ de 
baschet masculin, disputat la 
Salonic, „Selecționata Euro
pei" a întrecut cu scorul de 
109—101 (53—47) reprezentativa 
Greciei, proaspăta campioană 
europeană. Principalii realiza
tori ai partidei au fost: Galiș 
(47 de puncte înscrise pentru 
gazde) șl Drazcn Petrovici (din 
Selecționata europeană, cu 23 
de puncte marcate).

NORMAN. In această locali
tate din Oklahoma, recordmanul 
american Joe Dial a sărit, sim- 
bătă, 5,96 m la prăjină, reallzînd 
cel de al șaptelea record al său. 
în continuare el a efectuat două 
încercări la 6,02 m...

LUDENSCHEID. Meciul patru
later, bărbați și femei, a luat 
sfirșlt eu următorul bilanț : 
1. K.F.G. 433 p, 2. Ungaria 303 p, 
3. Elveția 243 p șl 4. Suedia 
229 p. intre rezultatele indivi
duale cele mal bune au fost cele 
realizate de Werner Gunthor (E) 
22.43 m la greutate — record na
țional. la 21 cm de recordul 
lumii, și narald Schmidt (R.F.G.) 
48,61 S la 400 mg.

FURTH. în cadrul unul con
curs, Claudia Zackzwiecz, cu 12.81 
pe 100 mg, a înregistrat un nou 
record al R.F.G.

REIMS. Recordmanul american 
Jimmy Howa l-a întrecut pe 
recordmanul mondial Igor paklin, 
la săritura în înălțime. El au să
rit 2,32 m și, respectiv, 2,29 m.

PORTSMOUTH. In meciul din
tre echipele masculine ale Marii 
Britanii, Cehoslovaciei și Italiei, 
cele trei formații au realizat 
177 p, 136 p și 101 p. Englezul 
Linford Christie a alergat 100 m 
in 10,16. La milă a cîștigat Steve 

Crabb (Marea Brltanie) în 3.58,27 
(Steve Ovett a terminat al cinci
lea în 4:00,72). La triplu, cehoslo
vacul Ivo Slaner a reușit 17,08 m.

Totodată a avut loc și meciul 
feminin : Anglia (46,5 p). Bulga
ria (34,5 p) și Cehoslovacia (28 p). 
Recordmana lumii Fatima Whit
bread (A) a aruncat sulița la 
73,32 m, iar Ginka Zagorceva (B) 
a învins pe 100 mg. cu 12,69 s.

KARL MARX-STADT. campi
oana europeană Diane Sachse- 
Gansky a realizat un nou record 
al R.D.G. la aruncarea discului, 
cu 74,08 m (recordul lumii apar
ține din 1984 cehoslovacei Zdenka 
Silhava, cu 74,56 m). In același 
concurs, echipele de 4X100 m ale 
R.D.G. au înregistrat 38,38 la 
bărbați si 41,79 la femei.

ATENA. Canadianul Ben John
son a cîștigat 100 m în 10,07, ur
mat de cubanezul Andres Simon 
(10,24).

VIENA. Pe stadionul de la 
Schwechat, tînărul săritor cuba
nez Javier Sotomayor a obținut 
cu 2,37 m un nou record național 
la înălțime. Compatriotul său 
Jaime Jefferson a sărit 8.24 m în 
lungime, canadianul Mark McKoy 
a parcurs 110 mg în 13,54. iar 
tînăra aruncătoare Silke Renk 
(R.D.G.) a realizat 64,36 m la 
suliță.

• Astăzi încep la Londra în
trecerile tradiționalului turneu 
internațional de tenis, de la 
Wimbledon, un adevărat Cam
pionat Mondial pe iarbă.

TURNEUL DE SAH DIN POLONIA
7

VARȘOVIA (Agerpres). — 
Partidele disputate în cea de-a 
8-a rundă a Turneului inter
național feminin de șah de la 
Piotrkow Tribunalski (Polonia) 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Wiese — Bădulescu 
1—0 ; Hoffmann — Marina Po- 
gorevici-Makropoulos 0—1 ;
Lelciuk — Liu Silan remiză ; 
Semenova — Nesterova 1—0 ; 
Lechner — Szmacinska 0—1; 
Chao Lan — Ialoveț 1—0.

In clasament conduce Lidia 
Semenova (U.R.S.S.) 7 p, ur
mată de Wiese (Polonia) 5.5 p, 
Kakzmarek (Polonia) 5 p (1), 
Bădulescu și Marina Pogore- 
vlci-Makropoulos (România) 
cite 5 p, Hoffmann (R.D.G.) 
4,5 p etc.

• în turneul feminin de la 
Eastbourne, principala favorită 
a competiției. Martina Navrati
lova (30 ani), a fost întrecută 
de tînăra tenismană cehoslova
că Helena Sukova (22 ani), cu
7— 6, 6—3. Reamintim că Na
vratilova deține primul loc pe 
tabloul de concurs de la Wim
bledon. în semifinale, Sukova 
a întrecut-o pe Chris Evert, cu 
4—6, 6—4. 8—6.
• în optimile de finală ale 

turneului internațional de te
nis de ia Bristol, francezul 
Henri Leconte l-a eliminat cu
8— 3, 7—5 pe englezul Andrew
Castle, olandezul Michiel Scha
pers a dispus cu 6—1, 6—4 de 
indianul Vijay Amritraj, iar 
americanul Ben Testerman l-a 
întrecut cu 7—6, 7—6 pe nige
rianul Nduka Odizor. Rezulta
te din sferturi : Eric Jelen — 
Eric Vinogradsky 6—4, 6—4,
Kelly Evernden — Eddie Ed
wards 3—6, 6—3. 6—4, Leconte 
— Schapers 6—7. 7—6, 5—7,
Tim Wilkison — Testerman 
6—7, 6—2. 6—2.

CĂMATARU A TRECUT IN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI GOLGETERILOR DIN EUROPA
în urma etapelor de ieri și de sîmbătă clasamentul golgeteri- 

lor campionatelor din Europa se prezintă astfel : Rodion Că- 
mătaru (Dinamo București) 41 g ; Anton Polster (F.C. Austria 
Vlena) 38 g ; Sirakov (Vitoșa Sofia) 36 g ; McClalr (Celtic Glas
gow) 35 g ; Hugo Sanchez 33 g (rezultatul dintre Real Madrid 
— unde joacă Sanchez — cu Espanol Barcelona nu ne-a sosit 
pînă la închiderea ediției), McCoist (Glasgow Rangers), Allen 
(Totttenham) și Aleksandrov (Slavia Sofia), toți cu eîte 33 g.

în afară de Cămătaru. Polster șl Sanchez care mai au o etapă, 
toți ceilalți au terminat campionatul.

SANCȚIUNI DICTATE DE
U.E.F.A.

Comisia de disciplină a 
U.E.F.A. a luat măsuri drastice 
împotriva unor echipe care n-au 
respectat regulamentul in ceea ce 
privește limita de vîrstă a jucă
torilor. Astfel, Comisia de control 
a forului european a constatat că 
la recentul turneu final al C.E. 
de juniori n (sub 16 ani) desîă-

TURNEUL FINAL DE RUGBY
(Urmare din pag I)

număra pe 
intîi : min. 
la Popescu, 
vistului pe 
60 metri, ei __ . _______
să încerce schimbare de direc
ție ; min 13 și 16, tentative de 
drop, mai intîi Codoi, apoi 
Alexandru ; min. 23, 31. 32, 38. 
lovituri de pedeapsă în favoa
rea Stelei, a doua executată 
de Codoi, celelalte de ALE
XANDRU, care a transforma- 
t-o pe ultima, de la circa 28 m 
lateral stînga (un arbitru de 
margine, Gh. Huștiu. a ridicat 
mediat fanionul, celălalt. I. 
Vasilică, după cîteva momente): 
min. 40. Toader a „urcat" ame
nințător spre butul advers.

Jocul a fost mai deschis în 
oartea a doua. Un atac viguros 
al dlnamoviștilor. cu Lungu în 
rol de protagonist (min. 41). Re
plică imediată Murariu — Flo- 
rca — Alexandru, ultimul în- 
cereînd, fără succes, dropul, 
ipoi pătrundere impetuoasă Da
vid, minge la Alexandru, ca
re e blocat in extremis. Alte 
i'aze sînt începute bine (Tofan, 
David, Munteanu, Rădulescu), 
Iară continuare inspirată însă, 
locventă fiind acțiunea din 

min 48, cînd Alexandru a prefe
rat o pătrundere individuală în 
toc să folosească avantajul supra- 
rumeric al formației sale 
'amo a avut cinci minute 
Presiune, după ce Lungu a 
in „start lansat", balonul

degete în repriza 
16, pase iuți pînă 
cursă a dinamo- 
aripă. dar. după 
s-a oprit, preferind

— Pașcu, Gh. Ion, C. 
ghe ; STEAUA : Codoi 
zaru, David, Ignat, 
Alexandru, Coman 
Rădulcscu, Murariu 
stantin, Moțoc, 
Munteanu. Leonte.

ȘTIINȚA CEMIN 
RE — R. C. GRIVIȚA ROȘIE 

13—10 (13—6).
Gazdele s-au impus in prima 

parte, cînd au jucat mai bine 
în ambele compartimente. în 
min. 8, la o fază Seceleanu — 
Cantea — ȘUGAR ultimul reu
șește să înscrie eseu : 4—0. 
Prin două lovituri de pedeapsă 
(min. 13 și 24), T. RADU în
toarce rezultatul : 4—6. Dar 
peste două minute V. ION în
scrie din l.p., iar ȘUGAR’ mar
chează în min. 30, al doilea e-

Gheor- 
- Văr- 

Hodorcă — 
— Florca, 
— L. Con- 

Duniitrescu.

BAIA MA-

seu, transformat de V. ION : 
13—6. După pauză, oaspeții do
mină, CALAFETEANU reali- 
zînd un eseu de toată frumu
sețea (min. 50), la care T. Ra
du ratează transformarea, cum 
va rata și dropul din min. 73. 
Arbitrul S. Marin, ajutat 
margine de C. Udrea si 
Soare, a condus echipele — ȘTI
INȚA CEMIN : Cioplan — 
Pascale, Istrate, Fulina, V. Ion 
— Cantea, Seceleanu — Sugar, 
Nistor (Ebu), Predescu — Ște- 
fiuc, Pujină — Melniciuc, N. 
Gheorghe, Csoma ; GRIVIȚA 
ROȘIE : Tudose — Calafeteanu, 
Petre, Nicolae, Chirigiu — T. 
Radu, Neaga — Gurămnre, 
Moraru, Cîrcci — Stroe, Di- 
nescu — A. Ion, Pasachc. 
Bălan. (A. CRIȘAN, coresp.).

în clasament : 1. STEAUA 11 
p, 2. Știința CEMIN 8 p, 3. 
Grivița 7 p, 4. Dinamo 6 p.

la 
P.

șurat în Franța echipa Italiei 
(ctștigătoarea titlului) a folosit 
mal mulți jucători care au depă
șit limita de vîrstă admisă. Ast
fel, reprezentativa Italiei a pier
dut toate meciurile cu 3—0 șl, 
deci, nu mal poate lua startul la 
C.M. de juniori n din Iulie, pro
gramat în Canada. Titlul de cam
pioană europeană a revenit astfel 
echipei U.R.S.S. în privința par
ticipării la C.M., în afara forma
ției sovietice, s-au mai calificat 
Franța șl învingătoarea din me
ciul de baraj R.F.G. — Turcia.

A doua sancțiune dictată de 
U.E.F.A. a fost anularea rezul
tatului meciului dintre Irlanda șl 
Belgia (1—1) din C.E. de tineret 
(sub 21 de ani). Intrucît belgienii 
au folosit 3 jucători care au de
pășit vîrstă (în loc de doi cît este 
admis), rezultatul a fost omolo
gat cu scorul de 3—0 în favoarea 
Irlandezilor.

CAMPIONATE
AUSTRIA. în penultima etapă, 

cele două echipe fruntașe, F.C. 
Austria și Rapid Vlena, au obți
nut noi victorii. Lidera F.C. Aus
tria a dispus cu 5—0 de F.C. Ti
rol (au înscris Polster, Drabits 2 
șl Nyilasi 2). iar Rapid a învins 
pe Admira Wacker cu 1—0 (a

marcat Kranjcar). Astfel înaintea 
ultimei etape, Austria are 51 p, 
urmată de Rapid cu 50 p. In ul
tima rundă F.C Austria joacă 
însă în deplasare la Graz, Iar Ra
pid, acasă Alte rezultate din tur
neul final : L.A.S.K. — Voest 
Llnz o—2. Wiener Sportclub — 
Sturm Graz 8—1 (Krankl a Înscria 
5 goluri șl ocupă locul secund în 
clasamentul golgeterilor austrieci, 
cu 20 g, după Polster 38 g).

U.R.S.S. (et. 14), Ț.s.K.A. Mos
cova — Lancluti 0—0 1. Dinamo 
Moscova — Dinamo Tbilisi 0—1 !, 
Alma Ata — Harkov 1—0, Dinamo 
Kiev — Vilnius 3—1, Dniepr — 
Erevan 3—1, Donetk — Baku 1—0, 
Zenit Leningrad — Torpedo Mos
cova 3—1, Dinamo Minsk — Spar
tak Moscova 0—0 In clasament : 
Spartak Moscova 20 p. Torpedo 
Moscova 18 p Dinamo Minsk 
17 p.

CEHOSLOVACIA (et. 30 — ul
tima). Titlul a fost cîștigat de 
Sparta Praga — 42 p, urmată de 
T.E. Vitkovlce — 37 p și Bohe
mians Praga — 35 p. Rezultate 
înregistrate In ultima etapă : Bo
hemians Praga — Spartak Tmava 
3—2 ; T.E. Vitkorică» — Olomouc 
3—0 ; Dunajska Strode — Banik 
Ostrava 1—2 ; Sparta Praga — 
Plastlka Nitra 5—0; Tatran Pre- 
șov — Skoda Plsen 3—1 ; Z.V.L. 
Jilina — Dukla Praga 3—3 ; 
Cheb — Slavia Praga 1—0.

ALTE ȘTIRI
• „Cupa Amerlcii de Sud“ se 

va desfășura începînd de la 27 
iunie în orașele argentinlene Bue
nos Aires, Cordoba și Rosario, 
cu participarea selecționatelor a 
10 țări : Uruguay (deținătoarea 
titlului), Peru, Ecuador, Brazilia, 
Chile, Venezuela, Paraguay, Co
lumbia, Bolivia și Argentina.
• La Santiago de Chile, în meci 

pentru „Cupa Llbertadores" echi
pa locală Colo-Colo și formația 
braziliană Sao-Paulo au ter
minat la egalitate : 2—2 (1—1).
• Așa cum era de așteptat. 

Hamburger S.V. a cîștigat finala 
Cupei R.F. Germania. învtagînd 
în partida decisivă, dar nu fără 
emoții, cu 3—1 (1—1) echipa din 
liga secundă Kickers Stuttgart.

UTILĂ VERIFICARE ÎNAINTEA C. E
(Urmare din pay- 1)

DI- 
de 

luat 
... „„ ___  . _ ___ a

irculat rapid pe la Paraschiv, 
Popcscu, Vcreș, acesta din ur
nă fiind scos cu greutate în 
margine. în min. 79. Răducanu 
i vrut să paseze, mingea a 
ost Interceptată de HODORCA
- cursă decisă spre eseu a a- 
estuia. A transformat ALE
XANDRU. stabilind rezultatul 
■ral : 9—0 pentru Steaua.
Arbitrul Fl. Dudu a condus, 

o general. autoritar forma- 
ile — DINAMO: Toader — 

■opescu, Lungu. Tofan. Aldea
- Podărescu (Tutunea), Paras- 
•hiv — Doja. Răducanu, Zafi- 
■scu (Tufă) — Caragea, Vereș

au oferit în acest an 
mente mai echilibrate, 
trebuind să apeleze — ... ... 
bele cazuri — la meciaveraj și, 
chiar, la punctaveraj, pentru 
a stabili Ierarhiile, după cum 
nu au lipsit nici seturile pre
lungite, chiar pînă la 32—30... 
Trebuie să precizăm însă 
evoluția generală a fost . . 
dent marcată, în ambele con
cursuri, de oboseala (mai ales 
psihică) acumulată în eforturile 
sfîrșitului de an școlar, dar. în 
ce ne privește, credem că sînt 
și alte cauze, ținînd de modul 
de pregătire, de concepția de 
joc imprimată cadeților.

Trebuie precizat însă că ini
țiativa organizatorilor buzoieni, 
ca de obicei gazde bune ale 
tenisului de masă, de a oferi 
anual un prilej de confruntare 
și verificare a cadeților de 
13—14 ani înaintea „europene
lor" de juniori și cădeți. se 
dovedește de o reală utilitate. 

CLASAMENTE — fete : 1. Marla 
Cocoș 26 p ; 2. Adriana Năstase 
25 p (ambele Juventus MrLMC

clasa- 
juriul 

in am-

că 
evi-

București) ; 3. Iulia Rișca.) u (Hi
drotehnica CSM-CSȘ Buzău) 23 p; 
4. Eniko Horvath 22 p ; 5. Emese 
Szabo 21 p ; 6. Klara Vitos 21 p;
7. ștefania Marton 20 p (toate 
Eternii Oradea) ; 8. Aura Vlaicu 
(Hidrotehnica CSM-CSȘ Buzău)
20 p ; 9 Ionela Copaci (Metalul 
CSȘ Rm. vîlcea) 18 p : 10. Delia 
Toderean 16 p : II. Ofelia Trlfan 
16 p (ambele Hidrotehnica CSM- 
CSȘ Buzău) ; 12. Simona otavă
16 p ; 13. Anca Otavă 15 p (am
bele C.S. Arad) ; 14. Luminița
șerban (Hidrotehnica CSM-CSȘ 
Buzău) 14 p ; băieți : 1. Marius 
PIciu 25 p ; 2. Marius Bărăgan 
24 p (ambii Universitatea ASA 
Craiova) ; 3. Cristian Țol (Pionie
rul Craiova) 23 p ; 4. Vasile Căluș 
(CSȘ sticla Bistrița) 23 p ; 5. Mir
cea Vitan (Universitatea ASA Cra
iova) 22 p ; 6. Cătălin Teodorescu 
(Știința CSȘ 2 IJPTPȘ Constanța)
21 p ; 7. Emanuel Oprea (Hidro
tehnica CSM-CSȘ Buzău) 19 p ;
8. Ioan Chindriș (CSM Cluj-Napo.
ca) 18 p ; 10. Marius Torente
(CSS Sticla Bistrița) 18 p ; 11. 
Sabin Sîrb (CSM Cluj-Napoca)
17 o ; 12. iulian Popescu (Știința 
CSȘ 2 IJPTPS Constanța) 16 p ; 
13. Alpar Dies (CSM Cluj-Naooca) 
16 n : 14. Gabriel Sava (Hidro
tehnica CSM-CSȘ Buzău) 13 p.

AUTOMOBILISM * Concursul 
de la Portland (S.U.A.). conttnd 
pentru Campionatul formulei 
„Indy“. a revenit pilotului ame
rican Bobby Rahal, care a con
curat pe o mașină ,,Lola“. Pe 
locul secund s-a situat coechipie
rul său Michael Andretti 
(„March").

CICLISM • Turul Suediei s-a 
încheiat, la Stockholm, cu vic
toria rutierului olandez Gerrie 
Knetemann. urmat în clasamen
tul general — la 1:19 — de polone
zul Andrzej Mierzejewski. Ultima 
etapă a cursei, disputată pe tra
seul Nykoeping -r Stockholm, a 
revenit olandezului Van Poppel. 
înregistrat pe distanta de 147 km 
cu timpul de 4.01:52. • Etapa a 
doua a Turului Elveției a revenit 
rutierului olandez Steven Rooks 
care l-a întrecut la sprint pe 
portughezul Acacio da Silva — 
ambii fiind înregistrat! Pe dis
tanța de 178,500 km cu 4.39:16. în 
clasamentul general pe primul loc 
a trecut Acacio da Silva, urmat 
la numai o secundă de belgianul 
Marc Sergeant. • Etapa a 7-a a 
Turului Iugoslaviei, disputată pe 
traseul Nova Gorița — Kranjska 
Gora (117 km), cu escaladarea 
muntelui Vlrșet (1611 m>. a re
venit rutierului iugoslav Gorazd 
Penko în 3.20:04. In clasamentul 
general pe primul loo a trecut 
Jensch (R.D.G.). urmat de ceho
slovacul Kozarek — la 17 s. 
°e echipe conduce R. D. Ger
mană. urmată de Iugoslavia — 
la 7:44. Olanda — la 9:28. Polo
nia — la 12:04.

ÎNOT • In penultima z.l a 
campionatelor R. D. Germane, ce 
se desfășoară la Erfurt. Katrin

Zimmermann a terminat învingă
toare în proba de 100 m spate, 
cu 1:02.49, Iar Astrid Strauss a 
ocupat primul loc Ia 400 m liber 
în 4:08,68. Proba masculină de 
100 m liber a revenit Iul Dirk 
Richter, cronometrat eu timpul 
de 50,41.

șah • Turneul de la Liubljana 
s-a încheiat cu doi cîștigători : 
maeștrii Iugoslavi I. Sokolov și 
M. Benes — cu cite 9,5 p din 13 
posibile, urmați de Csom s p, 
Vera și Dlzdar — cîte 7.5 p ete. 
în ultima rundă Sokolov a remi
zat eu Psahis sl Hulak cu Beneș.

TENIS DE MASA • Concursul 
desfășurat în localitatea vest-ger- 
mană Frledrischsdorf a fost cîș
tigat de campionul polonez An
drzej Grubba. care l-a întrecut, 
în finală cu 2—1 (16. —19, 21)
pe Liang Geliang (R. P. Chine
ză). în semifinale. Grubba l-a e- 
liminat cu 2—0 (18. 12) pe iugo
slavul Zoran Kalinlcl. iar Liang 
Geliang a dispus cu 2—1 (—16,
17 12) de indianul Kanlesh Meh
ta.

VOLEI • Echipa masculină a 
Cehoslovaciei și-a început turneul 
în R. P. Chineză jucînd la Hen- 
gyang cu selecționata țării gazdă. 
Voleibaliștii chinezi au obtinut 
victoria cu scorul de 3—1 (10. 6. 
—11. 6). • Turneul masculin de 
la Havana s-a încheiat cu victo
ria echipei Cubei, care în meciul 
decisiv a întrecut cu scorul de 
3—2 selecționata S.U.A In tur
neul feminin echipa S.U.A. a 
întrecut eu 3—0 selecționata Ca
nadei. Invlngînd formația Insule
lor Virgine (3—0). reprezentativa 
Cubei s-a calificat pentru finală, 
în care va juca cu S.U.A.
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