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„SPORTUL DE MASĂ DĂ MAI MULTĂ 

VIGOARE PERFORMANTEI"...

Etapa a 33-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA ȘI-A ASIGURAI UN NOU TITLU
• Dinamo a doborit re

cordul de eficacitate al a- 
râdenilor, din 1948 • Fla
căra, la un foarte mic pas 
de „Cupa U.E.F.A." In 
Giulești, o partidă de o 
frumusețe rara A Ultima 
etapă, miine, 20 iunie.

Buțerchl juteazd cu 
stingul, din Interiorul 
careului. înscriind al 
treilea gol al formației 
sale (Rapid — Sportul 

Studențesc 4—4} 
Foto : Nicolae PROFIR

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
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F. C. Argeș - „U* Cluj-Napoca 2-1 (1-0|
Rapid - Sportul Stud. 4-4 (1-2)
Steaua — Flacăra 4-1 (1-0)
F.C. Farul - F.C.M. Brașov 1-0 (0-0)
S.C. Bacău - Corvinul 3-1 (2-0)
Oțelul Galați - A.S.A. Tg. Mureș 3-0 (1-0)
Victoria - Dinamo 1-4 (0-1)
F.C. Bihor - F.C. Olt 2-1 (1-0)
F.C. Inter - Univ. Craiova 1-1 (1-0)

ULTIMA ETAPA (marți 20 iunie)

„U” Cluj-Napoca - F.C. Inter (0-0)
Sportul Studențesc - F.C. Argeș (1-2)
Flacăra — Rapid (0-0)
F.C.M. Brașov - Steaua (2-3)
Corvinul — Oțelul (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Farul (0-3)
Dinamo — S.C. Bacău (3-1)
F.C. Olt - Victoria (0-0)
Univ. Craiova - F.C. Bihor (0-2) (Cronicile meciurilor, tn pag 2-3)

1. STEAUA 33 31 2 0 119-26 64
2. Dinamo 33 30 1 2 130-30 61
3. Victoria 33 19 5 9 79-59 43
4. Flacăra 33 15 4 14 59-46 34
5. Univ. Craiova 33 14 6 13 49-52 34
6. F.C. Bihor 33 13 6 14 40-43 32
7. F.C. Olt 33 12 8 13 37-45 32
8. Sportul Stud. 33 14 4 15 50-59 32
9. F.C. Inter 33 13 5 15 43-54 31

10. F.C.M. Brașov 33 12 6 15 44-50 30
11. F.C. Argeș 33 13 4 16 40-48 30
12. F.C. Farul 33 13 4 16 32-<6 30
13. S.C. Bacău 33 13 3 17 49-55 29
14. „U" Cluj-Napoca 33 10 8 15 40-53 28
15. Oțelul 33 11 6 16 36-55 28
16. Corvinul 33 12 3 18 43-68 27
17. Rapid 33 1» 3 20 38-63 23
18. A.S.A. Tg. M. 33 2 2 29 21-97 6

Campionatul feminin de tenis pe echipe» grupa I

DUPĂ PRIMA ETAPA, STEAUA 

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Pe terenurile arenei Dacia 

IJGCL din Galați s-au desfășu
rat, timp de cinci zile, întrece
rile primului tur din cadrul 
Campionatului Național pe e- 
chipe. seria I valorică, aștepta
te și urmărite cu un deosebit 
interes de un număr de spec
tatori cu mult peste capacitatea 
tribunelor.

Componentele celor șase e- 
chipe au oferit dispute intere
sante, unele de un bun nivel 
tehnic și cu numeroase mo
mente de suspans. Dintre aces
tea menționăm întîlnirea din
tre Dacia Galați și Politehnica 
București, dar mai ales cea 
dintre Steaua și Dinamo. Dacia 
Galați a avut o comportare 
fluctuantă, pierzînd surprinză
tor partida cu Metalul Tîrgo- 
viște (dar a introdus contesta
ție privind folosirea neregula, 
mentară a unei jucătoare). Iar 
rezultatul din meciul cu Poli
tehnica București a fost incert 
pînă la disputarea probelor de 
dublu.

Fără îndoială, „capul de a- 
fiș“ al etapei gălățene l-a, con
stituit intîlnirea Steaua — Di
namo, neînvinse pînă atunci, 
echipe în componența cărora 
figurează jucătoare cu fru
moase „cărți de vizită”. în 
probele de simplu. Steaua s-a 
impus cu o surprinzătoare ușu
rință, eonducînd la un mo
ment dat cu 4—0. Astfel, Diane 
Samungi a tnvins-o cu 6—2. 
6—3 pe Monica Chirilă, Danie
la Pavăl pe Veneția Șchiopu 
cu 7—6, 4—6. 6—2. Daniela I- 
vana a întrecut-o pe Ruxandra 
Mățăoanu cu 6—4. 1—6. 6—3. 
iar Mirela Buciu pe Irina Spîr
lea cu 1—6, 6—4. 9—7, o parti

dă deosebit de antrenantă, care 
a durat mai bine de trei ore. 
Stelista a condus în setul de
cisiv cu 5 la 2, Irina Spîrlea 
a revenit spectaculos și a ega
lat. apoi a luat conducerea 
(6—5 șl 7—6) avind în to
tal 5 mingi de meci, dar 
tn final a pierdut dramatic. 
Punctele formației Dinamo au 
fost realizate de Cătălina Crls- 
tea (6—3, 6—4 cu Claudia Neac- 
șu) și Iohana Pană (6—3, 6—4 
cu Gabriela Mitrică). Deci, 
4—2 după meciurile de sim
plu. Cu una dintre cele trei 
partide de dubiu adjudecate 
(Daniela Pavăl, Claudia Neac- 
șu — Veneția Șchiopu, Ioha
na Pană 6—0, 6—2: acestea 
s-au desputat duminică dimi
neață pe terenurile de la Te
nis Club din Capitală), sportl. 
vele de la Steaua și-au asigu
rat victoria tn această primă 
etapă, sltuindu-se pe primul 
loc cu maximum (5) de victo
rii. Scorul final al întîlnirii 
Steaua — Dinamo a fost 5—4, 
celelalte două meciuri de du
blu fiind clștigate de reprezen
tantele clubului din Șos. Ște
fan cel Mare : Monica Chirilă, 
Cătălina Crîstea — Daniela I- 
vana, Gabriela Mitrică 6—4. 
6—4 și Irina Spîrlea, Ruxan
dra Mățăoanu — Diane Sa
mungi, Mirela Buciu 3—6, 6—4. 
6—4.

Am reținut două momente 
în care a fost... uitat spiritul 
de fair-play: atitudinea ire
verențioasă a jucătoare) ste- 
liste Daniela Ivana fată de

Telemac SIRIOPOL — coresp.

(Continuare tn pag a d-a)

Sînt In țară multe platforme 
industriale care impresionează 
prin dimensiunile lor pe ver
ticală și orizontală, prin noul 
și modernul care se înfățișează 
privirii de ansamblu sau de 
detaliu, prin conținutul de in
teligență românească incorpo
rat în produsele lor... Cea ois- 
trițeană, pe care am vizitat-o 
deunăzi, ne-a impresionat ș< 
prin altceva : prin densitate 
funcțională și curățenie am
bientală care o leagă astfel ș< 
o integrează armonios în pei
sajul urbei-reședință a județu
lui. Și poate tocmai de aceea, 
înainte de a părăsi I.P.E., una 
dintre unitățile platformei, am 
primit invitația de a urca ia 
ultimul etaj pentru „o privire 
panoramică”, apoi pe dealul 
învecinat, unde au început să 
prindă contur mai multe baze 
sportive în aer liber, pentru 
același lucru... Și, firește, im 
numai pentru asta.

Dar să ne întoarcem la I.P.E. 
componentă a platformei și... 
fostă componentă a combina
tului bistrițean, acum unitate 
de sine stătătoare. Mai precis, 
în cabinetul directorului Vale- 
riu Bodean. unde nu am ajuns 
întîmplător. cel puțin din două 
motive : pentru că el este șl 
președintele asociației sportive 
(șl. după cum ni s-a spus chiar 
acolo, pe șoptite, „cea mai 
mare inimă a sportului din 
întreprindere”) și pentru că 
foarte tînăra asociație (înfiin
țată în 1982) a reușit în acest 
sezon să-și înscrie numele în 
rîndul elitei și în sport- Fireș
te, discuția cu directorul a în. 
ceput de la întrebarea: ce este 
și ce face I.P.E. T • Este în
treprinderea de produse elec-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-J)

SPORTIVI ROMÂNI
IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

PARIS. — Turneul de ca
lificare pentru Campionatul 
European feminin de volei, 
desfășurat în orașul francez St. 
Nazaire a fost ciștigat de e- 
chipa României cu 6 p, urma
tă de Franța — 2 p, Grecia 
— 2 p, Elveția — 2 p. Rezul
tate din ultima zi a turneului: 
România — Franța 3—0 (13, 
12, 4); Grecia — Elveția 3—1 
(—7, 12, 11, 11).

VARȘOVIA. în runda a 
8-a a turneului internațional 
feminin de șah de la Piotrkow 
Tribunalski, au fost consem
nate următoarele rezultate : 
Matveeva — Detko 1—0. Stan- 
ciu — Dombrowska remiză ; 
Kahiani — Rodriguez remiză ; 
Makropoulos — Sweczik 1—0. 
ta clasament conduce Mat

in cel mai important meci al etapei

veeva (U.R.S.S.) cu » p, uc- 
mată de Stanciu (România) și 
Rodriguez (Spania), cu cite 5 p. 
In ziua de repaus s-a desfă
șurat un concurs de șah rapid, 
cu participarea a 12 jucă
toare. Pe primul loc. la egali
tate. _ cu cite 9 p, s-au clasat 
Gabriela Stanciu (România) și 
Ketevan Kahiani (U.R.S.S.). 
locul al treilea a fost ocupat 
de Xe Tziun (R. P. Chineză), 
cu 8.5 p.

SOFIA. In turneul interna
țional de tenis de la Sofia, in 
proba de dublu bărbați, pere
chea Segărceanu. Cosac (Româ
nia) a Întrecut cu 8—4. 3—8, 
7—5 cuplul italian Soresini, 
Viaganti. Pentru semifinalele 
probei de simplu bărbați s-au 
calificat Răzvan Itu (Româ
nia), Velev (Bulgaria), Sorens- 
sen (Danemarca) și Keskinov 
(Bulgaria).

BRATISLAVA în concursul 
de atletism „Pravda Televlzia 
Slovnaft” (la care Alina Asta- 
fel și Viorica Ghican au ciș- 
tigat probele de înălțime și, 
respectiv, 1500 m). Mugur Ma- 
teescu s-a clasat al 4-lea la 
400 mg, cu 50.61 s. iar Marian 
Rădos, cu 1:49.42. a fost al 
2-lea la 800 m. în seria B. în 
timn ce Petru Drăgoescu. cu 
1:48.43. al 4-lea în seria A. Cu 
62,68 m Ia disc. Elisabeta 
Neamtu a ocupat locul IV.

Pătrundere a lui Franciuc. la 
faza primului eseu dinamovist 

Foto : Aurel D. NEAGU

a 20-a la rugby

DINAMO A ÎNTRECUT LA LIMITA PE STEAUA: 19-18,'t
DUPĂ CE A CONDUS

Existau din plin 
pentru ca derbyul etapei

premise 
_ „ _ _ __ . _i cu

numărul 20, al întregului Cam
pionat de rugby la urma-ur- 
mei, să ofere numerosului pu
blic prezent ieri dimineață in 
„Ghencea” un spectacol de ținu
tă: cadru ideal de desfășurare 
(gazon impecabil, timp numai 
bun pentru joc) si. în primul 
rînd. mulțimea internaționali, 
lor din teren, de la care se aș
tepta, de bună seamă, onora
rea „cărților de vizită”, a pozi 
țiilor de frunte în ierarhia in
ternă, în fond. însă miza, mare 
oe-i drept, a marcat vizibil 
protagonistele, preocupate mai 
degrabă de rezultat și în mai 
mică măsură de doritul specta
col,. speranțele în aoest sens 
dovedindu-se destul de repede 
deșarte. Au fost construite o 
seamă de acțiuni incisive, dar 
numărul lor poate fi reținu* oe 
degete, fiind comise. în sch:mb 
(prea), multe greșeli de tot fe
lul. dîndu-se in plus friu liber 
nervilor. Și nu o dată! Fair-

CU 19-6 DAR DERBYUL A FOST RATAT!
piay-ul, caracteristic derby rlui 
precedentei etape, a rămas nu
mai o amintire...

DINAMO a cîștigat si aceas
tă „ediție” a disputei cu STEA
UA, 19—18 (12—S).
victoria din tur (15—7). 
succes ce-i aduce ;_____________
Șos. Ștefan cel Mare poziția 
de lideră. cel 
miercuri, cind _________ _____
disputa restanța de la Iași. Ar
gumentul învingătoarei? lin 
plus de exactitate, de realism 
în jucarea șansei, . _. 
după ce a depășit momentele 
de cumpănă, pentru ea ale în
ceputului de partidă 
Steaua s.a lansat din 
spre butul advers, in 
minutul 2 Mot repunînd luna 
de la margine, oeste alinia
ment. plnă la Murariu. rare 
l-a pus pe picior greșit ce <ii- 
namoviști. a ajuns cu balonul 
în but. însă arbitrul nu a va
lidat eseul, socotind că autorul 
lui a făcut un al doilea salt 
după ce a culcat mai Intîi.

înainte de țintă. Domi- 
gazdelor a continuat, 

(Ignat si-a ..

repetind 
\ Un 

formație: din

ouțin oină 
campioana va

mai. ales

Fiindcă 
sU-rt 
chiar

mingea 
narea 
fără eficacitate . _ ......
anunțat ziua slabă prin două 
tentative de drop nereușitei. 
Întreruptă de precizia lui FL. 
ION — lovitură de Dedeapsă 
izbutită de la 55 de metri în 
min. 21. dar concretizată mai 
apoi, tn min. 24. cind tușa a 
fost iucată „la indigo” in ma
niera amintită MURARIU în
scriind de astâ-dată un eseu 
limpede pentru oricine. A 
transformat IGNAT Steaua — 
Dinamo 6—3. Dinamo a „legat” 
o fază rapidă peste patru mi
nute 
sit 
in 
eu 
Fi. 
nă. 
oetuos

după ce Franciuc a gă- 
o breșă cu Lungu stopat 
extremis, faza încheindt'-șe 
execuția defectuoasă a lui 
Ion.
Iar

la 
la 
al

l.p. clin ooziție bu- 
al doilea atac im- 

reprizel același

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. a 4-a)



Turneul internațional de șah de >a Poiana Brașov | Divizia A, etapa a 33-a

ALEXANDRU CRIȘAN LOCUL I |
S-a încheiat prima ediție a 

turneului internațional de șah de 
la Poiana Brașov. Bueurîndu-se 
de condiții organizatorice deose
bite, asigurate de întreprinderea 
de Autocamioane Steagul Roșu, 
concursul la care au participat 
15 jucători din Iugoslavia, R.F. 
Germania și România, reprezintă 
un moment demn de relevat în 
istoria șahului brașovean. Arbi
trul Dumitru Topciu a consem
nat următorul clasament final : 
1. Alexandru Crișan 11 p (a

doua normă de maestru inter
național pentru șahistul român), 
3—3. Stevce Georgievski, Ante 
Jurkovici (ambii Iugoslavia) 10 p, 
4. Corvin Radovici 9 p, 5. Ser
giu Lupu 8,5 p, 6. Dorel Oltean 
7,5 p, 7—8. Gordan Markolici 
(Iugoslavia), Ralph Blasek (R.F. 
Germania) 7 p, 9—10. Otiliu Be
rechet, Dorin Lazăr 6 p, 11—13. 
Csaba Baboș, Marius Chirlcuță, 
Ilie Cioroianu 5,5 p, 14. Slavișa 
Perlei (Iugoslavia) 4 p. 15. 
Gheorghe Larion 2,5 p.

-~ ..... ...............

DIN SECUNDA 24!

LA ELECTROTEHNICA BISTRIȚA
(Urmare din tag. 1>

trotcbnice, operînd in dome
niul cablurilor și conductorilor 
pentru liniile electrice aeriene, 
al cablurilor de comandă și 
semnalizare izolate în PVC, al 
conductorilor și cablurilor izo
late in cauciuc, al materialelor 
electroizolante, aJ tablourilor 
de comandă și distribuție, al 
aparaturii electrice de înaltă 
tensiune, al acumulatoarelor 
din plumb (auto și tracțiune). 
Altfel spus, este cea mai mare 
(ca valoare de producție-martă 
și ca productivitate) întreprin
dere de aici. A început să 
producă prin 1979, ca fabrică 
in cadrul Combinatului, iar din 
1982 a devenit întreprindere 
separată cu 5 secții mari • 
Am înțeles că tot atunci a 
apărui și asociația sportivă... 
0 Da, ca o consecință fireas
că a dorinței unui colectiv ti- 
năr (media de vîrstă pe între
prindere este sub 24 de ani) 
de a face sport • Cu ce s-a 
început ? • Desigur, cu ce era 
mai ușor. Cu secțiile de tu
rism și schi, de șah, cu tenis 
și tenis de masă, cu handbal 
și volei, fetei® dînd... tonul, și 
— nu se putea altfel 1 — cu 
fotbal. Un început la nivel de 
masă, cu pretenții județene, 
inițial, dar și cu ceva gînduri 
de performanță. Am „plusat" 
mai întîi șahul, care a și pro
movat, de altfel, în „B“ (și 
care ne-a adus satisfacția unui 
titlu național la copii, prin 
Sidonia Simion), precum și fot
balul, pe care-1 doream îh „C“. 
Dar a intervenit voleiul. Și ca 
pasiune în rîndul colectivului, 
și ca necesitate la nivel jude
țean, și ca perspective spre 
performanță. • Și, iată, acuir 
cchipa de băieți a reușit o fru
moasă performanță, inscriin- 
du-se între divizionarele A. 
Cum se explică această ascen
siune rapidă ? • Prin priza pe 
care o are acest sport în co
lectivul nostru și prin „influ
ențele" din afară. Vreau să 
spun, de fapt, că întâmplarea 
a făcut ea în întreprindere să 
ajungă și cîțiva foști jucători • 
de „A", începînd cu dr. Oct

Buteanu, cu Pășteau și Andrău, 
precum și unii tineri care au 
fost temporar în Bistrița. Cu 
ei echipa a urcat o dată în 
„B“, a căzut, dar a revenit. 
Cu Bădiță, apoi cu Alihaîca, 
foști divizionari A, la cirmă, 
am bătut trei ani la rind la 
porții® primului eșalon. După 
două ratări ia... potou, în a- 
ceastă primăvară, cu ex-inter- 
naționaiul Tutovan, cu Ghic, 
Geană și alții mai puțin cu- 
noscuți, am izbindit, spre 
marea bucurie a numeroșilor 
simpatizanți. • Ce obiective 
v-ați propus pentru cea mai 
bună purtătoare a culorilor 
asociației ? • Să ne „fixăm" 
ca unitate de performanță, ști
ind că pentru aceasta este ne
voie de crearea unei „școli" 
voleibalistice locale, adică o 
adevărată bază de masă, mai 
ales că întreprinderea noastră 
patronează două licee, cel de 
electrotehnică, al nostru, fur- 
nizîndu-ne personal muncitor 
local, tineri care pot fi in- 
struiți și in sport (de altfel, de 
vreo 3 ani avem și clase de 
volei în școli, care au început 
să producă). Dar obiectivul 
major este dezvoltarea activi
tății de masă în general, orga
nizarea mai multor acțiuni in 
cadrul Daciadei la cît mai 
multe discipline, incepînd cu 
activitățile turistice (care acum 
cuprind excursii în împreju
rimi sau la Piatra Fîntînele, 
la Sîngeorz-Băi, Borșa etc.) și 
terminînd cu competiții de fot
bal și minifotbal, de volei, te
nis, handbal și... tot ceea ce 
mai doresc tinerii din între
prindere (pentru cele circa 900 
de fete vom amenaja o sală 
pentru gimnastică aerobică). 
Căci pasiune pentru sport e- 
xistă din belșug. Și va crește, 
sînt sigur, prin acest pas al 
voleiului în sfera performanței 
și prin amenajarea (în curs), 
cu muncă și resurse proprii, a 
bazei sportive de pe tăpșanul 
vecin, ‘ '
terenuri 
bal pe 
teren de 
colectiv 
dă mai 
manței.

bază care va număra 
de volei, tenis și hand- 
zgură, precum și un 
fotbal gazonat. într-un 
tînăr, sportul de masa 
multă vigoare perfor-

AM'IIIISIMIH I» SHI leiO-PRIISOSPOn) INfBRMHZA
• NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

PRONOEXPRES DIN 18 IUNIE 1989. Faza I. Extragerea I : 43 45
37 22 17 23 26 4 ; extragerea a Il-a : 33 32 22 13 16 34 35 41 ; ex
tragerea a III-a : 12 34 42 8 7 43 45 29. Faza a 11-a. Extragerea 
a IV-a : 18 7 11 24 45 14 ; extragerea a V-a : 16 7 18 45 4 39 ; ex
tragerea a Vl-a :36 40 2 45 32 17. Fond total de cîștiguri : 937.140

lei.

• REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 18 IU
NIE 1989. 1. Atalanta — Lecce X ; 2. Cesena — Como 1 ; 3. Fio
rentina — Bologna X ; 4. Verona — Roma X ; 5. Lazio — Samp- 
doria 1 ; 6. Milan — Ascoli 1 ; 7. Napoli — Pisa X ; 8. Pescara 
— Juventus X ; 9. Torino — Internazionale 1 ; 10. Catanzaro — 
Udinese 1 : 11. Licata — Cremonese X ; 12. Reggina — Padova 
1 ; 13. Taranto — Coser.za 2. Fond total de cîștiguri : 1.996.698 lei, 
din care 83.174 lei, report la categoria 1.
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a. . .Era secunda a 34-a a par- 
tidei, cind mingea intrase in 
poarta iui Tene. După o recu
perare prin presing la margi
nea terenului, D. Petrescu l-a 
lansat in .16 m" pe Lăcătuș, 
pătrundere impetuoasă și pasă 
prin fața unei apărări care 
„pierduse startul" și reluare in 
plasă a lui PIȚURCA (asista
sem la cea mai rapidă deschi
dere de scor din actuala ediție 
de campionat). Accelerind me
reu tempoul, campioana a in
tenționat. evident, sa ia un a- 
vans cit mai mare chiar din 
prima parte a jocului, nereu- 
sind in acea perioadă tocmai 
datorită grabei (ușor nervoase) 
de a-și pune adversara in in
ferioritate. Ocazii au fost mul
te și, unele dintre ele. mari. 
Intre altele: un voieu al lui 

Ungureanu, cu o mică abatere 
de traiectorie (min. 14); un sul 
cu efect al lui Hagi, dus ra
zant cu colțul barelor (min. 
18); un altul, tot al lui Hagi. 
deviat de un picior salvator 
„deasupra" (min. 41) și. mai 
ales, un penalty (după un henț 
in careu comis de Timiș la o 
minge săltată peste el de Lă
cătuș). tras de același jucător

și respins de Tene, în min. 33. 
De reținut și citeva frumoase 
ieșiri in zig-zag sau prin „dia
gonale" ale oaspeților, la una 
dintre ele Dragnea șutind cu 
puțin afară (min. 17), la o alta 
Lung scoțind in corner șutul, 
la rădăcina barei, al lui D. 
Sava (min. 25). O repriză în
cheiată cu o lovitură liberă, 
„așezată" pe... bară de Lăcătuș 
(min. 45).

început (aproape) „tras la 
indigo" după pauză, Steaua 
mareînd din nou foarte repede, 
in min. 46, la o acțiune iniți
ată de Bagi, continuată de Pi- 
turcă și finalizată de I. STAN. 
Flacăra nu se descumpănește 
și, după trei minute, reduce 
din scor: C. Pană șutează in 
colțul lung, din afara careului, 
portarul stelist scoate cu difi
cultate, insă LALA, pe fază, 
reia in plasă (2—1). Și jocul a 
„curs" parcă Ia fel ca în prima 
repriză, cu o dominare insis
tentă a „roș-albaștrilor“, cu 
numeroase ocazii de-a înscrie, 
dar și cu două goluri ale cam
pionilor: in min. 72, HAGI a 
văzut o „fisură" in poarta ad
versă, suficientă pentru a tri
mite „la fix", cu măiestrie, in

RATEAZĂ PITEȘTENII, DAR Șl PRUNEA
Scăpate de grijile retrogradă, 

rii, cele două formații au ofe
rit o dispută frumoasă, curată 
(n-a mai fost nevoie de carto

nașe), cu o primă repriză, e 
adevărat, fără virtuți spectacu
lare deosebite, dar cu o a doua 
de toată frumusețea, cu joc ra
pid, multe faze de poartă (in 
special la poarta excelentului 
Prunea). cu șuturi, dar și cu 
ratări, atacanții piteșteni fi
ind adevărați campioni. „U“ 
s-a apărat excelent, în repriza 

secundă, s-a angajat într-un 
frumos joc de „contre", dar i-a 
lipsit șutul la 
putea deschide 
minutul 1, dar 
pins printr-un 
culos șutul lui 
25, C. Pană s-a răzbunat 
citeva nereușite ale sale cu un 
șut năpraznic, de la 25 m. în 
„transversală", pentru ca in 
min. 34 superioritatea pitește- 
nilor să se concretizeze prin 

golul lui BĂNUȚĂ, pătruns în 
careu, eare a șutat jos, la colț.

poartă. Argeșul 
scorul chiar in 
Prunea a res- 
reflex specta- 
Vilău. tn min 

pe

După pauză, jocul s-a echili
brat și, intr-un minut, în loc de 
2—0 avea să fie... 1—1. în min. 
56. singur cu portarul, Bănuță 
a șutat în acesta, a urmat un 
contraatac clujean, Speriata a 
ratat intercepția in fața Iui Bi
ro, în afara careului, a urmat 
o centrare și TEODORESCU a 
trimis balonul ®u capul, cu 
boltă, in plasă, peste Stancu, 
repliat pe linia porții. Frumos 
gol! Surprinzător, oaspeții au 
schimbat doi buni apărători 
(Gherman și Doboș) eu doi ti
neri (Sabo și Falub), care 
aveau să se piardă în puterni
ca dominare a gazdelor. Au 
ratat însă, singuri cu excelen
tul Prunea, Stancu și Bănuță 
(min. 73 și 87). Prunea a fost 
iar la post, la șutul lui Pană 
(min. 82), dar n-a mai putut 
face nimic în min. 78: Ia o pa
să in adîncime, greșeală colec
tivă in apărarea clujeană și 
neobositul „piston" DICAN a 
înscris de la 8—9 m. Să nu ui
tăm însă că în min. 60 putea

IGNA, MAI LASA-I SA JOACE!1 "••••

Superb acest meci, ultimul 
jucat în actualul oampionat de 
Rapid în fața propriilor super- 
teri, croit parcă anume pentru 
a mări și mai mult regretele 
despărțirii „ll“-lui feroviar de 
Divizia A. S-a jucat tranșant 
din primul minut, cu atacuri 
în valuri ale lui Damaschin 
Ciolponea. Constantinovici, 
contraatacuri tăioase ale 
Cristea (deseori evadat de . 
postul lui de libero) și BU- 
ȚERCHI. tot mai percutant dc 
la meci la meci. Și tocmai 
acest înaintaș, înalt și insistent, 
va reuși să deschidă scorul, in 
min. 25, cu o frumoasă lovitu
ră cu capul, dintr-o centrare a 
lui Iorgulescu I, scăpat prea 
ușor de marcajul fratelui său, 
Iorgulescu II, motiv care-i va 
aduce ultimului înlocuirea 
după cinci minute. Dar Rapi

dul nu va oeda, cum bănuiau 
mulți, și va egala în urma unei

II, 
cu 
lut
pe

LUNA IUNIE LUNA EXCURSULOR CU TRENUL
A VACANTELOR Șl CONCEDIILOR PE LITORAL

Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Eforie 
Sud, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, 
Mangalia — sînt tot atîtea invitații pentru 
cei ce iubesc soarele și marea, plajele înso
rite și nisipul lor fierbinte.

FACTORII NATURALI DE CURA AI LI
TORALULUI MARII NEGRE AU O DEO
SEBITA EFICIENȚA IN MENȚINEREA ȘI 
ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII PE TOT PAR
CURSUL ANULUI.

In stațiunile litoralului, în care se află 
acum zeci de mii de turiști, funcționează 
mijloace de agrement din cele mai diverse,

au loc numeroase manitestări cultural-artis- 
tice șl de divertisment, cinematografice, 
spectacole folclorice, de varietăți, se fac ex
cursii pe Canalul Dunăre — Marea Neagră 
și !n Delta Dunării.

Cei care doresc să-și efectueze concediul 
de odihnă pe litoral in luna iunie sau să 
meargă în excursii de 3—6 zile cu trenul 
SE POT ADRESA AGENȚIILOR OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM ALE I.T.H.R.- 
BUCUREȘTI SAU COMITETELOR SINDI
CATELOR DIN ÎNTREPRINDERI ȘI IN
STITUȚIE

clasice: Aprodu 
în „lung de linie"

l-a 
pe
®- 
lui

faze... 
deschis 
Minoiu, centrare pe partea 
pusă și reluare directă a 

DAMASCHIN II, imparabilă. Un 
gol asemănător și în min. 45, 
dar cu al ți „actori", la .poarta 
cealaltă: centrare din viteză a 
lui Stancu și șut violent al lui 
CRISTEA din mijlocul careu
lui. Cînd, in min. 53, aceiași 
Stancu a centrat oportun 
BUȚERCHI a înscris 
„transversală", ridicînd scorul 
la 3—1 pentru cei din „Regie", 
toată lumea a considerat că za
rurile erau de acum aruncate. 
Eroare. Pentru că din acest 
moment s-a trezit din somno
lență talentul incontestabil al 
acestui jucător numit Goanță. 
Și, o dată cu el, întregiri Rapid 
a început să zburde, să joace 
un fotbal de vis, cu acțiuni in 
viteză pe flancuri, cu „un-doi“- 
uri derutante, cu pătrunderi 
în forță, cu șuturi de senzație, 
incit iarăși toată lumea s-a în
trebat: unde a fost pină acum 
acest Rapid? Să lăsăm însă 
(pentru analiză) întrebarea |i 
să revenim la... goluri. GOAN
ȚA a înscris de două ori: în 
min. 57 (din lovitură liberă) și 
in min. 60 (după un asalt vi
guros asupra careului, al lui 
Damaschin II și Minoiu), pen
tru ca, in min. 69, cu un șut 
violent, de departe, RADA să 
catapulteze balonul lingă stâl
pul din dreapta al porții lui 
Mânu: 4—3, de la 1—3! Dar,

George ROTARU

Sneriatu

Steaua ; teren toarte 
umed : timp noros. cu 
de burniță : spectatori

____ _______ ________ ? -
VHău 7, Stancu 7.5. Pirvu 7, Tă- 

8. Eduard 6. Pa-

fi 2—1 pentru „U“, dar Mun
tean a trimis pe lingă poarta 
goală!

F.C. ARGEȘ 2 (1)
„U" CLUJ-NAPOCA 1 (0)

Stadion Giulcști ; teren bun ; 
timp ploios ; spectatori — circa 
8.000. Șuturi : 24—11 (pe poartă: 
10—7) Cornere: 8—3.

Purdea

(1-0).

RAPID 
SPORTUL STUD.

(min. 28). Demian 
respectiv Sumudică
Popa (min. 35), Sitt- 

50) : Univ. Craiova —
O—0). Marcatori :

| STEAUA «(ni
I FLACARA 1 (Q)|

Stadion 
bun. dar 
momente __ _______ ____
— circa 12 000. Suturi : 22—10 (pe 
poartă : 11—5). cornere : 10—9.
Au marcat : PITURCA (min. 1). 
I. STAN (min. 46), HAGI (min. 
72) si BALINT (min. 73) res
pectiv LALA (min. 49).

STEAUA : Lung 7 — D. Pe
trescu 8 Bumbescu 7 (min. 80 
Măstăcan). Iovan 8 Ungureanu 
7 — 1. Stan 7. Minea 6,5. Hagi 
7. I. Dumitrescu 6 (min. 70 Ba
llot 6.5) — Lăcătuș 7. Piturcă 6.

FLACARA: Tene 7 “...Z
6 (min. 75 Glăvan 5.5) Butufei 
6, Beldie 6 Timiș 7 — Marcu 6, 
Dragnea 6.5. D. Sava 6. C. Pană
7 — Văidean 6 (min. 75 Stere 8). 
Lala 6.

A arbitrat O. Streng (Oradea) : 
la linie : V. Titorov (Plopeni) și 
B. Cataroș (Călărași).

Cartonase galbene : VAIDEAN. 
UNGUREANU.

La speranțe : 2—0 (0—0).

plasă, iar un minut mai târziu 
BALINT va da un contur mai 
clar victoriei, la o excelentă 
acțiune a fundașului D. 
trcscu.

APĂRĂ EXCELENT

Stadion 
timp inebis 
8 000. Șuturi 
13—1). Cornele : 13—3. Au 
cat : BANUTA (min. 34). 
CAN (min. 78). respectiv 
DORE-CU (min. 57).

F.C. ARGEȘ : - - -

.1 Mai" : teren bun ; 
spectatori — circa 
28—4 (pe poartă : 

mar- 
DI-

TEO-

7 — Dican —-----------— —
Bănuță 7 — Ignat 5 (min. 

Zamfir 5) Tirchineci 8,5. 
’ : Prunea 8 — Gherman

63 Sabo 5). Doboș 7,5 
, 67 Falub 6) Neamtu 7» Po- 
I — Pooieu 6. M. Stoica 5, 

Teodorescu 7 — Mun-

nașe ' 
nă 6. 
54 D.

„U« 
(min. 
(min. 
jar 7 
Biro 6 -----------
tean 5. Cr. Sava 5.

A arbitrat M. Constantinescu 
(București) : la linie : M. Axen- 
te (Arad) și I. Toma (P. Neamț).

La speranțe : 2—0 (1—0).______

Constantin ALEXE

Au mar
cat /‘damaschin II (min. 40), 
GOANȚA (min. 57 și 60), RADA 
(min. 69), respectiv BUȚERCHI 
(min. 25 . și 53). CRISTEA (min. 

45) și IORGULESCUI (min. 90) 
RAPID : Barba 7 — Aprodu 7, 

Rada 8, Cîrstea 7, Iorgulescu II
5 (min. 30 Minoiu 7) — L. Ilic
6 (min. 46 Drăgbici 7, Estinca
7, Goanță 8,5 — Damaschin
8, Ciolponea 7, Constantinovici 7.

SPORTUL STUD. : "
M. Marian 7,
8, M. Popa 7 
56 Motroc II 
bre 6 (min. 
gulescu I 7. 
cu 3.

A arbitrat I. Igna (Timișoara) i 
la linie: I. Silviu (Galați) și V 
Anghelolu (București).

Cartonașe galbene: 
RADA. NECULA, 
CONSTANTINOVICI.

La speranțe: 2—0

Mânu 7 — 
C. Pană 7, Cristea 
— Olteanu 6 (min 
6), Lucaci 7, Do- 

75 Necula) — Ior- 
Buterchi 8,5, Stan-

BUȚERCHI, 
CRISTEA.

cu citeva secunde înainte 
final (iarăși ghinion al Răpi, 
dului), IORGULESCU I a în
scris cu capul din centrarea 
(ați ghicit, desigur) i Iui Stan 
eu și jocul nici măcar n-a mai 
fost reluat. Deși cineva a stri
gat din tribună: „Igna, mai U- 
să-i să joace, că-i prea frumos 
meciul!«

Laurențîu DUMITRESCU

CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR I
Ieri, s-au încheiat partidele 

grupelor semifinale ale Campio
natului Republican al juniorilor 
I. In urma cărora Pentru fina
lă. s-au calificat Steaua Bucu
rești si Universitatea 
„Finala mică" șl-o 
formațiile C.S.S. 
Neamț Si Sportul 
Ultimele rezultate.

PIATRA NEAMȚ, 
pia P. Neamț — 
Te. Mures 0—0. C.S.S. 
— Steaua 6—3 (0—2). Au _
scris : Serban (min. 10) si Ena- 
che (min. 35). Clasament : L 
Steaua (antrenor FI. Marin) 4 p,

Craiova, 
vor disputa 
Olimpia P. Studențesc.

C.S.S. Olim- 
Electromirreș

Olimpia 
ta-

2. C.S.S. Olimpia (Gh. Bulacu) 
1 p (0—2). 3. Electromureș (T. 
Mărgineanul 1 n (0—5).

SIBIU. Inter — Sportul Stu
dențesc 2—3 (2—2). Au înscris : 
Argintaru 
(min. 40).
(min. 10). 
ner (min.
Inter 4—1 .. . _______
Gane (min. 26). Papa (min. 53, 
55, 68). respectiv Serfdza (min. 
58). Clasament : 1. Universitatea 
Craiova (antrenor A. Beldeanu) 
3 p (6—3). 2. Sp. Studențesc 
<C Jurcă) 3 D (5—4). I. Inter 
<L GavrUă) Op.



ZUT VECHIUL RECORD! DIN NOU PE LINIA DE SOSIRE
fruntașele cla. 
ria (loc 3) și 
avea ca miză 

puse în joc 
mai intrau în 
neciului), ci 
iții, tintit de 

Lucescu și 
ieri de U.T.A. 
129 de goluri, 

-se înaintea 
la 3 goluri de 
parcursul de 
i Mateut pen- 
hetei de a ir" 
european se 
zile cu efor

ie dinamoviste 
unui nou re

ții.
a punctat în 

ia a fost Mă
rea scorului 
destul de tir- 
primei reprize 
latul traseului 
cdnic — Ma- 
iut la coltul 
suprafeței de 

o întreagă su- 
■fensive bine 
state de dhia- 
leavind nici el 

cealaltă, Co- 
1-și mereu co- 
ereuși nd să si

cînteia fazelor 
mai aprins si 
are (min. 51) 
te“ inteligent 

care ridică 
entru Dinamo, 
ite, DAMAS- 
indicapul, pro. 
>ar liber lăsat 
si si Sabou 
’ICI va în- 
intr-o lovitură 
ximativ 20 m,

VICTORIA 
DINAMO

Stadion Dinamo : teren bun ; 
timp innorat. ploaie ușoară ; 
spectatori — circa 4000. Suturi : 
9—17 (pe poartă 4—9). Cornere : 
3—9. Au marcat : DAMASCHI" 
I (min. 54). respectiv mateut 
(mm. 41). vaișcovici (min. 51 
șl 56), DOCHIA (min. 86).

VICTORIA : Pavel 6 — Cojoca- 
ru 7. Mi rea 9 Stefan 7. M. Pa
nă 6 (mln 1'8 Ursu 6) — Fulga 
9. D. Daniel 9. Ursea 7. Coras 
7.5 — Tîră 9 (min 55 Culcear 9). 
Damaschin I 8.5.

dinamo : steiea 7 — Varga 6 
(min. 58 Dochia 6). Bucur 6 
Matei 6.5. Sabou 9 — Lupescu 7, 
Rednic 8 Mateut 8 — Vaișcovici 
8. Răducioiu 6 (mln 46 Orac 9). 
Mdhăescu 6.

A arbitrat Gh. Constantin 
(Suceava) : la linie : Al. Mustă- 
tea (Pitești) si V. Dontu (Ga
lati).

Cartonase galbene : mihA- 
ESCU REDNIC.

La speranțe : 2—4 (1—1).
• i——

păcălindu-i pe adversarii care 
se așteptau ca mingea să-i fie 
adresată lui Mateut, si nu— 
coltului porții lui Favel, pe 
lingă zid (1—3), cu acest gol 
Dinamo egalind recordul echi
pei arădene. Noul introdus în 
teren, tinărul virf de atac DO
CHIA, va fi în miezul acestei 
ultime perioade a meciului, 
irosind multe faze de poartă, 
pentru ca spre final (min. 86) 
să reușească, totuși, să aducă 
scorul la 1—4, prin golul 130 
al echipei sale, cu care Dinamo 
a doborît un record de eficaci
tate vechi de peste 40 de am.

S. PAVELESCU

Universitatea Craiova a în
tins, din capul locului, o cursă: 
jucînd „la așteptare", cu a- 
taeuri decisive de deposedare 
doar în preajma propriului ca
reu, ea a contat pe șansa con
traatacurilor fulgerătoare, pe
spații rarefiate, lăsate de un
adversar amăgit, năpustit cu
tot efectivul în ofensivă. Ceea 
ce nu s-a intim plat cel puțin 
din două motive. Mai intîi 
pentru că Inter a avut un mij
loc neașteptat de bun, cu joc 
suplu, mobil, capabil să păs
treze mingea prin pase subtile. 
In al doilea rînd, pentru că 
Universitatea. în ciuda rezulta
tului final, n-a mai funcționat 
ca un angrenaj care poate răs
punde la toate comenzile, jo
cul ei in tortă, de „contre", 
soldîndu-se doar cu - două șu
turi pe poarta adversă. Mai 
mult, tactica oaspeților s-a des
trămat după primirea golului 
înscris de RADU II, în min. 20, 
care a finalizat o fază de ma
re efect creată de Jurcă (în 
min. 8 ratase Cașuba o ocazie 
rarisimă). în faia unei situații 
nebănuite. Universitatea, care 
nu mai putea „vorbi" acum de 
la 0—0, a apelat iarăși la Gh. 
Popescu, cel care, vrînd să se 
împartă în jumătăți egale în
tre atac și apărare, nu a reușit 
decît să slăbească defensiva, 
oferindu-i lui Cașuba cîteva 
raiduri de reală dificultate.

Pe măsură ce se scurgea cea 
de a doua repriză, „morișca" 
veteranilor Jurcă — Majaru — 
Radu II — Cașuba a funcțio
nat tot mai stins si regresul 
fizic al gazdelor a invitat la 
atac. Universitatea a profitat, 
a împins treptat ostilitățile

IF.C. INTER
UNIV. CRAIOVA

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp incnis ; spectatori — circa 
15.800. Șuturi : 12—8 (pe poartă i 
3—2). Cornere : 3—1. Au marcat > 
radu n (min. 20), respectiv 
MANAILA (min. 88).

F.C. INTER : Alexa 6 — Coto- 
ra 6. Boar 9 Ene 7. Dobrotă 6 
— Turcă 7. Stănescu 7, Mărgă
rit 6,5 (min 64 Vâsli 6), Maja
ru 7,5 (min. 86 Laurențlu) — 
Cașuba 6. Radu II 7.

UNIVERSITATEA: Boldlcl 7 — 
Mănăilă 7 Sândoi 6. Gh. Popes
cu 7,5. A. Popescu 6 — Olaru 7, 
Bica 6 (mln. 58 frimescu 6). 
Ciurea 7, C. Gheorghe 6 — Nea- 
goe 6. șt. stoica 6 (min. 71 
Geotgău 6)

A arbitrat Ft. Popescu (Plo
iești) : la linie : J. Grama (Bu
curești) si S. Necsulescu (Scor- 
nicesti).

Cartonase galbene : BICA. E- 
NE MANAILA A. POPESCU.

La speranțe : 3—2 (2—9).

spre careul unde libero-ul Ene 
dejuca toate centrările care-1 
amenințau pe Alexa. In min. 
62. portarul gazdelor a respins 
în corner o lovitură liberă e- 
xecutată senzațional de Săndoi. 
In min. 88, insă, el nue s-a mid 
putui opune șutului din unghi 
al lui MANAILA. Un egal in 
extremis, doar de palmares, 
care retează speranțele Craio- 
vei de a se reîntoarce pe... 
drumurile cupelor europene.

Ion CUPEN

DESTUL
Așa eum îneepuse partida, 

se părea că F.C. Bihor va ob
ține o victorie netă. Atacurile 
se succedau ritmic, Mujnai 
deschidea mereu culoare pe 
partea stingă, tandemul Szenes- 
Ciocan iși exercita mereu pre
siunea pe cealaltă parte, fun
dașii centrali veneau și ei în 
față, obligînd pe F.C. Olt la o 
apărare supranumerică, cu ra
re contraatacuri, inițiate de 
neobositul Eftimie. Imaginea 
jocului din prima jumătate a 
meciului e sugerată și de ra
portul șuturilor pe poartă din 
această repriză: 4 gazdele, nici 
unu] oaspeții. Bihorenii ar fi 
putut deschide scorul chiar din 
min. 8 (șut puternic Ov. Lazăr, 
„pe lingă") sau min. 12, la un 
„covor" de pase eșuat la limi
tă. Golul avea să cadă in min. 
21, cind. la o acțiune rapidă a 
lui Ov. Lazăr pe stingă, SZE- 
NES va relua puternic de pe 
partea opusă. Vor urma alte o- 
cazii de gol (cea mai mare, în 
min. 25. Terheș-Mujnai) și sin
gura replică a „oltenilor" In 
min. 28 (lovitură liberă Efti
mie, mult „peste"). Finalul re
prizei confirmă superioritatea 
netă a orădenilor: in min. 37. 
Ciocan trimite, cu capul, „dea
supra", de la numai 5 m, iar 
in min. 42 „bombă" Mujnai, 
după un dribling „în rafale".

După pauză, fața jocului este 
alta. Oaspeții atacă prin pase 
scurte și precise, bihorenii au 
momente de descumpănire și 
PISTOL egalează in min. 69. 
Meciul se îndrepta spre acest 
rezultat de egalitate, dar soarta 
partidei se va schimba in min. 
78. la c fază care nu anunța

DE GREU

IF.C. BIHOR
F.C. OLT

Stadion F.C. Bihor ; teren 
toarte bun : timp frumos : spec
tatori — circa 6 009. Șuturi ) 
12—11 (pe noartă : 7—3). Corne
re : 6—1. Au marcat : SZENEȘ 
(mto. 21) si OV. LAZAR (min. 
78). respectiv PISTOL (min. 69).

F.C. BIHOR : Lăzăreanu 6 —
Ciocan 7 Bucico 7. Bruckental
6. Weissenbacher 6 — Szenes 6.5 
(min. 60 S. pod 7). Tămas 6. 
Biszok 6 Muinai 7 — Ov. Lazăr
7. Terhes 6 (min. 86 Baba).

F.C. OLT : Gheraslm 5 — Ruse 
6. Mlha)i 6 (mln. 83 Suvagău). 
Cireașă 7 D Munteanu 7 — V. 
Pona 6 Pistol 7. Eftimie 7. Ad. 
Georgescu 6 — Tulba 5 (min. 46 
Dudan 6) Pena 6.

A arbitrat C Corocan (Reși
ța) : la linie : I. Velea (Craiova) 
Si Ad. Morolanu (Ploiești).

Cartonase galbene : BRUCKEN
TAL MIHALI.

La speranțe : 5—6 (2—0).• —..........
nimic. Aruncă de la margine 
Weissenbacher, Terheș „șter
ge", cu capul, mingea și OV. 
LAZĂR repetă... procedeul, 
marcind din fața unui Ghera- 
sim surprins. F.C. Olt nu ce
dează. jocul se complică, mai 
ales că Mujnai. „ținut om la 
om” pe tot terenul de Ad. 
Georgescu, se lansează în or
golioase dueluri personale care 
nu ajută echipa. Partida se în- 
cheie cu o victorie meritată a 
gazdelor, chiar dacă în min. 88 
Cireașă trimite un balon, cu 
„boltă", spre poarta lui Lăză
reanu, salvat de... bară.

loan CHIRILA

fĂ CU CARACTER... ESTETIC JERCĂLĂU RISIPEȘTE EMOȚIILE
leschis la 

„ ,ii au evo- 
:a ori în re- 
impionat, cu 
„impresia ar- 

r pe deplin 
aastă dată (în 
te au fost a- 
lic la scenă 

ce gazdele 
dul la meciul 
Hunedoara, cu 
pentru care 
avea să fie 
victoria, in- 

în consecință, 
ezinvoltura e- 
a Ispir, ale 
ice se caligra- 
, cursivitate, 
■inzătoare teh- 
rapid și pre- 

te de I. Gigi 
.ntr-o suită de 
lui L. MoldO- 
itrări dune pe 
V. Antohi ar 

> sancționeze.
■ - s-a datorat 

iluj imens 
, de „bătrînii" 
an. Ceea ce 
să, la elevii lui 
fost jocul prea 
ie mijloc, spa- 
peții l-au do
tate și numai 
enții" a salvat 

Iul Călugăru. 
ultimul meci 
— în actuala 

1 din Galati a 
viu, cu nume, 
artă, cu ratări, 
î. Nefiind însă 
nuchie de cu-
mai mult un 
Din suita fa-

OTELUL
A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion Dunărea : teren exce
lent : tinin frumos ; spectatori 
— circa 8 OM. Șuturi 21—11 (ne 
noartă : 12—5). Au marcat :

CHEBAC (min. 32), I. GIGI (min.
52) și PROFIR (min. 70).

OȚELUL : Călugăru 7 — Bal- 
moș 6. Anghelinei 5. Baicea 6. 
I. Gigi 5 — M. Stan 7. Bureea 
7.5 chebae 6.5 — profir 6, An
tohi 6 (min. 68 Tănase 6). O. 
Ponescu 6 (min. 12 Podoabă 5).

A.S.A. : Rotaru 7 — Mate 6, 
Matei 6,5, Eros 7, Fodor 6 — Ma
ier 6 (min. 46 A. Stoica 6), Szi- 
gheti 6, Curigan 6, Szanto 6 (min. 
63 Ciulea 6), — L. Moldovan 6, 
Pintea 6,5.

A arbitrat V. Antohi (Iași) 5 
la linie : N. Voinea si V. Die 
(ambii din București).

La speranțe : 1—0 (1—0).

zelor vom relata doar pe cele 
soldate cu gol: la capătul unei 
acțiuni prelungite (Chebae — 
Antohi — Bureea), șut in por
tar, din nou șut al lui M. Stan, 
în bară, din nou șut aJ lui 
Bureea, peste apărarea oaspeți
lor, și CHEBAC, din cădere, 
șut puternic: 1—0 în min. 32; 
I. GIGI, lovitură liberă, de Ia 
25 dc metri, șut puternic in 
bară, mingea îi lovește pe Ro
taru, portarul oaspeților, in 
spate și... 2—0 în min. 52; o 
altă acțiune prelungită, Profir 
— M. Stan — I. Gigi, șut al 
acestuia, reflex uimitor al lui 
Rotaru, care respinge pînă Ia 
Bureea, acesta centrează peste 
apărarea oaspeților și PROFIR 
reia nestingherit in goi, de la 
4 metri: 3—0 în min. 70.

Victor NIJA

Mult mai „marcată" decit 
partenera de întrecere, întru- 
cît își juca, acasă, ultima șan
să, S.C. Bacău a acționat vă
dit crispată in start de parti
dă și, astfel, prima fază-peri- 
col s-a petrecut (în min. 6) la 
poarta formației gazdă: Suciu 
a strecurat abil in careu o 
minge pentru Cojocaru care, 
speriindu-se parcă de uriașa 
ocazie, a expediat-o în... Ar- 
vinte, ieșit in întimpinare. 
Lipsindu-i Gabor, păstrat pen
tru meciul decisiv de marți, 
dar beneficiind de un trio me
dian (Petcu — Suciu — Han- 
ganu) clarvăzător și cu virtuți 
tehnice. Corvinul a construit, 
în continuare, mai limpede 
decît compartimentul advers 
omonim, dar, la Intîia șarjă. 
Încheiată cu șut, intr-un ca
reu mai depopulat decît fu
sese pînă atunci, GRIGORAȘ 
a fructificat, în min. 23, pasa 
primită de Ia Tismănaru. pla- 
sînd bailonul, de la 7—8 m, la 
colțul lung. Golul i-a mal de- 
contractat pe băcăuani și, în 
min. 26, același Grigoraș l-a o- 
bligat pe Ionită să respingă de 
lingă stîlpu] sting. Apoi, pre- 
lungindu-și forcingul. Sport 
Club îi va sili pe hunedoreni 
la rezolvări in extremis, uneori 
neregulamentare. cum a fost 
aceea din min. 33, ci nd, faul- 
tîndu-I pe Șoinian in careu, 
Suciu ii va prilejui lui BUR- 
LEANU o transformare a pe- 
naltyului.

A fost meritul formației oas
pete de a nu fi depus „armele", 
la scorul de 0—2. Imediat du
pă pauză, E. Marian a trimis a- 
lături, din colțul careului mic; 
in min. 49, COJOCARU a .,a- 
mendat" prompt o inexactitate 

IERI, In etapa a

S.C. BACAU 3 (2)
CORVINUL 1 (0)

Stadion ..23 August" ; teren 
bun : timp frumos : spectatori
— circa 10.000. Șuturi : 15—9 (pe 
poartă : 9—4). Cornere : 5—4. Au 
marcat : GRIGORAȘ (min. 23) 
BURLEANU (min. 39 din 11 m). 
JERCAlAU (min. 77), respectiv 
COJOCARU (min. 49).

S.C. BACAU : Arvinte 5 — Ciu- 
din 6. Artenie 5. Fîsic 5. Andrieș 
6 — Jercălău 8. Burleanu 7. Tis
mănaru 6 (min. 76 Fulga) — 
Șoiman 6. Grigoraș 7. ScînteieS.

CORVINUL : Ionită 6 — Iorda- 
che 6 Tîrnoveanu 6. Nicsa 7, 
Coean 6 — Petcu 6. Suciu 6 
(mln. 46 Bardac 6). Hanganu 7
— nas 5 (mln. 66 Bozga 5) Co

jocaru 7, E. Marian 5.
A arbitrat Ad. Porumboiu 

(Vaslui) ; la linie: Gh. Constan
tin (Rm. Vîlcea) si Al. Rolea 
(București).

Cartonase galbene : ARTENIE 
BURLEANU.

La speranțe : 0—2 (9—1).

a defensivei băcăuane; în min. 
54, mereu tinărul Nicșa a tri
mis balonul, de la circa 30 m, 
la rădăcina barei, făcînd „tri
bunele" să înghețe în plină... 
vară- Le va retrezi la senti
mente mai bune (pe fondul u- 
nei reveniri în planul superio
rității teritoriale, cu un Scîn- 
teie care s-a aprins, dar s-a și 
stins repede) șutul de „zile 
mari" al lui JERCĂLĂU, cel 
care, exeeutind o lovitură li
beră de la aproximativ 30 m, 
lateral stingă, * catapultat 
mingea sus, la colțul lung. Și 
astfel, localnicii, revâzînd... cla
samentul. au răsuflat ușurați.

Gheorghe N1COLAESCU

33-a A DIVIZIEI B

VICTORIE LA LIMITĂ, DAR PREȚIOASĂ
Divizionara A de pe Litoral- 

și-a încheiat sîmbătă seria me
ciurilor disputate pe propriul 
teren în actualul campionat cu 
o victorie la limită, dar meri
tată și deopotrivă prețioasă, 
care i-a risipit orice emoție 
înaintea ultimei etape. Jocul 
oferit publicului de echipa 
constănțeană. cit și de cea din 
Brașov s-a situat însă, în an
samblu, la un nivel modest. 
Mai ales in primele 45 deminu. 
te s-a acționat de ambele părți 
într-un ritm destul de lent, fă
ră nerv, cu multe greșeli in
dividuale, cu puține faze de 
poartă și șuturi spre poartă. 
„Unsprezecele" local a avut de 
partea lui superioritatea terito
rială. însă jucătorii săi din 
primele linii au fost surprinși 
frecvent în poziții de ofsaid. 
Ca urmare, ocaziile de gol au 
apărut rar. finalizarea lor lă- 
sînd de asemenea de dorit. în
deosebi datorită impreciziei 
șuturilor: Mustacă (min. 15, 
de la numai 10 metri peste 
poartă), Popovici (min. 16), M. 
Popa (min. 33). Ceva mai a- 
proape de țintă s-a aflat Fun
da (min. 19). dar mingea șuta
tă de el a fost deviată în cor
ner de un apărător advers. De 
oealaltă parte, brașovenii au a- 
tacat sporadic, dar cîteva din 
acțiunile lor s-au dovedit mult 
mai periculoase, portarul An
ton intervenind salvator la pă
trunderile viguroase ale lui 
Pîrvu (min. 15 și 45).

După pauză, atacurile mai 
pline de aplomb ale constănțe- 
nilor au animat sensibil aspec
tul jocului. După o bună oca
zie ratată de Mustacă (min. 
46), gazdele au reușit să des
chidă scorul: același Mustacă 
a executat rapid o lovitură li-

| F.C. FARUL 1 «»|
I F.C.M. BRAȘOV 0___ 1

Stadion .1 Mai" : teren bun ; 
timp frumos : spectatori — cir
ca 10.000. Șuturi : 11—5 (pe poar
tă : 3—1). Cornere : 13—2. A
marcat . M. POPA (min 53>.

F.C. FARUL : Anton 7 — Do
robanții 7 Tătăran 7. Popovici 
6. Cămul 6 — Mustacă 7. Iovă- 
nescu 7 Ivan 6 — Tufan 6. Fun
da 5 (mln. 66 Manea 6) M Po
pa 6 (min. 62 Bănică 6)

F.C.M. BRAȘOV : Polsar 6 — 
Andrasi II 6 Moldovan 6.5 Lun- 
gu 6 Ghergu B — Cseke 6 (min. 
30 Barbu 5). Drăgan 7. Pîrvu 7 
— Mandoca 6. Andrasi I 5.5 Ca- 
ciureac 6 (min. 52 Dumitriu 5).

A arbitrat D. Petrescu (Bucu
rești) : Ia linie: D. Buciuman 
(Timisoara) si I. Niculitov (Foc
sani) .

Cartonase galbene : TATA- 
RAN. ANDRASI H.

La speranțe : 1—9 (9—0).

beră, iar M. POPA a preluat 
balonul, pe care l-a trimis apoi 
iu plasă. Avantajul ar fi putut 
crește. însă Funda (min. 63), 
Cămui (min. 77) și Manea 
(min. 82) n-au izbutit să fruc
tifice situațiile favorabile ivi
te. In aoeastă repriză secundă, 
brașovenii s-au văzut mai rar 
în atac, însă au dat mari emo
ții localnicilor în min. 79, cind 
numai intervenția curajoasă și 
eficace a portarului Anton a 
împiedicat egalarea la pătrun
derea aceluiași penetrant ju
cător Pîrvu.

Constantin FIRĂNESCU

I
EȘTI — F.C.M. 
TULCEA 7—2 

1. 5), Biscă
), Lazăr (mjn. 
ore (min. 39), 

(min. 18 si

'll — GLORIA 
• Gălan (min.
1.' 60) și Chi-

EN1 — C.S. 
—0) : crîngașu 
, R. Marian 

din ti m. șl
min. 70).
,R1 CIMPU- 
JL P. NEAMȚ 
idru (min. 70 
iv L. Chertie

D — C.S.M. 
-0) : Gafencu 
a (min. 60).
VA — POLI-
2—0 (1—0) 1 

10) Si Niea

HA BACAU —

ȘIRETUL PAȘCANI 1—9 (1—0) I 
Firici (min. 6).

C.F.R. PAȘCANI — STEAUA 
MIZIL 5—0 (1—0) : Cimparu (min.
13. 52 șl 85). Matei (min. 62), 
Croltoru (min. 75).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
2-0 (1—0) : Titirișcă (min. 15. 
din 11 m, șl min. 48).

Relatări de la I. Tănăsescu. 
FI. Jecheanu. E. Frîncu. A. Ro
tam, c. Burghelea. C. Popescu,
S. Neniță. c. Enea și D. Cris- 
tache.

1. PETROLUL
2. Progr. Br.
3. Unirea Focș.
4. C.F.R. Pașcani
5. Gloria Bz.
6. C.S.M. Sv.
7. Steaua Mizil
8. Polit. Iași
9. Aripile Bc.

10. Poiana
11. Ceahlăul
12. Met. Plonen!
13. C.S. Botoșani
14. Șiretul
15. Prahova
16. FEPA ’74
17. A.S.A. Expl.
18. Delta

33 20 7 6 61-23 47
33 19 1 13 56-39 39
33 18 3 12 38-30 39
33 16 5 12 48-31 37
33 17 2 14 53-36 36
33 15 6 12 44-38 36
33 16 2 15 49-49 34
33 15 3 1 5 56-40 33
33 14 5 14 41-45 33
33 15 3 15 36-46 33
33 15 2 16 42-41 32
33 15 2 16 45-46 32
33 14 4 15 42-50 32
33 14 3 16 35-40 31
33 14 2 17 34-41 39
33 12 3 18 30-50 27
33 9 6 1 8 30-60 24
33 6 7 20 33-68 19

Seria a ll-a
I.C.I.M. BRAȘOV — JIUL PE

TROȘANI 4—1 (2—0) : Manciu
(min 5 șl 71), Bucur (min. 22), 
M. Gheorghe (min. 59 din 11 
m), respectiv Păuna (min. 57).

METALUL MIJA — A.S. DRO- 
BETA TR. SEVERIN 4—0 (1—0) 1: 
Nistor (min. 7), Al. Rus (min. 
80) și Ioniță (min. 85 și 89).

METALUL MANGALIA — 
TRACTORUL BRAȘOV 0—1 (0—0): 
Pandrea (min. 83). Meciul s-a 
disputat la Medgidia, terunul Me
talului fiind suspendat.

DACIA PITEȘTI — PANDU
RII TG. JIU 2—3 (1—0) : Oiță
(mln 41 și 52). respectiv Gugu 
(min. 50 șl 85). M. Popescu 
(min. 62).

F.C.M. CARACAL — SPORTUL 
„30 DECEMBRIE" 1—0 (0—0) :
Răducu (tnin. 87).

dunarea călărași — 
C.S. TlRGOVIȘTE 0—2 (0—2) t
Obrașcu (min. 11) șl Niculcioiu 
(min. 43).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METALURGISTUL SLATINA 0—0.

CHIMIA RM. V1LCEA — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 

1—2 (1—2) : Mangalagiu (min. 14), 
respectiv Varga (min. 41) șl 
Balint (min. 43).

MINERUL MOTRU — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5—1 (3—0) : 
Iacob (min. 12 și 20), Dumi
tra (min. 25), Mustață (min. 
66), Suiceanu (min. 71), res
pectiv Dabai (min. 51).

Relatări de la C. Gruia, P. 
Voinea, Al. Mavlea, I. Fețeanu, 
Gh. Donciu, N. Constantinescu,
T. ștefănescu, P. Giornoiu și 
Gr. Jugănaru.

1. JIUL 33 20 6 7 62-21 46
2. Chimia 33 18 5 10 56-30 41

3. FCM Caracal 33 18 3 12 51-39 39
4. El. Mureș 33 16 7 10 55-48 39 
v. X.C.I.M. BV.
6. Pandurii
7. Sp. „30 Dec"
8. C.S. Tîrg.
9. Tractorul

10. Met. Mija
11. Gaz Metan
12. El.-putere
13. Min. Motru
14. Dacia Ptș.
15. Metalurg.
16. A.S. Drob.
17. Dunărea
10. Met. Mang.

33 16 2 15 38-38 34
33 14 6 13 37-40 34
33 15 3 15 30-28 33
33 14 4 15 34-37 32
33 13 6 14 40-43 32
33 14 4 15 45-52 32
33 13 6 14 39-49 32
33 13 5 15 37-42 31
33 12 7 14 33-42 31
33 12 6 15 37-42 30
33 12 6 15 42-50 30
33 11 7 15 45-48 29
33 8 9 16 39-61 25

33 9 6 18 33-43 24

Seria a lll-a
UNIREA ALBA IUL1A — O- 

LIMPIA SATU MARE 1—0 (0—0): 
N. Popa (min. 19 din 11 m).

C.S.M. REȘIȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 1—3 (0—1) C
Mărgineanțu (min. 53 din 11 m), 
respectiv China (mln. 42), Olo- 
șutean (min. 62) șl Trăistaru 
(min. 84).

METALUL BOCȘA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (2—0) t Vînătoru 
(min. 14) și Dogan (min. 31).

AVINTUL REGHIN — ARMA
TURA ZALAU 0—3 (0—2) : Flo- 
ricel (min. 15), Naghi (min. 43) 
și Preda (min. 80).

CHIMICA TlRNAVENI — A.S. 
PAROȘENI VULCAN 8-0 (2-0) IS 
Cenan (min. 36, 38 șl 51), Măr- 
glneanu (min. 48. 52. 73 si 74) 
și Vereș (min. 85).

U.T. ARAD — DACIA MECA
NICA ORAȘTIB 5—0 (3—0) s Pe
trescu (min. 5), Naghi (min. 16 
și 38), Cheregi (min. 48) și 
Muhlroth (min. 90).

MINERUL CAVNIC — GLORIA 
REȘIȚA 4—1 (2—0) : Ajoiței
(min. 25 din 11 m), Mie (min. 
31), Lucaci (min. 57), Irimuș 
(min. 85), respectiv Scinteie 
(min. 55).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — STRUNGUL ARAD 3—0 
(3—0) : Dudaș (min. 3), Rozen- 
blum (mln. 32) și Pîrvu (min. 
42 — autogol).

C.F.R. TIMIȘOARA — *F.C. 
MARAMUREȘ BAIA MARE 1—2 
(0—2) : Bungău (min. 47 din 
11 m), respectiv Miriuță (min.
3) și Mureșan (min. 34).

Ttolatărl de la I. Anghelina, 
P. Fuchs, T. Țăranu, I. Orme- 
nișan, I. Ducan, O. Berbecaru, 
M. Borcău, C. Crețu și S. Marton.

1. „POLI" TIM
2. U.T.A.
3. Gloria B-ța
4. Olimpia
5. Unirea A.I.
6. F.C. Maram.
7. A.S.A. Progr
8. C.F.R. TIm.
9. Met. Bocșa

10. Armătura
11. C.S.M. Reșița
12. Min. Cavnic
13. Gloria R-ța
14. Strungul
15. Chimica
16. A.S. Paroșenl
17. Dacia
18. Avintul

33 23 7 3 87-36 53 
33 23 1 9 85-36 47
33 18 6 9 61-30 42
33 17 8 8 59-28 42 
33 ÎS 1 14 63-44 37
33 15 4 14 59-50 34 
33 14 3 14 58-52 33
33 14 4 15 44-46 32
33 13 6 14 43-57 32
33 15 2 16 37-59 32 
33 14 2 17 44-45 30
33 14 2 17 49-51 30
33 13 4 18 38-63 30
33 11 7 15 44-50 29 
33 13 2 18 61-57 28
33 11 3 19 34-60 25 
33 11 1 20 37-78 M
33 4 I » 21-12 M



„SĂPTĂMiNA MONDIALA
A CONDIȚIEI FIZICE

S Șl A SPORTULUI PENTRU TOȚIti
Pe larga paletă de manifestări organizate In temeiul aten

ției deosebite de care se bucură in țara noastră educația 
fizică șl sportul, activități de interes național, componente 
esențiale în asigurarea pregătirii multilaterale a tinerei ge
nerații, se vot adăuga, in zilele care urmează, și altele, 
găzduite sub semnul generos al „Daciadei" în 
tăminii Mondiale a condiției fizice și a sportului 
Va fi o nouă și binevenită ocazie — expresie a 
colaborării dintre U.N.E.S.C.O. și Comitetul 
Olimpic, în ideea ca un număr cit mai mare 
să aibă acces, pretutindeni, la binefacerile mișcării, 
exercițiului fizic — pentru ca sportivii României socialiste S 
să acționeze in spiritul înaltelor idealuri olimpice, dind glas, 
și pe această cale, dorinței nestrămutate de pace și prietenie '» 
a poporului nostru, depunind mărturie clară, inconfundabl- 'J 
lă, despre un tineret harnic și sănătos, despre o națiune J> 
liberă, pe deplin stăpină pe destinele sale, ' ,[

Stabilită, la recomandarea forurilor amintite, în interva- 
Iul 19—25 iunie, „Săptămina Mondială a condiției fizice și 
a sportului pentru toți" va include, în 23 iunie, și cele- 
brarea „Zilei Olimpice", dată de sărbătoare în calendarul , ■ 
sportului din întreaga lume, menită să reamintească tuturor '■ 
că la 23 iunie 1394, in aula Universității Sorbona, s-a ho- 
tărit, la propunerea pedagogului francez Pierre de Cou- 'J 
bertin, renașterea Jocurilor Olimpice, devenite ulterior un |> 
eveniment de referință al umanității. ij

Așezate sub egida „Daciadei", robustă școală a sportului 'i 
de masă șt nesecat izvor pentru cel de performanță, aceste ij 
evenimente cu rezonanță internațională vor fi marcate in ]i 
aria mișcării sportive românești de ample acțiuni. Intre- [ 
prinse la nivelul asociațiilor, al cluburilor șt al localităților, 
de la sate la capitala țării, prin manifestări și competiții £ 
diverse, din toate disciplinele, prin activități susținute de '■ 
propagandă sportivă, ele vor avea drept scop — care va ? 
fi,, fără îndoială, atins — să contribuie la atragerea a cit î 
mai multor cetățeni, de toate vtrstele, ta practicarea sls- '[ 
tematică a mișcării, a sportului. Fără a insista acum asupra Ji 
unui program bogat, judicios alcătuit de Consiliul Național ij 
pentru Educație Fizică și Sport, se cuvine să menționăm j! 
că in județul Constanța se va desfășura, duminică, 25 iunie, . j 
„Crosul Olimpic", întrecere care, ca in fiecare an, va sus- 'î 
cita o emulație deosebită. ''

cadrul „Săp- 
pentru toți" 
intensificării 
International 
de persoane 

ale

CAMPIONATELE 
PANAMERICANE 

DE LUPTE
NEW YORK (Agerpres). 

Campionatele Panamericane de 
lupte greco-romane. dispu
tate la Colorado Springs (Co
lorado), au evidențiat buna 
pregătire a sportivilor cuba
nezi, învingători la opt cate
gorii din zece Printre cîștigă- 
tori s-au numărat Mario Oli
vera (categoria 57 kg). Abel 
Sarmiento (categ. 74 kg) și 
Hector Millian (categ. 100 kg). 
La categoria 90 kg pe primul 
loc s-a clasat Michael Foy 
(S.U.A.)

ÎNDEPĂRTARE ----- ----------------------------------------------------------

; Ovidiu IOANITOAIA
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ATLEȚII ÎN CONCURSURI

EȘICHIER 

INTERNAȚIONAL
ROTTERDAM (Agerpres). — 

După 10 runde și disputarea 
partidelor întrerupte. în tur
neul Internațional de la Rot
terdam conduce marele maes
tru sovietic Anatoli Karpov, 
cu 6 p, urmat de englezul 
Nunn cu 5.5 p. în partidele 
întrerupte Karpov a remizat 
cu Short, iar Tusupov a îm
părțit punctul cu Nogueiras

BELGRAD (Agerpres), — 
Turneul de șah de la Novî 
Beccej s-a încheiat cu victoria 
maestrului iugoslav Radoslav 
Simlci, cu 9 p din 11 posibile, 
urmat de Kosanovici 8.5 p. 
Dragovic!, Simon, Lecki, cîte 8 
p etc. în ultima rundă Simicl 
a remizat cu Dragovicl. tar 
Kosanovici l-a învins pe Zelici.

Recorduri cu orice preț nume cît mai sonore la start — iată ce * 
se dorește, astăzi de la un maraton „modern" Din realitatea unor 
asemenea curse se poate decupa apelul la orice numai și numai 
pentru a se înregistra timpi cît mai buni în Jurul cărora să se 
facă „tapaj" în presă și implicit, publicitate în favoarea sponso
rilor. La Maratonul de la .Dortmund din R.F.G. bunăoară, startul 
s-a dat în cel mai ridicat punct al orașului sosirea fiind desigur, 
în cel mai coborît : astfel că alergători necunoscuți au reușit timpi 
în jur de 2.15.00 oferindu-le astfel excelentul — dar nemeritatul — 
prilej de a se cocoța foarte sus în „ranking“-urile mondiale ale pro
bei. Iar organizatorii cursei de la New Orleans au schimbat in di
mineața startului sensul unic al maratonului. în funcție de bătaia 
vîntului. care să ajute cît mai mult concurenții... Alti timpi ridi
cați, un nou „prestigiu" conferit cursei respective. Dar cit de de
parte rămîn toate acestea de adevărata esență a maratonului...

------------------ —---------------------------------------— ANTIDOPING
Federația Internațională de Haltere pare a ti una extrem de fermă 

in lupta Împotriva dopajului. Nu atît pentru că se aliniază la li
niile directoare deja clasice, recomandate de C.I.O tn privința li
chidării acestui flagel. CI pentru că tntr-un plan de activități in
troduce suspendarea nu numai a performerului constatat pozitiv ci 
și a antrenorului medicului conducătorului delegației și chiar « 
federației din țara respectivă care va trebui să plătească o ustură
toare amendă Mal mult organismul național care nu cooperează cu 
federația internațională tn lupta împotriva dopingului poate fi sus
pendat, in sensul că sportivii săi nu pot lua parte la nici o com
petiție internațională timp de un an sau chiar doi I
PROMISIUNE -----------------------------------------------------------------

Spaniolul Pedro Delgado anunță că-și dorește Turul Franței, tn 
primul rtnd pentru a demonstra că victoria de anul trecut nu s-a da torit 
dopingului, de care a fost suspectat, la un moment dat. lucrurile 
rămînînd. pînă tn final neclare. Numai că faptele nu vor merge la 
fel de ușor — afirmă comentatorii — ca tn recent cîstîgatul Tur al 
Spaniei, ctnd Pedro n-a prea slăbit de-a lungul celor 3665 de kilo
metri iberici : a mers ta economie toate etapele ..tn linie" dind 
totul — șl ctștigînd cu mare avans — „contracronometrele*. Aceasta 
fiind tactica unui anume Jacques Anquetll, să vedem dacă urmașul 
de peste ani va f! demn de (multi mal marele său înaintaș... 
---------------------------—----------------------------------- MOLIPSIRE

Sînt cunoscute, comentate și așteptate a se extinde și la alte 
„case- neînțelegerile dintre conducerea tehnică (Carlos Bilare .i a 
echipei naționale de fotbal a Argentinei și principalele cluburi fur
nizoare de Jucători, la reunirea tn vederea unor stagii de oregă- 
tire șl omogenizare. Ei bine, lucrurile se repetă aidoma nu numai tn 
fotbal (deși mal sînt și alte cazuri vezi Anglia Portugalia Spania), 
ci și tn baschet I Mai precis tn baschetul Italian președintele federa
ției de specialitate. Enrico Vinci acuzînd public faptul că .... tre
buie mereu să facem programul echipei naționale tn funcție de in
teresele cluburilor-. Una din cauzele pentru care, tn ultima vreme 
baschetul Italian n-a mai avut ia nivel de echipă națională un 
rol major tn campionatele european și mondial î Oricum rămîne, 
sub beneficiu de inventar, tncă o contradicție de semnalat tn sportul 
de performantă International.

Rd. T.

• Cu prilejul concursului
desfășurat la Roma, sportiva 
italiană Ileana Salvador a
stabilit un nou record mondial 
in proba de 10 km marș, cu 
timpul de 42:39.02. 
record era de 
părtinea atletei 
dia Raskina.

Vechiul
43:08,04 și a- 
sovietice Na-

Sowell tn 10.91.
Alte rezultate: masculin : 

triplusatt : Mike Conley 17,50 
m ; greutate : Randy 
21,57 m ; 5 000 m : Tim 
13:39,75 ; feminin : 100 
Lynda Tolbert 12,75 ;

Wohlschlag 1,93 m.me: Jane

Bames 
Hacker 
m. g. : 
înălți-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• în cadrul 
S.U.A. ce se 
Houston (Texas), 
rell a cîștigat proba de 100 m 
în 9.94. iar proba 
minină a revenit

Campionatelor 
desfășoară la 

Leroy Bu-

similară fe
lul Dawnte

Turku (Finlanda), 
nigerian Patrick 

a cîștigat cursa de 
timpul de 21,29. Iar 

Tapio Taiwo a 
învingător la arun-

(Urmare din

• La 
sprinterul 
Nwamkwo 
200 m, cu 
finlandezul 
terminat „___  _
carea suliței, cu 81.28 m.

BASCHET • Turneu de cali
ficare pentru C.M. masculin, 
la Ciudad de Mexico : Porto 
Rlco — Venezuela 94—91 (58—44), 
S.U.A. — Brazilia 99—96 (45—52) 
• La Zaragoza (Spania), tur
neu masculin : Spania — Polo
nia 128—71 (65—31).

BOX • Pugilistul Italian Mau
rizio Stecca șl-a păstrat titlul de 
campion mondial ta categoria 
pană (WBC). tn gala desfășurată 
Ia Milano el l-a învins prin

ETAPA A 20-a LA RUGBY
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Franciuc (și ieri tn prim-plan), 
a pătruns abil, a tost oprit pe 
moment, dar a intervenit GU
RA NESCU. mereu oe fază — 
eseu transformat de FI. ION 
(min. 32). ultimul reușind și la 
l.p. din min. 39: Dinamo — 
Steaua 17—6, rezultat la pauză, 
nu înainte însă de... scena de 
box din min. 35 si de două 
ratări copilărești ale lui Ignat.

La opt minute de la reluare, 
desprindere: Dinamo — Steaua 
19—6, prin Fl. ION drop (min. 
45) și NEAGA eseu la O ple
care inspirată pe lingă grăma
dă. IGNAT a redus din handi
cap — l.p. în mm. 51. peste 
alte șapte minute intervenind 
prelungite momente penibile, 
de încăierare cvasigenerală. 
cum _ nu am vrea să vedem 
nicicînd pe terenul de șport: 
după ce Cojocăriu s-a repezit 
peste Rădulescu aflat la pă- 
mînt. fiecare a vrut, parcă, să 
plătească polițele pentru duri
tățile de oînă atunci. sau, 
poate, mai vechil Arbitrul con- 
stănțean C. Stanca nu a dictat 
însă nici o eliminare!!). moti- 
vind după meci cum că nu a 
dorit să strice spectacolul... 
După aceste momente ce au 
lăsat tuturor un gust nespus de 
amar (și fată de care se impu
ne o intervenție fermă!) Stea
ua a presat continuu, a cău
tat eseul. Șerban a șl pătruns

în but, cu C. Florea în sprijin 
(min. 65 — s-a acordat grăma
dă pentru „înainte"), dar de 
punctat a făcut-o numai prin 
IGNAT — l.p. în minutele 66, 
71 și 4 al prelungirilor, ratînd 
încă una și un drop — David, 
ca și, de cealaltă parte, FI. 
Ion: Dinamo — Steaua 19—18. 
După fluierul final arbitrul — 
care a fost depășit de miza în- 
tîlnlrii — susține că a fost in
sultat de Murariu. Cert e că 
echipa Steaua nu s-a aliniat 
pentru salutul tradițional de 
încheiere.

Formații: Steaua: Hodorcă — 
Șerban. Vărzaru. David. Bol- 
dor — Ignat. Coman — losef 
(Rădulescu). Murariu. Florea 
— Motoc. Oroian — Dumitres
cu, Moț, Leonte: Dinamo; To
fan — Toader. Lungu. Fran
ciuc. Tutunea — FI. Ion. Nea
ga — Doja (Tufă). Răducanu. 
Gurănescu — Cojocariu, Sara
gea — Pașcu. Gh. Ion. Bucan.

C.S.M. SIBIU - FARUL 
CONSTANTA 16—6 (6—5».
Gazdele au reușit o victorie 
prețioasă, după o partidă dirz 
disputată, prin punctele iui 
AMARIEI, LEORDEAN — ese- 
uri. ROȘU 2 drop. IVANCiUC 
transf.. pentru oaspeți mareînd 
Gh. FLOREA eseu. BEZUȘCU 
tr. Arbitru: S. Marin. (I. BO- 
ȚOCAN coresp.).

POLITEHNICA AGRONO
MIA IAȘI - UNIVERSITATEA 
ELTIM TIMIȘOARA 6—0

(6—0). Localnicii au muncit 
mult șl au riști gat pe deplin 
meritat, tn condițiile unei re
plici bune. CAZACU a înscris 
din 2 l.p. A condus G. Petres
cu. (AI. PINTEA, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — 
CONTACTOARE BUZĂU 9—6 
(6—0). Joc aspru, pe o ploaie 
torențială. Au marcat ȘTEFA- 
NICA 3 l.p., respectiv PODA- 
RESCU 2 l.p. A arbitrat V. 
Chirondojan. (FI. ȘCHîOPU, 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
GRIVIȚA ROȘIE 15—12 (6-3). 
Meci de bună factură, adjude
cat de gazde prin punctele rea
lizate de C. GHEORGHE 3 l.p.. 
BEZARÂU l.p. + drop. Bucu- 
reștenii au marcat prin DI- 
NESCU eseu. T. RADU 2 l.p.+ 
tr. Arbitru: N. Chiciu. (T. 
CORNEA, coresp.).

Meciul T.C. IND. CONSTAN
TA — ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE s-a disputat miercuri 
(4—30.

k.o. tehnic tn repriza a 9-a pe 
Angel Mayor (Venezuela).

HANDBAL • Turneu feminin 
la Loures (Portugalia) : Spania
— Islanda 15—12. Elveția — Por
tugalia 15—13 • La Belgrad, tn
tr-un turneu masculin : Iugosla
via — Ungaria 19—16 (7—9), Sue
dia — U.R.S.S. 29—23 (15—11),
Iugoslavia — Suedia 30—23 
(17—11), U.R.S.S. — Ungaria 
35—22 (19—101

HOCHEI PE IARBA « In Ber
linul Occidental se desfășoară 
„Turneul Campionilor* mascu
lin. Cîteva dintre rezultate : 
Australia — India 3—2. olanda
— Pakistan 3—2. Olanda — R.F. 
Germania 2—1, Pakistan — In
dia l—0, Australia — Marea Brl- 
tanle %—•

ÎNOT • tn cadrul campiona
telor R.D. Germane, la Magde
burg, Kristin Otto a realizat 
cea mal bună performanță mon
dială a sezonului în proba de 
100 m spate —1:01.77. Alte re
zultate : femei : 400 m liber — 
4:08,63 Anke Mohrlng, bărbați : 
100 m liber — 50.61 Nils Rudolph, 
200 m spate — 2:01.39 Tino Weber 
• Rezultate din cadrul campio
natelor Uniunii Sovietice: temei: 
100 m bras — 1:10.38 Elena Vol
kova. 100 m fluture — 1:02.91
Natalia Iakovleva ; bărbați : 400 
m liber — 3:54,36 Evgheni Log- 
binov, 200 m bras — 2:17.05 va- 
lerl Lozlk.

RUGBY * Aflată In turneu tn 
Noua Zeelandă. echipa Franței 
a susținut Ia Christchurch ori-

mul mecl-test în compania re
prezentativei țărU gazdă. Neo-ze- 
elandezii au obținut victoria cu 
scorul de 25—17 (18—0).

TENIS • tn cadrul turneu- 
Londra, în optimile 

* ” Lendl l-a Învins 
cu 6—1. 6—3. iar 
a dispus cu 6—1, 
Chamberlain, tn 
Wilander a fost 

.1 Annacone. cu 
iar Lendl l-a întrecut

Iui de Ia L: 
de finală Ivan 
pe Eric Jelen 
Mats Wilander 
6—4 de Paul 
sferturi insă, 
eliminat de Paul 
6—2. 8—4 _____  __  ___ ____
cu 6—4. 4—6. 6—3 pe Stich.

TENIS DE MASA • Repre
zentativa masculină a R.p. Chi
neze a luat parte la două 
tntllnirl * _ _ ~____  ‘
Augsburg, ea a întrecut __ 
tionată tării gazdă cu 3—2 
la Papenburg cu 4—1.

TIR CU ARCUL • Echipa
Sovietice a - ■ 

concursul 
întrecînd

luat parte _ ____
tn R.F. Germania. La 

selec
tor

CAMPIONATUL FEMININ DE TENIS
(Urmare dtn Dao 1)

spectatori și protestele și aere
le de vedetism ale dinamovis- 
tei Ruxandra Mățăoanu.

Iată rezultatele înregistrate In 
prima etapă a Campionatului 
Național feminin pe echipe : 
Steaua : 7—2 cu Politehnica
București, 7—2 cu Dacia Galați. 
7—2 cu Constructorul Cluj-Napo-

ca, 8—1 cu Metalul
5—4 cu Dlnamo ; 
cu Constructorul 
8—1
8— 1 cu Metalul Tîrgoviște și 9-0
cu Dacia Galați : Politehnica
București : 5—4 cu Dacia Galați
9— 0 cu Metalul Tîrgoviște 8—1 
cu Constructorul Cluj-Napoca 
Metalul Tîrgoviște : 6—3 cu Da
cia Galați, 6—3 cu Constructo
rul Cluj-Napoca : Dacia Galați 

8—1 cu Constructorul Cluj-Napoca

Tîrgoviște,
Dinamo : 9—0 

Cluj-Napoca. 
cu Politehnica București

CLASAMENTUL
20 18 1
19 16 1 2 646-256 52

3 462-255 531. DTNAMO
2. Steaua _____  _ . „ _.
3. St. B. Mare 20 13 1 6 4> 3-252 47
4. Farul
5. Rulm
6. CSM
7. Cont.
8. Univ. _ .
9. Șt. Petroșani

10. Grivita Rosie
11. Polit. lași
12. T.C. Tnd

•> Penalizată cu un punct.

Btrlad 
Sibiu 
Buzău 
Tim. •)

7 395-266 4520 12 ! _________
I 20 10 0 10 290-353 40

20 8 1 11 307-354 37
20 81 11 302-379 37

I 20 7 2 11 287-299 35
I 20 7 1 12 263-322 35

20 7 1 12 280-349 35
19 8 0 13 241-417 31
20 4 0 16 225-623 28

PE ECHIPE
Clasament după prima etapă 

(etapa a doua, finală, tn urma 
căreia va fi desemnată și 
mația campioană, va avea 
între 9 șl 13 octombrie 
București) :

1. Steaua 5 v.
2. Dinamo 4 v.
3. Politehnica București 3
I. Metalul Tîrgoviște 2 y 
î. Dacia Galați 1 v.

Constructorul Cl.-Nan 0 P

for- 
loc 

la

V

J.

U- 
cu 
la 

P).

niunli 
957 p 
Paris, 
R.F.G. (952 p).

VOLEI • La ______________ __
neul feminin de calificare pen
tru C.E. pe primele două locuri 
s-au clasat echipele Italiei și 
Turciei • tntr-un alt turneu de 
calificare pentru aceeași compe
tiție, la Viena. Bulgaria — Fin
landa 3—0 (11. 5. 10). Iar Aus
tria — Belgia 3—1 (8. —11. 9. 5) 
• Competiția masculină de la 
Lille a fost clștigată de echipa 
Suediei : 3—1 (11. —15. 9, 8) în 
finală, cu Franța. Pentru locul 
HI. Franța II — Grecia 
(—3. 10. 13. —15. 8).

cîștigat 
masculin de 

Belgia (953

Ankara, tn tur-

MECIURILE DISPUTATE 
sferturile de finală ale Campio
natului Mondial rezervat echipe
lor de juniori II (cădeți), jucă
tori ptnă la 16 an), s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
Bahrein — Brazilia 4—1 (după 
executarea loviturilor de la 11 
metri). Scoția — R.D. Germană
1— 0, Arabia Saudită — Nigeria
2— 0 (după executarea loviturilor 
de la 11 metri). Portugalia — 
Argentina 2—1.

IN TURNEUL INTERNAȚIO
NAL de la Copenhaga. echipa 
Suediei a întrecut cu scorul de 
2—1 (1—0) formația Braziliei. Au 
marcat Rehn. Ljung. respectiv 

’ Cristovao.
IERI IN CAMPIONATUL ITA

LIEI (et. 33 — penultima) : Ata- 
lanta — Lecce 0—0. Cesena — 
Como 1—0. Florentina — Bologna 
0—0. Verona — Roma 0—0. Lazio
— Sampdorla 1—0. Milan — As
con 5—1, Napoli — Pisa 0—0. 
Pescara — Juventus 0—0. Torino
— Internazionale 2—0. tn clasa
ment : Internazionale 56 p. Na
poli 45 p. Milan 44 p. Juventus 
41 p.

CAMPIONATUL R.F. GERMA
NIA a fost cîștigat de echipa 
Bayern Munchen, cv 50 p. ur
mată de Koln 45 p. Bremen 44 p. 
SV Hamburg 43 p. etc.

Rezultate din ultima etapă : 
Bayern Milnehen — Bomum

Mannheim Kdln 
Borussia Monchengladbach 
SV Hamburg 0—4, Dortmund — 
Karlsruhe 3—2, Leverkuser — 
Kaiserslautern 8—1. Bremen — 
VfB Stuttgart 3—0.

CAMPIONATUL ELVEȚIEI • 
fost ctștigat de Lucerna — 33 p, 
urmată de Grasshoppers Zlirlch
— 30 p și FC Sion — 29 p Re
zultate din ultima etapă a tur
neului final : Wettlngen — Lu
cerna 1—8, Servette Geneva — 
Bellinzona 4—2, Neuchâtet Xamax
— Young Boys Berna 3—2, F.C. 
Sion — Grasshoppers Zurich 2—0.

DISPUTAT LA BIRMINGHAM, 
tradiționalul meci amical dintre 
selecționatele școlare ale Angliei 
și R.F. Germania s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 (1—0) tn favoarea 
gazdelor.

ECHIPA BENFICA LISABONA 
a întrecut cu scorul de 2—0 
(1—0) selecționata Ungariei. Iar 
formațiile S.U.A. și Coreei de 
Sud au terminat Ia egalitate s 
1—1 (1—0) tn semifinalele tur
neului de la Seul.

IN SEMIFINALELE DE LA 
PORT OF SPAIN, echipa Trlni- 
dad-Tobago a întrecut cu scorul 
de 2—1 (1—0) selecționata Peru
lui. tn finală, fotbaliștii din Tri- 
nldad-Tobago vor tnttlnl invln- 
gătoarea dintre Ecuador șl 
Irlanda.
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