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„Cupa României" la handbal

MUREȘUL ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ A CUCERII TROFEUL
• In acest an, mureșencele au realizat eventul campionat-Cupă • In prima man
șă a finalei masculine, dinamoviștii bucureșteni și-au asigurat un avantaj de 6 

goluri pentru partida retur
șâ a finalei masculine,

Ieri 6-a încheiat a XI-a e- 
diție a „Cupei României" la 
handbal fejpinin. La capă
tul unei evoluții de excepție. 
Mureșul Electromureș Tg. 
Mureș a 
doua 
feul. 
întrecerea
TROMUREȘ TG. 
Știința Bacău. 
Rm. Vîlcea,

Electromureș 
cîștigat pentru a 

oară consecutiv tro- 
Clasamentul final în 

feminină arată 
MUREȘUL ELEC- 

MUREȘ. 2.
3. Chimistul 

4. TEROM Iași.

5. Rulmentul Brașov, 6. Hi
drotehnica Constanța. 7. Oțe
lul Galați. 8. Rapid Bucu
rești.

In
(ediția a IX-a). „i 
niei" 
dimineața, 
finalei.
Dinamo 
tehnica 
ca manșa decisivă pentru ciș- 
tigarea trofeului să aibă loc

întrecerea masculină 
.Cupa Româ- 

a programat, duminică 
prima manșă a 

în care s-au întilnit 
București șl Poli- 
Timișoara. urmînd

Miercuri, meciul «micul de lolbal Olanda-România

joia viitoare, la Timișoara. 
Se cunosc ocupantele locu
rilor 3—6 : 3. Steaua (scor 
general 61—51 cu Dinamo Bra
sov). 4. Dinamo Brașov, 
H. C. Minaur 
(scor general_ 
ni verși ta tea 
ni ve roi ta tea 
tru locurile 
meciul-tur 
dispus cu 
Săvinești). 
urmînd să

Relatări 
partidelor

. 4. 
C.

5. 
Mare 

cu U- 
8. U- 

Pen-

Baia
65—49

Craiova), 
Craiova.

7—8 a avut loc 
(Dacia Pitești a 

28—27 de Relonul 
manșa decisivă 

se dispute joi.
de la desfășurarea

ULTIMA REPETIȚIE: 4-2 CD RAPID
FEMININ

TG. MUREȘ, 29 (prin tele
fon). Manșa a doua a finalei 
„Cupei României" la hand
bal feminin, ediția a Xl-a, 
desfășurată în condiții 
ganizatorice excelente.

or-
ÎSi

® „Tricolorii" pleacă
In „vedeta" cuplajului de 

sîmbătă. Lotul A a intîlnit pe 
Rapid. A fost un meci antre 
nant, viguros, în care am re 
marcat atît buna evoluție a u- 
nor jucători ca Lăcătuș. Ando
ne. Iovan și Cămătarii, cit si

Amsterdamastăzi spre
LĂCĂTUȘ 
fi pus în cursă de... Geolgău.

A fost o partidă cu destule 
momente frumoase, gustate de 
public. Schimbările efectuate 
după pauză nu au afectat jocul 
„tricolorilor", care s-au .găsit"

(mln. 87), care va

Lăcătuș înscrie al patrulea gol
D. NEAGU

tricolorilor
Foto: Aurel

replica frumoasă a Rapidului, 
excelent condus — din teren I 
— de Dumitru, în foarte bună 
dispoziție de joc la 38 de ani 
și jumătate.

Scorul a fost deschis de., fe
roviari, prin ILIE LUCIAN 
(min. 2), care a „șerpuit" cu o 
anume ușurință. „Tricolotii" au 
egalat în min. 15, prin CAMA- 
TARU, la o ingenioasă pasă „la 
întîlnire" trimisă de Lăcătuș, 
foarte sensibil la jocul colectiv 
în această partidă amicală cu 
Rapid. în min. 32, ANDONE 
va aduce conducerea, înscriind 
imparabil, cu stîngul, la o cen
trare a aceluiași Lăcătuș. „Tri 
colorii" se vor detașa în min. 
67, prin golul marcat de GEOL
GĂU. care a valorificat o sur
prinzătoare pasă a lui Sabău. 
Rapid. încurajat de tradiționala 
sa „galerie", va reduce scorul 
în min. 78, prin TANASE, pen
tru ca Lotul A să refacă apoi, 
diferența de două goluri, prin

în fața uneibine
nu le-a lăsat prea 
mente de relaxare.

A condus arbitrul 
cu formațiile :

LOTUL a :

apărări ce 
multe mo-

Dan Petrcs-
Lung (min. 46 

Moraru) — Iovan (min. 46 Lu
pescul, Bumbescu (min. 46 I. 
Varga). Andone, Rotarii: — 
Rednic, Sabău, Klein (min. 46 
Mateuț), Hagi — Lăcătuș, Că
mătarii (min. 46 Geolgău).

RAPID : Toader — Marinescu. 
Matei, Rada, Bacoș — Drăghici,

Dumitru, Cîrstea — 
(min. 42 M. Stoica), I. Lu- 
(După pauză au mai evo- 

Mustățea, Tănase și Nica).
★

cursul după-amiezii de

Șt. Popa,
Țîră 
cian.
luat

în
ieri, Lotul A a mai făcut un an
trenament. Cei 18 jucători, care 
urmează să plece astăzi în O- 
landa, vor fi cunoscuți în 
cursul acestei dimineți.

loan CH1RILĂ

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

ATENA, 29 (Agerpres). La Campio
natele Mondiale și Europene de hal
tere pentru juniori, de la Atena, spor
tivul român Constantin Udrea a avut 
o comportare remarcabilă la categoria 
grea (110 
de argint, 
alte trei 
halterofil 
secund
387,5 kg, înaintea lui Mitchatik (R. D. 
Germană) — 365 kg. fiind precedat 
de bulgarul Sterev cu 435 kg. La 
„smuls". C. Udrea a reușit 170 kg. iar 
la „aruncat" 217,5 kg (racord națio
nal). Primul loc a fost ocupat în toa
te cele trei clasamente de Sterev — 
435 kg (196,5 kg — nou record mon
dial de juniori la „smuls", dar in con
curs rezultatul său a fost de 195 kg 
și 240 kg la „aruncat"). La cat. 100 kg. 
victoriile au revenit halterofilului sovietic Olop — 377,5 kg (167,5; 
210 kg).

Sportivii români au încheiat aceste competiții cu un frumos bi
lanț : 8 medalii de aur. 9 de argint și una de bronz !

kg), cucerind șase medalii 
trei în ierarhia mondială și 
în cea europeană. Tînărul 
român s-a situat pe locul 
totalul celor două stiluri, cu

in „Cupa Prietenia" la automobilism

ECHIPA ROMÂNIEI Șl NICU GRIGORAȘ
PRINTRE FRUNTAȘI LA GRUPA A

REȘIȚA, 29 (prin telefon). 
Cel mai mare concurs de auto
mobilism viteză pe circuit găz
duit in acest an de țara noas
tră, este vorba despre „Cupa 
Prietenia", s-a disputat dumi
nică, în localitate, bucurîndu-se 
de participarea unor piloți de 
recunoscută valoare din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D, Germa
nă, Ungaria, Uniunea Sovietică 
și, bineînțeles, România. Totul 
a purtat amprenta unei com
petiții de înaltă ținută, înce- 
pînd cu organizarea ireproșabi
lă la toate capitolele și culmi-

nind cu spectacolul sportiv pro- 
priu-zis. Fără a uita să amin
tim, pe acest... circuit, și de a- 
portul deosebit de prețios al 
publicului local, care s-a dove
dit foarte disciplinat (ceea ce, 
la urma urmei, înseamnă a fi 
un bun cunoscător al automo
bilismului), și de o pilduitoare 
sportivitate: la finele întrecerii, 
ultimul clasat era aplaudat cu

Sorin SATMARI

(Continuare tn pag a 1-a)

S-a încheiat „Cupa Federației14 la baschet masculin

SELECȚIONATA ROMÂNIEI PE PRIMUL LOC
CONSTANȚA, 29 (prin tele

fon). Ediția a 12-a a Turneului 
internațional de baschet mas
culin dotat cu „Cupa Federați
ei" a fost cîștigată de reprezen
tativa României, neînvinsă in 
cele cinci meciuri susținute 
Clasament final: 1. România 
10 p, 2. Levski-Spartak Sofia 
9 p, 3. Spolem Lodz 8 p. 4. 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București 7 p, 
5. R.D. Germană 6 p. 6. Farul 
C.S.Ș. 1 Constanța 5 pi

Selecționata țării noastre a 
repurtat în ultimele două zile 
tot atîtea victorii catego-lce: 
sîmbătă 82—62 (55—32) cu Spo
lem, duminică 73—42 (47—20)
cu echipa R.D. Germane, 
ambele partide, antrenorii

folosit cu predilecție jucătorii 
tineri. Referitor la întîlnirea de 
duminică, trebuie menționat că 
lotul român obținuse în minu
tul 9 un avans de 10 puncte, 
datorită apărării agresive, a- 
tacurilor rapide și eficiente. Au 
înscris ; Sinevici 18, Șarlă 10, 
Niculescu 8, Ardelean 8, Mos- 
calu 8, Vinereanu 7, Hălmăgea- 
nu 9, Bota 2, Cristescu 3; coș- 
geterii oaspeților: Sel 14,
Schiff 9, Bechier 8. Arbitri: M. 
Cămpeanu — E. Poenaru

tehnica spolem 
(42—26), Levski- 
R. D. Germană 

După o primă 
echilibrat, bas- 

i des- 
I.C.E.D.

Tn 
au

Alte
Spartak 
(44—28). 
bucureștenii și-au apărat șansa 
în fața unor adversari superi-

rezultate : Levski-
— I.C.E.D. 84—70 
Meci dirz, în care

ori ca talie și 
— Farul 83—60 
Spartak — 
99—64 (43—36). 
repriză de joc 
chetbaliștii bulgari s-au 
prins net. Farul — I 
89—93 (46—42). Constănțenii au 
făcut un meci bun și au con
dus pînă în min. 30 (65—63), 
dar eliminarea lui V. Băiccanu 
nu le-a mai permis în continu
are să abordeze partida cu ace
eași eficiență de pînă atunci. 
Tn general, a fost o întrecere 
viu disputată, cu multe 
spectaculoase 
ponenții ambelor echipe.

faze
create de com-

Cornel POPA-roresp.

RUGBYȘTII BĂIMĂRENI (11-6 cu Steaua) IȘI CONSOLIDEAZĂ LOCOL SECOND
Ieri s-au disputat meciu

rile celei de a 19-a etape in 
primul eșalon valoric al ruv- 
byului :

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — STEAUA 11—6 (7—3). 
BAIA MARE, 
fon). Mare a 
spectatorilor 
circa 3 000 — 
al arbitrului, 
victoria culorilor locale, 
la fel de „mare" a fost si me
ciul. care a opus primele două 
clasate. S-a jucat aproape tot 
timpul sub apăsarea mizei 
și acest lucru s-a răsfrînt a- 
supra evoluției celor două 
fruntașe actuale ale rugbyu- 
lui nostru.' care au greșit

29 (prin tele- 
fost entuziasmul 
băimăreni — 

la ultimul fluier 
care consfințea 

Nu

desea, 
cursive
pe < 
mîini.
că cei 34 de 
in teren (cite 
parte) nu s-au 
făcut eforturi 
tine ciști g de

taze’e cu 
putîndu-se 

degetele unei 
Ceea ce nu 

rugbyști intrați 
17 de fiecare 

dăruit și nu au 
pentru a ob- 

cauză. Local

adevărat 
număra 
singure 

înseamnă

dorința de a ziștiga a gazde
lor au compensat acest hai di- 

Steaua a prezentai o 
Murariu 

.piese 
s-a re- 
iocului. 
impor-

cap, 
garnitură 
Munteanu 
grele" și 
simțit în

Cîteva 
ta n te.

tară 
si Codoi 

acest lucru 
organizarea 
faze mai 

începe

FINALE DISPUTATE SI DE BUN NIVEL TEHNIC ALE BOXERILOR JUNIORI
GALAȚI, 29 (prin telefon), tn 

■ultimele două reuniuni, disputate 
la arena Dunărea din localitate, 
au fost stabiliți camolonii națio
nali la juniori șl cîștlgătorii Con
cursului Republican al juniori 
mici ia box. Asa cum era 
așteptat, aceste ultime Inttlndrl 
fost mult mal disputate șl de 
nivel calitativ superior.

Primul cîștigător al centurii 
campion

■ilor 
de 
au 
un

de 
după 

„semlmusoa"
național a fost,

cum se anticipa,
Paraschiv (Rapid Bucu-Petrică

reștl). El a obținut tricoul în ur
ma unei dispute mult mai dificile 
decît se credea, Sorin Dima (Vo
ința Tg. Jiu, fiind un partener de 
întrecere destul de incomod șl

hotărît să-și apere șansele pînă 
la capăt. Mat tehnic șl cu mai 
multă experiență, paraschiv a 
cîștigat clar prima repriză, lovind 
variat din 
în rundul 
dezlănțuit, 
croșeu de
Paraschiv șl acesta a ascultat nu
mărătoarea arbitrului, tn final, 
sportivul din Tg. Jiu n-a mai 
avut suficiente resurse fizice și 
Paraschiv l-a depășit categoric. 
La categoria muscă a devenit 
campion național Cristian Ștefă- 
nescu (C.S.M. Buzău). îm.r-o 
partidă destul de echilibrată, în 
compania clujeanului Gheorghe 
Jlga, boxer cu o bună tehnică,

permanentă mișcare, 
doi, Dima a atacat 

l-a surprins cu un 
dreapta la bărbie ne

dar cu o capacitate de luptă In
ferioară față de adversarul său. 
Un meci așteptat cu mult Interes 
a fost cei al „cocoșilor* Leonard 
Doroftei (Prahova Ploiești) șl 
Lucian Gheorghlță (C.F.R. Timi
șoara), ambii coimponenți al lo
tului național de juniori. Meciul 
a fost plăcut, cu schimburi fru
moase de lovituri. Doroftei a 
punctat mal des și mai variat, 
cîștlgînd la puncte. O finală ase
mănătoare a avut loc șl la

Steaua

Grămada grivițeani a cîștigat balonul, pe care Neaga, presat de
Paraschiv. încearcă să-l transmită „treisferturilor". (Fază din 

meciul R. C. Grivifa Roșie — Dinamo 19—15)
Foto : Eduard ENEA

fost mai hotărîți, mai 
in

Si

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 1-a)

nicii au 
puternici 
donate 
spre sfîrșit mai ales, 
sarea anilor șl-a 
prenta pe înaintarea 
mureseană. cu o medie de 
vlrstă mult mai ridicată de
cât cea a Stelei. Dar decizia.

grămezile 
regrupări.

PUS

or-
desi, 
apă- 
am- 

mara-

bine și 
ocazie : 
terenul 
urmăresc și

în min. 7 are o mare
Rădulescu șut în 

Științei, coechipierii 
Hodorcă recep

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare In pag. 2-3)



DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGĂT, PENTRU A 11-a OARĂ, în campionatul masculin de volei

„CUPA ROMÂNIEI" LA OINĂ
MANGAL1A, 29 (prin tele

fon). Ajunsă la cea de a 23-a 
ediție, „Cupa României" la oi
nă, desfășurată sub genericul 
Daciadei, își derulează de 20 
de ani ultimele secvențe pe 
stadionul „23 August" din loca
litate, care de data aceasta a 
fost o gazdă mai ospitalieră ca 
orieînd. încadrat tn noul pei
saj de blocuri, gazonul terenu
lui de fotbal, împărțit în două 
„dreptunghiuri" de oină, a ofe
rit condiții excelente de joc 
celor 11 finaliste la tradiționa
la competiție a sportului nos
tru național.

Așa cum se anticipa, după 
preliminariile încheiate sîmbă
tă dimineața, in turneu) final 
s-au calificat: Dinamo Bucu
rești (deținătoarea trofeului). 
Combinatul Poligrafic Bucu
rești, A.S.A. Constanța și Ener
gia Rimnicclul (județul Buzău). 
Făcînd uz de întregul lor ar
senal fizic și tehnic, cele 4 pro
tagoniste au furnizat partide 
viu disputate, pe alocuri aspre, 
cu realizări combinatorii deo
sebite. Constituind un ansam
blu bine armonizat în toate 
compartimentele și cu o supe
rioară disciplină de ioc, Dinamo 
București și-a păstrat trofeul

Terminînd competiția neînvinși, 
dinamoviștii au cucerit pentru 
a 11-a oară, din 1976 încoace, 
„Cupa României" rezervată e- 
chipelor de seniori. Iată autorii 
acestei frumoase performante, 
dobîndită în anul celei de a 
40-a aniversări 
Șos. Ștefan cel 
drușcă (8), Gr 
M. Chițu (8), ’ 
Gherguți (5), 
T. Sîrbu (12),
(6), Tr. Perșinaru (7), D. Răsă
rit (10), N. Păsărică (8); rezer
ve : P. Stoian (6), Al. Bobei- 
că și S. Mironiuc (în parante
ze, punctele suplimentare obți
nute de jucători). Antrenori; 
V. Sebe și Gh. Vlase. Se cuvi
ne să subliniem, în mod deose
bit, aportul adus in reprizele 
de la „prinderea mingii" de că
tre căpitanul echipei, N. Păsă
rică (38 puncte, ceea ce înseam
nă 19 adversari loviți), A. 
Gherguți (18 p) și FI. Dincă 
(16 p) din 10 meciuri.

Dacă dinamoviștii s-au 
pus pe toată linia, cu o Singu
ră excepție, cînd au făcut 9—9 
în tur cu Energia Rîmnicelui 
(formație cu sclipiri în joc, dar 
foarte gălăgioasă), celelalte fi
naliste s-au angajat într-o pa-

a clubului din 
Mare : M. An-

Gheorghe (8), 
Dincă (5), A. 
Oancea (6), 

I. Fundăfeanu

im-

sionantă luptă pentru un loc 
pe podium. Foștii campioni, ex
perimentați! oiniști de la C.P. 
București, au trebuit să se în
trebuințeze la maximum pen
tru a-și putea menține locul 
secund în ierarhia finală, ei 
fiind nevoiți chiar să se recu
noască învinși (12—11) în me
ciul retur cu ambițioșii jucă
tori de la A.S.A. Dar, pentru a 
vă face o imagine mai clară 
asupra raportului de forțe e- 
xistent pe teren, iată rezulta
tele înregistrate în turul și re
turul turneului final: Dinamo
— A.S.A. 33—24 și 16-11, E- 
nergia — A.S.A. 16—14 și 20— 
13, C.P. Buc. — Dinamo 12—26 
și 15—20, Energia — C.P. Buc. 
12—25 și 14—15, A.S.A. — C.P. 
Buc. 12—23 și 12—11, Dinamo
— Energia 9—9 și 24—12.

Clasamentul final: 1. Dinamo 
București 17 p, 2. C.P. Buc. 
12 p, 3. A.S.A. Constanța 10 p, 
4. Energia Rîmnicelui 9 p.

Cel mai tehnic jucător a 
declarat C. Popa (A.S.A.), 
cea mai disciplinată echipă 
namo Bacău. Organizarea 
trecerii a fost ireproșabil 
gurată de organele locale
atribuții în activitatea sportivă

fost 
iar 

Di- 
în- 

asi-
cu

Trcrian IOANITESCU

MUREȘUL ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
'.uniiart dm duo i.

merită pe deplin titlul de cel 
mai frumos și mai disputat 
meci al competiției. Pentru a-, 
ceasta ambele finaliste. Mu
reșul Electromurcș Tg. Mu
reș și Știința Bacău, 
norii lor. 
Valentin Pop. 
lexandru 
dreptăți ți 
mai 
jocul din Sala 
din Tg. Mureș 
can" 
sportiv 
pa 
9). 
tru 
în 
feu.

Cum era de așteptat.
ciul a fost dominat în prima 
sa parte de miza deosebită si 
aceasta în detrimentul spec
tacolului. încet încet insă, 
tracul a fost înlăturat in am
bele tabere 
cins. După 
2—2 (min. 4) 
mureșencele 
iocuiui și 
7—4 (min. 12).
cedează.
7—7
21.
se 
una 
desprinderea, 
reluare, elevele antrenorului G. 
Ionescu. care. prin intro
ducerea inspirată în cen
trul apărării a jucătoarelor 
Corina Mușat și Tunde Koz
ma. reușesc să stăvilească 
apetitul de gol al Marianei 
Tîrcă. golgetera partidei. In 
min. 45 scorul a devenit 18—13 
pentru mureșence st victo
ria acestora începuse să 
se contureze, luciditatea lor 
în ambele faze ale locului 
fiind, de altfel, cea care a 
condus. în final, la rezultatul 
dorit. Intensitatea meciului 
în teren și tensiunea din tri
bune au crescut o dată cu a- 

a 
măsură

! ega-
56) și 

începu- 
Știința. 

că bă- 
neper- 
gazde : 

pe 
oontra- 

pună" 
Angela 
bună).

antre- 
Gheorghe Ionescu și 

respectiv 
Eftene. sint 
să primească 

călduroase felicitări.
din Sala Sporturilor 

un .vul- 
multicolor. decent și 

— a cîștigăt echl- 
locală cu 25—22 ”'

care a intrat astfel 
a doua oară, consecutiv, 
posesia prețiosului tro- 
cu scorul general 51—50.

me-

A-
în- 

cele 
In

(10—
nen-

ailor, Lunca și Darvas cite 1. 
Au condus în 
Mateescu și 
(București).

CHIMISTUL 
— TEROM IAȘI 
In „finala mică", 
tele vîlcene. deși 
cu un 
(27—33 
Iași), 
man ța 
pierdut, 
nută 
îndu-se 
general de 55—53. 
scris : 
8, Bloju 4, 
2, Pestrea 2, respectiv 
6. Chelaru 
Covaliuc 2, 
1, Anton 1, 
bitrat H. 
rești) și 
tești). 
eoresp.).

general bine J.
V. Dăncescu

RM. VÎLCEA 
28—20 (18—8). 

handbalis- 
vilcene. deși porneau 
handicap de 6 goluri 

duminica trecută, la 
au reușit perfor- 

de a recupera terenul 
prin victoria obți- 

pe teren propriu situ- 
pe locul 3, cu scorul 

Au în- 
Verjgeanu 10, T6r6k 

Lazăr 2, Nedelcu 
Duca 

4, Nisipeanu 3, 
Alexescu 2, Oneț 
Cozma 1. Au ar- 
Marzavan (Bucu- 

M. Tănăsescu, (Pi- 
(P. GEORNOIU —

Zaharia 3, Mocanu 3, Jianu 2, 
Bcdivan 2, II. Licu 2, Durau 2 
(din 7 m), Antonescu 1 pentru 
Dinamo, D. Petru 5 (unul 
din 7 m). Săftescu 4, Popeșcu 2, 
Vasilaclie 2, Matei 1, Nagy 1. 
Vasilache a primit cartonaș 
roșu în min. 60.

Arbitrii Al Isop (Pitești) și 
Mihalașcu (București) 

condus în general bine
Gh.
au
un meci foarte dificil, dar nu 
au știut să stopeze duritățile 
excesive.

Partida retur va avea loc Joi 
2 iunie, la Timișoara.

Mircea COSTEA

în min.
Finalul 

menține 
dintre

și iocu] s-a în- 
1—1 (min. 3), 
si 3—3 (min. 6). 
trec la cîrma 

se distanțează : 
Studentele nu 

totuși. egalind :
19 si 8—8 în min 

primei reprize 
echilibrat. nici 

echipe nereusind
O vor face, după

finalului 
în mare 

Studentele

oarepropierea 
aparținut 
oaspetelor. 
lează (22—22 în min. 
cîștigătoarea „Cupei" 
se să se numească... 
N-a fost așa 
căuancele au 
mis la 23—22 pentru 
Laurica Lunca, 
semicerc, după 
atac încearcă 
mingea peste portarul 
Bloj (din nou foarte 
nu reușește și. 
șelile se răzbună, 
vine 24—22 (Zita 
în ultimul minut 
E’ena Stroia 
de aceeași 
ducătoare de ioc 
stabilește 
25—22 pentru Mureșul
lectromureș Tg. Mureș, 
nute în șir. festivitatea 
premiere a întîrziat 
nele explodînd" nur și 
simplu. A fost o fina’ă exce
lentă. în care am remarcat 
sportivitatea ambelor torma- 
ții. Marcatoare : Matefi 11. 
Mozsi 4, Kozma 4, Z. Biro 3, 
Avram 2. Stroia 1 pentru în
vingătoare. respectiv Tîrcă 
13. Butnărașu 4, Petrea 2, Dâ-

pentru 
greșit

singurâ 
un 
..să

cum... gre- 
scorul de-
Biro). iar 

al oartidei 
bine găsită 

inteligentă
Eva

con- 
Mozsi. 

rezultatul final de 
E- 

Mi- 
de

rrihu-

MASCULIN

BUCUREȘTI — 
TIMIȘOARA 

In 
în 

finalei 
handbal 

București

D1NAMO
POLITEHNICA 
21—15 (11—8).
la Floreasca, 
manșă a
României" Ia 
culin, Dinamo 
intrecut pe 
șoara cu 21—15 (11—8).
fiind miza 
că accentul nu 
pe joc de calitate, 
ma angajamentul 
am crezut, însă, că 
gera în această direcție, depă- 
sindu-se atît de des limi
tele admise. Tonul l-au dat 
gazdele. cînd oaspeții lua
seră un avans de 4 goluri, 
dar nici aceștia nu s-au lăsat 
mai prejos și spectacolul 
sportiv a plătit datoria 
taților. tolerate sau ___
ționate cu blîndețe. In prim- 
plan, ca și duminica trecută, 
Dogărescu... Au fost însă si 
cîteva lucruri interesante de 
consemnat. Șarjele de con
traatacuri la ambele porți, 
parada portarilor Buligan 
(a apărat 8 aruncări de gol. 
inclusiv două de la 7 m). Co- 
cuz (6. un 7 m), Ionescu (4. 
un 7 m), care au descurajat, 
pe rînd, adversarii.

A cîștigăt Dinamo pentru că 
s-a apărat mai bine, avansat, 
obligînd atacul advers să gre- 
șescă mult, a avut mai multe 
resurse fizice și mai mult 
calm, a jucat mai rapid si 
mai decis, a ținut în teren 
jucătorii de forță, omul de 
gol. Robert Licu, fiind re
tras departe de „marile bătă- . 
Iii", pentru care nu are 
încă ce trebuie. Politehnica 
a acționat bine în prima parte 
a meciului, dar apărarea ei 
s-a desprins 
semicerc.
namo 
banca 
s-a 
Matei 
iocuiui. 
mizate de 
frînt la Vasilache. lent și ne- 
decis în repriza a doua.

Au maroat : Dogărescu

Sa- 
prinia 

„Cupei 
m as

ii
Politehnica Timi-

Dată 
partidei, bănuiam 

va cădea 
că va pri- 
fizic. Nu 

se va exa-

duri-
sanc-

dar
foarte rar 

chiar cînd 
avea doi jucători 

de pedepse, 
enervat 
nu

iar

prea 
a rezistat < 

atacurile.
Dan Petru.

de 
Di- 
pe

Buligan 
adesea, 

durității 
dina- 
s-au

6,

STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 31—23 (17—9). O bună 
bucată de vreme, steliștii — cu 
garnitură 
plus, cu 
înscriși pe 
poftă de a înscrie 
minat copios și au condus cu 
5. 6, 8 și 10 goluri, 
zburdat, 
ren.

completă si. în 
toți cei 12 jucători 
foaie avind mare 

au do-
Ei au 

realmente, pe te- 
îij fața unor adversari 

neputincioși, în a oferi o re
plică cit de modestă. Iar tind, 
jn partea a doua a 
brașovenii și-au 
mai 
tentativa le-a fost sistema
tic ■ zădărnicită de doi por
tari (Vasile Tudoșe si A- 
drian Simion de la Steaua) in 
excelentă formă. Cu 
tă victorie. Steaua 
locul trei în „Cupa 
niei", realizînd. în 
namoviștilor brașoveni, 
ral general de 61—51. 
înscris : Ionescu 9, 
6, Dumitru 5, Mirică 3, Cicu 3, 
Niculae 2, Ghimeș 1, Stingă 1, 
Ștot 1, respectiv Pantelimon 4, 
Hossu 4, 
Donosa 3, 
Fielk 
trat 
caru 
iova).

partidei,
__ „___ amintit că 
trebuie să și... înscrie,

aeeas- 
ocupă 

Româ- 
fața di- 

sco- 
Au 

Berbece

Moldovan 4, Miele 3, 
Streinu 2, Moțoc 1, 

1, Holgyeși 1. Au arbi- 
foarte bine VI. Co,jo
și I. Mihăilcscu (Cra-

Ion GAVRILESCU

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 31—23 (17—17) și 31—26 
(19—16). Ambele manșe pen
tru ocuparea locurilor 
s-au jucat la Baia 
(sîmbătă și duminică), 
baliștii de la Minaur obținînd 
două victorii scontate 
ritate.

DACIA PITEȘTI —
NUL SAVINEȘTI 
(10—13).

5—6 
Mare 

hand-

și me-

RELO-
28—27

mani

CRAIOVENII - PERFORMERII ETAPEI
ln Divizia A de volei 

s-a desfășurat, sîmbătă și du
minică, prima etapă din retu
rul intrecerii în cadrul grupe
lor valorice, Ia masculin. Per
formera etapei este, desigur, 
echipa craioveană care a reali
zat o dublă victorie în fața di- 
namoviștilor bucureșteni. Iată 
amănunte de la partidele eta
pei;

GRUPA I VALORICA
UNIVERSITATEA CF.R. 

CRAIOVA — DINAMO BUCU
REȘTI 3—1 (—10, 12, 7. 14) și 
3—0 (9, 9, 14). Dispute de ridi
cat nivel tehnic și spectacular, 
ambele combatante luptîad cu 
toate forțele pentru victorie. 
Gazdele au fost la înălțime, a- 
vînd în permanență inițiativa, 
după ce cedaseră primul set, 
sîmbătă. Bucureștenii au echi
librat jocul în ultimele seturi 
ale fiecărei întîlniri. Ba, chiar 
au avut 
acestora: 
și 14—10 
re dată, 
formația:
Pascu, Schoberl, luhasz, Stoian, 
la schimbări intrînd Văsuică și 
Popescu — au avut reveniri de
bordante. La învingători, re
marcați in corpore, o impresie 
deosebită a lăsat Schoberl (orin 
atacuri necruțătoare din ambe
le linii). La dinamoviști au ju
cat mai bine Rotar, Pop șl Dră- 
gușin. Arbitri: C. Pitaru și D. 
Dobrescu (Șt. GURGUI, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV...— 
STEAUA BUCUREȘTI 1—3 (12, 
—7, —7, —6) și 0—3 (—6, —10, 
—10). In echipa locală, infuzie 
masivă de tineri care au jucat 
cu curaj în fața campionilor, 
reușind chiar cîștigarea unui 
set. Firește, Steaua și-a impus 
superioritatea dată de valoarea 
și experiența jucătorilor săi. 
Cei mai buni de la gazde au 
fost Ristea (doar în prima în- 
tîlnire), Ferariu și Pustiu, iar 
de la oaspeți Dascălu, Mina, 
Pițigoi, Pentelescu și Nica (V. 
SECĂREANU, coresp.)

VIITORUL DINAMO BACAU 
— ELCOND DINAMO ZALAU 
3—0 (8, 5, 4) și 3—0 (12, 8, 11). 
Băcăuanii au fost în vervă 
deosebită, practicînd un joc în 
continuă mișcare, variat în atac 
și eficient în apărare (îndeo
sebi blocajul a funcționat ire
proșabil). Riposta oaspeților a 
fost mai consistentă in cea de 
a doua întîlnire (în setul 3 a-

ceștia au condus chiar cu 4—0, 
8—2 și 10—6). Gazdele au folo
sit sextetul: Pralea, A. Ion, Io- 
niță, Drăghici, Grigoraș, Crețu. 
La sălăjeni s-au detașat Tuto- 
van și Vlaicu, Arbitri: R. Far- 
muș și V. Dumitru (L. MAND- 
LER, coresp.)

avantaje in finalurile 
14—12 (sîmbătă), 12—9 
(duminică). De fieca- 
însă, localnicii — In 

Mătușoiu, Horfaș,

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
3-1 (-9, 12, 6,14) și 3—0 (13, 6, 
12). Sucevenii au practicat un 
joc mai bun decît în alte par
tide susținute pe teren pro
priu. Cei mai activi de la în
vingători au fost Mărginean și 
Mîndru, iar de la învinși Măș- 
câșan. Arbitri: FI. Scorțaru — 
D. Delcea (I. MINDRESCU, co
resp.)

C.S.U. SANATATEA ORA
DEA — RELONUL SAVINEȘTI 
0—3 (—14, —11, —12) șl 0—3 
(—10, —14, —9). Cu o preluare 
sigură, oaspeții au creat ac
țiuni ofensive eficiente, în timp
ee gazdele au evoluat modest, I 
stereotip. Remarcați: Cazacu, I 
Vițelaru și Șofron de la învin
gători, Teleagă de la învinși. ■ 
Arbitri: N. Găleșeanu și L. Mi- I 
halache (I. GHIȘA, coresp.) ■

POLITEHNICA TIMIȘOARA * 
— EXPLORĂRI I------------
C.S.Ș. 2 BAIA _____ _ .
(—5, —7, —5) ți 0—3 (—5, —5, | 
—6). Echipa locală a folosit I
mulți tineri. S-au evidențiat *
Tndoran și Dumitra de la oas
peți (C. CREȚU, coresp.)

I
I
I
I

IMIȘOARA I
MOTORUL I 

MARE 0—3

I

mecil 
Lotu 
start 
prin 
gajad 
VAI3 
dupăl 
d< ri 
rie a 
„oliiJ 
să, q 
tlner 
imed 
de J 
vantJ 
t rarei 
toariJ 
versa 
semn 
o LnJ 
in c 
66:
execi 
mine 
TA 1 
CAN

IN PRIMUL EȘALON,
u r mare din pag 1)

ționează un balon de drop, pe 
Un minut 

îl
acum un _____ _
al gazdelor și drept 

(Coman în ofsaid), 
transformă o lovi-

care-1 irosește... 
mai tîrziu, V. Ion 
începe 
furibund 
urmare 
OSIAC
tură de pedeapsă : 3—0. Repli
că imediată Steaua : ALE
XANDRU drop : 3—3. In min. 
18. un atac a] Stelei e pe 

de a se realiza, dar 
e scos în tușă la un 
de but. Și băimărenii 

o fază
dar continuarea 

Si

imită, 
presing

la bil

s
I*
Iw
I
I*
I

CURSURI DE INIȚIERE

CLUBUL RAPID BUCU
REȘTI 
cursuri de 
înot pentru copii, înce- 
pind de luni 30 mai, în 
Bazinul Giulești. Progra
mul zilnic este între o- 
rele 13 și 17.

organizează 
inițiere la

O NOUTATE
TURISTICĂ
BE SEZON

I*
I*
I*
I*
I

la 12 iunie, puteți 
locuri în stațiunile 
pe litoralul Mării 
cu plecări în fiecare 
durata dorită.

Pină
obține
situate
Negre,
zi, pe

Cazarea se face în hote
luri, iar masa la restaurant.

REȚINEȚI
In această perioadă, be- 

neficiați de tarife reduse la 
cazare și masă.

Bilete pentru o vacanță 
reconfortantă pe litoral vă 
puteți procura de la toate 
agențiile oficiilor județene 
de turism, precum și de la 
filialele I.T.H.R. București.

ADMINISTRAȚIA DT STAT IOIO-PRONOSPOPT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 29 MAI, FAZA I : 
extragerea I : 36 71 54 53 6U 
74 67 46 51 73 86 87 ; extrage
rea a Il-a : 6 70 44 61 50 15 7 
83 4 41 84 56 ; extragerea a 
III-a : 70 23 83 55 7 81 25 75 
33 3 76 58 ; extragerea a IV-a:

72
54.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 MAI !

59 43 12 19 45 24 30 49
FAZA a Il-a: extrage-
V-a: 66 11 60 81 54 63 :

74
51
rea a
extragerea a Vl-a: 86 86 72 28
51 73; extragerea a VJI-a. 68
88 71 34 77 42. FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI: 1.319.827 LEI

1. Politehnica Iași — F. O. Con
sta-ța X ; 2. Eleetromureș —
Jiul 1 ■ 3. Progresul Timișoara 
— F. C. Bihor 2 ; 4. Bari — La
zio U ; 5. Bologna — Piacenza 
X : 6. Brescia — Atalanta X : 7. 
Catanzaro — Modena 1 ; 8. Cre- 
monese — Lecce 2 ; 9. Genoa — 
Triestina X ; to. Messina — 
Sambenectettese X ; 11. Parma — 
Barletta X : 12. Taranto — Arre- 
zzo 1 : 13. Udiinese — Padova 2.

Fond total de ciștiguri : 1.432.108
LE’

punctul 
Vărzaru 
metru 
izbutesc 
prin Cantea, < 
e neinspirată 
pierde, 
reprizei, 
de 
gar, cu deschidere 
sferturi" 
plan cu 
ISTRATE. 
cis 
La 
acțiune rapidă și, 
madă la 5 m. Demian intră în 
ofsaid. ALEXANDRU — J.p. : 
7—6. Jocul 
se marchează.
„contră", 
eseu, 
vor 
iară : 
un 
spectaculoasă 
și în momentul în care e nrins 
de Dan Popescu (înlocuitorul 
lui Hodorcă) lașă balonul 
pentru OSIAC. care înscrie e- 
seu : 11—6, dar ratează din 
nou transformarea — în 
bară 1

Arbitraj bun : FI. Dudu. 
ajutat de V. Scafarschi și L. 
Alexandru. ȘTIINȚA CEMIN : 
V. Ion — Osiac, Istrate, Flo
rescu, Bucșa (Ciolpan) — 
tea. Seceleanu — Nistor, 
mian. Șugar — Pujină, 
fiuc (Duma) — Melniciuc, N. 
Gheorghe, Csoma ; STEA
UA : Hodorcă (D. Popescu) 
— Vărzaru. David, Ignat. Bol- 
dor — Alexandru, Coman 
Florea. Moțoc, Rădulescu 
Oroian. Ciorăscu (Iosef) 
Dumitrescu, Moț, Căinaru.

R. C. GRIVIȚA ROȘIE 
DINAMO 19—15 (13—12). După 
cum începuse partida. se 
părea că vom asista la un 
spectacol de zile mari. Pen
tru că era doar minutul 7 
cînd NEAGA a blocat balonul 
șutat, de lîngă butul propriu, 
de Tofan, reușind cel dinții 
eseu al meciului (pentru gaz
de) dar nu s-au scurs decîto 
sută de 
TOFAN 
tenerii 
pentru 
format de FL. ION. 
alte 
plan 
FAN.
preajma liniei de centru, com- 
binînd cu Paraschiv, culcind 
iar în ferenul de țintă ad
vers ; cum și de astă-dată a 
transformat FI. ION. vice-

aplaudată

.. ocazia se 
In ultimul minut al 
o fază lungă pornită 

Nistor, continuată de Șu- 
pe „trei- 
în prim- 

sărită" Ja 
intră dc- 

în terenul de țintă : 7—3. 
reluare. Steaua are o 

după gră-

Florescu
o „pasă 

care

nalJ 
Tofan 
au fq 
adunJ 
re și 
se fa 
tatul 
sigurJ 
lovitJ 
min. 
punci 
tru 
Copil 
R4P 
autor 
cînd 
în i 
cerca

e activ, dar 
David, la 

trece pe lingă 
în schimb gazdele 
„ierta"

Istrate 
balon.

nu 
o 

un 
nu 

o situație simi- 
interceptează 

face o cursă 
pe lingă tușă

Can- 
De- 
Ște-

i 
ta 

părud 
timpi 
acțiui 
extre 
am 
tre, <1 
ultimi 
tot <J 
torie 
zut Ș 
cu 
lui P 
vremJ 
de 
Aided 
schim 
țuiant 
Gurăi 
trei’ei

secunde și aoelași 
și-a „croșetat" par- 

■ eseu (de astă-datâ 
dinamoviști), trans- 

Și după 
două minute în prim- 
s-a găsit din nou TO- 
plecat în cursă din



SERIA I

Lil de verificare de simbătă

ÎNCĂ un pas făcut DE OASPEȚI 
Politehnica lași — F. C Constanța 1—1 (0—0)

M-LOTUL DE TINERET 3-4 (2-1)!
i" ou plecat ieri la Dortmund, pentru meciul 
arți cu selecționata R.F. Germania
. partide preten- 
ționata R.F Ger- 
e o vor disputa 
sare, „olimpicii" 
lut (simbătă) un 
are în 
eret.
(min. 

ICI - 
; min.
- din
1 fusese faultat 
explicabilă eufo- 
ilase în tabăra 
ehnică, laborioa- 
jprezentativa de 
însă să înceapă 
îtaculoasă cursă 
ermitnată cu a- 
t: min. 37 : cen- 
eluare fulgeră- 
)IU, sub „trans- 

48: egalitate
DUCIOIU. după 
urtă și energică 
epicilor" ; min. 
lovitură liberă 
Badea în bară, 

uată de GOAN- 
1. 74: 3—3, Di
li une.l acțiuni

compania 
După un 
3: 1—0,
bine an- 
1«: 2—0, 
penalty,

personale ; min. #4 : 3—4, după 
o combinație Kăducioiu — STE
RE, finalizată de ultimul. De 
remarcat că apărarea „olimpi
cilor* a devenit cu adevărat 
vulnerabilă în repriza secundă, 
după schimbările de rigoare 
necesare rulajului Întregului 
lot (mai puțin C. Solomon — 
accidentat).

A arbitrat M. Stoenescu ur
mătoarele formații: LOTUL 
OLIMPICI Stîngaciu (min. 46 
Speriatu) — ducă, Mirea, Cris- 
tea, Ad. Popescu — L. Bălan, 
E. Săndoi, Goanță, Balint (min. 
46 P. Badea) — Vaișcovicl (min. 
46 Cigan), Antohi (min. 46 M. 
Popa) ; LOTUL DE TINERET : 
Prunea (min. 78 Tene) — D. Pe
trescu, B. Bucur (min. 46 Cio- 
banu), Panait, Munteanu (rnin. 
46 Andrei Popescu) — Stere, 
Dican, Ursea — I. Dumitrescu 
(min. 46 Hanganu), I. Stan, 
Răducioiu.

în dimineața zilei de ieri, 
„olimpicii" au plecat spre Dort
mund (R.F. Germania). i

Ion CUPEN

RUGBY
prins 

oWrilor 
icoes limpede, 

fondul unui 
t tot mai mult 
liar dur pe 
nea ca arbitrul 
stăvilească, de 
asemenea ten- 
tee ajunge la 
itfsDinescu și 
ți). grivițenii 
îsistențj, s-au 
ite pe înainta- 
ț grupat. Așa 
1 întors rezul- 
pauză. gratie 

'. RADU — 3 
îeapsă. iar in 

indica șapte 
s. 19—12, pen- 

din Parcul 
același T. 

prin TUDOSE. 
Jrop de efect, 
„mușcat” bara 
linamo a in
se prin atacuri 
lopriul 
■^ținere 
SP10" 3 
cum s-a 
dă. la incisiva 
ingu, stopat in 
irtea cealaltă, 
ui lui C. Pe- 
e puncte din 

fost înscrise 
ION). O vic- 

vi tenii au cre- 
re s-au dăruit 
sub impulsul 
Gurămarc. în 
terii — lipsiți 
nor Ca ragea.

Popescu, în 
liantul L. Tu- 
vasidebutantul 
egistreaza al 

consecutiv...

la 
in 

săi

teren.
a 

a- 
in-

CONTACTOARE BUZĂU — I 
POLITEHNICA IAȘI 10—7
(10—4). Meci disputat, în care 
buzoienii au marcat două e- 
seuri (ZAFIESCU și FI- 
LIPOIU), plus o transformare 
(PODĂRESCU), față de u- 
nui al oaspeților (LUCA), a- 
ceștia punctînd și prin COS- 
TEA — l.p. Arbitru : I. Vasi- 
iică. (D. SOARE, coresp.).

C.S.M.-I.M.U. SUCEAVA 
— UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 15—10 (9—0). Partidă 
interesantă, dominată de gaz
de. Au 'marcat POPOVICI e- 
seu, LIVADARU 2 l.p., drop 
transformare, respectiv RĂ- 
CEAN, FIAT — eseuri, DO- 
MOCOS transfl A condus G. 
Pelrescu. 
reap.).

FARUL 
DENȚESC 
(6-3). .....
dîrză a oaspeților. în min. 70 
scorul 
tori : ------------ ------
ZUȘCU 4 l.p. + transf, FOCA 
drop (F). COJOCARU eseu, 
BUCUR 2 l.p. + transf, NĂS
TASE. drop. A arbitrat. E. 
Stoica. (S. NACE. coresp.).

STIINTA PETROȘANI — 
CSM SIBIU 18—15 (7—12).
Joc frumos, cu răsturnări de 

gazdele arătîndu-se su- 
partea a doua. ----- ------- 2 

+ 
drop (Ș), BECHEȘ. 2 e- 

de AMA-

(I. MINDRESCU, co-

SPORTUL STU- 
TMUCB 21—15 

Replică deosebit de
fiind 15—15. Reali za- 
NECULA eseu. BE-

eo RAEȚCHI

■scor.
perioare în ..____ . _
Au înscris NĂSTASE 
eseuri, BEZARĂU eseu
1. p., . - -
seuri. transformate
RIEI. ROȘU — drop. Arbitru : 
S. Marin (T. CORNEA, co
resp.).
tn clasament: 1. STEAUA 50 p,

2. Știința CEMIN 46 p, 3. Dinamo 
41 p, 4. Grivița 40 p (301 
Farul 40 p (313—299), 
toare 39 p (302—292),
Timișoara 39 p (354—354), 8. Polit. 
Iași 36 p (290—304), 9. Șt. Petro
șani 36 p (248—359).
Sibiu 35
33 p, 12. Sportul Studențesc 21 p.

p. 11.

LA VIITORUL

5.
7.

-273). 5.
Conta c-

Univ.

iO. C.S.M
C.S.M. Suceava

BRAȘOV
de fotbal Viitorul Brașov organizează
4 iunie 1988. Incepînd de la ora 10.

pic
Și . .

icipai din Brașov, o acțiune de selecție pen- 
uți tn anii 1972. 1973, 1974 și 1975. La această 
articipa jucătorii elevi legitimați la diferite 
iciații sportive din țară și fără acord de 
i admiși vor beneficia de condiții de șco- 
șov. cazare și masă gratuite, 
iplimentare la telefonul 921'66020.

in 
pe

l VIITORUL HUNEDOARA
pic de fotbal Viitorul Hunedoara organizează 
-2 iunie a.c. o acțiune de selecție, după cum

aniil iunie — juniori legitimați născuți in 
igust) și 1972 ;
î — juniori născuți în anii 1973. 1974 și 
a desfășura ne stadionul „Corvinul” din 
care zi între orele 9—12 și 15—18. Candidații 
i cu echipament sportiv.
iși vor beneficia de școlarizare la Liceul in- 
lin Hunedoara, cazare și masă gratuite, 
plimentare la telefonul 957/14906.

1975.
Hu-

- f 
ț 
ț 
I 
î 
I

I 
)
I 
j
I 
I
I 
I
I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IAȘI, 29 (prin telefon). Meci cu 
o miză foarte importantă,, even
tuala victorie a gazdelor pu.tind 
relansa cursa lor. Numai că te- 

“______ a
jocului, pe 
15 000 d« 
cu îndrep- 
s-a consu- 
nimic deo-

renul foarte greu, alunecos, 
redus mult calitatea ' ' '
care cei aproximativ 
spectatori o așteptau 
tătire. Prima repriză 
mat fără a consemna .. __ ____
sebit. Gazdele au dominat teri
torial, au atacat insistent, însă 
fără orizont, principala preocu
pare constituimd-o centrările, ca
re fie că erau respinse cu regu
laritate de către reduta constăn- 
țeană. fie că ajungeau în aut de 
poartă. Cum rarele șuturi expe
diate la poartă (8 la număr) au 
fost lipsite de precizie, ocaziile 
die goi au li.jsit si ele In totali
tate. Mal aproape de gol »-au 
aflat oaspeții, care și-au organi
zat mai bine jocul, au fost pri
mii la minge si au lansat peri
culoase contraatacuri, Dumitru 
(min. 9) șl Șt. Petou (min. ÎS) 
rattn.d mari ocazii de a marca.

După pauză, aceiași aspect 
al jocului. Primul element nota
bil — golul înscris de CONSTAN
TIN, în min 36, printr-un șut 
puternic si plasat de ta 14 m :

1—0. Jocul are unele „sclipiri" 
de ambele părți, oare-i conferă 
un plus de spectaculozitate, dar și un ' - - • -
marile 
(min.

sertov
nu se ____
Intervine egalarea . _____
trează de pe partea stingă

plus de asurime. De notat, 
ocazii ale lui Iovănescu 

68), Ursache (mdn. 80) și 
(min. 81). și, cînd nimeni 
mai aștepta, in min. 87, 

Cămul cen-
__ __ -------- " »1

ZAHIU Înscrie de ia 3 m, prin- 
tr-o plasată lovitură de cap :

1—1. Astfel, constănțenii cuceresc 
un punct de... aur, poate deci
siv în tentativa loir de a pro
mova.

Arbitrul V. Titorov (Drobeta 
Tr. Severin) a condus foarte 
bine.

POLITEHNICA 7 Cîmpeanu — 
URSACHE, Dușman u. B AICEA, 
Frîncu — CONSTANTIN, CROI
TORU, Tănase (min. 79 Mun.tea- 
nu) — Bambu (min. 46 Pave- 
Muc), Sertov, Burdujan.

F. C. CONSTANTA 7 Gîrjoabă 
— Dumitru, Dinu, POPOVICI, 
CAMUI — BIRBORA (min #5 
BUdurU), Iovănescu, zahiu, NE- 
delcearu — șt. Petou, Popa 
(mm 80 Bătrîneanu).

Paul ZAIJARIA
GAZDELE ȘI-AU DEPĂȘIT CONDIȚIA 

Unirea Slobozia — Unirea Focșani 4-1 (3—1)
SLOBOZIA, 29 (prin telefon), 

început debordant al echipei gaz
dă. care în min. 5 deschide sco
rul din penalty — transformat 
de CONSTANTIN — la un fault 
comis în suprafața de pedeapsă 
de portarul Paraschiv asupra lui 
Vintilă. în continuare, jocul 
curge spre poarta oaspeților, rind 
pe rînd Constantin si Mustacă 
(min. 11, mim. 14 si min. 22 — 
șut în „transversală") ratează 
majorarea scorului. în min. 26, 
„lovitură de teatru" î căpitanul 
echipei oaspete, ALEXANDRU, 
cu un șut Înșelător (singurul din 
prima repriză) 11 surprinde pe 
Istrate, care nu a schițat nici 
un gest. lalomițcnii Iși revin din 
acest „scurtcircuit" șl reușesc 
să ia din nou conducerea în min. 
38, prin MUSTACĂ. apoi să ri
dice scorul la 3—1 în min, " 
prin autogolul lui GALAN, 
centrarea lui Mustacă.

La reluare, asaltul ia poarta 
lui Paraschiv se întetește și ju-

* ★
INTER VASLUI — CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ 1—0 (1—0) S Baclu 
(min. 16).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
STEAUA MIZIL 2—0 (1—0) : B- 
nache (min. 15) șl Cizmaru 
(min. 89).

METALUL PLOPENI — GLO
RIA BUZAu 2—1 (1—1) : P. Pre
da (min. 43 și 64), respectiv Pro
fir (min. io, din ii m).

C.F.R. PAȘCANI — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 5—0 (3—0): 
"■-------- " '' " , D.

(min.
Farcaș

M, 
ia

Kereszi (min.
Rotaru (min.
38). I. Rotaru 
(min. 90).
PETROLUL_______

TUL PAȘCANI 2—3 (0—1) _____
botariu (min. 57 și 59), respectiv 
Kreh (min. 21), Cănănău (min. 
55) și Preda (min. 78).

OLIMPIA RM. SARAT — FEPA 
’74 BÎRLAD 2—0 (1—0) : NicUl" 
cioiu (min. 10) și Tigoianu (min. 
85).

F.C.M. DELTA DINAMO 
CEA — C. S. BOTOȘANI 
(0—0> : Tn dache (min.. 57).

Relatări de la M. Florea, I. Tă- 
năsescu. V. Frîncu, C. Enea, I. 
Grigoroiu, Th. Budescu și N- 
An gh el id îs

14 din 11 m),
23), Iancu 
(min. 76) și

BRAILA —

SERIA A ll-a

SIRE- 
: Ciu-

TUL-
1-0

cătorll echipei gazda îșl 
nenumărate situații de a 
prin Constantin (min. 56, 
Si 79) si Vintilă (min. 70 _ .... 
Scorul final este fixat de CON
STANTIN (min. 78), care înscrie 
cu capul, de la 4 m, la un cor
ner executat de Mihale. O victo
rie meritată a formației gazdă, 
ea reușind să-și depășească con
diția de echipă aflată în subsolul 
clasamentului. -

A arbitrat foarte bine C. Ifrim 
(Bucurest1).

UNIREA SLOBOZIA : Istrate — 
Drăguț, Tanicodu, Cîrîc, MIHALE 
— Răduțoiu. Vintilă, Gostin — 
CONSTANTIN (min. 83 Prostea- 
nu), MUSTACA, Iordache 
64 Ion.iță).

UNIREA FOCȘANI 7 
SCHIV - Matei, GALAN, 
mac, Burgă — Popa (min. 
pescui. Alexandru. 
(min. 
Baba.

crea ză 
înscrie

66, 68 
șl 86).

(min.

46 Bruitaru) 
Chirită.

Ștefan
★

PARA- 
POS- 

61 PO- 
Babaiîe 

Arg&șanu,

DUMITRU

1. F. C. C-ȚA 30 18 8 4 57-23 44
2. Polit. Iași 30 15 8 7 56-24 38
3. Progr. Brăila 30 15 7 8 57-37 37
4. Unirea Focș. 30 14 5 11 36-44 33
5. Steaua Mizii 30 15 2 13 49-43 32
6. Prahova PI. 30 13 6 11 39-34 32
7. Șiretul Pașc. 30 15 2 13 38-37 82
8. C.F.R. Pașc. 30 14 2 14 57-41 30
9. Met. Plopenl 30 13 4 13 40-45 30

10. Inter Vaslui 30 13 4 13 28-37 30
11. Gloria Buzău 30 11 7 12 51-39 29
12. C.S. Botoșani 30 12 4 14 41-45 28
13. Delta Tulcea 30 12 4 14 35-41 28
14. Ceahlăul 30 11 5 14 40-40 27
15. FEPA ’74 30 10 7 13 36-39 27
16. Unirea Slob. 30 11 5 14 33-45 27
17. Olimpia Rm.s. 30 12 2 16 30-51 26
18. Petrolul Br. 30 3 4 23 27-85 10

ETAPA VIITOARE (duminică
5 iunie) 3 Prahova C.S.U. Ploiești
— F. C Constanta (0—I), Șiretul 
Pașcani — Politehnica Iași (o—1), 
Ceahlăul P. Neamț — Petrolul 
Brăila (1—3). Gloria Buzău — 
Inter Vaslui (0—1). C. S. Boto
șani — Metalul Plopeni (1—2), 
FEPA ’74 Bîrlad — F.C.M. Delta 
Di-arno Tulcea (0—3), Unirea 
Foeșan — Olimpia Rm. Sărat 
(0—1), F.C.M. Progresul Brăila
— Unirea slobozia (1—1), Steaua 
Mi zii — C.F.R. Pașcani (1—2).

SPECTACULOASA RĂSTURNARE DE SCOR 
Autobuzul - Mecanică Fină 3—2 (2-2)

tn
cu dogoarea „C"-ulul în
Mecanică Fină a făcut din start 
multă risipă de energie, apărîn- 
du-se sobru, precis si decis și 
folosind cu ingeniozitate arma 
contraatacului. In timp ce gaz
dele, mai la adăpost de emoții, 
n-au reuși" aproape o întreagă 
repriză să-si ordoneze acțiunile. 
Ca urmare, Ia o astfel de ieșire 
din apărare a oaspeților. Matei 
pătrunde pe dreapta în careu, 
este faultat de Roșu, penaltyul 
fiind transformat cu precizie de 
același MATEI : 0—1. Jocul con
tinuă în aceeași notă, ou atacuri 
confuze ale Autobuzului în faza 
de finalizare șl cu riposte tăioase 
ale partenerei. La un nou con
traatac, Mecanică Fină îsi mă
rește avantajul, spre surprinde
rea celor circa 5 000 de specta
tori : Dragne urcă pe dreapta, 
centrează precis la PISLARU, li
ber în centrul careului, care în
scrie plasat, cu capul : 0—2. Pes
te 5 mânute. însă, echipa iul Gigl 
Mulțescu este înviorată de un 
goi din fază fixă : Mulțescu este 
faultat la circa 25 de metri, 
PLOAIE execută impecabil, la 
„vinclu" : 1—2. Urmează un iureș 
al Autobuzului (pe fondul șocu
lui resimțit mediat de oaspeți) 
și esalarea ? Mulțescu insistă ia 
o minge aproape de steagul de 
corner. - ntrează exact ne capul

evidentă criză de puncte șl 
............... spate,

(min,Iul IORDACHE si... 2—2
43).

Repriza a doua se joacă 
singur sens : spre poarta __ , _
ților care, în toată repriza, nu 
mai ajuns în situație favorabilă 
decît o singură dată (min. 73), 
în vrem<- ce gazdele, prin labo
rioasa activitate a liniei mediane 
și ohiar a apărătorilor, pun me
reu în pericol poarta Iul Vo- 
chin, goluj victoriei plutind in 
aer. Si va fi obținut în min. 67, 
cînd Roșu ii găsește liber si a- 
vansat pe MULȚESCU, care intră 
în ca«u și înscrie plasat : 3—2. 
Si scorul putea fi majorat, dacă 
goal-keeperul oaspeților nu salva 
în mai multe situații critice, în
deosebi la șuturile din careu ale 
lui Pîslaru (min. 76) si Nlca 
(■min. 87)

Arbitrul Gh. Ofiteru (București) 
a conduc foarte bine.

AUTOBUZUL : Ene — Avram, 
ROȘU, Grigore. Ditu (min. 46 
TONEI — Iliescu, MULȚESCU, 
PLOAIE — IORDACHE, Dochia 
(min. 24 Nicolae), Pîrvu.

mecanica fina : vochin — 
Llcă. BIVOLARU, Cojocaru, Zam- 
firescu — GHIȚA, Matei (min. 
66 Niea), Stănescu — DRAGNE, 
Constantirovici, Pîslaru (min. 
78 --

DESPRINDERE
C.M.M. Pandurii Tg. Jiu — Gaz
TG. JIU, 29 (prin telefon). Par

tidă de mare angajament, între 
două echipe bine cotate în clasa
ment, care au oferit celor peste 
6.000 de spectatori un spectacol 
fotbalistic de bună factură teh
nică, cu multe goluri și •'ăst.ur- 
nări de scor. încă din start, gaz
dele se instalează în jumătatea 
de teren adversă, oblîgîndu-$i

Manea).

tn.tr-un
oaspe-

Aurelian BREBEANU

IN FINAL
Metan Mediaș 4—2 (2-0)

adversarii la o apărare ermetică. 
Atacurile lor minuțios construite 
Ia mijlocul terenului crează pani
că în careul medieșenilor. Firesc, 
apar și ocaziile, concretizate pînă 
Ia pauză prin două goluri în 
scrise de i. MARIUS (min. 26) si 
MIHUȚ (min. 32) : 2—0.

După pauză, oaspeții ies mai 
decis la atac, punîndu-1 la în-

cercare pe portarul Muja și In 
min. 56, la up contraatac foarte 
tăios, reușesc să reducă din han
dicap prin PUSZTAI : 2—1. Re
venirea gazdelor este promptă 
atacurile lor se înmulțesc la 
poarta lud Szebeni. Ratează Mihuț 
(min. 58), Șolea (min. S2) și Bă- 
luță (min. 69), dar, contrar cursu
lui locului, cel caro înscriu eînt 
tot oaspeții șl tot pe contraatac, 
tn min. 11. nrln KALLO : 3—2.
Urmează „momente de foc“ In 
careul echipei Gaz Metan, care 
se apără bine, dar, în min. 88, 
BĂNICĂ, cu un șut de la 20 m, 
Înscrie, fulgerător, cu toată opo-

*
E- 

0—3 
(0—0) : oiaru (min. S3), Calafe- 
teanu (mdn. 75, din 11 m) si Nea- 
goe (min. 78:.

SPORTUL „30 DECEMBRIE* — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 1—o (0—0) : Pop (min. 84).

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — CHIMIA KM. VtLCEA 
5—0 (4—0) t Plotoagă (min. 4, din 
“ — -------- " 71),

fmln.

Înscrie, fulgerător, cu toată
★

METALUL BUCUREȘTI — 
LECTROPUTERB CRAIOVA 
(0—0) : oiaru (mln. M),

11 m). Pătru (min. 12 șl 
Răduc (min. 28) și popa 
40).

F. C. INTER SIBIU — 
TlRGOVIȘTE 3—0 (1—0) :
II (mim. H, ddm 11 m) șl 
nean (min. 75).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— JIUL PETROȘANI 3—2 (2—0) ; 
Gîngu (min. 17), Sacaei (min. 
38), Rîtea (min. 55), respectiv 
Timofte (min. 55, dftn 11 m), 
Ceacusta (min. 83).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI 3—1 (2—0) : David (min. 
15). Pa vel (min. 26), Nituiescu 
(min. 47), respectiv Cioacă (min. 
58).

I.C.I.M. BRAȘOV 
RUL BRAȘOV 1—1 (1—1) 
reanu (mim. 10), 
(min. 3).

Relatări de la 
du, Gh. Doncl’U. __ ____
Gh. Botezan. M. Focsanu si C. 
Gruia.

SERIA A lll-a

C. s-
Radu 

Arma

TRACTO- 
chio- 

respectlv Mania
O. Gutu, P. Ra- 
Gh. Topireeanu.

ziția lui Szebeni : 3—2. Gazdele 
iși măresc, apoi, avantajul prin 
GUGU (min. 90), obținind o vic
torie muncită și meritată : 4—2. 

A arbitrat foarte bine Gr. Ma
rnei (Deva).

C.M.M. PANDURH î Muja — 
Buruntia, GAȘPAR, Croitoru, 
șolea — Andrlucă (min. 30 BA- 
NICA), Paraschiv, MIHUȚ — Bă- 
luță, I. MARIUS, GUGU.

GAZ METAN t Szebeni — Solo
mon, Moș, Aloman, Harbădă — 
DRAGHIȚA, ȚIGLARIU, PUSZ
TAI, TENGHEA — Dulău. Pre- 
datu (min. 63 KALLO).

Florin SANDU
★

. INTER 
Jiul 
Pandurii 
Eiectroputerc 
Chimia Bm.v. 
Gaz Metan 
Tractorul 
C.S. T-vițte 
Sp. „30 Dec." 
I.C.I.M. Bv. 
Autobuzul 
Electromureș 
A.S. Drobeta 
Sp. Mutic. Si. 
Sp. Munc. C. 
Mec. Fină 
Met. Buc. 
Progr.

1. F.C.
2.s.
4.
5.
«.
7. 
».
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
1«.
17.
18. Buc.

30 21 4 5 56-23 46
M 18 2 10 51-30 38
M 15 0 9 44-30 36
30 17 1 12 62-36 35
30 13 < 11 42-34 32
30 15 2 13 46-44 32
30 14 3 13 36-32 31
30 13 5 12 40-37 31
30 14 3 13 27-30 31
30 12 € 12 37-35 30
30 11 7 12 32-38 29
30 11 7 12 37-45 29
30 11 7 12 39-48 29
30 11 5 14 31-38 27
30 11 5 14 35-50 27
30 11 5 14 31-47 27
30 s 6 19 29-52 16
30 5 4 21 22-48 14

VIITOARE 
Chimia Rm.

(duminică 
Vîlcca — 

- -*• (1—2), 
C.M.M. pam- 

Tnactorul 
Muncitoresc 

Fină 
Sibiu

ETAPA
5 iunie) t ______
Sportul ..30 Decembrie" 
C. S. Tîrgoviște — C ” 
durii Tg. Jiu (0-2), 
Brașov — Sportul 
Caracal (0—2), Mecanică 
București — F. C. Inter 
(0—3), Jiul Petroșani — I.C.IM. 
Brașov (2—1). Sportul Muncito
resc Slatina — Metalul București 
(0—2) Electro putere Craiova — 
pro "rosul Voința Bucu rești O—0), 
Autobuzul București — A. S. 
Drobeta Tr. Severin (1—5), Gaz 
Metan Mediaș — Electromureș 
Tg. Mure" <0—4).

LA SCOR, DAR CU MULTA DIFICULTATE
Olimpia I.U.M. Satu Mare — Metalul Bocșa 3—0 (1—0)
SATU MARE, 29 (prin telefon).

Echipa gazdă și-a regăsit des
tul de greu cadența șl în parti
da cu Metalul Bocșa. După o 
ratare (min. 1) a lui Bolba („cap" 
peste „transversală” de la 6—7 m) 
șl alte două ale lui Silaghi (min. 
15) și Czurl (mim. 18), sătmărenii 
deschid scorul în min. 20 : Ia un 
atac pe dreapta, oaspeții resping 
pînă la Scheurli, care, atent, 
centrează la semiînălțime, tn ca
reu, iar BOLBA reia, cu capul, 
în plasă : 1—0. Un minut mai 
tîrziu, Steibinder se află singur 
eu portarul Roșea și ratează in
credibil majorarea scorului. Oas
peții nu se complac cu situația 
de a fi conduși și atacă pericu
los, obținind un corner în min. 
26, executat de Oilman șl care 
era gata-gata să devină gol. Tot 
ei' controlează jocul și numai ne
glijența ltd Rusz din min. 44 face 
ca scorul să rămînâ neschimbat 
pînă la pauză. Gazdele au mal 
avut o zvîcnire, la o reluare pe

lîngă „vinclu" a lui Szenes.
După pauză, în min. 30, Olim

pia realizează, totuși, desprinde
rea Ia o fază „șnur" : Steibinder
— Czirbus — Steibinder — BOL
BA, ultimul reluind în plasă de 
Ia 6 m. Din acest moment, jocul 
se desfășoară la mijlocul terenu
lui, cu extrem de multe greșeli 
tehnice de ambele părți. Totuși, 
in min. 83, SILAGHI sancționează 
cu promptitudine greșelile în lanț 
ale fundașilor oaspeți șl ridică 
scorul la 3—0.

A arbiltnat foarte bine Marian 
Lică (București).

OLIMPIA I.U.M. : Ritll — 
Scheurli, DOBRAȘ, GNAND, Puț
— STEIBINDER, Erdei (min. 60 
Palcsa), Szenes, Silaghi — BOL
BA, Czfirl (mim. 46 Czirbus).

METALUL : ROȘCA — sandu, 
Jacotă, SCULICI, Laioș — Banu, 
NEAGU, Dogan, OTIMAN — Plă- 
vlțiu (min. 55 Talpeș), Rusz (min. 
46 Costachi).

Miron MOGA

INIȚIATIVĂ PE TOATE PLANURILE A LIDERULUI
A.S.A. Progresul Timișoara — F C. Bihor 2—4 (0—1)

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon). 
Scutită de griji în clasament, e- 
chipa locală a avut în schimb 
unele probleme de efectiv, nepu- 
tînd conta în acest meci pe apor
tul a 5 titulari (sancționați sau 
accidentați). Orădenil, conectați .la 
maxim în „priza" disputei pentru 
promovare au acționat la nivelul 
aspirațiilor, constituind un angre
naj articulat. Inițiativa în joc, cu 
plusuri în consistența acțiunilor, 
a aparținut, în aceste condiții, 
oaspeților, care prin Georgescu 
(min. 3 — îuft la 6 m) și ile (min.
18 blocat in extremis de Șunda, 
și min. 22 „cap" pe lingă bară) 
au trecut pe lingă deschiderea 
scorului, pe care o vom înre
gistrat în min. 28, cînd ILE trans
formă cu precizie penaltyul a- 
cordat in urma faultului comis 
de Hard asupra lui Georgescu : 
0—1. In replică, o acțiune mai 
viguroasă a iul Sima, însă Ro
senblum se precipită la 8 metri 
de poartă.

In repriza secundă, jocul a fost 
mult mal disputat. Duipă ce C. 
Georgescu irosește în min. 51 o 
bună Ocazie, șutind imprecis, 
peste două minute SIMA sancțio
nează indecizia lui Brumaru, săl- 
tînd mingea peste Lăzăreanu în 
plasă : 1—1. Gol care părea că

* *
GLORIA BISTRIȚA — C.I.L. 

SIGHET 3—1 (1—1) Moga (min. 
27), Florea (mim. 54), Manea 
(min. 66), respectiv Bonte (min. 
3).

GLORIA REȘIȚA — A. S. PA- 
ROȘENi 3—0 (1—0) t Pancscu
(min. 29 șl 76), Irimia (min. 75, 
din 11 m).

U. T. ARAD — MINERUL BA
IA SPRIE 6—1 (1—0) : Vînătoru 
(min. 47), Naghi (min. 49), Teo- 
dorescu (min. 36, 74 șl 76), Mo
toc (min. 41. autogol), respectiv 
Taliei (min. 83).

DACIA MECANICA ORAȘȚIE 
— CHIMICA TiRNAVENI 1—6 
(1—0) : Naghi (min. 29, autogol).

ARMATURA ZALAU — STRUN
GUL ARAD 1—0 (0—0) : Predea- 
nu (min. 75'

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — C.S.M. REȘIȚA 4—0 (3—0) : 
Mirlută " *'
(mim. 22) 
45 si 56).

STICLA 
VICTORIA CĂREI 1—0 
Cocan (min. 23).

Relatări de la I. Toma. P. 
Fuchs, N. Străjan, I. Simin ic N. 
Danclu, A. Crișan si Gh. Mun
teanu.

va relansa întîluirea, însă treptat 
jocul reintră pe făgașul normal, 
orădenll treeîndu-și în cont alte 
trei goluri : în min. 53, prin 
KULCSAR, după ce Ile expediase 
mingea în „transversală", la o 
lovitură liberă de ia 20 m ; în 
min. 66, prin OV. LAZAR, care 
a fructificat, cu capul, centrarea 
lui Kulcsar ; în min. 71, prin 
MANDOCA, cu un șut imparabil, 

sus, la colt, după o fază „lucrată" 
de Ov. Lazăr. Un gol șl pentru 
timișoreni, prin același SIMA, cu 
capul, ia centrarea Iui Steop in 
min. 82 : 2—4. Dar și o „trans
versală" a lui Rotariu, in min.
86. Victorie logică a orădenilor șl 
un pas important al lor în lupta 
pentru revenirea pe prima scenă.

A arbitrat bine N. voinea 
(București).

A.S.A. PROGRESUL : Sirb — 
Mihal, Șunda, Ionescu, ROTARIU 
— Hard (min. 50 Tudor), Trițoiu, 
STEOP, Cîrpan (min. 46 Solo
mon) — SIMA, Rosenblum.

F. C. BIHOR s Lăzăreanu — 
Borza, Brumaru (min. 55 Ciocan), 
BRUCKENTAL, Baba — ILE, Mu- 
reșan, MANDOCA, OV. LAZAR — 
C. Georgescu (min. 72 Strîmbei), 
KULCSAR.

(min. 2), Dorobanțu 
Si D. Moldovan (min.
ARIEȘUL TURDA — --------- . (1_0) .

Adrian VASILESCU
★

F.C. BIHOR 
Gloria B-ța 
U.T.A. 
F.C. Maram. 
C.S.M. Reșița 
Olimpia S.M. 
Armătura 
Strungu1 
Dac'

10. Progr. Tim.
11. Chimic.-

A.S. Paroșeni 
Met. Bocșa 
Gloria Reșița 
Sticle 
C.I.L Slghet 
Victoria Cărei 
Minerul B.S

ETAPA VIITOARE (duminică 5 
iunie) c Metalul Bocșa — Gloria 
Bistrița (0—6) Chimica Tî™a‘ 
veni - Olimpia I.U.M. Satu Ma
re (0—7) Strungul Arad — Da
cia Mecanica Orăștie 
C.S.M. Reșița — Armătura Zalău 
(2—3' V «!. Paroșeni — f y- 
Maramureș Bala Mare (0 3 Mi
nerul Baia Surie — Gloria Res'ta 
(0—5) F. C Bihor — U.T.A. (0—1) 
Victoria Care! — A.S.A. Progresul 
(0—21 C T L. Sîghet — Sticla A- 
riesu' Turda (0—4); •.

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

12.
13.
14.
15. 
1«.
17.
18.

30 19 7 4 71-24 45
30 19 6 5 67-21 44
30 17 5 8 51-23 39
:w 14 5 11 40-26 33
30 14 4 12 30-35 32
30 12 6 12 49-37 30
30 12 6 12 33-42 30
30 12 5 13 36-36 29
30 12 5 13 37-43 29
:’0 12 4 14 38-44 28
30 12 4 14 40-57 28
30 12 3 15 46-45 27
30 10 7 13 34-40 27
30 12 3 15 38-46 27
30 12 2 16 37-57 26
30 10 5 15 35-51 25
30 9 3 18 21-42 21
30 8 4 18 25-59 20



in „Cupa Mondială1' la tir

ALTE DOUĂ CALIFICĂRI ÎN FINALĂ, 
. DAR NUMAI ATIT... •

telefon, de la 
special).
concurs 
se arată ex- 

majoritatea

SUIIL, 29 (prin 
trimisul nostru 
continuare, acest 
„Cupă Mondială" 
trem de puternic, 
țintașilor prezenți apăsînd pe
dala pînă la capăt, în speranța 
obținerii unui avantaj psiholo
gic pentru standurile olimpice. 
Se realizează rezultate foarte 
înalte, cum au fost, bunăoară, 
noul record mondial al sovieti
cei Salnkvadze la pistol 10 m 
(488,9 p), cele 685,5 p ale bul- 
găroaicei Letceva la pușcă 
standard trei poziții sau rezul
tatul de 696 p cu care Schu
mann (R:D. .Germană) s-a im
pus da pistol viteză. forțele 
clasice ale tirului mondial ră- 
mîn cele cunoscute, dar spe
cialiștii au înregistrat și o apa
riție relativ nouă, la cel mai 
înalt nivel, cea a trăgătorilor 
din R.P. Chineză, cu doi repre
zentanți tn finală la pistol li
ber, cu tot atitea sportive tn 
cea de pistol 10 m șl Încă o 
prezență în finala masculină a 
aceleiași probe.

Reprezentanții țării noastre, 
aflați la rîndul lor tn plină 
pregătire in vederea evenimen
tului olimpic, au arătat că, In- 
tr-o măsură, se află pe un 
drum bun. In ziua a doua a 
competiției, Sorin Babli s-a ca
lificat In a doua sa finală, cea 
de pistol 10 m, cu 585 p, la nu
mai 3 p de liderul Intermediar 
J. Potteck, iar Anișoara Matei 
l-a imitat in proba similară fe
minină grație celor 384 p adu
nate în concursul propriu-zis, 
tot atit cit a totalizat franțu
zoaica Manchon, pe primul loc. 
Sînt elemente pozitive 
intrări în ultimele etape 
probelor, ele demonstrînd 
ambii noștri sportivi continuă 
să se afle în elita mondiilă, ca

In 
de

aceste 
ale 
că

de altfel și Ion Toman, cu 194 
talere doborîte, ajuns pină în 
stadiul semifinalelor. Este îm
bucurător, în perspectiva J.O., 
insuficient însă, deoarece Uabii, 
intrat pe locul 8 în finală, a 
urcat pînă pe locul 3 după nu
mai 5 focuri — toate ,,decari“(!) 
— pentru ca, simțind apropie
rea podiumului, să tragă apoi 
4 „nouari", arătînd că în conti
nuare trebuie să-șl corijeze, 
prin mijloace adecvate, neplă
cutele și nedoritele clacări psi
hice. Nici Anișoara Matei nu a 
rezistat presiunii din finală, 
trăgînd 3 „optari", tn cele 10 
focuri, ceea ce „nu reușise" în 
toate cele 40 ale concursului 
propriu-zis (ii). Se poate, deci, 
aprecia că, din punct de ve
dere strict tehnic, unii dintre 
componenții lotului nostru o- 
limpic de tir sînt bine pregă
tiți, dar că, în cele aproximativ 
3 luni rămase pină 13 J.O., et 
trebuie să lucreze intens la ca
pitolul păstrării unei tehnici a- 
decvate tn condițiile noului 
stress al finalelor. Cornelia Ion 
a ratat intrarea In finală la 
pistol viteză (doar 589 p), dar 
se pare că muniția veche i-a 
jucat de astă dată festa, avtnd 
mai multe * * J1-
„decari" în

Rezultate 
feminin:
488.9 p.
487.2 p.
485,6 p... 
p... U. _______
380 p... 58. Maria Macovel 358 p; 
masculin: 1. J. Potteck (R.D.G.) 
688,4 p. 2. U. Potteck (R.D.G.)
687.9 p. 3. I. Basinschi (U.R.S.S.)
687.2 p... 8. S. Babil 684.6 p... 45 
I. Petru 572 p... 64. L. Stan 561 p; 
pistol viteză: 1. R. Schumann 
(R.D.G.) 696 p, 2. L. Orban (Un
garia) 694 p. 3. J. Vainio (Fin
landa) 694 D.

Radu TIMOFTE

focuri „căzute" din 
„nouari".
tehnice, pistol 10 m,
Satnkvadze (U.R.S.S.)

Manchon (Franța) 
.. Sekarlcl (Iugoslavia) 
8. Anișoara Matei 478,7 

Daniela Dumltrașcu

1. 
a.
s.

u.

„CUPA PRIETENIA"
(Urmare din mq. 1)

aceeași căldură ca și cel ce 
primea cununa de lauri, cuve
nită învingătorului.

GRUPA A: de la inceput s-a 
desprins, din plutonul celor 27 
de sportivi care au luat startul, 
un grup de zece alergători. Ei 
au controlat cursa cu destulă 
autoritate. Sovieticul Grigoriev 
părea a nu avea probleme deo
sebite. dar o defecțiune la mo
tor l-a obligat să abandoneze 
în clipa în care cîștigarea 
cursei părea să fi devenit pen
tru el o formalitate, l-a urmat 
la conducere un coechipier, litri 
Katsai. dar cîteva inexactități 
de pilotaj l-au aruncai șl pe el 
spre mijlocul clasamentului. Cel 
mai exact pilot, ajutat și de o 
mașină (Lada 1300) perfect pu
să la punct, 
dească a fi 
dislav Vareș, 
un avans de 
pala noastră 
mit. firește. Nicu Grigoraș. Deși 
handicapat de un incident teh
nic la antrenamente, deși echi-

avea să se dove- 
cehoslovacul La- 
care a cîștigat cu 
8 secunde. Frinci- 
speranță s-a nu-

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
Concursul de inot 
de la Bratislava

Ploieșteanca Viorica Marin 
s-a numărat printre cîștigătorii 
concursului internațional de 
înot de la Bratislava: cronome
trată cu timpul de 2:23,19 ea a 
terminat învingătoare in pioba 
de 200 m mixt. Totodată, la 
100 m bras, s-a clasat a treia, 
în 1:15,05. La 200 m mixt bă
ieți, M. Satnoianu a sosit al 
doilea, fiind înregistrat cu 
2:12,37.

rana, selecționata României a 
întrecut cu 3—0 (6, 5, 5) forma
ția Iugoslaviei. în celelalte par
tide: Albania — Grecia 3—9 
(4, 11, 14) șl Bulgaria — Turcia 
3—2 (11, —12, 4, —11, 13). In 
ziua a doua, surprinzător, Tur
cia — România 3—2 (5, —5, 12, 
—5, 14)!

kowski — Sariego 1—0, C. Io. 
nescu — Tempone remiză. Con
stantin Ionescu continuă să se 
numere printre fruntași, ocu- 
pînd locurile 2—3, la egalitate 
cu cubanezul Arencebia, fieca
re cu cîte 3,5 p. Pe 
se află cehoslovacul 
cu 4 p.

primul loc 
Jiri Nun,

Balcaniada de volei feminin

In prima zi a Balcaniadei de 
volei feminin, găzduită la Tl-

„Memorialul Capablanca"

în runda a 5-a a turneului 
internațional de șah „Memoria
lul Capablanca", în curs de 
desfășurare la Havana, în gru
pa maeștrilor s-au consemnat 
rezultatele: Nun — Borges 1—0, 
Arencebla — Espinosa 1—0, 
Tolnay — Ortega 1—0, Jasni-

SURPRIZE LA ROLAND GARROS
„Intemaționalele* de tenis 

ale Franței au continuat, pe 
terenurile de la Roland Garros, 
sub semnul surprizelor, turul 
trei consemnînd primele elimi
nări ale favorlților. Astfel, In 
turneul masculin, suedezul Ed
berg (cap de serie nr. 2) a 
pierdut In 3 seturi (5—7, 3—6, 
3—6) tn fața argentinianului 
Perez-Roldan, tn vreme ce, în 
competiția feminină, a treia fa
vorită, americanca Chris Evert, 
a fost întrecută, ba încă tn 
două seturi, de tînăra jucătoare 
spaniolă Arantxa Sanchez 1 în 
vîrstă de numai 16 ani, San
chez a cîștigat cu 6—3, 7—6.

în rest, rezultate scontate:

Wilander — Zivojinovici 6—2, 
6—7, 3—6, 6—3, 7—5, Cesnokov 
— Bengoechea 6—1, 4—6, 6—4, 
6—0, Becker — Miinster 6—1, 
4—6, 7—5, 6—3 (la masculin). 
Graf — Tauzlet 6—1, 6—3, Na
vratilova — Paulus 6—2, 6—2, 
Sabatini — Schultz 6—4, 6—1 
(la feminin).

0 NOUA VICTORIE

A LUI KASPAROV

ASUPRA LUI KARPOV

Turneul de șah de la Baku

Maestra Gabriela Stanciu a 
învins-o, in penultima rundă a 
turneului internațional feminin 
de șah de la Baku, pe sovietica 
Ainur Sofieva. Alte rezultate: 
Velihanli — Peiceva 1-0, Mak- 
simovicl — Sadlikova 0—1, Lel- 
ciuk — Prudnikova remiză, Re
bel — Alieva 0—1. In clasa
ment conduce Velihanli (URSS), 
cu 10,5 p, secondată de compa
trioata sa Lelciuk, cu 10 p.

MEDALIAȚII

C. E DE JUDO

LA AUTOMOBILISM
pa sa a lucrat toată noaptea 
premergătoare concursului ca 
să monteze un motor nou, ne
rodat („nu credeam că voi re
zista mai mult de două-trei tu
ruri la ritmul infernal în care 
s-a concurat" — ne declara pi- 
teșteanul după cursă), repre
zentantul nostru a făcut o cursă 
extraordinară. întrecind adver
sar după adversar și terminînd 
al treilea în clasamentul indivi
dual. De reținut, înaintea mul
tor adversari cu cărți de vizită 

. prestigioase și beneficiind de 
mașini aflate în perfectă stare 
tehnică. Remarcabilă, și mai 
ales deosebit de utilă, compor
tarea lui Dinu Silviu și Ovidiu 
Mazilu (clasați pe locu
rile 12, respectiv 16), cate au 
făcut ca echipa țării noastre 
să se claseze pe un excele .ț 
loc secund în clasamentul ge
neral.

GRUPA E: întrecerea la a- 
ceastă clasă a debutat sub aus
picii mai puțin îmbucurătoare 
pentru noi: Werner Hirschvogel 
„spărsese" cutia de viteze la 
antrenamente, fără posibilitatea

FINALE DISPUTATE LA BOX
(Urmare din paț) D

„pană“ tot între doi selecțiena- 
bili : Nicoiae Dima (Rapid) și 
Alexandru Burz (C.S.M. Bistrița). 
Rapidistul a fost mai îndrăzneț, 
a atacat mai des, a lovit variat 
și a obținut victoria la puncte. 
Campionul categoriei 3emiușoară 
este Gelu Bălăsoiu (C.S.M. Cra
iova) învingător prin abandon în 
orima repriză în intîlnirea cu 
Cornel Roman (S.C. Bacău). Cra- 
ioveanul a atacat dezlănțuit, i-a 
plasat cîteva lovituri puternice 
lui Roman, silindu-1 pe acesta să 
asculte de două ori numărătoarea 
arbitrului. într-o partidă destul 
de echilibrată. în care mijloacele 
de exprimare tehnică ale lui 
Adrian Toderașcu (Olimpia Bucu
rești) au fost superioare, arbitrii 
au preferat insistența ofensivă a 
ieșeanului Dănuț Moisa, declarîn- 
du-1 învingător pe acesta din 
urmă. A fost singura decizie dis
cutabilă a finalelor juniorilor 
mari. Marin Tudor (Cimentul 
Med-'ddi’») a devenit campion la 
„semlmirocie* tnvln.gîndu-1 la 
puncte (după o rănire în repriza 
secundă) pe Gheorghe Romaniuc 
(Metalurgistul Cugir). Virgil Vă
duva (S.C. Muscelul) 
campion al categoriei 
mică, după 
realizată în fața lui
Soare (Portul Constanța), mu-sce- 
leanul remareîndu-se printr-o 
tehnică superioară. Intr-un meci 
echilibrat. Petre Tudor (Voința

este noul 
mijlocie 

victoria la puncte 
Marinică

Ploiești) a primit decizia de în
vingător în fața lui Dacian Oan- 
cea (Farul Constanța), ploieștea
nul devenind campion la ..mijlo
cie-.

InttlnlrUe ultimelor trei cate
gorii s-au terminat toate în pri
ma repriză : Marius Tiron (Elec
tra Botoșani) b.ab. 1 Laszlo Ga- 
listar (Eiectromureș Tg. Mureș), 
David Dăncuță (Voința Bacău) 
b. ab. 1 Gyula Horvath ("Metalul 
Salonta). și Marian Șandor (Teh- 
nomecanica Tg. Mureș) b. ab. 1 
Sorin chitic (Voința Bacău).

In finalele juniorilor mici s-au 
înregistrat rezultatele următoare, 
tn ordinea categoriilor : A. Sas 
(U.M. Timișoara) b.p. M. Stoica 
(Mecanică Fină Buc.), 1. Moisa 
(Voința Iași) b.p. S. Toth (Met. 
Salonta), D. Simfonică (Voința 
Iași) b.p. 1. Hanyecz (Met. Salon
ta), D. Rădăcină (Steaua) b.p. 
D. Olteanu (C.S.M. Sibiu), I. Cio- 
bamu (C.S.M. Craiova) b.n. I. 
Trancă (C.S. Brăila). A. Preda 
(S.C. Muscelul) b.p. C. Dumitres
cu (Constr. Buc.). I. Alintă (Ra
pid) b.p. Gh. Oprea (Met. Hm. 
Vîlcea). C. Ștefan (Voința Dro- 
beta Tr. Sev.) b. ab. 2 M. Da
nilov (Voința Iași). 1. ștefan 
(C.F.R. Timișoara) b. ab. 3 E. 
Leoreanu (Ceahlăul P. Neamț),
D. Gîmbuluț (C.S.M. Zalău) b.p. 
N. Sîrbu (Constr. Buc.), C. Năs- 
tăsolu (Crișut Oradea) b. ab. 1 
C. Mușat (Mecanică Fină Buc.), 
P. Stoica (Constr. Buc.) b. ab. 1
E. Neagu (Met. Cugir).

reparării ei intr-un interval 
atit de scurt, iar Eugen Peiea- 
nu a fost nevoit, Ia puțină vre
me după start, să revină în 
parcul tehnic din cauza discu
lui de ambreiaj, care a âedat. 
Ceilalți concurenți ai noștri, 
Gedeon, Kulpinski sau Igescu, 
au luptat cu multă ambiție, dar 
tot ce au putut realiza a fost 
clasarea pe locuri de la mijlo
cul clasamentului: tn ordine 
15—16—17. Dintre oaspeți s-au 
remarcat îndeosebi coneurenții 
sovietici, foarte tehnici șl cu 
mașini extrem de competitive, 
construite în renumita fabrică 
„Estonia". Trio-ul sovietic a 
fost net detașat valoric de res
tul participanților, ;u timpi 
mult superiori chiar celor de 
la grupa A și contribuind la 
conturarea unui spectacol au
tomobilistic cum a fost rareori 
văzut în țara noastră.

Rezultate tehnice: GRUPA A:
1. Ladislav Bareș (Cehoslovacia) 
— Lada 1300, 2. Mihail Taraka
nov (U.R.S.S.) — Lada 1300, 
NICU GRIGORAȘ (România) 
Dacia 1310. 4. Valentin Antov 
(Bulgaria) — Lada 1300 . 5. Iuri 

Serov (U.R.S.S.) — Lada 1300. 6. 
Ivan Ivanov (Bulgaria) — Lada 
1300; echipe: 1. Bulgaria 108 p.
2. România 105 p. 3. Cehoslovacia 
86 p. De menționat că echipa 
Bulgariei a ocupat primul loc 
datorită concurentului cu numă
rul 45. care a terminat cursa pe 
ultimul ioc, prins cu aproape 
cinci tururi din urmă, dar care... 
a trecut linia de sosiret

GRUPA E: 1. Viktor Kozankov 
2. Toivo 

Urmas 
Vesely 

Toomas 
Berndt

AMSTERDAM, 29 (Agerpres). 
în runda a 11-a a meciului- 
turneu de șah din localitate, 
campionul mondial Gări Kas
parov l-a învins 
Karpov. Partida 
Timman și Van i 
încheiat remiză.

Acumulînd 8,5 
conduce detașat în clasament și 
e virtual cîștigător al întrecerii. 
In continuare, Karpov cu 5.5 p. 
Timman cu 5 p și Van 
Wiel cu 3 p.

pe Anatoli 
dintre Jan 

der Wiel s-a
p, Kasparov

La recentele Campionate Euro
pene de judo care au avut loo 
în Spania, an urcat pe podium: 
cat. superușoară : 1. Amiran To- 
tikașvilt (U.R.S.S.). 2. P. Roux 
(Franța), 3. N Eckersley (Marea ' 
Britanie) si C. Sotlllo (Spania) ; 
semiușoară : 1. Bruno Carabetta 
(Franța). 2. G. Schumacher 
(R.F.G.), 3. J Quellmalz (R.D.G.) 
și S. Kuzmlnta (U.R.S.S.) ( ușoa
ră : 1. Joaquin Ruiz (Spania), 2. 
S. Loll (R.D.G.) 3. H. Engelmei-
ser (R.f.G.) si K. Kaminski (Po
lonia) ' semimijtocie : 1. Basir 
Varaev (U.R S.S ), 2. F. Wiene- 
che (R.b.G.). 3. P. Tayot (Fran
ța) si P. Reiter (Austria) ; mij
locie : '. Fabien Canu (Franța), 
2. D. White (Marea Britanie), 3. 
P. Scîsenbacher (Austria) si B. 
Spikers (Olanda) ; semigrea : 1. 
Jiri So.na (Cehoslovacia). 2. E. 
Petșurov (U.R.S.S.), 3. M. Va’.ev 
(Bulgaria) si R. Van de Walle 
(Belgia) : grea : 1. Grigori Ve- 
rișev (U R S.S.). 2. Al. Von der 
Groben (R.F.G.). 3. H. Stâhr
(R.D.G.) si D. Zaprianov (Bulga
ria) open : 1. Elvis Gordon 
(Marea Britanie). 2. A Klborda- 
lidize (U.R.S.S.). 3. D. Stoikov 
(Bulgari.') si L. Tolnay (Unga-

I

4.
5.

3.

(U.R.S.S.),
(U.R.S.S.).
(U.R.S.S.), 

slovacia).
(U.R.S.S.).
(R.D.G.): echipe: 1. U.R.S.S. 139 p, 
2. Ungaria 103 _
102 p. 4. România 87 p. S-au a- 
cordat 50 de puncte pentru locul 
1 la individual, 46 pentru locul 
2. 43 pentru locul 3 etc.

3.
4. Jan
5.

6.

Asmer 
pyld 

(Ceho- 
Napa 

Kasper

P. 3. Bulgaria

D.

• Campioana R.D. Germane, decisă la golaveiaj ! ® 
In lotul Spaniei pentru „Euro *88'*: 8 jucătoti de la Real 
Madrid • In Franța, Monaco va cîțtiga titlul, dar cine 

va ocupa locul 3 ?
a DYNAMO BERLIN este noua 

campioană a Republicii Demo
crate Germane, ea cîștiglnd titlul 
la golaveraj I Dynamo și Loco
motive Leipzig au realizat ace
lași număr de puncte, cîte 37, 
dar golaverajul formației berli- 
neze a fost superior : 59—30 față 
de 42—21. In ultima etapă s-au 
înregistrat rezultatele : Karl Marx 
Stadt—Union Berlin 2—3, Chemie 
Halle—Stahl Brandenburg 2—1. 
Dynamo Dresda—Carl Zeiss Jena 
3—1, Dynamo Berlin—Vorwarts 
Frankfurt/O. 1—0. Hansa Rostock- 
Stahl Riesa 2—1. Lokomotive Leip
zig—Rotweiss Erfurt 3—1. F.C. 
Magdeburg—Wismut Aue 0—1.

drid : Buyo. Sanchis. Gallego, 
Camacho, Michel. Vazquez, Gor
dillo șl Butragueno. Mal fac par
te din lot, printre alții, șl Zu- 
blzarreta. Catdere. Victor (toți F.C. 
Barcelona). Salimas. Mena (Atle
tico Madrid), Eloy (Sporting Gi
lo-' -I Diogo (Betls Sevilla'.

• SELECȚIONERUL spaniol 
Miguel Munoz a anunțat oficial 
lotul pe care îl va deplasa la 
„Euro ’83“. competiție ee urmea
ză să se desfășoare in R.F Ger
mania Intre 10 și 25 iunie. Con
form așteptărilor, cei mal mulți 
Jucători îi furnizează Real Ma

• CAMPIONATUL FRANȚEI 
(etapa a 37-a, penultima) ; Tou
louse—Le Havre 2—1, Paris St. 
Germain—Lens 4—1 Niort— Laval 
0—0 Monaco—Auxerre 3—2. Can
nes—Metz 3—3, Bordeaux—Nisa 
4—2, Montpellier—Marsilia 4—0 !. 
Toulon—Nantes 5—2, Lille—Matra 
Racing Paris 5—0 !, Brest—Saint 
Etienne 1—0. Cu 52 p, Monaco nu 
mai are cum să piardă titlul, ea 
fiind urmată în clasament de Bor
deaux (48 p) si Montpellier (43 u). 
De remarcat înfrîngerile drastice 
ale Matrei șl Marsilie!, angajate 
în disputa pentru ocuparea locu
lui 3 !

• PE SCURT • PE SCURT 4» PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • Rezultate înregis

trate. la Montevideo, în cadrul 
turneului preolimpic masculin: 
Brazilia — Uruguay 96—94, Porto 
Rico — Mexic 80—71. ~ 
Argentina 112—88.

CICLISM e Turul 
continuat cu etapeie 
6-a, care au revenit tui Guido 
Bontempi șl. respectiv Iui Fran
co Chioccloli. Caravana a ajuns 
în localitatea Campitello Matese, 
un alt rutier italian. Mass’mo 
Podenzana, mențlnîndu-se lider 
în clasamentul general individual.

GIMNASTICA • Concursul 
internațional de gimnastică rit
mică modernă de la Tokio s-a 
încheiat cu victoria ex aequo a 
sportivelor bulgare Bianka Pa-

Canada

Italiei a 
a 5-a ș! a

cu
in 
cu

nova și Adriana Dunavska. 
cîte 40 p fiecare.

HANDBAL • La Belgrad, 
prima zi a turneului dotat 
„Trofeul Iugoslavia" pentru echi
pe masculine. U.R.S.S. — Suedia 
27—20 (10—11). iugoslavia A - 
Iugoslavia B 33—24 "13—12). Po
lonia — Japonia 28—20 (14—10). • 
In turneu! feminin de la Szcged 
(Ungaria): Norvegia — Ungaria 
23—19 (8—8). Iugoslavia — Aus
tria 20—8 (9—5).

TENIS DE MASA * Campio
nul polonez Andrzej Crubba a 
cîștigat proba masculină din ca
drul turneului internațional de la 
Vlena. In finală, Grubba l-a în
trecut pe ungurul Harczi cu 2—0 
(18. 12).

VOLEI a Turneul preol'.mpic

masculin de la Florența s-a În
cheiat cu victoria selecționați’! 
Suediei, care s-a calificat astfel 
pentru J.O. In ultima ?.i a com
petiției, Suedia — Italia 8—0 (9. 

șt Canada — Kuweit ?—t 
—8, 4). • tn partida inau- 
a turneului feminin de 'a 
(Japonia), reprezentativa 
a învins cu scorul de 3—t 
—7, 13) formația Perului. 
Orleans (Franța), au luat 
întrecerile turneului de

12, 3) 
(7, 10, 
Rurală 
Sondai 
Cubei 
(6, 14, 
• La 
sfîrșit _________ _____
calificare pentru C.E. de juniori. 
Clasate pe primele locuri, echi
pele Franței și Cehoslovaciei s-au 
calificat pentru turneul final 
(20—31 iulie. Italia). Ultimele me
ciuri: Turcia — Elveția 3—’. (—12. 
8, 13, 9). Franța — Cehoslovacia 
3—0 (5. 11. 12).
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