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Aproape 3000 de copii au populat, duiniiiicâ, aleile Parcului Tineretului

0 SĂRBĂTOARE A SPORTULUI ȘCOLAR BUCURESTEAN
1 9

In ziua a doua a Concursului atletic de prim avara

AL TEREZUL TA TE BINE COTA TE
ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ

Duminică, 12 iunie, Parcul 
Tineretului din Capitală a fost 
luat cu asalt de sute și sute de 
elevi care au transformat acest 
splendid spațiu de agrement 
într-o veritabilă scenă în aer 
liber a sportului și tinereții. 
A fost, cu adevărat, o amplă 
sărbătoare a sportului de ma
să, la care au participat 120 
de echipe de handbal, baschet 
și volei, cele mai bune din 
București, echipe în cadrul că
rora au evoluat, după părerea 
noastră, o bună parte din spor
tivii de performanță de miine. 
Precedate de un cros desfă
șurat sub deviza „Aleargă pen- 

sănătatea ta", la care 
startul 1500 de elevi, 

o minge de volei, 
handbal, tar ciști-.

Parcul Tineretului, aleea principală, sau, metaforic spus, o alee 
a sportului,

trecerile 
ardoarea 
disputat 
unor aprige meciuri, care 
durat în total aproape 
ore, s-au clasat pe locurile in

au fost marcate de 
cu care echipele și-au 
întîietatea. La capătul 

au 
patru

Pe marginea derbyului la rugby

CE SE PETRECE CU DINAMO ?
TC Ind. Constanța și Rulmentul Bîrlad — noi succese 

în turneul de promovare
Duminică s-a consumat ul

timul derby al campionatului 
de rugby. Invingînd pe Dina
mo (34—25). Steaua s-a deta
șat în cîștigătoare a ediției a 
71-a a Campionatului Națio
nal — este al 18-lea titlu ou- 
oerit de rugbyștii militari (re
cord absolut în rugbyul româ
nesc!). Dar despre campioană, 
cu altă ocazie. La ordinea zi
lei, noua înfrîngere a rug- 
byștilor dinamoviști. Mulți su
porteri ai sportului cu balo
nul oval se întreabă, pe bună 
dreptate : 
Dinamo?" 
din Șos. Ștefan 
ales cele 8 (opt) 
atît locul 3 din 
respund valorii

.Ce se petrece cu 

.Punctajul echipei 
cel Mare, mai 
înfrîngeri (nu 
clasament), co- 
(înalte) a lo-

„Cupa Federației" la baschet feminin

NEÎNVINSA, voința brașov a cucerit trofeul
Acordarea găzduirii turneu

lui final — grupa 1—6 — al 
„Cupei Federației" la baschet 
feminin organelor sportive din 
Rîmnicu Vîlcea s-a dovedit 
inspirată. într-adevăr, organi
zatorii (C.J.E.F.S. și C.M.E.F.S.) 
s-au străduit (și au izbutit) să 
asigure întrecerilor condiții 
bune de disputare, iar în tri
bunele Sălii Sporturilor s-au 
aflat Ia fiecare reuniune mulți 
spectatori. Cît privește meciu
rile. ele au fost din ce în ce 
mai atractive, atît prin fazele 
frumoase oferite, cît și prin 
captivantele evoluții de scor și 
finaluri pe „muchie de cuțit". 

tii, la băieți și fete, echipele 
școlilor generale 82 și 104 (la 
volei), 69 și 110 (la baschet), 
98 și 59 (la handbal) și, tot la 
băieți și ' ' 
27 și 36
baschet), Electronica și 16 (la 
handbal). Au fost decernate, fi
rește, diplome și cupe, dar, 
amănunt ce se cere a fi subli
niat, organizatorii, recte Con
siliul Municipal București pen
tru Educație Fizică și Sport, 
au oferit fiecărei echipe parti
cipante cite 
baschet sau

fete, echipele liceelor 
(la volei), 26 și 7 (la

a tinereții
Foto : Eduard ENEA

gătorilor le-au asigurat, pe 
lingă premiul de participare, 
o minge în plus, inclusiv cite 
un echipament (tricou și șort) 
pentru fiecare membru al echi
pei, această ultimă răsplată

Să-1 rea- 
linia în-

iului dinamovist ?“ 
mințim, începînd cu 
tii : Bucan — Gh. Ion (Tufă) 
— Pașcu (Gheorghe). ^Capul 
de grămadă" e puternic și în 
grămezile ordonate, de regulă, 
nu face „pasul înapoi" ; e 
drept, uzura anilor apasă pe 
umerii jucătorilor (Bucan) și 
prezența lor în cîmpul de joc 

- e mai Puțin activă ca altă
dată. Linia a doua : Caragea 
— Cojocariti, foarte bună. A 
treia: Semen (Tutuianu) — Ve- 
reș — Doja (Gurănescu) joacă 
prea inegal, resimțind 
lipsa lui Cr. Răducanu

acut 
(un

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare în pag. 2-3)

Victoria în „Cupa Federației" 
a revenit echipei Voința Bra
șov (antrenor : Constantin Mo
rarul, neînvinsă în cele cinci 
meciuri susținute. Clasamentul 
final : 1. VOINȚA BRAȘOV 10 
p, 2. Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca 9 p. 3. Chi
mistul C S.Ș Rm. Vîlcea 8 p, 
4. Olimpia București 7 p, 5. 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara 6 
p, 6. C.S.U. Prahova Ploiești 
5 p.

în meciul hotărîtor pentru 
ocuparea locului 1, Voința a 
dispus de Universitatea cu 
65—62 (35—37). Brașovencele au 
reușit performanța ca, în ciu-

e- 
doi 

să 
joc, 
toți 
de 

in- 
în-

fiind asigurată și pentru 
chipele clasate pe locurile 
și trei. Aceasta a fost, ca 
zicem așa, miza pusă în 
dar, după cum se vede, 
participanții s-au bucurat 
atenția organizatorilor in 
tenția cărora nu a contat 
tiietatea, ci participarea la a- 
ceastă primă ediție a Festiva
lului sportiv al elevilor din 
București, titulatură propusă 
de majoritatea profesorilor de 
educație fizică din școlile ge
nerale și liceele bucureștene. 
Cu toate că, așa cum spuneam, 
n-a prea contat întîietatea, am 
asistat nu numai la dispute in 
focul cărora au fost aruncate 
toate energiile, copiii neavînd 
altă dorință decit victoria, ci 
și la cîteva intervenții și co
mentarii vehemente ale unor 
profesori care au contestat o- 
biectivitatea alcătuirii grupelor 
eliminatorii, stabilirea capilor 
de serie, departajarea în gru
pe etc., semn indubitabil că 
antrenorii-profesori s-au con
taminat, în sensul frumos al

Victor NIȚA

(Continuare tn oas 2-3)

Dupâ desfășurarea „zonelor" de box

AU FOST STABILIT! PARTICIPANT» LA TURNEUL FINAL
La Buzău, Cluj-Napoca, muni

cipiul G11. Gheorghlu-Dej și 
Tîrgoviște s-au Încheiat „zonele" 
de box din cadrul Campionatelor 
Naționale ale seniorilor. D .pă 
Întreceri disputate, une,e de tu
nă valoare, au fost stabiliți par
ticipanții la turneul lin al al 
competiției, care va avea loc la 
Constanța, între 1—10 august. 
Iată amănunte de la ultimele 
reuniuni.

BUZĂU. Intr-o organizare foar
te bună, „zona11 din localitate 
șl-a desemnat finallștii, după 
partide aprige, în care comba
tanții au făcut multă risipă de 
energie, iar unii dintre ei au 
probat destule calități. La „se- 
nilmuscă", stellștij Marian Gindae 
și Marian Popa nu au avut pro
bleme deosebite în obținerea 
dreptului de a fi prezenți la ul
tima fază a întrecerilor, cea de 
pe malul mării. La categoria 
imediat următoare, Costică Bitcă 
(Progresul Brăila) l-a întrecut 
prin abandon în prima repriză 
pe L. Heisdorfer (St. Roșu Bv.), 
iar Aurel Fieraru (Steaua) » 
obținui victoria în fața lui I. 
Lupu (Voința Giurgiu), după un 
meci echilibrat, in care ambii 
sportivi au ascultat numărătoa
rea arbitrului. La „cocoș", cam
pionul categoriei. Ion Guzganu 
(Steaua), și colegul său de sală 
Reia Nistor s-au calificat pentru 
turneul final în dauna lui I. 
Rîpă (IMUC Buc.) șl, respectiv, 
P. Melinte (Voința Giurgiu). Ca
tegoria „pană" s-a încheiat cu 
surprize: Dumitru Pleșa (C.S.M. 
Buzău) și Marian Leondraliu (O- 
limpia Buc.) s-au calificat în 
dauna lui G. Toașo (A.S.A. PIo-

da unui lot foarte restrîns 
(doar șase jucătoare !), să obți
nă victorie după victorie, așa 
cum au făcut și în partida cu 
„U“, una dintre favoritele com
petiției, venită cu un lot mai 
complet. După o primă repri
ză echilibrată, Voința s-a im
pus datorită în primul rînd 
respectării disciplinei tactice și 
evoluției excelente a interna
ționalei Camelia Hînda. în plus, 
Monica Cicio și-a impulsionat 
permanent echipierele, iar . Ni-

Nicoleta ALDEA

(Continuare în pag. a 4-a)

Ziua a doua a Concursului 
Republican de Primăvară al 
atleților seniori a prilejuit re
alizarea unor noi performanțe 
de rezonanță internațională. 
Astfel, cursa feminină de 800 m 
s-a încheiat, după o linie dreap
tă electrizantă, cu 
cîteva rezultate 
care se înscriu în 
„topul11 mondial al 
actualului sezon — 
să nu uităm, olim
pic I Ella Kovacs 
a cîstigat, la mare 
luptă, în fața Tu- 
doriței Chidu, cro
nometrajul înregis- 
trînd 1:58,10 și, res
pectiv, 1:58,28. A 
treia clasată, Ma
ria Pîntea, a ob
ținut și ea un re
zultat mulțumitor 
— 2:02,26. La să
ritura în lungime, 
probă care ne-a a- 
dus atîtea satisfac
ții, Vali Constan
tin a trecut, din 
nou, granița celor 
7 metri, reușind 
7,07 m.

Cu rezultate bu
ne s-a încheiat și 
proba-probelor (de 
asemenea femini
nă), heptatlonul, 
tn care Petra Văi- 
dean a totalizat 
6343 p, cu aproape 
100 p mal multe 
decît Liliana Năs- 
tase — 6245 p. Ju
nioara Ionica Domnițeanu a ob
ținut 5964 p. O mare surpriză 
s-a produs în întrecerea arun
cătoarelor de greutate, în care 
dinamovista Jana Căpățînă-Cio- 
banu s-a constituit într-o au
tentică revelație, obținînd — 
cu o cifră remarcabilă : 19,23

iești) și, respectiv, a fostului 
campion Costin Stancu (Voința 
Buc.) care porneau favorlți. Ca
tegoriile semiușoară și ușoară au 
avut ciștigători scontați în Gigei 
Petre (Steaua) și Frederick 
Schuller (A.S.A. Ploiești), res
pectiv Iorgu Caraman (C.S.M. 
Buzău) și Mihai Gruescu (Tim
puri Noi Buc.). „Semimitlocii" 
Gheorghe Pîrvănescu (A.E.M. Ti
mișoara) și Costică Dolcan (Pra
hova) au obținut calificarea în 
dauna lui N. Vînătoru (Timpuri 
Noi Buc.) și V. Vasile (Voința 
Călărași), după partide de slab 
nivel, așa cum s-au petrecut lu
crurile șl la următoarele catego
rii, mai puțin în cea dintre „mij
locii mici" Mihai Niculescu 
(Timpuri Noi Buc.) și R. Savu

In meciurile tur ale finalelor Diviziei A de popice

DOUĂ VICTORII
s-au desfășurat jo- 

dintre echipele caii- 
urma seriilor preli- 
turneul final pentru 

ocupantelor locurilor

Mmbătă 
curile-tur 
ficate în 
minare în 
stabilirea 
1—6 ale campionatului divizio
nar de popice. Cu două excep
ții, unde oaspeții au reușit să 
se impună, în rest partidele 
s-au încheiat cu rezultatele 
scontate.

Pentru locurile 1—2 : VOIN
ȚA PLOIEȘTI — ELECTROMU
REȘ TG. MUREȘ (f) 2552—2475 
(4—2). Ploieștencele, revelația 
calificărilor, au primit replica 
puternicei formații din Tg. Mu
reș, deținătoarea titlului. încă 
de la început s-a observat că 
gazdele nu-și pot valorifica a- 
vantajul arenei proprii, inpfa 
fiind strînsă. astfel că după 
primele două schimburi fetele 
de la Voința conduceau doar 
cu 8 p.d. : 844—836. în conti
nuare, junioarele Constanța Nu
ță și Mihaela Nuță (Voința), 
în compania adversarelor lor, 
junioara Lenuța Togănel și, 
respectiv, experimentata Aure
lia Șerdean, s-au angajat într-o 
dispută cu multe realizări teh
nice deosebite. De forte sensi
bil 
șl, 
ce 
Ha 
tă ..
pistelor, mai ales în manșele 

egale, ele au realizat 435 
respectiv. 436 p.d.. în timp 
cunoscuta muresancă Aure- 
Șerdean a găsit cu mai mul- 

greutate particularitățile

m — cîștig de cauză în fața 
consacratelor Livia Meheș — 
19,21 m și Mihaela Loghin — 
Î9,14 m. Este al doilea concurs 
In care trei aruncătoare ro
mâne obțin rezultate de peste 
19 m, ceea ce, în perspectivă,

Viorica 
1500 m

Ghican ciștiga detașat cursa
Foto: Aurel D. NEAGU

anunță dispute de mare atrac
ție și, cine știe, poate chiar un 
nou record

Cea mai
petiției a 

național !
bună atletă a com- 

fost însă Viorica
Andi VILARA

(Continuare in vag a 4-a)

previzlbile, întreeîndu-i

și C. Neagu 
La „grea".

(AEM), în care primul a obți
nut o spectaculoasă șj surprin
zătoare victorie. Celălalt finalist 
este Marian Miclea (Metalul 
Plopenl). „Semigreii" Dumitru 
Senciuc (A.E.M.) șl Viorel Nea- 
gu (C.S. Brăila) au realizat cali
ficări ._________________ 1
înainte de limită pe T. Chiriae 
(FEPA >74 Bîrlad) ' ~ —
(Oțelul Cîmpina). ,
Viorel Enescu (Metalul Plopeni) 
l-a învins pe D. Gontariu 
(A.E.M.), iar Dumitra Beșliu 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin) — 
dintr-un „mijlociu" cu perspecti
ve a devenit un „greu grăsuț" și 
atit. La ultima categorie au

(Continuare in pag. 2-3)

ÎN DEPLASARE
izolate (128), făcînd mari efor
turi pentru cele 412 p.d. După 
patru schimburi, localnicele 
și-au mărit avansul Ia 50 p.d. s 
1715—1665. Ultimele schimburi, 
vizibil marcate de miza jocu
lui, s-au pripit, iar mureșanca 
Ilona Bartha a înregistrat chiar 
o cădere în momentele dificile 
(376). Dar, pentru a vă face o 
imagine mai clară asupra ra
portului de forțe existente pe 
arenă, iată rezultatele indivi
duale în ordinea intrării jucă
toarelor pe piste : Mariana 
Roșea (V) — Mariane Halalai 
(E) 418—402, Minela Mihăilă - 
Rodica Baciu 426—434, Constan
ța Nuță — Lenuța Togănel 435— 
417, Mihaela Nuță — Aurelia 
Șerdean 436—412, Stela Godea- 
nu — Ilona Bartha 403—376, 
Constanța Constantin — Doina 
Țăgean 434—438. Scor final : 
2552—2475. După prima rundă, 
ploieștencele au un avans de 
73 p.d., care nemulțumește pe 
antrenoarea lor, Eleonora Ioan, 
în timp ce tehnicienii Iuliu Ra
dovici și Șandor Seres (de la 
Electromureș) speră să refacă 
acest handicap în meciul retur, 
la Tg. Mureș. Să nu uităm în
să că uneori calculele hîrtiel 
au fost infirmate.

Traian IOANITESCU

(Continuare In vag. 2—3)



In Divizia Â de volei feminin și masculin

CAMPIOANELE-ÎNCĂ LIN PAS SPRE UN NOU TITLU
Revenim azi cu amănunte de la meciurile de volei ale divi

zionarelor A (feminin și masculin) desfășurate sîmbătă și du
minică în primele grupe valorice (rezultatele complete au apărut 
în numărul de ieri al ziarului nostru).

MASCULIN

DI-
3—0).

smCA — ELCOND 
NAMO ZALĂU (3—2 J 
Cele două partide disputate in 
sala Agronomia din Capitală 
au fost complet diferite. Pri
ma — anostă, lipsită de nerv, 
desfășurată in peste două ore. 
calitatea jocului și prestația 
colectivă fiind influențate de 
unele delăsări. nejustificate. 
Ambele echipe au avut oscila
ții supărătoare . in evoluție pe 
tot parcursul meciului și 
special in prima 
Steaua a condus 
primul set și l-a 
la limită, iar în 
lă tenii au reușit să facă doar... 
un punct. La 2—0 pentru 
gazde. Duțmii spectatori pre- 
zenți în sală nu mai credeau 
într-o răsturnare de situație. 
Și totuși, două înlocuiri în 
echipa oaspete — Horje în lo
cul lui Tămășan și Gheorghe 
în locul lui Codre — au făcut 
ca echipa lui Tutovan să ega
leze la seturi, dar nu a avut for
ța să cîștige Și partida. Cea 
de a doua intîlnire a fost inte
resantă. cu faze frumoase, de 
bun nivel, la reușita spectaco
lului voleibalistic contribuind 
jucătorii ambelor echipe, 
mulați de cele două seturi 
tigate în ajun, sălăjenii 
pornit hotărîți. cu atacuri 
ternice, realizate de Tutovan, 
Ciontoș și Vlaicu, au pus în 
dificultate echipa campioană, 
conducând la un moment dat 
cu 12—5 în primul set. în a- 
cest moment în sextetul ste- 
list s-au efectuat două schim
bări inspirate : în locul lui 
Păduretu a intrat Ionescu iar 
în locul lui Czedula, Constan
tin. care alături de Dascălu, 
Pentelescu. Spinu și Șoica, 
foarte eficienți, au câștigat se
tul în prelungiri și... partida 
în trei seturi. Excelent

în 
parte, cînd 

cu 9—1 în
cîștigat greu, 
al doilea să-

Sti- 
cîș- 
au 

pu-

DOUA VICTORII
(Urmare din t)ag. 7)

BAIA MARE —
BUCUREȘTI (m) 
(6—0). Bucureștenii 

o înfrîngre de pro- 
șansele

AURUL 
GLORIA 
5725—5176 ! 
au suferit

| porții surprinzătoare, 
lor pentru cîștigarea titlului de 
campioni în meciul retur di- 
minuîndu-se considerabil. Băi- 
mărenii. cunoscîndu-și arena 
proprie și prinzînd și o zi bu
nă. au forțat încă de la pri
mele lansări, cînd pe piste se 
aflau A. Naszodi — 1021 si ad
versarul său L. Popp — 949. 
în continuare, localnicii au do
minat copios. Ultimul schimb, 
de la care era de așteptat să 
ridice calitatea partidei, a adus 
Ir. arenă pe S. Boariu si AI. 
Cătineanu. Primul si-a confir
mat valoarea, doborînd 995 po
pice pe cînd Cătineanu. căruia 
pistele nu i-au permis să-și 
impună prea mult tehnica, a 
realizat un rezultat modest : 
816. Deoarece arena din Baia 
Mare (o mai 
favorizează 
ales pentru

. văzut clar) 
acest meci 
ca atare, nu s-au mobilizat 
pentru limitarea proporției în- 
Mngerii. Pentru returul de la 
25 iunie popicarii de la Gloria 
(chiar dacă nu mai au prea 
multe șanse la victoria finală) 
trebuie să-si strîngă rîndurile 
si să-si demonstreze valoarea 
lor reală. Antrenorii S. Boariu 
(Auriii) si C. Cristea (Gloria) 
nu ufil’zat următoarele forma
ții \UWUL — A. Naszodi — 
1021 E. Grrgcly — 979. A. Sz<*- 
kel- — 936. V. Silagy — 9'3. 
I R»«re — 881 si S. Boariu
- 005 GLORIA — L. Pon-i
— 949 C Stamatescu — 857. 
M. Andrei — 869 N. Luo'i — 
842 L GHflj — 
neamț — 816.

spunem o dată!) 
rezultate mari (mai 

i gazde), oaspeții (s-a 
i s-au considerat Ia 

dinainte învinși și. 
nu s-au

843. Al. C5ti-

Ton PANA

3—4 : VOIN-
— H1DRO-

Pentru locurile
TA BUCUREȘTI ______
MECANICA BRAȘOV (f> 2459 
— 2435 (3—3). Joc viu disputat, 
de un ridicat nivel tehnic. A- 
vantaml învingătoarelor, denu
nțai 94 de popice, este însă fra
gil S-au remarcat : Elena Ăn- 
drcescu — 
naru — 432. 
ria Popescu 
la Voința
Radu

439. Liliana B-We- 
Elena Pană si Ma- 
— ambele 421 de 

respectiv Maricica
434, Rosemarie Peter

ultima sa 
bucureș- 
Au con-

Mircea Tutovan, la 
apariție într-o sală 
teană în Divizia A. 
dus foarte bine cuplurile : E.

C.Mendel — V. L»zariu și 
Antonovici — C. Gogoașe.

Gheorghe DED1U

TRACTORUL BRAȘOV — 
DINAMO BUCUREȘTI (3—1 î 
0—3). Două jocuri total dife
rite. Primul — frumos, dove
dind că procesul de întinerire 
în echipa brașoveană dă roade
— remaneîndu-se în mod spe
cial Ferariu, Ristea și Stoian. 
Al doilea — la discreția dina- 
moviștilor. din rîndul cărora 
s-au remarcat Pop, Rotar, Dră- 
gușin (gazdele făcînd doar 13 
puncte în 3 seturi !). Au arbi
trat : M. Marian — O. Drăgan, 
(V. SECĂREANU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R.
CRAIOVA — VIITORUL DI
NAMO BACĂU (3—1 ; 3—0). 
Succes al gazdelor, care au 
fost mai bune atit în atac, cit 
și la blocaj, cîștigînd clar am
bele partide. Remarcați : 
Schoberl, Iuhasz, Horfaș, FI. 
Popescu (U) Pralea, A. Ion, 
Crețu (V). Arbitri: N. Găleșanu
— G. Fieraru. (V. POPOVICI, 
coresp.).

FEMININ
C.F.R.

RAPID
Așa cum

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — C.S.U. 
GALAȚI (3—1 ; 3—0). 
era de așteptat, două partide 
la discreția campioanelor care 
au pierdut doar un set (destin
dere timpurie în setul II, după 
ce primul fusese cîștigat la 
3 !). S-au evidențiat : Tanța 
Drăgoi, Liliana Popescu. Ioa
na Cotoranu (U), Ileana Ber- 
dilă, Alina Mocanu (C.S.U.). 
Arbitri : CI. Murgulescu — 
D. Radulescu (M. VLĂDOIA- 
NU. coresp.).

FARUL CONSTANȚA —

DINAMO BUCUREȘTI (3—1 : 
0—3). Curios, dar adevărat ; 
ambele echipe au jucat foarte 
bine cîte o intîlnire, dominîn- 
du-și adversarele și cîștigînd 
pe merit 1 In partiție frumoa
se. viu disputate și urmărite 
de un numeros pliplic iubitor 
de volei. Farul a jucat... așa 
cum și-ar dori constănțenii 
doar în primul meci, pe care 
l-a cîștigat la mare luptă, e- 
voluînd ambițios. Dar. se pa
re. obosită, echipa Litoralu
lui n-a mai reușit aceeași pres
tație in partida a doua, care a 
revenit formației dinamoviste, 
cu jucătoare mai tinere și ho- 
tărîte să-și ia revanșa. Evi
dențiate : Merinda Neacșu, 
Maria Enache, Mirela Bardac 
(F). Cristina Pîrv, Georgeta 
Ene, Irina Velîcu (D). Au arbi
trat : D. Negroiu — O. Pop. 
(Ch. GOLDENBERG, coresp.).

DACIA PITEȘTI — FLACĂ
RA ROȘIE BUCUREȘTI (3—1 ; 
3—0). Partide viu disputate, 
ambdle echipe justificînd, în 
fața spectatorilor piteșteni, 
locul pe cane îl ocupă în prima 
grupă valorică a voleiului fe
minin. Cu un joc mai combi- 
nativ, cu un plus de voință, 
localnicele au obținut victorii
le mai lejer decît se așteptau. 
Dacia a folosit echipa : Mi- 
haela Marian, Cristina Buz- 
nosu, Mariana Miron (Anca 
Gheorghe), Corina Holban, 
Claudia Tătucu, Florentina 
Bogdăneci. Au arbitrat : C. 
Pitarn — N. Constantin. (Ilie 
FEȚEANU, coresp.)

IN DEPLASARE
— 411 și Viorica Botezatu — 
404. (N. ȘTEFAN, coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
(m) 5052—5213 (1—5). Prin a- 
ceastă victorie, oaspeții au luat 
o opțiune serioasă pentru locul 
3, fiind mai buni la toate ca
pitolele : bile goale 16—21, în 
manșele „pline" 3415—3384, la 
„izolate" 1798—1668. Principalul 
realizator — I. Hosu cu 947. 
Gazdele au jucat slab, singurul 
care s-a ridicat la nivelul ad
versarilor fiind M. Grigore — 
902. (P. IGNATENCU, coresp.) 

Pentru locurile 5—6 : LARO- 
MET BUCUREȘTI — VOINȚA 
TG. MUREȘ (f) 2476—2346
(5—1). Joc frumos cu multe 
realizări tehnice. S-au impus 
Silvia Boboc — 461. Elena 
Trandafir — 432 și Florica Lu
can — 415, respectiv Ana Gy- 
reș — 444. (M. DUMITRESCU, 
coresp.).

C.F.R. TG. MURES — CAK- 
PAȚI SINAIA (m) 5052—5199 
(1—5) Popicarii din Sinaia se 
anunță favoriți pentru re
tur. Ei s-au detașat prin FI. 
Irimescu — 904 V. Ovidiu și 
I. Goran — ambii 879. De la 
gazde a corespuns doar V. Soos 
- 863. (I. PĂUȘ, coresp.).

Returul tuturor meciurilor 
va avea loc la 25 iunie, de la 
ora 10.

0 SARBATOARE
(Urmare din pag. 1)

A
cuvintului, de ardoarea șt am
biția copiilor care n-au vrut 
să creadă că e vorba doar de 
o joacă și nu de o întrecere 
sportivă în cel mai deplin în
țeles al cuvintului. Și credem, 
cu alte cuvinte, că dincolo de 
amuzamentul unor astfel de 
atitudini, puțin dezacordante 
față de atmosfera generală, de 
sărbătoare și destindere, că un 
pic de adevăr există totuși și 
de partea celor ce nu pot con
cepe o dispută sportivă, mai a- 
Ies la nivelul copiilor, mereu 
animați, prin specificul vîrstei 
lor, de dorința victoriei, fără 
lupta pentru întîietate, pentru 
supremație. Cu atit mai real 
acest sentiment, cu cit dumi
nică, în întrecerile de pe tere-

SPORTULUI ȘCOLAR BU
narile amenajate pe principa
lele alei ale Parcului Tineretu
lui, s-au reintîlnit echipe care 
s-au confruntat, de-adevărate- 
lea, in fazele pe Capitală ale 
campionatelor școlare recent 
încheiate. Era, ca să zicem așa, 
ora revanșei ! Dar credem, to
todată, că și organizatorii au 
dreptate, această amplă acțiu
ne a sportului de masă avînd 
drept scop nu cîștigarea locu
lui întii, doi sau trei, cit mai 
ales cucerirea, de către copii, 
as lor de joacă, de între
ceri sportive permanente. „Noi 
vrem. afirma președintele 
C.M.B.E.F.S.,
să-i îndemnăm și 
pe copii să preia 
rea lor, a școlilor 
lor, acele spații ce 
sforma cu un
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Tinerele baschetbaliste, în frumoasa lor disputa

AU FOST STABILIT! PARTICIPANTA LA TURNEUL FINAL
(Urmare din vag 1)

terminat învingători Paul Golum- 
beanu (Timpuri Noi Buc.) și 
Petrică Adam (Centrul de antre
nament Slobozia), cîștigătorl 
prin abandon în fața lui L. Cos- 
ma (Voința Giurgiu) și, respec
tiv, Gh. Ciobanu (Prahova).

Paul IOVAN

TÎRGOVIȘTE. In ultima reu
niune desfășurată în Sala Spor
turilor din localitate au fost sta
biliți participanții la turneul fi
nal la categoriile cocoș, seml- 
ușoară, ușoară, mijlocie și se
migrea. In ciuda eforturilor de
puse de organele sportive locale 
pentru a asigura condiții optime 
de desfășurare acestei competi
ții, reuniunea respectivă a înce
put cu 45 de minute mai tîrziu 
decît ora anunțată inițial. Și a- 
ceasla datorită faptului că Di
recția sanitară județeană a ne
glijat (ca și în alte ocazii) să 
trimită un medic la ora stabili
tă Deși nivelul galei a fost sub 
cel așteptat la o finală a fazei 
de zonă, cîteva meciuri au sal
vat spectacolul pugilistic făcîn- 
du-t pe spectatori să nu regrete 
prezența lor in Sala Sporturilor 
Chiar în prima intîlnire a „co
coșilor". Nicolae Iancu (Centra
la Industrială Victoria Buc.) a 
intimpjnat o dîrză rezistență din 
partea Iui Dumitru Boiculese 
(Amomecanica Moreni). Băiat 
înalt, puternic, Boiculese a răs
puns curajos atacurilor bucu- 
reșteanului și numai tehnica su
perioară a acestuia din urmă 
l-a ajutat să termine învingător. 
In cei.'altă partidă a categoriei 
r»ui Drogeanu (Cimentul Med
gidia) a fost declarat învingător 
(3—2) în fața lui Cristian iledu 
(Prahova Ploiești), într-o dispu
tă în care Drogeanu a lovit mai 
mult, dar și mai incorect...

Un tînăr care a produs o foar
te frumoasă impresie este seve
rineanul Florin Dumbravă (se- 
miușoarâ). Sportiv înalt, cu gar- _ 
dă inversă și cu o tehnică bine 
pusă la punct, elevul antrenorii 
rului Ion Sănătescu l-a depășit 
clar la puncte pe museeleanul 
Gheorghe Fica, adversar foarte 
combativ. în cealaltă intîlnire a

categOiiel, Aurel Manole (Meca
nică Fină Buc.) l-a întrecut- la 
puncte, intr-un meci plăcut, pe 
GitJ rîrvulescu (Rapid). Un alt 
sportiv remarcat la Tîrgovlște 
este „ușorul" Constantin Ivancea 
(Voința Cîmpulung). El l-a în- 
virs la puncte pe Liviu Trestia- 
nu (Chimia Rm. vîlcea).

Celelalte rezultate, ușoară: Ce
zar Ko!>u (Oțelul Tîrgovlște) b.p. 
CI. Pralea (C.S.M. Caransebeș); 
mijlocie : E. Constanttnescu
(C.S.M. Craiova) b.p. N. Crețu 
(Nieolina Iași), V. Mihai (Farul) 
b.p. " ------- ---------
beș);
(I.M.G. Buc.) 
(C.F.R. -------
(Rapid) 
iova). : 
condusă de V, 
marcat V. Așteleanu (Timișoara), 
Gh. I-avel (Tîrgoviște), T. Dinu 
și S. Mazăre (ambii din Bucu
rești).

Mihai TRANCĂ

G. Caranse-
Cazacu 

Glavă 
Craiova), M. Bereșoaie 

i b.p. G. Ilie (Voința Cra- 
Din brigada de arbitri 

‘ Cazacu s-au re-

Buna (C.S.M. 
semigrea: V.

) b.p. E. 
M.

CLUJ-NAPOCA. Ultima reuni
une a „zonei" din orașul de pe 
malul Someșului a oferit partide 
atractive, spectaculoase, în care 
favorițil au realizat victorii scon
ta .e. Deciziile judecătorilor 
fost conforme cu realitatea 
ring, totul desfășurîndu-se 
condiții dintre cele mai bune 
conducerea 
al F.R. Box, Gabi„. 
tă boxerii calificați la turneul 
final: semimuscă: Viorel Pop-En- 
cean (Dinamo), Emil Ilambasan 
(Independența Sibiu); muscă: Li
viu Eicean (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Ion Golana (C.S.M. Sibiu): co
coș: Cristian Morea 
Nicolae 
Nicolae Talpoș 
Călian (C.S.M 
semiușoară: 
(Di name), 
(Carbochim Cluj-Napoca): ușoa

ră : E igen Preda (Metalul Rm. 
Vilcea) Viorel Moraru (Carbo
chim Cluj-Napoca); semimljlo- 
cie: Alexandru Tripon (C.S.M.

au 
din 
în 

sub 
delegatului-general 

GaȘriel Danciu. Ia- 
-....leați la

Sibiu);
Cristian Morea (Steaua). 

Iancu (Dinamo); pană: 
(Dinamo). Liviu 

Cluj-Napoca) ;
Marian Dumitrescu 
Florian Chiaburu

Arpad 
Mare) ; 
Dumitru

Pataki 
mijlocie 

(I.M.G.
Cluj-Napoca), 
(UNIO Satu 
rr.ică: Daniel 
Buc.), Ludovic Angyal (Metalul 
Aiud); mijlocie: Florian 
(Steaua), Marius ștefan 
Timișoara); semigrea: Vasile Da
mian (Dinamo), Dănilă Bumbac 
(Flectro Tg. Mureș): grea: Ion 
Simina (St. Roșu Bv.), Gavrilă 
Ardelean (C.I.L. Sighet) ; super- 
grea: Micloș Paizs (Voința Cluj- 
Napoca), Ștefan Birleanu (Meta
lul Hunedoara).

Mircea RADU

Vasile 
(U.M.

coresp.

Municipiul GH. GHEORGHIU- 
DEJ. După o săptămînă de în
treceri au fost desemnați partici- 
panții la turneul final al Cam
pionatelor Naționale. Iată rezul
tatele ultimei reuniuni, muscă: 
V. Iordachc (Tractorul Brașov) 
b.p. F. Croitoru (Textila Buhuși), 
S. Toma (Constr. Galați) b.p. 
V. Barbu (Metalul Buc.); pană. 
C. Silitră (C.S.M. Reșița) b.ab. 2 
V. Cara (Gloris Galati), V. Nis- 
tor (P.A.L. Fălticeni) b.ab. 2 
P. Nițu (Ceahlăul P. Neamț): 
ușoară: M. Pirvu (C.F.R. Craio
va) b.p. S. Cîmoeanu (Olimpia 
Buc.), I. Slabu (C.S.M. Borzești) 
b.p. G. Crețu (Voința Negrești) 
mijlocie mică: Al. Dinu (Meta
lul Buc.) b.p. C. Lihăceanu 
(Constr. Galati). S. Melinte (E- 
lectra Botoșani) b.p. V. Gheor
ghe (Raoid Buc.); semigrea- I. 
Orzoi (Metalul Buc.) b.ab. 2 I. 
Ilea (Met. Mures Tg Mureș) 
supergrea : M. Chelaru (Unirea 
Focșani) b.p. L. laeob (Electra 
Botoșani).

Remarcînd buna organizare a 
competiției desfășurate în locali
tate, trebuie să amintim și apor
tul celor trei ingineri, loan Ro
man, Eugen Buciu și Gabriel 
Blasuti, care. îmnreunâ cu an
trenorul localnic Mihai Pătrâtea- 
nu, au construit ringul, prevăzut 
cu acoperișul necesar (în caz d< 
ploaie), pe care s-au desfășura! 
întrecerile faze! do znnă.

Gheorghe GRUNZU-coresp.

ȘTIRI DIN ȘAH
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UN ANOTIMP POTRIVIT PENTRU
DRUMEȚII LA CABANE Șl EXCURSII 

ÎN ZONE DE MARE ATRACȚIE TURISTICĂ
Oficiile județene de turism și ITHR București vă oferă, 

în această perioadă locuri în cabanele montane situate în 
oricare dintre masivii muntoși ai României.

Din fiecare județ al țării se organizează, de asemenea, 
excursii în :
• zone turistice de mare atracție : Valea Prahovei, Cen

trul și Nordul Moldovei, Maramureș, Centrul Transilva
niei, Oltenia de sub munte, Valea Cerne! și Porțile de 
Fier, Valea Oltului, Delta Dunării, litoralul românesc al 
Mării Negre.
• la cele mai interesante manifestări cultural-artistice, 

serbări folclorice tradiționale, expoziții sau competiții 
sportive.

EXCURSIA TURISTICA — UN PRILEJ DE INSTRUIRE 
ȘI RECONFORTARE.

Informații, servicii turistice de calitate, rezervări de locuri 
pot fi asigurate de toate agențiile Oficiilor județene de 
turism și ale I.T.H.R. București.

*
• CONCURSUL organizat de 

asociația sportivă I.T.B., care 
urma să înceapă la 19 iunie, a 
fost amînat din motive tehni
ce. Noile date vor fi comunica
te ulterior.

ADMINISTRAȚIA DE
• Agențiile Loto-Pronospori vă 

așteaptă, ca de obicei, să vă În
cercați șansele la una din tia- 
gerile dv. preferate — PRONO- 
expres, tragere ce va avea loe 
mîjne, miercuri, 15 iunie. Așa
dar, nu uitați să vă procurați bi
lete cu numerele favorite.
• Duminică, 19 iunie, este 

programată TRAGEREA MULTI
PLA PRONOEXPRES „OLIMPIC". 
Dedicată marii competiții a Jocu
rilor Olimpice de vară, tragerea 
respectivă se constituie intr-un 
eveniment deosebit, cu mari și 
importante elemente de atractl- 
vitate. Menționăm câ se extrag 
48 de numere, cuprinse în 8 ex
trageri „legate" cîte două, cu 
posibilitatea d a se cîștiga și cu 
4 sau 5 numere din 12 extrase. 
Din suita bogată a cîștigurilox

• ÎNCEPIND de ieri, în 
sala din str Smîrdan 11, se 
desfășoară festivalul de Ș3h or
ganizat de A.S. Centrocoop din 
Capitală. Participă jucători și 
jucătoare de toate categoriile, 
clasificați și neclasificați.
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STAT LOTO-PRONOSPORT î
nu lipsesc autoturismele și 
excursiile în R.D. Germană. Cu 
biletele în valoare de 25 lei se 
poate participa la toate extrage
rile. Consultați prospectul tra
gerii și jucați din timp numerele 
dv. favorite!

• La lozul în plic, acest În
drăgit sistem de ioc, la care se 
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DIFERENȚA DE VALOARE Șl STARE DE SPIRIT FOTBALUL
20 000 de iubitori ai fotbalului 

au venit duminică pe „Munici
palul* clujean sa urmărească o 
partidă cu o mare încărcătură 
psihică, dată iind situația celor 
două formații : Steaua avea ne
voie de victorie ca să-și conti
nue drumul spre un nou titlu în 
acest strîns duel cu Dinamo, iar 
Universitatea năzuia și ea (deși 
nemărturisit' într-un rezultat fa
vorabil nentri- a evita zona fier
binte a retrogradării. în cele din 
urmă — deși o arăta chiar în
ceputul de partidă —, campioa
na avea să cîștige mai ușor de- 
cît ar fi bănuit cineva și aceas
ta din două motive :

— marea diferență de valoare 
dintre cele două echipe ;

— starea psihică total diferită 
din rîndurile lor.

Campioana, sigură pe ea, cu 
toate motoarele în plin, a luat 
din plecare jocul pe cont pro
priu, și-a dominat partenera la 
toate capitolele — tehnic, tactic, 
fizic iar excelentul gol mar
cat d' Hagi chiar din startul 
partidei (min 4) i-a creat și o 
mai bună stare de spirit, sigu
ranța că victoria nu-i poate scă
pa, chiar și după ratarea penal- 
tyului de către Piturcă, încă 
nerefăcut după accidentul de la 
picior (dar mai bine că nu s-a 
marcat, pentru că în fața ini
țială a fos- ofsaidul greu sesi

PLECÎND DE LA ORGANIZAREA JOCULUI
Cum arătam și în cronică, 

imediat după pauza meciului 
Victoria — Sportul Studențesc 
echilibrul, evident în prima re
priză s-a frînt. Clar și irevoca
bil, în sensul în care, netă în a 
doua jumătate a întîlnirii, supe
rioritatea Victoriei s-a materia
lizat, logic, și pe tabela de mar
caj. întrebarea e de ce s-a în
clinat balanța de partea echipei 
lui Nicușor si Feodot ? Cea mai 
la îndemînă explicație, „căderea* 
fizică a studenților, ni se pare 
simplistă căci n-am sesizat în 
evoluția „alb-negrilor“ nici o dife
rență la acest capitol, între cele 
două reprize. Sigur că, încercînd 
să răspundem, a contat „mișca
rea* dictată de oe banca tehnică 
a Victoriei : înlocuirea unui ata
cant fragil (Uleșan) cu un fundaș 
(Comănescu), ceea ce a permis 
trimiterea impetuosului Cojocaru 
în linia de mijloc, de unde, mai 
degrabă nemarcat, acesta a con
tribuit la realizarea ambelor go
luri. Dar a mai fost ceva, am 
zice esențial. Departajarea, tot 
mai limpede pe măsura scurgerii 
minutelor, s-a produs datorită 
organizării jocului. Sportul ne- 
maiizbutind (în criză de timp și 
de... puncte) să răspundă rigorii 
Victoriei (constantă, lecție bine
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SERIA I
A.S.A. Explorări Cîmpulung 

Moldovenesc — Carpați Gălănești
1— 0 (1—0), Minerul Gura Humo
rului — Avîntul Frasin * * 
(0—0), Metalul Rădăuți — 
Celuloza P. Neamț 2—0 
Relonul Săvinești 
Frumos - - —
Neamț 
Dornei 0—1 (0—0), Zimbrul Șiret 
— Chimia Fălticeni 4—3 (3—2),
TEPRO Iașj — Metalul Botoșani
2— 0 (1—0), Electro Botoșani — 
Constructorul Iași 2—3 (1—0).

® Meciul Electro Botoșani — 
Chimia Fălticeni, din etapa a 27-a, 
s-a jucat la Săveni și s-a înche
iat cu rezultatul de 2—1 în fa
voarea primei echipe.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 29-a (penultima): 
1. EXPLORĂRI CÎMPULUNG 
67 p (68—17), 2. Minerul Vatra 
Dornei 51 p (38—37), 3. Metalul 
Rădăuți 46 p (35—35)... pe ulti
mele locuri: 14. Metalul Botoșani 
37 p (37—45), 15. Celuloza Piatra 
Neamț 36 p (45—51), 16. Electro 
Botoșani 30 p (29—52).
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I
I Focșani 

Gheor-
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SERIA A II-a
Mecanica Vaslui — Foresta Gu- 

gești 3—0 (3—0), Steaua Mecani
ca Huși — Textila Buh uși 4—1 
(2—0), Minerul Comănești — Par
tizanul Bacău 2—1 (0—0), Lucea
fărul Adjud — Laminorul Roman
2—1 (2—1), C.S.M. Borzești — 
Proletarul Bacău 2—0 (1—0), Con
structorul Hidrotehnica 
— MECON Mun. Gh.
ghiu-Dej 0—2 (0—1), Petrolul Moi- 
nești — Unirea Negrești 3—0 
(3—0), Aripile Bacău — Moldosin 
Vaslui 3—0 — Moldosin s-a re
tras din campionat.

Pe primele locuri: 1. ARIPILE 
BACAU 68 p (76—23), 2. Meca
nica Vaslui 60 p (59—31), 3. Me
canica Huși 56 p (55—34)... pe 
ultimele locuri: 15. Constructorul 
Focșani 23 p (24—59), 16. Moldo
sin Vaslui 9 p (18—87).

I
SERIA A III-a

rRAGERII 
[ 8 IUNIE 

variante 
2: 2,75 a 

i 2.618 lei; 
ei; cat. 5:

129 a 386 
a 100 lei. 
tegoria 1 
iților Ca- 
Constanța 
Petroșani.

I
I
I

Tecuci — Metalul 
(0—0), Dunărea 
— I.M.U.-C.S.S»
CONPREF Con- 
Progresul Brăila

Victoria IRA 
Mangalia 3—1 
C.S.U. Galați 
Medgidia 0—0, 
stanța — C.S.
2—1 (0—0), Cimentul Medgidia — 
Portul Constanța 2—1 (0—0), Chi
mia Brăila — Gloria Galați 0—3 
(Chimia fiind suspendată), Arru- 
bium Macin — D.V.A. Portul Ga
lați 1—0 (0—0), Laminorul Viziru 
— S.N.-C.S.S. Tulcea 2—1
(1—1), Minerul Mahmudia — Pro
gresul Isaccea 1—4 (0—2).

© Meciul Chimia Brăila — S.N. 
Tulcea din etapa a 26-a (pe te
ren 1—0) a fost omologat cu 3—0 
în favoarea echipei din Tulcea.

DINAMO BUCUREȘTI SI VIITORUL TG. MURES’ ’ >
ÎN FINALA JUNIORILOR I

DINAMO BUC. - OLIMPIA P. NEAMȚ 6-0 (4-0)

zabil al lui Lăcătuș), după care 
jocul a curs doar într-un singur 
sens, tablou definit și de fap
tul că singurul șut pe spațiul 
porții lui Liliac l-a expediat fun
dașul centra) Doboș, abia în min. 
85, șut formal, de la peste 45 
de metri. Mulțumită de victorie, 
în ultima jumătate de oră Steaua 
și-a menajat partenera, etalînd 
un fotbal curat, cu lungi țesă
turi de pase care au atras a- 
plauzele unui public foarte spor
tiv, mai puțin „versurile* unui 
grup de la tribuna a doua.

Iar .,U“, ce a făcut ea ? S-a 
străduit să joace cît a putut, dar 
s-a aflat departe de prestațiile 
pe care i le-am urmărit altă
dată, jucătorii ei fiind și vizi
bil marcați psihic de situația lor 
în clasament, de amenințarea cu 
retrogradarea, de ingrata misiu
ne pe care o aveau în fața se- 
mifinalistei C.C.E. „U“ a jucat 
însă sportiv (mai puțin fundașii 
laterali Meszaroș și Pojar, care 
au făcut o sumedenie de faulturi 
pentru a opri cursele lui Lăcă
tuș și Hagi). dar a manifestat o 
mare fragilitate în acțiunile o- 
fensive. Aceasta este „scurta po
veste* a une partide care se a- 
nunța atît de disputată, dar pe 
care liderul avea s-o controleze 
cu autoritate și s-o cîștige lejer.

Constantin ALEXE

însușită) cu „matematica* de 
pînă la pauză. „Mijlocul* său a 
cedat, iar atacul a pierdut, in
variabil, toate baloanele, Stănici 
(care a și părăsit terenul în mi
nutul 90, „contrat* de Mirea, 
după ce el însuși faultase) nepu- 
tînd să se descurce de unul sin
gur. încă mal mult. Pînă și Ior- 
gulescu, exact și eficient o re
priză, a comis eroarea pasului 
înainte, aventurîndu-se (fără jus
tificare) spre poziții avansate. De 
unde și, pe ansamblu, imaginea u- 
niei echipe aoum fără busolă, pe 
care Victoria a „amendat-o* cu 
promptitudine, ea știind ce joa
că și jucînd ce știe.

Ovidiu IOANIȚOAIA

• ÎN CUPA BALCANICA. După 
calificare?, de-acum două săptă- 
mîn? a echipei F. C. Argeș în 
faza finala a actualei ediții a 
Cupei Balcanice, iată că și cea 
de-a doua echipă românească, 
Corvinul Hunedoara, își cîștigă 
acest drept prin egalul realizat 
săptămîna trecută, 1—1 cu Di
namo Tirana (pentru hunedoreni 
a înscris Hanganu). Reamintim 
că în primul meci, Ia Hunedoa-

REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE (a 29-a) A DIVIZIEI C
Pe primele locuri: 1. META

LUL MANGALIA 63 p (56—21), 2. 
Gloria Galați 53 p (45—31), 3.
Dunărea Galați 52 p (76—26)... pe 
ultimele locuri: 15. Chimia Bră
ila 29 p (28—54), 16. Minerul Mah
mudia 4 p (14—107).

SERIA A IV-a

Unirea Urziceni — Dunărea Că
lărași 1—0 (0—0). F.C.M. Dunărea
nă Giurgiu — Olimpia Slobozia 2—0 
(1—0), ISCIP Ulmeni — A.S.A.

• Se cunosc cîstigâtoarele celor 12 serii: A.S.A. EXPLORĂRI CÎMPULUNG MOLDOVENESC (4-16 
p fată de a doua clasată), ARIPILE BACAU (4-8 p), METALUL MANGALIA (4- 10 p), DUNĂREA 
CĂLĂRAȘI (4-11 p), METALUL MIJA (4-6 p), DACIA PITEȘTI (4-7 p) MINERUL MOTRU 
(4-7 p), C.F.R. TIMISOARA (4-6 p), MINERUL CAVNIC (4-6 p), UNIREA ALBA IULIA (4-7 p), AVIN- 
TUL REGHIN (4-8 p) și POIANA CIMPINA (4-4 p) • Electro Sf. Gheorghe a pierdut jocul de 
la Florești și a ieșit din cursa pentru șefia seriei a Xll-a • Scorul zilei și al... campionatului : 
C.F.R. Timișoara - Unirea Tomnatic 11-1 I • Vagonul Arad ciștigă prin neprezentarea echipei 

Unirea Valea lui Mihai • In majoritatea seriilor, continuă lupta pentru evitarea retrogradării.

Buzău 4—0 (3—0), Viitorul Chir- 
nogi — S.N. Oltenița 2—1 (2—0). 
Petrolul Berea — Utilaje Grele 
Giurgiu 3—0 (2—0), Chimia Buzău 
— Victoria Munteni Buzău 3—1 
(1—1), Metalul Buzău — Carpați 
Nehoiu 1—0 (0—0), Petrolul Roa
ta de Jos — Victoria Țăndărei 
6-1 (3-0).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 65 p (87—23), 2. 
Unirea Urziceni 54 p (59—37), 3. 
A.S.A. Buzău 45 p (55—36)... pe 
ultimele locuri: 14. Victoria Mun
teni Buzău 36 p (38—78), 15. Me
talul Buzău 33 p (38—43), 16. Car
pați Nehoiu 33 p (29—66).

SERIA A V-a
Avicola Crevedia — Metalul 

Mija 1—0 (0—0), MECON Bucu
rești — Abatorul București 4—0 
(1—0), Tehnometal București — 
Electrica Titu 3—2 (0—1), Auto
matica București — IUPS Cliiti- 
la 5—2 (3—1), Chimia Găești — 
Minerul Șotînga 4—3 (2—1), Da
nubiana București — Cimentul 
Fieni 5—0 (3—0); C.F.R,-B.T.A. 
București — Viscofil București 
2—1 (1—1), Petrolul Tîrgoviște — 
I.M.G. București 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. META
LUL MIJA 59 p (48—19), 2. Auto
matica București 53 p (62—31), 3. 
Avicola Crevedia 44 p (36—30)... 
pe ultimele locuri: 14. Danubi
ana București 37 p (43—49), 15. 
Cimentul Fieni 37 p 140—55). 13. 
Petrolul Tîrgoviște 35 p (32—16).

SĂ RĂMÎNĂ..,
FOTBAL

De obicei, la meciurile unei e- 
chipe carp își vede epuizate (a- 
proape în totalitate) șansele de 
supraviețuire în Divizia A, pu
blicul local nu prea mai vine la 
stadion, ei, suporterii, întoreînd 
— cum s-ar zice — spatele for
mației favorite. Ei bine, la Ti
mișoara, cu „Poli*, care se află 
într-o situație destul de critică 
(șansele ei de salvare fiind greu 
previzibile), lucrurile nu stau așa. 
Duminică la meciul cu Rapid, 
aproape 20.000 de suporteri ai 
studenților timișoreni au venit la 
stadion cu gîndul de a-și încu
raja echipa, ei creind acea at
mosferă sinceră, atît de necesa
ră fotbalului nostru, ca și cum 
echipa favorită ar fi fost clasa
tă undeva sus, în afara perico
lului retrogradării.

Și „violetii*, împreună cu rapi- 
diștii, care au jucat deschis pe 
gazonul „ovalului de beton*, în 
spiritul fair-play-ului. au reali
zat un soectacol fotbalistic agrea
bil și cu multe suspansuri. Deși, 
rețineți, cum se știe, ambele com
batant? aTreau nevoie de puncte 
ca de aer. Deci, se poate ca și 
la meciurile cu miză, cum s-a 
mai subliniat, nu demult, în a- 
cest colț de pagină, fotbalul- să 
rămînă... fotbal, fără antijoc și 
acte de nesportivitate. „Poli* a 
evoluat aproape de nivelul bun 
din toamnă (e regretabil că a- 
cest „vîrr de formă* vine atît 
de tîrziu !), iar tînăra echipă a 
Rapidului a vrut (și a reușit) să 
demonstreze că cele. două goluri 
marcate echipei Dinamo, pe sta
dionul din Șo«. Ștefan cel Mare, 
n-au fost deloc întîmplătoare. 
Un sincer bravo ambelor for
mații care prin jocul lor l-au 
respectat pe spectatorii din tri
bune. în ceea ce o privește pe 
„Poli*, ea își joacă — în con
tinuare — șansele la Pitești, în 
etapa penultimă.

Stelian TRANDAFIRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • $TIRI
ra Corvinul a cîștigat cu 2—0, 
plus faptul că din aceeași grupă 
a mai făcut parte echipa turcă 
Eschișehir Spor, pe terenul că
reia Corvinul a făcut meci egal 
(2—2), iar la Hunedoara a cîști
gat cu 5—2. (V. N.)

SERIA A VI-a

Dacia Pitești — I.O.B. Balș 3—1 
(2—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Progresul Corabia 3—1 
(1—1), ROVA Roșiori — Viitorul 
Drăgășani 4—2 (0—1), Dacia Me
talul Rm. Vîlcea — Unirea Pi
tești 1—1 (0—0), Automatica Ale
xandria — Textila Roșiori 2—0 
(1—0), Chimia Tr. Măgurele — 
Recolta Stoicănești 5—0 (3—0),
Progresul Băilești — C.F.R. Cra
iova 3—1 (1—0), Constructorul

T.C.I. Craiova — Muscelul Cîm
pulung 2—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. DACIA 
pitești 61 p (57—27), 2. Auto
matica Alexandria 54 p (54—24),
3. Constructorul Craiova 53 p 
(54—32)... pe ultimele locuri: 14. 
Unirea Pitești 35 p (43—42), 15.
Textila Roșiori 32 p (24—40), 16. 
C.F.R. Craiova 32 p (23—48).

SERIA A VII-a
Minerul Motru — Minerul Anina

3—0 (3—0), Automecanica Reșița
— C.F.R. Caransebeș 1—1 (1—0)
C.S.M. Lugoj — Minerul Mătă- 
sarl 4—1 (3—1), Dierna Orșova
— Minerul Moldova Nouă 4—1
(1—1), C.S.M. Caransebeș — Me
canizatorul Simian 5—0 (1—0).
Minerul Rovinari — Termocon- 
structorul Drobeta Tr. Severin
3—0 (2—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Metalurgistul Sadu 3—4 (2—2),
Petrolul Ticleni — Minerul Ora- 
vila 3—0 (2—0).

Pc primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 60 p (68—28), 2. C.S.M 
Caransebeș 53 p <58—29) 3
C.S.M. Lugoj 50 p <57—28)... pe 
ultimele locuri: 14. Minerul Mă 
tăsarl 35 p (37—50). ’5. Minerul 
Rovinari 35 p (34—53). 16. Meta
lul Oțelu Roșu 29 p (31—46).

SERIA A VIII-a
C.F.R. Timișoara — Unirea 

Tomnatic 11—1 (3—0)! șoimii Ll- 
pova — Oțelul Or. dr Petru 
Groza 3—1 (1—1), Strungul Chl-

BRAȘOV, 13 (prin telefon). 
Zona semifinală găzduită de 
Stadionul Tineretului din loca
litate s-a încheiat cu partida 
dintre Dinamo București și 
C.S.Ș. Olimpia P. Neamț, care 
a avut un debut echilibrat da
torită ambiției mai tinerilor 
jucători ai Olimpiei de altfel 
aceștia au și fost, pri.. Pă
trunjel (min. 7), la un ras de 
deschiderea scorului. O va rea
liza însă, peste un minut, di- 
nainovistul RApUCIOIU. care 
a transformat penaltyul dic
tat pentru faultul comis 
asupra lui Matache. Nu trec 
decît cinci minute și bucureș- 
tenii își măresc avantajul prin 
DUMITRACHE, care fructifică 
centrarea Iui Barariu. Jucăto- 
torii de la Olimpia nu renun
ță. acționează curaios. însă se 
precipită la finalizare, capitol 
la care bucureștenii sînt mult 
mai inspirați, dovadă golurile 
lui MATACHE (min. 29 —
după cc a driblat și portarul) 
și STAN (min. 41 — care a

F.C.M. BRAȘOV - VIITORUL TG. MUREȘ 0-0

PIATRA NEAMȚ, 13 (prin 
telefon). în partida-derby a 
grupei semifinale din locali
tate s-au întîlnit echipele cele 
mai bune, serios pregătite și 
capabile să ofere un fotbal de 
calitate, în ciuda terenului a- 
lunecos din cauza ploii. S-a 
jucat de la început tranșant, 
brașovenii atacînd mai mult, 
îndeosebi pe flancul sting, 
prin impetuosul Selimesi. Și. 
pînă la jumătatea primei re
prize, ei ar fi putut deschide 
scorul de trei' ori. dar Pîrvu a 
șutat imprecis (min. 9) Se
limesi a trimis în „transversa
lă" (min. 13). iar la reluarea 
lui Chirie (min. 20), portarul 
Roman a respins cu piciorul. 
Mijlocul reprizei a aparți
nut mureșenilor, care. la

• PROGRAMUL COMPETIȚIO- 
NAL AL FINALULUI DE SE
ZON. In campionatul Diviziei A 
mal sînt de disputat două etape, 
după cum urmează :

Etan.: a 33-a, duminică 19 iu
nie și etapa a 34-a — miercuri 
22 iunie.

Semifinalele Cupei României 
sînt programate miercuri 15 iu
nie, iar finala, duminică 26 iunie.

șineu Criș — A.S. Sînmartinul 
Sîrbesc 4—2 (3—0), Vagonul Arad
— Unirea Valea lui Mihai 3—0 
(neprezentare), înfrățirea Oradea
— Auto Timișoara 3—0 (2—0), U-
nirea Sînnicolau — Motorul 
I.M.A. Arad 3—0 (2—0), Gloria
Beiuș — Recolta Salonta 2—1 
(1—0), Minerul Șuncuiuș — U.M. 
Timișoara 2—1 (1—0)

Pe primele locuri: 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 62 p (82—23), 2. Va
gonul Arad 56 p (55—28), 3. Uni
rea Tomnatic 50 p (54—55)... pe 

ultimele locuri: 14. U.M. Tim 
37 p (40—43), 15. Recolta Salonta
34 p (35—45), 16. Unirea Valea lui 
Mlhal 20 p (20—77).

SERIA A IX-a
Minerul Cavnic — Oașul Ne

grești 7—1 (2—1), Olimpia Gher
la — Industria Sîrmel C. Turzil 
1—0 (0—0), Minerul Borșa - Mo
torul IRA Cluj-Napoca 7—0 
(4—0), CUPROM Baia Mare — 
Someșul Satu Mare 3—2 (1—1) 
Chimia Tășnad — La.olnorul Za
lău 1—2 (0—1), IZOMAT Șimleul 
Silvaniei — Minerul Turț 5—0 
(3—0), Steaua C.F.R. Cluj-Mapo- 
ea — Minerul Băiuț 2—0 (0—0), 
Minerul Băița — Minerul Sărmă- 
șag 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
CAVNIC 68 p (80—28) — penali
zată cu 2 p, 2. Steaua C.F R. 
Cluj Napoca 62 p (70—24) penali
zată cu 1 p, 3. Industria Sîrmel 
C. Turzli 51 p (60—36)... pe ul
timele locuri: 13. Minerul Borșa
37 p (49—55), 14. Oașul Neg’-eșt!
37 p (44—57), 15. Minerul Băiuț
35 p (30—48), 16 Motorul Cluj-
Napoca 20 p (33—791.

SERIA A X-a
Unirea Alba Iulia - Minerul 

Lupeni 5—1 (3—1) Automecanica 
Mediaș — Textila Cisnădie 5—1 
(3—1). C.S.U. Mecanica Sibiu — 
Metalurgistul Cugir 4—3 (0—0’,
C.F.R. Simeria — Mecanica Alba 
Iulia 4—1 (0—1), Carpați Mirșa — 

sancționat prompt luftul lai 
Mateeș).

La reluare, întîlnirea are 
aceeași „solistă" echipa bucu- 
reșteană. care a mai punctat 
de două ori prin STAN (min. 
57) și CHIRIȚA (min. 65>.

A arbitrat bine Ad. Moroîa- 
nu (Ploiești).

DINAMO; Crețulescu (min. 46 
Stoian) — BARARIU. POPES
CU (min. 58 Aliuță). BUCUR, 
Haralambie — Chiriță, O- 
PREAN DUMTTRACHE Stan 
(min. 58 Constantin) — MATA
CHE. Răduciniu (min. 46 Ți-

C.S.Ș. OLIMPIA: Hogea (min. 
46 Nită) — Mateeș, Popa Radu, 
Dănilă (min. 61 Lupuleasa) — 
DASCALESCU Pătrunjel (min. 
56 Cozma). Dragoș. Bucur°ștea- 
nu (min 69 Seciu) — Velescu, 
SANDU

Clasament final: 1. Dinamo 
București 4 p 2. C.S.M. Reșița 
2 p, 3. C.S.Ș Olimpia P. Neamț 
0 p.

Adrian VASILESCU

rîndul lor. au irosit excelente 
ocăzil prin Lorincz (min. 25) 
și Irimie (min. 26). După care, 
în min. 39. Roman și-a salvat 
încă o dată echipa, deviind în 
bară șutul lui Pîrvu.

Brașovenii și-au continuat 
ofensiva și la reluare, fără a 
găsi însă drumul sore gol, 
mureșenii (excel enți Roman 
și Tanca) închizînd toate 
culoarele. Scor final : 0—0.

A arbitrat bine Ad. Porumboiu 
(Vaslui).

F.C.M BRAȘOV : Toderi- 
ciu — Mirică. Drăgănoiu, Șer- 
bănucă, Fekete — CHIRIC, 
Petruș. Lăcătuș — Tikosi (min. 
78 Vișinescu). Pîrvu SELI
MESI.

VIITORUL TG. MUREȘ : 
ROMAN — Gali. TANCA, 
Szucs, Kutosi — Baneheș (min. 
72 Matius). Irimie (min. 52 
Jeleru). Dragnea. Gabor — 
Bontar (min. 89 Otorog). LO
RINCZ.

Clasament final : 1. Viitorul 
Tg, Mureș 3 p (golaveraj 
3—0), 2 F.C.M. Brașov 3 p
(1—0), 3. Politehnica Iași 0 p.

Laurentiu DUMITRESCU

Mureșul Deva 2—1 (1—0), Nltra- 
monia Făgăraș — Minerul Ști
ința Vulcan 4—1 (2—1). Aurul
Brad — I.P.A. Sibiu 5—1 (4—0), 
Tîrnaveie Blaj — Metalul Aiud 
5—4 (1—2).
• Meciul I.P.A. Sibiu — C F.R. 

Simeria, din etapa a )9-a (pe te
ren 3—0), a fost omologat cu S—0 
în favoarea echipei C.F.R.

Pe primele locuri: î. UNIREA 
ALBA IULIA 74 p (83—30), 2. Mu
reșul Deva 67 p (63—-1). 3. Au
rul Brad 49 p (58—32|... pe ulti
mele locuri: 12. IPA S‘biu 35 o 
(41—43), 13. Textila Cisnăd’e 35 p 
(45—65), 14. Tîrnavel“ B.aj 35 p 
(32—56). 15. C.F.R. Simeria 33 p 
(49—59), 16. Mecanica Alba Iulia 
26 p (32—62).

SERIA A XI-a

Chimforest Năsăud — Avîntal 
Reghin 3—1 (2—0), Otel li Reghin
— Progresul Odorhel 0 0, Meta
lul Reghin — Mecanica Bistrița
4—1 (1—1), Laminora’ Bedean — 
Metalotehnica Tg. Mureș 2—9 
(1—0). Minerul Băian — Mineiul 
Rodna 0—0 Viitorul Gheorghenl
— Metalul Sighișoara 3 -0 <1—0),
Mureșul Luduș — Lacul Urau 
Sovata 4—1 (3—0'. Unirea Cri«-
turu Secuiesc — Hebe S ngeor.'i 
Băi 3—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. AVÎN
TUL REGHIN 63 p (7<—22), 2.
Progresul Odorhel 55 p (56—13), 
3. Mecanica Bistrița 61 p 
(71—33)... pe ultimele Io run: 
13—14. Metalotehnica Tg. Mureș 
36 p (39—44), Lamlnoiul Beetean 
36 p (37—52), 15. Minerul Rodna 
34 p (35—61). 16. Hebe Sîneeorz 
Băi 30 p (29—82,.

SERIA A Xil-a

Poiana Cimpina — Minerul Ba- 
raolt a—0 (1—0). Victoria Florești 
— Electro Sf. Gheorghe 3—1 
(1—1). Metalul Tg. secuiesc — 
Pre Jzla Săcele 3—0 <2 -0 A.S.A. 
Chimia Ploiești — Montana Si
naia 2—0 (2—0). Mc bila Măgura 
Codi ea — Carpați Cova-na S— 2 
(2—0), Carpați Sinaia - Mlrerul 
Fiii pești 2—0 (0—0) Cimenti l Ho- 
ghiz — Unirea Cîmpina 1—0 
(0—3) IMASA Sf. Gheorghe — 
Petrolul Băicoi 3—0 <’2—0).

Pe primele locuri; 1. POIANA 
CIMPINA 61 p (52—17) - penali
zată cu 3 p, Electro Sf. Che- 
orgne 57 o ’61—23) 3. IMASA
Sf. Gheorghe 55 p (61-22) - pe
nalizată cu 1 o... pe ultimele
locuri: 13. Unirea Cimpina 31 p 
(«—si). " " — r
(32—53) 15. Carpați Covasna 33 p 
(32—55), ■“    -
(3.5—51).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

o...
14. Măgur1 codlca 31 p

Ca^nati sinaia 32 p16.



ACTUALITATEA 
ATLET/CĂ

0 La. Sandnes, în Norvegia, 
kenyanul Kip Rono a aleigat 
3000 m obsL în 8:21,57. engle
zul Peter Elliott a cîștigat 
1500 m — 3:37,89. iar norve
gianul Atle Douglas a fost pri
mul la 800 m cu 1:46,70.

• Senegalezul Amadou Dia 
Ba a fost cronometrat cu 45,84 
pe 400 m în concursul de la 
Dijon (Franța), în care cam
pionul mondial Hristo Markov 
(Bulgaria) a sărit la triplu 
17,16 m
• Concurs la Dresda : Heike 

Drcchsler 100 m în 10.92, Hel
ga Radke 6,73 m la lungime, 
Cornelia Oșchkenat 12,59 pe 
100 mg ; la bărbați : ciocan — 
Haber 82,36 m, triplu — Gam- 
lin 17,11 m, 100 m — Bring- 
mann 10,27, 800 m — Herold 
1:47,33.
• Multiplul recordman al lu

mii. marocanul Said Aouita a 
realizat, la Casablanca 8:13,09, 
pe 2 mile, cea mai bună per
formanță mondială.

„CUPA FEDERAȚIE?1
(Urmare din pațj. I)

*

ccleta Menyhart a dominat eu 
autoritate lupta sub panouri. 
Desprinderea decisivă s-a pe
trecut începînd din min. 33, 
cînd — de la 56—54 pentru clu- 
jence — brașovencele au egalat 
și au obținut un avans de 3 
coșuri : 62—56 (în această pe
rioadă Hînda rnarcînd 8 punc
te). In final. „U“ a făcut efor
turi pentru a răsturna situația, 
dar fără succes, mai cu sea
mă că în chiar ultimul minut 
de joc Georgeta Duma a în-' 
scris un coș de 3 puncte.

De-a dreptul dramatic a fost 
finalul partidei Voința — Chi
mistul, de mare importanță 
pentru clasamentul final. De la 
85—78 (min. 38) pentru Voința, 
s-a ajuns la 87—85 (min. 40) 
pentru Chimistul ! Au urmat 

87—87 și 89—89, după care Hînda 
a marcat coșul victoriei, iar 
Antoaneta Barbu a transfor
mat doar una din cele două 
aruncări libere de care a be
neficiat, ratînd egalarea. Un 
fapt rarisim : în finalul întîi- 
nirii, Voința a avut în teren 
doar trei jucătoare, celelalte 
fiind eliminate pentru 5 greșeli 
personale. Scor final : Voința
— Chimistul 91—90 (40—32).

Alte rezultate : Chimistul — 
„U“ 73—84 (34—30), Politehnica
— Olimpia 72—74 (31—41), Vo
ința — C.S.U. 58—56 (34—12),
C. S.U. — Politehnica 71—74 
(39—42), Olimpia — „U“ 62—71 
(36—29), C.S.U. — Olimpia 30- 
62 (15—33), Chimistul — Poli
tehnica 83—80 (54—37).

Arbitrii turneului : N. Sdru- 
la, Z. Raduly, E. Poenaru și
D. Iliescu.

ÎN GRUPA 7—12. ÎNVINGĂ
TOARE TOT VOINȚA, DAR.„ 
CEA DIN BUCUREȘTI

Găzduit de sala Floreasca, 
turneul final al grupei 7—12 a 
„Cupei Federației" a fost cîști
gat de echipa Voința C.S.Ș. 2

CONCURSUL ATLETIC DE PRIMĂVARĂ
(Urmare lin pap l)

Ghican. După ce sîmbătă cîș- 
tigase proba de 1 500 m cu un 
timp realmente de valoare 
mondială — 4:02,76 —, dumi
nică ea s-a impus categoric și 
In cursa de 3000 m, în care, 
de asemenea, a înregistrat o 
performanță deosebit de bună 
— 8:42,39! Avem convingerea 
că alergătoarea din Tg. Jiu. ex
celent pregătită șl cu o mare 
dîrzenie, poate obține rezultate 
încă șl mai bune, în întrecere 
cu adversare valoroase. Oricum, 
întîlnirea ei cu Paula Ivan și 
Mitica Constantin, la .Interna
ționalele" de la sfîrșitul săp- 
tămînii, va fi, în această pri
vință, un prim prilei 1

Ar mai fi de subliniat și tim
pii obținuți de Lucia Prescură 
la 3000 m — 8:50.26. de Anuța 
Cătuna la 10000 m — 34:17,20 
si Petru Drăgoescu la 800 m — 
1:46,91. în rest, din păcate, ar
bitrii au fost nevoit! să con
semneze multe (poate chiar ne- 
permis de multe) rezultate a- 
flatc in conul de umbră al 
mediocrității.

„TROFEUL IUGOSLAVIA^ LA HANDBAL
BELGRAD, 13 (Agcrpresj. 

Competiția feminină de handbal 
cTotată cu „Trofeul Iugoslavia" 
s-a încheiat la Kikmda cu vic
toria echipei Iugoslaviei 8 
puncte, • urmată în clasamentul 
final de formațiile României 7 
puncte, Ungariei 6 puncte. Po
loniei 4 puncte, Bulgariei 3

„Cupa Academia Militară** Ia Daschct masculin

CÎSIIGĂIOAREA A LOST DICISĂ ÎN ULTIMA SECUNDĂ!
Emoții c.~. la o finală de mare 

competiție în întîlnirea Academia 
Militară Mecanică Fină București 
— Stan Astoria Bydgoszcz, dis
putată (în sala Rapid) în cadrul 
„Cupei Academia Militară". In
tr-adevăr, după spectaculoase și 
captivante răsturnări de scor, e- 
chipa Academia Militară condu
cea cu 82—80 și avea posesia 
mingii, pe care a pierdut-o însă 
cu 3 secunde înaintea fluierului 
final. La sfîrșitul acestui scurt

București, neînvinsă. în parti
da care a decis ocupanta locu
lui 1, Voința a dispus de Po
litehnica Mine-Energie C.S.Ș 
4 București cu 78—66 (40—27). 
învingătoarele, îndrumate la 
acest turneu de Rodica Ungu- 
reanu, au condus permanent, 
dar adversarele au dat o re
plică dîrză, izbutind în cîteva 
rînduri să reducă din handicap, 
în ambele formații au fost fo
losite majoritatea jucătoarelor 
înscrise pe foaia oficială, res- 
pectîndu-se astfel ideea pentru 
care a fost creată competiția : 
sporirea experienței cornpeti- 
ționale a tuturor baschetbalis
telor din Divizia A, cu. precă
dere a celor tinere.

Au înscris : Jugănaru 19, Fi
lip 18, Ștefan 19. Spălățelu 2, 
Simion 2, Urogdi 6, Borș 2, 
Ciocan 10 pentru Voința, res
pectiv Zidaru 16, Dăian 12, 
Roșianu 12, A. Popescu 11 
(3 coșuri de 3 puncte între 
minutele 27 și 32 !), Postelnicu
7, Făgărășanu 8. Arbitri : Fi. 
Panaitescu — C. Tudor.

Hotărîtor pentru locul 3 a 
fost meciul Rapid C.S.Ș. 5 
București — Metalul I.M.P.S. 
C.S.Ș. Salonta, cîștigat de for
mația feroviară cu 66—64 (36— 
36). Metalul conducea cu 64—61 
în min. 38, după care nu a mai 
marcat nici un coș, în vreme 
ce Rapid a marcat de două ori 
din acțiune și a transformat 
una din cele patru aruncări li
bere de care a beneficiat.

Alte rezultate : Voința — Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș 93—67 
(44—29), Rapid — Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare 76—85 (35—43), Me
talul — Politehnica 51—54 (28— 
32). Mobila — Comerțul 69—79 
(29—43), Mobila — Metalul 57— 
61 (32—35), Politehnica — Co
merțul 61—49 (26—20). Voința 
— Rapid 85—55 (51—30).

Clasament : 7. Voința 10 p,
8. Politehnica 9 p. 9. Rapid 7 
p. 10. Comerțul 7 p, 11. Me
talul 6 D. 12. Mobila 6 p. (D. 
STANCULESCU).

Iată rezultatele înregistrate du
minică: BARB AȚI: 200 m: Va
lentin Chlriac (Dinamo) 21,48, 
Sandu Ion 21,51, Fi. Fiorea (am- 
b:i de la Constructorul Arad) 
21.33; 800 m: Petru Drăgoescu 
(Jiul Petroșani) 1:46,91, Marian 
Kădos (Dinamo) 1:47,09, C-tin 
Ene (Poli Timiș.) 1:47,60 ; 5001 m: 
Valentin Coroja (CSM Pitești) 
14:66,55, M. Latlș (CSM Cluj-Na- 
puca) 11:08,72, I. Costea (CSM Pi
tești) 14'09,98; 10.000 m (disputată 
simbătă); Iacob Costea 29:27,22, 
Gh. Tcmoloagă (Steaua) 29:30,29, 
G. Popa (Tîrnavele Blaj) 30:14,96; 
3060 m obst.: Teofil Ciobanu 
(Steagul Roșu Brasov) 8:42,21, I. 
Colonel (IEFS) 8:46,27, S. Zeve- 
dci (Progresul Brăila) 8:46.67; 
400 mg: C-tin Popescu (Dinamo) 
52,69, Dan Șipoteanu (Farul C-ța) 
33,15, G. Mașinlstru (C.S. Sătesc 
Ilfov) 53,79, triplu: Mihai Bran 
(Știința CFR Bacău) 16,85 m, 
Lucian Sfia (Voința) 16,68 m, 
Csaba Boroș (Steaua! 16,17 m: 
disc : Marcel Țlrle (Steaua) 59,28 
m. Ccstel Grasu (Dinamo) 
56,42 m. Gh. Gușet (Steaua) 54,58 
m; ciocan: Albert Meheș (CSM 
Uuiverslt. Craiova) 68.30 m, Pe
tru Lengyel (CFR Craiova) 65,82 
m. L.G. Ion (CFR Craiova) 
61.76 m: decatlon: Ton Bulică 
(Neț <t:n Cîmpina) 6797 p, R. 
Uurfu" (Steaua) 6740 p, C-tin 
Halichios (Prahova Ploiești) 
6562 p; 10 km marș: Gh. Frecă- 

puncte și Danemarcei 2 puncte, 
în ultima zi a turneului, 

handbalistele române au între
cut cu scorul de 22—19 (10—9) 
selecționata Iugoslaviei.

Alte rezultate : Ungaria — 
Polonia 30—14 (14—8) ; Dane
marca — Bulgaria 28—23 (8—7).

interval, oaspeții au izbutit să 
înscrie un coș de 3 puncte, ob- 
ținînd o victorie nesperată — 
83—82 (43—43) —, care a decis cîș- 
tigarea competiției. Au marcat 
pentru gazde : Scarlat 28 (exce
lent șl aportul său in lupta sub 
panouri), Braboveanu 22, Bogdan 
14, Panaitescu 14, Frumosu 2, 
Bîrsan 2 ; coșgeterii oaspeților • 
Prusar 26, Prokanski 17. Arbitri: 
C. Dumitrache — L. Badea.

„Cupa Academia Militară" (tur
neu organizat ireproșabil) a pri
lejuit echipelor bucureștene uti
lizarea jucătorilor în care se 
pun speranțe pentru întinerirea 
loturilor respective, fapt care a 
sporit utilitatea întrecerii. Cele 
două formații poloneze au prac
ticat un joc în care apărarea a- 
gresivă și atacurile dinamice le-au 
fost elemente caracteristice.

Rezultate : Academia Militară
— Rapid C.S.Ș. 5 București
100—86 (58—31), Start Astoria
Bydgoszcz — Pogon Szczecin 
86—75 (39—42), Pogon — Rapid
90—64 (57—36). Academia Militară
— Pogon 81—62 (39—31), Start —
Rapid 69—62 (44—29).

Clasament : 1. Start 6 p, 2. A- 
eademla Militară 5 p, 3. Pogon 
4 p, 4. Rapid 3 p. (D. STANCU
LESCU)

„EURO 88": PRIMELE MECIURI, PRIMELE COMENTARII
STUTTGART, 13 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Din capul locului ținem să sub
liniem interesul extraordinar în 
mijlocul căruia se desfășoară 
partidele lui „Euro ’88". In le
gătură cu primele partide, cite- 
va Însemnări fugare. Despre me
ciul R. F. GERMANIA — ITA
LIA, jucătorul vest-german 
Matthaus declară : „Am trecut de 
un hop greu. Sper ca in viitoi 
să evoluăm mai bine". Udo 
Lattek, antrenor vest-german : 
„Italia a jucat mal bine și a 
fost foarte aproape de victorie, 
dar arbitrul Hackett a sancționat 
cu foarte mare ușurință o gre
șeală a portarului Zenga, pe care 
eu n-am văzut-o !“ Antrenorul 
echipei Italiei, Vicini : „Sint mul
țumit de jo"ul echipei noastre. 
Sancționarea Iui Zenga a fost 
nemeritată". Antrenorul echipei 
R.F.G., Beckenbauer : „Dacă noi 
am fi condus cu 1—0, sigur nu 
mai ratam victoria". Ar
bitrul internațional Eschweiller : 
„Dacă aș fi condus jocul, nu a- 
cordam nici o sancțiune Iul zen
ga !“ Ziarul milanez „La Gazzetta 
dello Sport" titrează pe patru co
loane mari ț „Italia a fost mal 
bună !“ In meciul SPANIA - 
DANEMARCA ibericii au cîștigat 
la limită. Jocul a fost o reeditare 
a celui de la C.M. din Mexic, cînd 
Spania a cîștigat cu 5—1. Atunci, 
Butragueno a înscris 4 goluri, a- 
cum doar unul, dar și acela din- 
tr-o clară poziție de ofsaid. An
trenorul spaniol Munoz : „Sint 

țeanu (PTT) 43:27,1, M. Mlhăles- 
cu 45:17,1, V. Dascălu (ambii de 
la CSM Suceava) 45:25,5;

FEMEI, 200 m: loianda Oanță 
(Rapid) 23,21, Marleta Ucu (Me
talul Hunedoara) 23,84, Corina 
Roșicru (CSU Galați) 23,94 ; 800
m: Ella Kovacs (Steaua) 1:58,10, 
Tudcrița Chidu (Olimpia Slobo
zia) :58,28, Maria Pintea (Stea
ua) 2:02,26; 3000 m: Viorica Ghi
can (Voința Tg. Jiu) 8:42,39, Lu
cia Prescură (Unirea CSȘ Foc
șani) 8:50,26, Ilinca Opriță (CSM 
Unlversit. Craiova) 8:54,82, Elena 
Fidatov (Delta Dulcea) 8:55,18; 
10.000 m: Anuța Cătună (CSM
Bistrițr) 34:17,20, El. Hopulele 
(CS Arad) 35:51,20, El. Radu (Me
talul) 36:31,18: 400 mg: Alina Bu- 
huși (CSM Universit. Craiova) 
58,34, lullana Enăchescu (CFR 
Craiova) 58,94, Angelica Sîrbu 
(Olimpia) 59,11; lungime: Văii
Constantin 7,07 m, Octavia Nif 
(ambele de la Rapid) 6,53 m. Mi- 
rela Dulgheru (Prahova Ploiești) 
6.45: înălțime: Niculina Iiie
(Voința) 1,80 m, Luminița Ciu- 
rescu (Si. Roșu Brașov) 1,80 m, 
Oana Mușunoiu (CSȘ 2 Galati) 
1.80 m; suliță: Aurica Bujniță 
(Dinamo) 58.70 m, Ildiko Szasz 
(CS Sătesc Ilfov) 54,46 m, Cristi
na Dobrinoiu (Muscelul C-lung) 
54,14; 5 km marș: Victoria Oprea 
(Steaua) 23:15,0, Agneta Nemes 
(TCI Tricolorul Oradea) 23:40,3, 
Lucia Ctoancă (Rapid) 23:46.6.

PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT
BASCHET ® Turneul interna

țional masculin de la Bologna a 
fost cîștigat de selecționata Ita
liei, urmată de formațiile URSS, 
Greciei și Cehoslovaciei. în 
ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Italia — Grecia 90—75 (54—39);
URSS — Cehoslovacia 106—67 
(58—36). • In ziua a doua a 
turneului masculin de Ia Nancy 
(Franța), reprezentativa Anglie) 
a învins cu scorul de 92—88 
(44—46) formația Franței, iar e- 
chipa R.F. Germania a dispus 
cu 112—87 (59—32) de selecționata 
Olandei.

ÎNOT • Proba feminină de 
50 m liber din cadrul concursului 
de la Roma a revenit înotătoa
rei chineze Ya Plnlou, cronome
trată cu timpul de 26,34. Rezulta
te din concursul masculin: 200 m 
bras: Alexander Marcek (Ceho
slovacia) 2:16,96; 50 m liber: ște
fan Valery (Elveția) 23,35 ; 400 m 
liber: Massimo Trevisan (Italia) 
3:53,48.

PENTATLON MODERN ș In 
concursul de la Berna, după dis
putarea a trei probe, conduce 
sportivul suedez Magnus Gustaf-

HAMPSTEN - VICTORIOS
In turul italiei

ROMA, 13 (Agerpres) — Cea 
de-a 71-a ediție a Turului ci
clist al Italiei s-a încheiat cu 
victoria rutierului american 
Andrew Hampsten (26 ani), ur
mat în clasamentul final de 
olandezul Breukink la 1:42, el
vețianul Zimmermann la 2:45 și 
italianul Giupponi ia 6:56.

Ultima semi-etapă, a 21-a, 
disputată contra cronometru in
dividual, la Vittorio Veneto, a 
revenit ciclistului polonez Lech 
Piasecki, înregistrat pe 43 km 
în 53:49 (medie orară 47,940 km).

fericit că echipa, care n-a cîș 
tigat nici un joc de verificare, a- 
cum merge. Și va merge tot mai 
bine*. Antrenorul Sepp Piontek 
(Danemarca) j „Am avut o mi
siune foarte grea să pregătesc o 
echipă în care jucătorii, majori
tatea evoluînd peste hotare, s-au 
reunit doar cu 10—15 zile înaintea 
Campionatului European*. Olan
dezul Johann Cruyff î „După o- 
pinia mea, cea mai bună evolu
ție, în cadrul primului tur, a 
avut-o Spania apoi Italia și Ir
landa*. Meciul de la Stuttgart, 
dintre ANGLIA și IRLANDA, a 
fost un adevărat exemplu de 
fair-play. S-a jucat foarte corect, 
după cum corectă a fost și com
portarea celor două galerii, a- 
șezate însă în tribune... opuse. 
Englezii, de pildă, 1-âu aplaudat

U. R.S.S. - OLANDA 1-0 (0-0)
Duminică seara, pe stadionul 

din Koln, în fața a 60 000 de 
spectatori, echipa Uniunii Sovie
tice a învins formația Olandei cu 
1—0 (0—0), după o partidă de
mare angajament, în care olan
dezii au dominat mai mult, dar 
fotbaliștii sovietici s-au impus 
prin ruperi de ritm care au pus 
pe picior greșit apărarea echi
pei lui Rinus Michels. Echipa O- 
landei a mizat prea mult pe de
tenta trio-ului din față, Gullit— 
Bosman—Van Basten (acesta din 
urmă în ultima parte), care a 
fost contracarat de detenta su
perioară a perechii Kuznețov— 
Hidiatulin, mereu sprijinită de 
mijlocașul de acoperire Mihalli- 
cenko, care avea să-1 neutrali
zeze pe Gullit în jocul „la firul 
ierbii*. Singurul gol al meciului 
a fost marcat de RAȚ (min. 53), 
care a beneficiat de o centrare 
ideală n Iui Belanov, remarcabil 
în acest meci. Pînă la urmă, o- 
landezii vor ataca mereu poarta 
fotbaliștilor sovietici, dar Da- 
saev va fi în mare formă.

Arbitrul F. Pauli a condus ur
mătoarele formații :

* ★

• în finala „Cupei Franței", 
desfășurată pe stadionul „Parc 
des Princes* din Paris, în pre
zența a peste 40 000 de specta
tori, echipa F.C. Metz a întrecut 
cu 6—5 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m) formația F. C. 
Sochaux. La încheierea timpului 
regulamentar de joc și a prelun
girilor scorul a fost egal: 1—1.
• „Cupa Luxemburgului* a 

revenit echipei Jeunesse D’Esch, 
învingătoare cu scorul de 1—0 
(1—0) în finala disputată în com
pania formației Avenir Beggen.
• Finala „Cupei Suediei* se 

va disputa la 29 iunie între echi
pele Norrkoeping și Oerebro. In 
semifinale, Norrkoeping a învins 
cu scorul de 3—1 (2—1) pe Mal
mo, iar Oerebro a întrecut cu 
3—0 (3—0) pe Aik Stockholm.
• înaintea ultimei etape. în 

campionatul Poloniei conduce 
detașat formația Gornik Zabrze 
cu 49 puncte (virtuală campioa
nă), urmată de echipele G.K.S. 
Katowice si Legia Varșovia cu cî- 

sson cu 3 413 puncte, secundat de 
polonezul Jacek Suszcinsky 3 390 
puncte. Proba de înot a fost cîș- 
tigată de Suszcinsky, cu 1 360 
puncte.

RUGBY • Echipa Franței, a- 
flată în turneu în Argentina, a 
evoluat la Buenos Aires in com
pania unei selecționate locale. 
Rugbyștii francezi au obținut vic
toria cu categoricul scor de 82—0.

ȘAH • lit ‘•urneul de la Se
villa, după cinci runde conduce 
marele maestru sovietic Tamasz 
Georgadze, cu 4,5 puncte, urmat 
de Pia Cramling 4 puncte, Ze
non Franco și Juan Bellon, cu 
cîte 3 puncte etc. în runda a 
cincea, Georgadze a cîștigat la 
Garcia, iar Cramling a remizat 
cu Bellon.

TENIS o în finala turneului 
de la Londra jucătorul vest-ger
man Boris Becker l-a întrecut cu 
6—1, 3—6, 6—3 pe suedezul Ste
fan Edberg. • în finala turneu
lui feminin de la Birmingham, 
jucătoarea vest-germană Claudia 
Kohde a învins-o cu 6—1, 6—2 
pe americanca Pam Shriver. 
• „Cupa Davis“: Portugalia — 
U.R.S.S. 0—5; Olanda — Senegal 
3—2 ; Irlanda — Norvegia 3—2 ; 
Grecia — Polonia 3—1; Anglia — 
Finlanda 3—1 (de comun acord, 
în aceste din urmă două întîl- 
niri ultima partidă de simplu nu 
s-a mal disputat).

TENIS DE MASA • Rezulta
te înregistrate in prima zi a pro
belor pe echipe cadrul
campionatelor internaționale ale 
R.P. Chineze, ce se desfășoară la 
Canton: masculin: Japonia — 

Malayezia 3—0; R.P. Chineză — 
Noua Zeelandă 3—0; Nigeria — Pa
kistan 3—2; feminin : R. P. Chi
neză — Franța 3—0; Japonia — 
Malayezia 3—0; Hong Kong — 
Macao 3—0.

VOLEI • in turneul masculin 
ce se desfășoară la Fujisawa 
(Japonia), selecționata niponă a 

întrecut cu scorul de 3—2 (13—15, 
11—15, 15—3, 15—11, 15—5) echipa 
Olandei.

călduros pe compatriotul lor 
Jackie Charlton, acum antrenor 
al irlandezilor. în echipa Irlan
dei, învingătoare meritată, 10 din 
cei 13 jucători folosiți evoluează, 
în mod obișnuit, în Anglia : An
trenorul Robson (Anglia) : „Cred 
că noi am jucat mai bine, dar 
am pierdut ! Pentru meciul ur
mător, cu Olanda, voi schimba 
radical formația*. Apropo de me
ciul viitor, italianul Ancelotti nu 
va putea juca, deoarece a pri
mit un cartonaș galben și mal 
avea încă unul din preliminarii ! 
La intrarea pe stadioane se face 
fiecărui spectator un riguros con
trol corporal și de alcoolemie. 
Spectatorii care duhnesc a bău
tură sînt trimiși la... plimbare 1

Ion OCHSENFELD

U.R.S.S. : Dasaev — Bessonov, 
Kuznețov. Hidiatulin, Demianen
ko — Litovcenko, Mihailicenko, 
Zavarov (min. 89 Sulakvelidze), 
Raț — Belanov (min. 78 Aleini
kov) , Protasov.

OLANDA : Van Breukelen — 
Van Aerle, Koeman, Rijkaard, 
Van Tlggelen — Vanenburg (min. 
57 Van Hasten), A. Mdhren, Wou- 
ters, Van’t Schip — Gullit, Bos
man.

★ 
zi de

programează
întreceri a Iul

astăzi
A patra

..Eur-' ’88" ,__ _ ___ ___ „
două jocuri de mare importanță 
pentru configurația clasamentului 
în cadrul grupei A. La Gelsenkir
chen, la ora 18.15 (ora României), 
se întîlnesc R. F. Germania și 
Danemarca, iar la Frankfurt pe 
Main, la ora 21,15 (România), are 
loc partida dintre Italia și Spa
nia.

înaintea acestor jocuri, 
mentul grupei A se prezintă 
fel 1

1. Spania 110 0
2—3. R. F. Germania 10 10 

Italia 10 10
4. Danemarca 10 0 1 

clasa- 
ast-

3-2 2 
1-1 1 
1-1 1
2-3 0

★

te 39 puncte.
Rezultate din etapa a 29-a: O- 

limpia Poznan — Gornik Zabrze 
1—4; G.K.S. Katowice — Lechia 
Gdansk 2—1; Legia Varșovia — 
Szombierkl By tom 1—1.
• înaintea ultimei etape, în 

campionatul Cehoslovaciei con
duce echipa Sparta Praga cu 47 
puncte (un joc mai puțin dis
putat), urmată de formațiile 
Dukla Praga 37 puncte și Dunaj- 
ska Streda 34 puncte.

Rezultate înregistrate în etapa 
a 29-a: Spartak Hradec Kralove 
— Ruda Hvezda Cheb 1—1; T.E. 
Vitkovice — Dukla Banska Bys
trica 3—1; Dukla Praga — Sig
ma Olomouc 4—0; Spartak Trna- 
va — Banlk Ostrava 2—2.
• Turneul internațional femi

nin de la Canton s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Norvegiei, 
care a întrecut în finală cu sco
rul de 1—0 (0—0) echipa Suediei. 
Unicul gol al partidei a fost 
marcat. în minutul 58. de Linda 
Medalan.
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