
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
tram Al C.C. AL P.C.R.

In ziua de 14 iunie a avut 
Ioc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat importanța deosebită 
pe care o au pentru orientarea 
activității ministerelor, _ centra
lelor, unităților industriale, a 
tuturor oamenilor muncii care 
lucrează în sfera producției 
materiale. Consfătuirea de lu
cru din 29—30 mai de la C.C. 
al P.C.R. și Ședința plenară 
lărgită a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din 13 
iunie a.c. Aceste acțiuni, or
ganizate din inițiativa și sub 
conducerea tovarășului _ Nicolao 
Ceaușescu, se înscriu în prac
tica promovată rerra de parti
dul nostru, de secretarul său 
general, de a dezbate proble
mele fundamentale ale dezvol
tării economico-sociale a pa* 
triei cu activul de partid și de 
stat, cu cadre din economie, 
cercetare, proiectare, cu cele 
mai diferite categorii de oa
meni ai muncii, de a asigura 
participarea tuturor cetățeni
lor, a întregului popor la con
ducerea economiei, a întregii 
societăți.

Comitetul Politic Executiv dă 
o înaltă apreciere expunerilor 
prezentate de tovarășul Nicolao 
Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 
29—30 mai și la Ședința ple
nară lărgită a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din 
13 iunie, care — făcînd o ana
liză aprofundată, exigentă, 
obiectivă a activității desfășu
rate în economie, a muncii or
ganelor de partid și de stat, 
a fenomenelor principale ce se 
manifestă in prezent în viața 
economică — au stabilit sar
cini, orientări și măsuri de 
importanță fundamentală pen
tru realizarea hotăririlor adop
tate de Congresul al XII-lea 
al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat însemnătatea deose
bită a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului 
in ce privește concentrarea 
eforturilor în direcția realiză
rii producției fizice și _ nete, 
care stau la baza creării ve
nitului național. In acest sens, 
a fost relevată necesitatea de 
a sa acționa cu toată energia 
pentru sporirea productivității 
muncii, valorificarea superioa
ră a materiilor prime și ma
terialelor, recuperarea și refo- 
losirea resurselor secundare, 
intensificarea activității de cer
cetare științifică și tehnologi
că, înfăptuirea în cele mai 
bune condițiuni a programului 
de investiții, creșterea eficien
ței întregii activități econo/aice.

Comitetul Politic Executiv » 
apreciat, de asemenea, că o 
importanță deosebită au indi
cațiile tovarășului Nicola* 
Ceaușescu referitoare la apli
carea în viață a hotăririlor de 
partid și de stat privind noul 
mecanism economico-financîar, 
care pune accentul pe reali
zarea producției fizice, sporirea 
continuă a calității produselor 
și reducerea cheltuielilor, asi- 
gurind astfel condiții pentru 
creșterea rentabilității, a veni
turilor oamenilor muncii.

In semif inalele europene ale „Cupei Davis“, Anglia - România 2-2, dar...

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat, totodată, importanța 
indicațiilor secretarului general 
al partidului privind intensifi
carea acțiunilor politice, ideo
logice și organizatorice care să 
ducă la întărirea disciplinei și 
creșterea răspunderii în mun
că, la sporirea rolului organe
lor de conducere colectivă, a 
tuturor formelor democratice 
menite să asigure o partici
pare largă a oamenilor muncii 
în înfăptuirea sarcinilor de 
producție și ridicarea pe un 
plan calitativ superior a între
gii activități economice șl 
sociale.

In același timp, s-a apleciat 
că îndeplinirea indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu 
privind realizarea, în cele mai 
bune condiții, a planului pen
tru export trebuie să stea, zi 
de zi, ca o sarcină prioritară, 
în centrul atenției tuturor or
ganizațiilor de partid și de 
stat, a tuturor colectivelor de 
muncă.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat necesitatea îmbună
tățirii activității de conducere 
și de control a ministerelor, 
organelor de sinteză în vede
rea cuprinderii și rezolvării 
mai bune a problemelor acti
vității economice.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază că aplicarea în viață 
a sarcinilor și orientărilor 
stabilite de secretarul general 
al partidului va asigura reali
zarea cu succes a prevederi
lor pe anul 1980, buna pregă
tire a viitorului cincinal și, în 
primul rind, a planului pe 
1981, înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al 
partidului de ridicare a cali
tății întregii activități economi
co-sociale, intrarea intr-un nou 
stadiu de dezvoltare a socie
tății noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca pînă la sfîrșitul lu
nii iunie să se încheie defini
tivarea tuturor reglementărilor 
și actelor normative menite să 
concretizeze măsurile stabilite 
în recentele consfătuiri, astfel 
incit acestea să poată intra in 
vigoare în semestrul al doilea 
al acestui an. Ministerele, gu
vernul trebuie să acționeze 

-ferm pentru soluționarea con
cretă a tuturor problemelor 
reieșite în cadrul consfătuiri
lor, pentru aplicarea în viață a 
concluziilor stabilite, în con
formitate cu cerințele esențiale 
ale economiei naționale. In 
acest spirit să se acționeze 
pentru îndeplinirea la toți in
dicatorii a planului pe anul 
acesta și pentru pregătirea te
meinică a noului cincinal, în
deosebi a planului pe 1981.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă convingerea că orga
nele de partid și de stai, în
tregul aparat economic, toți 
oamenii muncii din sfera pro
ducției materiale vor acționa 
ferm in spiritul hotăririlor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dînd un nou și pu
ternic impuls activității pentru 
îndeplinirea planului la toți in
dicatorii, pentru ridicarea efi
cienței economice în toate do
meniile de activitate.

(Continuare in pag. 2—3)
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HANDBALIȘTII ROMÂNI (NEÎNVINȘI) 
AU CÎȘTIGAT „TROFEUL SPANIEI"
• In ultima zi echipa țării noastre a terminat la egalitate (20—20) cu 

Iugoslavia • Măricel Voinea — cel mai bun jucător al turneului • Birtalan — gol- 
geterul competiției ® Handbalițtii români aduc la Bucurețti și „Cupa fair-play"

VALLADOLID, 15 (prin tele
fon). Simbătă seara s-a înche
iat turneul internațional de 
handbal masculin din localita
te. In ultimul meci, echipa 
României a terminat la egali
tate — 20—20 (8—1) — cu for
mația Iugoslaviei. terminind 
neînvinsă, fapt care i-a adus 
primul loc în clasament. în 
prima repriză a fost o luptă 
acerbă, scorul evoluînd foarte 
strîns: 4—1 (min. 8), 4—5 (min. 
15), 5—6, 7-6 și 8—7. După re
luare, fiecare echipă a avut 
perioadele sale de dominare. 
Românii au ajuns de la 8—7 la 
13—7. Apoi: 13—11 (min. 43), 
17—11 (min. 47), 17—15 (min. 
50), 18—17 (min. 56) și 20—18

S-au încheiat Jocurile Balcanice de atletism

AUREL NICULESCU ÎNVINGĂTOR Șl ÎN PROBA DE 5000 m
• Cornelia Popa —1,90 m la inâl(imc • Atleții români au ciștigat 6 titluri
SOFIA, 15 (prin telefon). 

Atleții și atletele edin Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia și-au încheiat, duminică 
seara, pe stadionul „Vasil Lev- 

Cornelia Popa, campioană balcanică cu un rezultat bun : 1,90 m

ski“ întrecerile din cadrul ce
lei de-a 39-a ediții a Jocurilor 
Balcanice. în reuniunile desîm- 
bătă și duminică, sportivii ro
mâni au terminat învingători 
in cinci probe : Elena Tăriță 
(400 m), Vasile Bichea (3 000 
m obstacole), Constantin Staicu 

(min. 59). In ultimul minut, la 
capătul unui efort deosebit, 
handbaliștui iugoslavi au reușit 
să marcheze de două ori, ega- 
lind in extremis.

Cele 40 de goluri au fost în
scrise de: Boroș 4, M. Voinea 
4, Folker 4, Durau 2, Birtalan 
2, Grabovschi 2, Vasilache, Du
mitru, respectiv Jurina 7, Ko- 
șo 3, Jokovicl 3, Tvetkovici 3, 
Nenadici 2, Jasmin, Nevici. în 
echipa română au mai jucat 
Vasilca, Flangea și portarii 
Munteanu și Buligan. Au arbi
trat: Ollaza și Costas (Spania).

în celelalte partide din ulti
mele două zile ale turneului 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: U.RJS.S. — Elveția

(20 km marș) — sîmbâtă, Cor
nelia Popa (înălțime) și Aurel 
Niculescu (5 000 m) — dumi
nică. Numărul victoriilor româ
nești se ridică astfel la 6, ceea 

ce reprezintă un bilanț sub 
cota obișnuită a prestațiilor 
noastre la întrecerea balcanică, 
dar trebuie să ținem seama că 
la ediția din acest an delega
ția noastră a cuprins un nu
măr foarte mare de debutanți, 
între ei și mulți juniori, pentru 
care concursul de la Sofia a 
reprezentat primul contact cu 
marile competiții. Nu-i mai pu
țin adevărat că lipsa „în cor- 
pore“ a vedetelor atletismului 
nostru s-ar fi făcut mai puțin 

34—16 (16—9); Spania — Iu
goslavia 18—16 (8—6); Spania — 
U.R.S.S. 15—13 (9—6). In urma 
acestor rezultate, echipa Româ
niei obține un frumos succes, 
intrînd in posesia „Trofeului 
Spaniei”.

Clasamentul final al turneu
lui: 1. ROMANIA 7 p; 2. Iu
goslavia 5 p; 3. Spania 4 p; 4. 
U.R.S.S. 2 p; 5. Elveția 2 p. 
Birtalan, cu 21 de goluri, a 
fost golgeterul turneului. Mări
cel Voinea a fost declarat cel 
mai bun jucător al competiției, 
iar spaniolul Pagoaga — cel 
mai bun portar. Echipa Româ
niei a primit și „Cupa fair- 
play*.

simțită dacă o parte dintre 
atleții cu experiență care au 
concurat aici ar fi obținut, to
tuși, performante la nivelul 
maxim al posibilităților lor.

Adresînd felicitări campioni
lor noștri, subliniem în mod 
deosebit comportările lui Aurel 
Niculescu, învingător clar în 
ambele curse de fond, Vasile 
Bichea, cîștigător la fel de au
toritar în proba de 3 000 m ob
stacole și evoluția Corneliei 
Popa, care a reușit cel mai bun 
concurs al său din acest sezon 
șl, totodată, cel mai bun re
zultat. După ce a trecut cu 
ușurință 1,90 m. Cornelia a în
cercat la 1,94, cu un centimetru 
peste recordul național care H 
aparține, performanță pe care 
o poate realiza în viitoarele

Romeo VILARA

(Continuări In t>aa- 2-I>

SORIN MATEI-2,23 m 
LA ÎNĂLȚIME!

Cu prilejul campionatelor re
publicane școlare de atletism, 
simbătă după-amiază, la CluJ- 
Napoca, Sorin Matei (Liceul 2 
București) a stabilit un. nou re
cord național de juniori la să
ritura în înălțime cu perfor
manța de 2,23 m (vechiul re
cord îi aparținea cu 2,22 m). 
Rezultatul lui Matei egalează 
cea mai bună performanță mon
dială pentru juniorii de catego
ria a Il-a deținută de Dietmar 
Mdgenburg (R.F.G.). (Mircea 
Radu — cooesp.).

...NĂSTASE CONDUCE ÎN FAȚA LUI FEAVER CU 2-0 A xiil-a ediție a campionatului Balcanic de ciclism
Partida, întreruptă din cauza ploii, continuă azi

BRISTOL, 15 (prin telefon). După trei zile de dîrză întrecere, 
reprezentativa de tenis a României se află la un pas de vic
torie în întîlnirea pe care o dispută aici cu redutabila formație 
a Angliei. Scorul a devenit 2—2, înaintea ultimei partide de 
simplu, care opune pe Ilie Năstase și John Feaver. Dar, primul 
nostru jucător și-a asigurat un avans de 2—0 la seturi In 
această întîlnire decisivă.

La acest scor jocul s-a întrerupt din cauza ploii, urmînd să 
fie reluat luni la amiază (nu-, azi, la ora 14).

A treia secvență a întîlnirii, 
partida de dublu, a avut o des
fășurare neprevăzută. Simbătă, 
înaintea acesteia, echipa română 
conducea cu scorul de 2—0, un 
singur punct lipsindu-ne pentru 
calificare. Cuplul nostru a în
ceput bine jocul, Ilie Năstase 
și Andrei Dîrzu luînd condu
cerea cu un prim set cîștigat 
la 6—4, în fața perechii fraților 
David și John Lloyd. Pe mă
sură ce .jocul avansa, însă, mai 
buna coeziune a acestora din 

urmă (cei doi Lloyd joacă In 
mod obișnuit împreună în for
mația britanică, pe cînd la noi 
evolua un cuplu inedit) s-a fă
cut simțită. Gazdele egalează, 
adjudeeîndu-și setul al doilea 
și chiar un avans de 3—1 în 
următorul nu este suficient 
pentru români, ca să-și asigure 
punctele necesare victoriei. La 
acest scor, partida s-a între
rupt din cauza ploii și n-a mal 
putut fi reluată decît duminică, 
înaintea ultimelor două sim- 

pluri. Englezii au continuat din 
ce în ce mai bine, ajutați și 
de inexactitățile perechii oas
pete, la care în special servi
ciul nu a funcționat totdeauna 
bine. Gazdele marchează primul 
lor punct și reduc din han
dicap : L Năstase, A. Dîrzu 
(România) — J. și D. Lloyd 
(Anglia) 6—4, 5—7, 4—6, 2—6.

A urmat confruntarea dintre 
primul jucător al britanicilor, 
Buster Mottram, și secundul 
formației noastre. Andrei Dîrzu. 
Capacitatea tehnică și expe
riența celui dinții au anihilat 
în bună măsură avîntul și do
rința de afirmare a tînărului 
jucător român.' Totuși, Dîrzu a 
reușit adesea să țină în șah pe

Ion GĂVRILESCU '

(Continuare- in pag. a 4-a)

MIRCEA ROMAȘCANU PE LOCUL 2
A V

IN PROBA
KRANJ, 15 (prin telefon). 

Simbătă și duminică, pe o vre
me frumoasă, cu o tempera
tură în jur de 30 de grade, 
s-au desfășurat probele indivi
duale ale celei de-â 13-a ediții 
a Campionatului Balcanic de 
ciclism. Rutierii noștri seniori 
au avut o comportare bună, 
dominînd proba, dar — din pă
cate — ratînd victoria (Mircea 
Romașcanu) și încă un loc pe 
podium (Valentin Marin) din 
cauza unei forțe reduse la 
sprintul final.

De subliniat că patru dintre 
alergătorii noștri s-au clasat în 
primii 10.

INDIVIDUALA
Cursa seniorilor s-a disputat 

duminică dimineața pe un cir
cuit de 5,2 km — cu un ur
cuș de 400 m (înclinație 10%) 
înainte de sosire, pe care cei 
50 de alergători din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia l-au acoperit de 30 de 
ori, însumînd 160 km de rulaj. 
Întrecerea a început în trombă, 
chiar din turul 2, cam după 6 
km de alergare, din grupul ma
siv detașîndu-se Mircea Romaș
canu, Traian Sirbu, Boreslav

Hristache NAUM

(Continuare In pag. 2-3)
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In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a luat în dezba
tere Raportul cu privire la 
normarea muncii in anul 1979 
și programul de măsuri pentru 
îmbunătățirea acestei activități. 
S-au apreciat rezultatele pozi
tive obținute in acest domeniu, 
stabilirea metodologiei de or
ganizare și normare a muncii 
pentru lucrul la mai multe ma
șini, trecerea la elaborarea 
unor normative unificate, îm
bunătățite, pentru polideservi- 
rea mașinilor și utilajelor.

S-a arătat, totodată, că în 
activitatea de normare a mun
cii se mențin incă serioase nea
junsuri care se reflectă nega
tiv in realizarea producției și 
productivității muncii. Comite
tul Politic Executiv a criticat 
faptul că Ia o serie de minis
tere sarcina de ridicare a pro
ductivității muncii și de redu
cere a prețului de cost ai pro
duselor nu s-a îndeplinit, cu 
toate că au fost depășite nor
mele de muncă. S-a criticat, 
de asemenea, tendința de re- 
stringere a ponderii muncii 
normate, prin extinderea mun
cii în regie, precum și de li
mitare a acordului global. S-a 
stabilit sarcina de a se asigura 
corelarea strictă a normelor cu 
dotarea tehnică superioară și 
îmbunătățirea organizării pro
ducției in întreprinderi, de a 
se reduce, personalul auxiliar și 
neproductiv, de a se promova 
mai larg în toate sectoarele 
munca pe bază de norme și in 
acord global. Planul economiei 
naționale va trebui să cuprin
dă sarcini precise, pentru fie
care minister, cu privire la 
gradul de extindere a muncii 
normate și a acordului global. 
Totodată, s-a stabilit ca Mi
nisterul Muncii, Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul 
Finanțelor, ministerele econo
mice să prezinte un program 
de îmbunătățire a normelor de 
muncă in toate ramurile eco
nomiei naționale. Lunar, va 
trebui să se raporteze asupra 
modului de *—----- ---
lor, precum 
extindere a 
norme și a

Comitetul _____„     _
dezbătut, de asemenea, Rapor
tul Comisiei naționale de de
mografie și a indicat să se 1» 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității Ministerului Sănătă
ții, a unităților medico-sanita- 
re, a personalului medical, în 
vederea _ asigurării condițiilor 
de igienă și combaterii Îmbol
năvirilor, pentru apărarea să
nătății poporului. Trebuie să 
se lichideze cu hotărire între
ruperile nejustificate de sarcini 
eare afectează sănătatea fe- 
meilor și influențează negativ 
asupra creșterii natalității. S-a 
■ublimat, de asemenea, necesi
tatea intensificării activității de 
educație sanitară a populației, 
îndeosebi a tineretului, precum 
și de dezvoltare a conștiinței 
necesității creșterii tot mai ra- 
pPuternice a populației, 
a întăririi și pe această cale a 
forței națiunii noastre so
cialiste.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat 
române care va participa 
ședința - •* - -
C.A.E.R. și a dat indicații ca 
aceasta să acționeze in spiritul 
dezvoltării colaborării între 
țările membre, în vederea sa
tisfacerii într-o măsură mai 
mare a necesităților de ener
gie, . materii prime, materiale 
speciale, produse petrochimice, 
mașini, utilaje și tehnologii mo 

acestora, conform 
statutului și ale 
Complex. Desfă- 
pe baza egalității 

avantajului reci- 
tovără- 

să

realizare a norme- 
și a gradului de 
muncii pe bază de 
acordului global. 
Politic Executiv a

mandatul delegației ja 
a 34-a a sesiunii

derne ale 
prevederilor 
Programului 
șurîndu-se 
In drepturi, 
proc și întrajutorării _____
șești, această colaborare să 
asigure dezvoltarea mai rapidă 
a economiilor naționale ale tu
turor țărilor membre ale 
C.A.E.R., valorificarea mai dc-

REZULTATELE CONCUBSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 IUNIE 1980

I. Corvinul — U.T.A.
H. Gloria — C.F.R. CluJ-N. 

m. F.C.M. Giurgiu — Rapid

1
2 
2

TV. Metalul Buc. — Met. Plopenl X
1
1
1
1
2

V. Progresul — Gaz metan 
VI. Flacăra Moroni — Poiana 

VII. Petrolul — Autobuzul 
VIII. F.C.M. Reșița — Dacia 

IX. Strungul — înfrățirea

DUMINICA „OBIȘNUITA" ÎNSEAMNĂ DUMINICA A „DACIADtl CAMPIOANE

plină a avantajelor și superio
rității economiei socialiste, afir
marea puternică a relațiilor de 
tip nou dintre statele 
creșterea forței 
socialismului Pe 
In același spirit, 
litic Executiv a 
dezvolte relațiile 
toate țările socialiste, cu cele
lalte țări ale lumii, să se in
tensifice participarea României 
la diviziunea internațională a 

schimbul mondial de

_t:Ij noastre, 
și prestigiului 
plan mondial. 
Comitetul Po- 
indicat să se 
economice cu

muncii, la 
valori

Pornind 
deosebită 
economică---------- _
tru progresul mai rapid al eco
nomiei naționale, pentru acce
lerarea construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, pentru ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului nostru, Comitetul Po
litic Executiv a trasat sarcina 
de a se intensifica și extinde 
în continuare relațiile economi
ce internaționale ale țării noas
tre, în spiritul politicii genera
le a României — de prietenie 
și colaborare cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor ega
lității, independenței naționale 
șl avantajului reciproc, de pro
movare a destinderii, cooperă
rii, înțelegerii și progresului în 
lume.

de la importanța 
Pe care colaborarea 
externă o are pen-

.★
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a informat 
despre vizita oficială de prie
tenie pe care a efectuat-o în 
țara noastră, în perioada 3—” 
iunie, delegația de partid și de 
stat a Republicii Populare 
Bulgaria, în frunte cu tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretar 
al-Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului _de Stat al 
Republicii Populare

Comitetul Politic 
aprobat intru totul 
deosebită apreciere 
remarcabile ale acestui 
dialog la nivel înalt, care 
relevat, încă o dată, in mod 
pregnant, rodnicia intilnirilor 
prietenești, tradiționale, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, rolul lor deter
minant în întărirea continuă a 
prieteniei și solidarității ro- 
mâno-bulgare, în dezvoltarea 
susținută a colaborării multila
terale dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Desfășurate într-o atmosferă 
cordială, de încredere, înțelege
re, prietenie și stimă, convor
birile dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat au 
relevat hotărîrea comună de a 
ridica pe un plan tot mai înalt 
relațiile româno-bulgare, 
— întemeiate trainic pe 
eipiile deplinei egalități, 
pectului independenței și 
ranității 
cului în treburile interne 
avantajului mutual 
zintă un adevărat model 
raporturi noi între state, 
conlucrare între țări vecine 
prietene. Această hotărîre 
găsește o semnificativă expre
sie in documentele încheiate, 
in înțelegerile stabilite cu pri
lejul vizitei.

Aprobînd în unanimitate do
cumentele și înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Todor 
Jivkov, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri pentru 
înfăptuirea lor, în cele mal 
bane condiții, pentru dezvolta
rea tot mai intensă a prieteniei 
și colaborării româno-bulgare, 
în interesul și spre binele ță
rilor și popoarelor 
cauzei generale a 
lui, progresului și 
lume.

Comitetul Politic 
soluționat, de asemenea, pro
bleme ale activității curente de 
partid și de stat.

Bulgaria. 
Executiv a 
și a dat o 
rezultatelor 

nou

care 
prin- 

res- 
suve- 

naționale, neameste- 
și 

repre- 
de 
de 
Și 

își

noastre, al 
socialismu- 
păcii in

Executiv a

Meșteșugarii cooperatori bu- 
cureșteni, cunoscuți ca iubi
tori ai sportului, nu s-au dezis 
nici ieri, duminică. Le-am fă
cut o vizită pe terenurile de la 
Complexul sportiv Voința. în 
programul clubului sportiv al 
cooperației meșteșugărești din 
Capitală era anunțată o „Dumi
nică sportivă", la care erau in
vitate citeva asociații din cele 
32 ale Voinței: „Arta încălță
mintei", „Arta manuală", „Tri- 
cotextil", „Muncă și artă", „Ar
ta textilă" etc.

Ziua a fost frumoasă și în
că de dimineață se prevedea,

așa cum avea să ne spună prof. 
Vîlcu, nu urmărea altceva de- 
cît „să insufle participantelor 
dragostea pentru atletism, pen
tru mișcare". Triatlonul atletic 
a cuprins o probă de 
(80 m), una de greutate 
de lungime. Citeva fete 
pentru prima oară la 
nul Voința. Erau originare 
satele Moldovei. Dobrogei 
din Cîmpia Dunării.

— Au venit azi pentru 
ma oară — ne-a spus Teodora 
Georgescu, cîștigatoare la 
sprint — dar sînt sigură că de 
acum înainte vor veni mereu,

sprint 
și una 
veneau 
stadio- 

din 
sau

pri-

Tinerele cooperatoare fac „încălzire" 
alergări 
canicula de la prinz. Dar asta 
nu i-a descurajat pe tinerii co
operatori: la ora 10, cind era 
prevăzută începerea „Duminicii 
sportive", aceștia se aflau de
ja pe terenuri, unele echipe în- 
călzindu-se pentru meciurile de 
volei, handbal, baschet 
de cîmp.

Pe pista de atletism 
conjoară stadionul am 
un grup numeros de 
conduse de profesoara 
Vilcu. Erau de la cooperativele 
„Sporul" și Arta textilă". Că
minul lor se află în Grozăvești, 
dar veniseră pînă aici să facă 
sport. După „încălzire" — ci
teva exerciții de gimnastică, 
mici alergări — s-a trecut la 
desfășurarea concursului care,

și tenis

care în- 
văzut 

tinere, 
Profira

înatntea întrecerilor de 
Foto : Vasile BAGEAC

pentru că au prins gustul spor
tului.

Cind am ajuns la terenurile 
de volei, meciurile băieților 
erau în plină desfășurare. „Ar
ta Încălțămintei" formase două 
echipe, iar prof. Elena Ciobanu 
se afla pe post de arbitru.

— Au venit tocmai de la Că- 
țelu, ne-a spus profesoara. Sînt 
printre ei cîțiva buni, ca Ion 
Rustei, Constantin Macovei, 
Eugen Cojocaru și... priviți-1 
pe nr. 8, Ianis Moisidis care, 
cred eu, ar putea juca și in
tr-o echipă de Divizia B. Mai 
am băieți, vor juca în conti
nuare. Fină una-alta, sînt însă 
la fotbal. Fac o... miuță. Să se 
încălzească, a încheiat profe
soara zîmbind.

Am întîlnit pe baza sportivă 
Voința și cîțiva boxeri. Sub 
îndrumarea antrenorului Mihai 
Teofil, se pregăteau să intre în 
ring: Ioniță Pândele, care la 
categoria sa (57 kg) a ocupat 
locul III în campionatele națio
nale ale juniorilor, Nicu An- 
ghel, primul „greu" al „Voin
ței", Dan Neagu și alții...

Ne-am îndreptat spre moder
na arenă de popice, unde am 
întîlnit o parte din tinerele fe
te de la atletism și alte parti
cipante, cărora profesoara le 
dădea prima lecție:

— Deci, trei pași — unu, doi, 
trei — te apleci și 
bila, impingind-o cu 
Hai, încercați! Cile 5 I 
fiecare...

Am ieșit apoi și am 
aleile. Tineri, mulți tineri. Unii 
șe îndreptau spre terenurile de. 
joc, alții, — care terminaseră 
meciurile, — spre vestiare. E 
drept, n-am prea văzut făcînd 
sport cooperatori mai în vîrstă. 
Mulți dintre aceștia erau însă 
in tribune, pentru a privi me
ciul din Divizia C dintre Voin
ța și Vîscova.

— Duminica viitoare 
avea acțiuni sportive cu 
mari", ne-a informat prof. C. 
Furcelea, vicepreședintele clu
bului. Atunci se vor desfășura 
și meciurile de fotbal dintre 
asociații. Credem că cei mai 
virstnici vor cobori din tribune, 
pe teren.

Ieri, duminică, a fost ____
mult și căldură mare în Capi
tală, dar cooperatorii au " 
sport pe terenurile de la ____
ța, așa cum fac de obicei, con- 
știenți că mișcarea, exercițiul 
fizic constituie o necesitate 
pentru menținerea sănătății și 
puterii de muncă.

A fost o duminică obișnuită 
la Voința. O DUMINICĂ A 
„DACIADEI".

.așterni" 
palma, 

bile de

privit

vom
„cei

soare

făcut 
Voin-

Sever KORAN

MIRCEA ROMAȘCANU PE LOCUL 2
(Urmare din pag. 1)

Asenov $1 Ncncio Staikov. Ei 
reușesc, tur de tur, să-și mă
rească avantajul, realizînd In 
runda a 13-a (kilometrul 67) 
un avans de 1:15. In turul ur
mător, spre neșansa sa, Traian 
Sîrbu are o defecțiune meca
nică, schimbă bicicleta la punc
tul de ajutor, dar nefiind aș
teptat de colegii de evadare 
este înghițit de plutonul care 
a accelerat la maximum. A- 
vansul scade pînă la 45 de se
cunde (turul 17), apoi crește 
la un minut (turul 20, kilo
metrul 104), cind din grupul ur
măritorilor se desprind Cornel 
Nicolae, Drago Frelih și Emil 
Lozev. Odihniți, Intrucît și-au 
păstrat forțele la paravanul plu
tonului, cei trei proaspăt in- 
trati în acțiune îi vînează in
tens pe fruntașii vlăguiți de 
efortul de pînă atunci și de 
căldura caniculară. Joncțiunea 
parțială reușește la kilometrul 
130 (turul 25), In frunte re- 
zistînd doar Mircea Romașcanu, 
iar din spate răzbătînd pînă la 
el Emil Lozev. Tandemul 
acesta va duce mai departe 
lupta, înfruntînd cu brio pre
singul Iugoslav. El își mărește 
constant avansul — pînă la 
peste 1:30 —, în timp ce în 
spate se află un grup de aler
gători dominat de români (Teo
dor Vasile, Cornel Nicolae, Va
lentin Marin, Constantin Căru- 
țașu șl Costică Bonciu), care, 
evident, își protejează liderul, 
încredintîndu-i însă misiunea 
de a-1 învinge la sprint pe par
tenerul bulgar.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
X. C.S. Botoșani — Unirea 1

XI. Viit. Vaslui — F.C. Brăila 1
X
1

EXTRAGEREA I : 29 25 70 43

XII. Tractorul 
Xin. Muscelul

C.S.M. Sv.
Nitramonia

EXTRAGEREA
68 40

A Il-a : 42 9

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI-
301.842 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 15 
IUNIE 1980

2
EXTRAGEREA 
39 74.

FOND
GURI :
75.182 lei

A IlI-a : 16

DE CÎȘTI-
care

TOTAL
655.666 lei, din 
report la categoria 1.

Finișul n-avea însă să ne a- 
ducă bucuriile pe care le-am 
fi dorit. Romașcanu 
șansa de a se detașa pe ur
cușul final și este Întrecut pe 
ultima linie dreaptă, Iar Va
lentin Marin, desprins cu vreo 
15—20 m, este întrecut, de a- 
semenea, in extremis... Pre
zența a patru rutieri români 
între primii 10 atestă însă forța 
colectivă a echipei noastre și 
răsplătește eforturile făcute de 
tricolori în această deosebit de 
frumoasă și dificilă Întrecere.

Clasament final : 1. Emil Lo
zev (Bulgaria) a parcurs 160 km 
in 3h46:30 (medie orară 41,721 
km) ; 2 Mircea Romașcanu la 
4 s ; 3. Nencio Staikov (Bulga
ria) Ia 5 s ; 4. Valentin Marin 
la 5 s ; 5. Draghici Boroviceani 
(Iugoslavia) la 8 s ; 6. Bruno 
Bulici (Iugoslavia) la 1:10; 7. 
Constantin Căruțașu * "
„ 9. Gheorghe Lăutaru 
... 12. Teodor Vasile 
«14. Cornel Nicolae

16. Costică Bonciu 
„ 18. Ionel Gancea la 
abandonat 21 de alergători.

Sîmbătă după-amiază juniorii 
și-au desemnat și ei laureații. 
întrecerea a fost la discreția 
gazdelor, ai căror reprezentanți 
s-au clasat pe primele 4 locuri. 
Deși au contat mai mult în 
cursa disputată de-a lungul a 
20 de ture (105 km), tinerii noș
tri rutieri n-au satisfăcut nici 
de data aceasta. Clasament : 1. 
Primoz Cerin (Iugoslavia) 2 h 
38:06 (medie orară 39,875 km) ; 
2. Jure Pavlici (Iugoslavia) la 
3 s ; ‘ ~ - *
via) la 6:16 ; „ 
dulea la 8:58 ; 
rea la 8:59 : 
Mărginean la 
Radu la 15:37 ; 
nescu la 23:07.

Tot sîmbătă a 
ferința balcanică, 
portante hotărîri 
fanților celor 5 
egalizarea numărului 
renților seniori și juniori — 8 
și 8 (pînă acum : 10 și 5) — 
șl stabilirea organizatorilor 
Campionatului Balcanic pentru 
următorii 5 ani : 1981 — Bulga
ria, 1982 — România, 1983 — 
Turcia, 1984 — Grecia, 1985 — 
Iugoslavia.

pierde

la 1:13 ;
la 1:15 ;

la 1.-20 ;
la 1:32 ;
la 1:40 ;
3:53 ; au

3. Bojan Planin (Iugosla- 
.10. Nicolae Al- 
11. Gabriel FIo- 

; ... 13. Marian 
9:00 ; ...23. Die 

...25. Ion Mari-

avut Ioc Con- 
Cele mai im- 
ale reprezen- 

federații sînt : 
concu-

MANGAFA 1 
telefon). CadKpîon 
popice ediția 13®4 
pelor de juniori, 
meroas-e surprize 
calificări, deținâ:< 
băieți, C.F.R. C< 
eliminată din co. 
picairii de la Ol 
(învingători la o 
numai 20 p) suri 
nuat și în final; 
fășurată timp dt 
arena din stațiun- 
s-au întîlnit cind 
(Voința București 
Raipid București 
Tg. Mureș și Te 
și șase formații 
ria București, Ol 
Aurul Baia M 
Mureș, Victoria ( 
șl Electro mureș

Jucîndu-se tu 
scor, campioan. 
Voința București, 
nerv în prima i 
depășită de toate 
și, practic, ieșind 
tru primul loc. î 
ție au candidat p 
formații oare au 
tare constantă, T 
șl Voința Gala-ți. 
sensibil apropiate, 
minat la egalitate 
să, cu mai multe 
în cele douApar 
șoreneele 1
tricourilor de Cd?.

Șl în confrunt 
principalele fa\

TURNEUL

Cele mai bune 
popice (iete șl 
terminat campi'ca 
(Jocurile din se 
trei locuri, se Ir 
pentru disputare; 
campioane ale ți 
Incepînd de Iun 
pe pistele arene 
Nord, unde au 
campionatele mo 
lie : Voința Bu< 
Ploiești, lloria I 
seria Suc, Electr, 
res, ■ Voința Tg. 1 
canica Brașov — 
femei ; Bulmentu

S-AU ÎNCHEIAT jocurile
(Urmare din pag. I)

concursuri. Să subliniem șl 
noul record național realizat de 
componentele echipei de 4X400 
m — 3:28,1 — întrecută, la
mare luptă, de ștafeta Bulga
riei. Acesta a fost singurul re
cord pe care l-au corectat aid 
reprezentanții noștri.

Rezultatele de sîmbătă: FEMI
NIN: 400 m: L Elena Tăriță 52,04, 
2, Malena Andonova (Bulgaria) 
52,30, 3. Rosița Stamenova (Bul
garia) 52,71, 4. Marla Samungl
52,76. 5. N atașa Seliskar (Iugo
slavia) 54,84, 6. Ellsabeta Poja-
novskl (I) 55,19 ; 3 000 m : 1. Va
nda Gospodinova (B) 9:09,5, 2.
Breda Pergar (I) 9:10,2, 3. Neske 
Cetin (Turcia) 9:32,8, 4. Ida Bun- 
derla (I) 9:37.7, 5. Burker Kutlu 
(T) 9:44,0, 6. Marla Radu 9:49,8 ; 
lungime : 1. Ekaterina Nedeva
(B) 6,51 m, 2. Lidia Guseva (B) 
6,39 m, 3. Văii Ionescu 6,36 m, 4. 
Maroula Lambru (Grecia) 6,32 m, 
5. Cornelia Popa 6,16 m 8. Sne
jana Dancetovlcl (i) 6,12 m ; 400 
mg : L Danka Dimova (B) 56,96, 
2. Doina Casslan 58,45, 3. Adriana 
Stancu 59,12, 4. Elisabeta Pantazl 
(G) 60,09, 5. Zorită Pouhalo (I) 

60,86, 6. Tatiana Georgevicl (D 
62.98 ; greutate : 1. Virginia Ve- 
sellnova (B) 21,11 m, 2. Elena
Stolanova (B) 20,95 m, 3. Sultana 
Saroudi (G) 16,33 m, 4. Mioara
Baroș 16,33 m, 5. Mlrjana Tufe- 
tlcl (I) 15,58 m, 6. Marta Goze 
(I) 14,48 m, 6. Maria Badea 14.29 
m ; pentatlon : 1. valentina Di
mitrova (B) 4 650 p (100 mg — 
14,22, greutate — 15,80 m, înăl
țime — 1,86 m, lungime — 6,20 
m, 800 m — 2:16,4), 2. Corina 
Tllrea 4 325 p (14,02 — 12,04 — 
1,77 m — 6,08 m — 2:13,0), 3. Da
niela Nenova 4 295 p, 4. Coculea- 

,na Bucătarii 4 123 ; MASCULIN :
1 500 m : 1. Dragan Zdravkovicl 
CD 3:47,1, X Sermet Ttmurlenk 
(T) 3:48,1, 3. Vinko Pokrajclci
CD 3:48,9, 4. Hristos Papahristos 
(G) 3:49,1. 5. Fotlos Koirltis (G) 
3:49,1, 6. Dimiter Mincev (B) 
3:49,4, 7. Nicolae Onescu 3:49,7, 
8. Florea Șandru 3:51,3 ; 400 mg : 
1. Rok Kopltar (I) 49,44, 2. Horla 
Toboc 49,65. 3. lanko Bratanov
(B) 50.55, 4. Giorgios Paris (G)

2.
4.

50,80, 5. Slavcio S 
7. Dorin Mellnt* 
obstacole : 1. VaȘ 
2. Stanlmir Neni 
Filipos Filipou (C 
Kacear U)V-S:44. 
Ognianov (B) t:L 
Neamțu 8:53,0 ; 4 
garia 40,06, 2. Iu 
România (Bâlțatl 
Sușelescu — Tuți 
da 40,63 ; lungim 
Idei (I) 1,11 m, 
(B) 8,03 m, - 
7.93 m, 4. Dimitri 
7,01 m, 5. Dimitri 
7,73, m, 6. Virgil 
T. Llviu Focșenea 
jlnă : 1. Atanas 
m, 2. Ivo Mice] 
Nlchitor Ligor S 
Bljak (I) 5,00 ml 
oancă 4,80 m; gj 
Stoev (B) 20,09
Hrlstov (B) 20,06 
del (I) 19,58 m, 
cevlci (D 19,29 
Stoian Stoikov 
Valentin Dj onev 
Tudorel Pirvu 7, 
Giurovld (I) 77
Raduly-ZorgO 79 
marș : L Cod 
1.28:33 ; 2. HrU
(G.) 1.28-59; 3. | 
1.29:53, 4.' AUk bJ 
5. Vinko Galuseri 
Burhan Vurjun

Rezultatele de 
MININ’ : zSb mj 
va (B) 23,33, Gaj 
23,39, Nicoleta I 
Sokaci (I) 24,26,1 
cuță 24,56 ; 150
Stereva (B) 4 :a
4:11,3, Breda P 
Ivanka Bonova .1 
Avdicevicl (I) /4: 
Jocaru 4:26,6 ; 4 
ria 3:27,3, Român 
— Lăcrămioara 1 
ria Samtmgl -j 
3:28,1 — record.

NOI

î.

LA J

NICOLAE BlNDAR—74,44 m
LA ARUNCAREA CIOCANULUI!

Sîmbătă după-amiază, în ca
drul unui concurs desfășurat 
pe Stadionul tineretului din 
București, Nicolae Bîndar a 
stabilit un nou record național 
la aruncarea ciocanului cu per- 
formnța de 74,44 m. Vechiul 
record aparținea aceluiași atlet 
cu 73,74 m, stabilit anul tre
cut.

în cadrul aceleiași reuniuni, 
Florența Tăcu a realizat 65,18 
m la aruncarea discului (a doua 
performanță a carierei).

O noutate 
va fi primiți 
teres: Ia tra 
Pronoexpres 
nie 1980, pai 
avea posibilii 
fără de trad 
guri în autos 
să obfină și] 
propiatele 771 
de la MoscoJ 
buirea excu] 
efectua cite | 
plimentară, 
numere din 
extrageri sui 
ticipă numai] 
pietate cu c| 
simplă de 15 |



ARA (f) Șl AURUL BAIA MARE (b)
AȚIONALE LA POPICE (juniori)

I
I

. - _ (Prin 
naiv, mal de 

’.ervat echi- 
umizat nu- 
îpă ce, în 

titlului La 
ița, a lost 
tie de po- 
i București 
erență de 
e au conti- 

țară, des- 
uă zile pe 
mtun, unde 
ipe de fete 
in ta Galati, 
-c mureș 

Timișoara) 
)ăieți (Glo- 

l București, 
Voința Tg. 

i Timișoara 
Mureș).

ir, contra 
li la fete, 
voluat fără 
ine, fiind 
•er.-arele el 
cursa pen
ată situa- 

titlu două 
c compor- 

i Timișoara 
d de forte 
tea au ter- 
puncie, in- 
re doborîte

masculine,
Olimpia

București, Gloria București și 
Voința Tg. Mureș, au fost evident 
surprinse de forma neașteptat de 
bună a tinerilor popicari de la 
Aurul Baia Mare, care au reali
zat în prima manșă a finalelor 
un rezultat remarcabil, 4 957 pd. 
Fugind după cifre mai mari pen
tru a se apropia sau a depăși 
pe fruntașă, adversarii băimăre- 
nilor au capotat pe parcurs și 
astfel Aurul Baia Mare a cuce
rit meritat titlul de campioană.

CLASAMENTELE FINALE — 
fete : 1. Textila Timișoara 7 p 
(4 668 pd) — campioană națională
— componentele echipei : Elena 
Negoiță (rezultatele ei : 366—420). 
Viorica Indoanu (408—367), Mo- 
navca Iovici (393—383). Elena Si- 
mkxn (320—380), Elena Culică 
(412—384), Lenuța Șteanță (410— 
425) — antrenoare Maria Bogoi,
2. Voința Galați 7 p (4 655 pd),
3. Voința București 6 p, 4. Elec
tro mureș Tg. Mureș 5 p (4635 pd). 
5. Rapid București 5 p (4 593 pd); 
băieți : 1. Aurul Baia Mare 11 p
— campioană națională — com-
ponenții echipei : Las zio Ta ar 
(835—785), Emo Gergely (818— 
810), Marcel Sînculic-ă (780—306). 
Ștefan Racoș (870—843), Stellan 
Boariu (834—850), loan Vuță (820— 
779), 2. Voința Tg. Mureș 9 p
(9 700 pd), 3. Olimpia! București 
9 p (9 678 pd), 4. Gloria Bucu
rești 6 p, 5. Victoria Timișoara 
5 p, 6. Eleciromureș Tg. Mureș 
2 p.

Traian IOANIJESCU

lL al campionatului diviziei a 
DE POPICE

Nhipe de 
i, care au 
Diviziei A 

pe primele 
c Intre ele 
urllcr de 
>s 1973/1980.
vor alinia 
Mangalla- 

loc recent 
?, formațl- 
1, Voința 
ești — din 
:ș Tg. Mu- 
, Hidrome- 
a Nord, la 
.țov, Gloria

București, Voința București — 
fieri a Sud, Aurul Baia Mare, E- 
lectromureș Tg. Mureș șl Voința 
Tg. Mureș — seria Nord, la băr
bați. Echipele situate pe Jocurile 
1 șl 1 in serii intră in turneul 
anal cu două si, respectiv, un 
punct, care se adună cu punc
tele cîștlgate In finală. Echipele 
din seriile Sud, atît la femei cit 
șl la bărbați; joacă cu cele din 
seriile Nord. Actualele campioa
ne, prezente la turneul final, 
sini Voința Tg. Mureș — la fe
mei șl Aurul Baia Mare — la 
bărbați
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Grecia 3:48,9 ; 100 mg : Iordanka 
Dankova (B) 13,29. Mihaela Du
mitrescu 13,31, Lidia Guseva (B) 
13,39, Ellsabeta Pantazi (G) 13,77, 
Coculeana Bucătaru 14,11 ; înăl
țime : Cornelia Popa 1,90 m, Ior
danka Blagoeva (B) 1,87 m, Nl- 
cullna Vasile 1,87 m, Tania Vita- 
nova (B) 1,84 m, Lldla Benede- 
tici (I) 1,84 m ; suliță: Antoine- 
ta Todorova (B) 83,72 m, Ivanka 
Vaneeva (B) 61,58 m, Sofia Sako- 
rafa (G) 57,82 m, Cristina Dobrl- 
nolu 57,08 m, Ana Veroull (G) 
56,00 m ; MASCULIN ] 800 m :
Nikolas Angelopoulos (G) 20.71
— record balcanic, Petar Petrov
(B) 20,80, Alexandr Popovld (D 
20,94, VI. Ivanov (B) 20.95, Florin 
Bâlțat 21,10, L. stanlcevkd (I) 
21,45, Claudlu Sușelescu 21,58 ; 
400 m : tosif Aleblci <D 45.91, 
P. Pavlov (B) 46,41, P. Stefano
poulos (G) 46,76, M. savid (I) 
46,9.3 „ 8. Ștefan Korodl 48,55 ;
5 000 m : Aurel Nieulescu 13:59,3, 
E. Ignatov (B) 14:01,0, P. Karpa- 
cev (B) 14:03,1, F. FlUpas (G)
14:04,7, „.7. Gyorgy Marko 14:29,9; 
4X400 m : Iugoslavia 3:06,7, Bul
garia 3:08,0, Grecia 3:09,5, Româ
nia (Melinte — Glăvan — Korodi
— Naghl) 3:11,9 ; maraton : Anas-
taslos Psatas (G) 2.25:43, Nlcolae 
Dumitru 2.20:23, I. Slllkov (B) 
2.33:29, V. Lecev (B) 2.36:00:
110 mg : Plamen Krastev (B) 
13,86, P . Vuklcevicl (I) 13.92, N. 
Evrlpidou (G) 13,99, V. Nedialkov 
(B) 14,00, Ion Oltean și P. Evri- 
pidou (G) 14,01, Pal Palfi 14,45 ; 
triplusalt : Atanas Clocev (B) 16,68 
m, M. Spasojevicl (I) 16,58 m.
Bedros Bedrosian 16,42 m, S. Illev 
(B) 16,22 m, Carol Corbu 15,95 m, 
D. Mlhas (G) 15,81 m ; disc :
Velcio Velev (B) 62,88'm, E. Vla
dimirov (B) 62,46 m, Ion Zamfl- 
rache 59,26 m, A. Harakusos (G) 
56,06 m, z. Saracevlcl (I) 53,40
m, K. Spanldis (G) 52,14 m ; de
catlon : Atanas Andonov (B) 7 833 
P, Z. Mitrakiev (B) 7 576 p, D. 
Cuinik (I) 7 325 p, Vasile Bogdan 
7124 p, L Vlasici (I) 7101 p. Au
ral Astllean 6 813 p.

ilSE DE A MERGE
DE LA MOSCOVA!
desigur, 

mult in- 
obișnuite 
și 25 iu- 

nții vor 
ca, tu a- 
lele cîști- 
: și bani, 
rsii la fi

se va
agere su- 
tiv de 3 
i aceste 
tare par- 
tele eom- 

variantă
litată sută

la sută, care însă au drept 
de cîștig și la primele două 
extrageri obișnuite. Pentru 
a obține o astfel de excursie 
condiția este ca, printre ce
le 5 numere jucate, varian
ta respectivă să le conțină 
și pe cele 3 ale extragerii 
suplimentare, indiferent de 
ordinea ieșirii din urnă! In 
cazul în care, din diferite 
motive, ciștigătorul nu poa
te efectua excursia, aceasta 
poate fi transmisă altei per
soane. Nu pierdeți prilejul 
de a vă număra printre cîș- 
tigătorii acestor trageri deo
sebit de avantajoase!

Ieri, in Divizia B:

I MULTE PUNCTE PREȚIOASE
I SERIA 1 ------------------------------------------------

MUSCELUL CiMPULUNG - 
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 

1-0 (0-0)
CIMPULUNG MUSCEL, 15 (prin 

telefon). Gazdele „au tras cu 
dinții- de această victorie atlt 
de necesară In lupta pentru evi
tarea retrogradării. Au obțin ut-o 
greu, din punct de vedere al 
scorului, însă pe deplin meritat 
sub aspectul Jocului, încă din 
start, muscelenii atacă susținut și 
Berevoianu ratează, în min. io, o 
mare ocazie. Oaspeții răspund 
prin contraatacuri patrie și, din 
nou, jocul ia același sens, spre 
poarta excelentului Szalad, culmi- 
nînd cu cea mai mare ratare 
(min. 38). cînd Dobreseu șutează 
de la 6 m. peste poartă. Echipa 
antrenată de Marian Popescu e 
foarte aproape de a deschide sco
rul in finalul reprizei, dar, de 
două ori (min. 43 și 44). Panfil 
trimite, cu capul, balocul to 
bară.

Asaltul museelean continuă și 
după pauză. Negroiu salvează de 
pe linia porții în min. 65, apăra
rea făgărășeană depune eforturi 
vizibile pentru menținerea scoru
lui alb, dar cedează în min. 80: 
la șutul năpraznic al lui Miuțu, 
de la 30 m.. direcția balonului 
este schimbată In careu, eu mf- 
na, de Negroiu șl penaltyul, lo
gic acordat, este transformat de 
MIUJU. Victorie la limită, deci, 
dar care menține Muscelul to 
cursa pentru salvare.

Arbitrul bucur eștean C. Jurja a 
condus bine următoarele for
mații :

MUSCELUL î Popa — Vlase 
(min. 10 Josif). Păun, Miuțu, Poș- 
toacă — Lungeanu, Bădescu. Ba
dea — Dobrescu, Panfil, Ecre- 
vcăanu (min. 85 Predoi).

NITRAMONIA • Szalad — Bor- 
bey, Dragnoio, Palfi, Porumbiță 
— Negroiu, Comșa. Mărglneanu 
(min. 48 Cîutac) — Chirie, Boeriu 
(min 81 Moise), Boeru,

Pavel PEANA
VIITORUL, GHEORGHENI — 

DELTA TULCEA 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Balazs 
(min. 50).
F.C. CONSTANTA — ENERGIA 

GH. GHEOGRIIIU-DEJ 3—1 (1—1). 
Au marcat : Peniu (min. 87), 
Tararacbe (min. 61). Petcu (min. 
77 din 11 m), respectiv Avram 
Cmin. 27).

SERIA A n-a -----
PROGRESUL VULCAN - 

GAZ METAN MEDIAȘ 3-1 (1-1) 
Din două motive, Progresul 

Vulcan nu a mai realizat jocul 
foarte bun, de săptămina trecută, 
din meciul derby cu Rapid. Pri
mul : au absentat doi dintre ju
cătorii de bază, cu mare expe
riență competițlonală, Clugarin șl 
C. Zamfir, ambii cumuUnd cite 
două cartonașe galbene. Al doi
lea : echipa nu a mai «rut. In 
atac, acele mari spații de mane
vră, deoarece Gaz metan a În
chis bine culoarele din preajma 
careului propriu. Cu toate aces
tea, partida • plăcut celor peste 
20 000 de spectatori care au luat 
Joc In tribunele, devenite cdncâ- 
pătoare ale stadionului din str. 
Dr. StaicovicL A plăcut pentru 
numărul destui de mare de laze 
derulate la cete două porțL M 
dintre ete închelndu-se cu șuturi 
(23 — gazdele, U — oaspeții). Zar 
primele dintre ete 8ru „curs” — 
cum era de așteptat — spre 
poarta lui Tullnschl. Progresul 
Vulcan forțind da start deschi- 
dera scorului Șl a reușit t-olacă 
destul de repede, ta min. 10, dnd 
MAR IC A a reluat ta plasă o ex
celentă centrare, de pe dreapta, 
a lui Țevi. Golul primit l-a am
biționat mult pe jucătorii oaspeți, 
care au avut, in continuare, două 
bune situații prin MORARU 
(min. 16 și 20). Același jucător va 
reuși egalarea ta min. 29, șutind 
puternic, sub transversală, balo
nul respins de Bulancea tot 1* tm 
șut al său. Țevi (min. 35 șl 44) șl 
M. Florentin (min. 42) au ratat 
marile ocazii ale ultimului „sfert* 
de oră al primei reprize, 1—1 «ta
pă primele 45 «le minute si—

... Muștruluiți bine la cabine de 
antrenorii tor — Eugen Iordache șl 
Gheorghe Crlstoloveanu — Marlca, 
Țevi, Neculce șl coechipierii au 
rfeintrat pe teren deciși să tran
șeze. cit mai repede, te favoarea 
lor disputa. Și la numai trei mi
nute de la reluare M. FLOREN
TIN a înscris din apropiere, du
pă șutul lui Țevi, respins defec
tuos de portarul medieșenllor: 
2—1. în stîrșit, ultimul gol al me
ciului a fost opera aceluiași MA- 
RICA (min. 60 — șut derutant, cu 
pămlntul), el consfințind victoria 
pe «leplin meritată a liderului se
riei a n-a ; o victorie eare u- 
propie cu încă un „pas" echipa 
din str. Dr. Staicoviri de țelul pe 
care și l-a propus. Divizia A.

M. SaiomiT (duț-Napoca) a con
dus bine următoarele formații • 

PROGRESUL VULCAN : Bu- 
lanoea — Chivu, Anghe), Ange- 
lescu, Gh. Ștefan — Neculce, 
Nignea (min. 72 Săndoi), Oristea 
— M. Florentin (min. 72 Stoica), 
Țevi, Marica.

GAZ METAN t Tullnschl — Fo
ton, Costln, Boaru, Lazăr — Sza- 
caes. Dulău, Kuch (min. 58 Ma
rian) — Danga, Moraru, Țiglartu.

laurențiu DUMITRESCU
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F.C.M. GIURGIU - RAPID 
0-3 (0-2)

GIURGIU, 15 (prin telefon). A- 
proape 8 000 «le spectatori au ți
nut să aSiste la această partidă 
care se anunța interesantă. Dar

CIMENTUL MEDGIDIA —
I.CJJU.  BRAȘOV 4—0 (2—0). Au 
Înscris ; Bărbulescu (min. 35 și 
43) șl Mardale (min. 83 și 85).

VIITORUL VASLUI — F.C. 
BRAIL A 4—0 (2—0). Autorii golu
rilor : Cânânâu (min. 8), Ama- 
randei (min. 14 «Un 11 m). Geor
gescu (min. S3) și Pfiunescu 
tmin. 89).

F.C.M. BRAȘOV — PORTUL 
CONSTANȚA 1—1 (1—1). Au mar
cat : Panache (min. 17) pentru 
F.C.M., Sima (min. 4) pentru 
Portul.

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.M. SUCEAVA 0—0.

PROGRESUL BRĂILA — MINE
RUL GURA HUMORULUI 7—1 
(1—0). Au Înscris : Cristaehe
(mir.. 6), Darie (min. 50 și 70). 
Oprea (min. 521, Cojocaru (min. 
56). Cațaros (min. 86), Mititelu 
șmin. ȘT), respectiv Gh. Horia 
(mir.. 57).

C.S. BOTOȘANI — UNIREA 
FOCȘANI 1—0 <l—0). Autorul
golului • Șofran (min. 85).

Rriatări de la G. MaL-tași, C, 
Popa, R. Avram. M. Moga. C. 
Gruia, V. Secăreanu, Tr. Enacbe 
șl T. Ungureanu.

ETAPA VnTOARE (miercuri 
18 iunie, ora 17,30) : Viitorul 
Vaslui — Tractorul Brașov (0—0), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Nltramonla Fâgâraș (1—2), C.S. 
Botoșani — F. C. Brăila (0—1), 
I.C.I.M. Brașov — Viitorul Gheor- 
gheni (2—2), Minerul Gura Hu
morului — Delta Tulcea (1—4), 
Progresul Brăila — F.C. Constan
ța (1—2), Muscelul Clmpulung — 
Cimentul Medgidia (0—3), C.S.M. 
Suceava — F.C.M. Brașov (0—1), 
Portul Constanța — Unirea Foc
șani (0—3).
1. F.C.M. BV. 32 21 7 4 61-16 49
2. F.G Constanța 32 18 3 11 61-36 39
3. C.S. Botoșani 32 17 2 13 46-35 36
4. Delta Tulcea 32 15 4 13 45-41 34
5. Unirea Focșani 32 15 3 14 53-38 33
6. Viitorul Vaslui 32 14 5 13 48-41 33
7. Minerul G. H. 32 14 5 13 29-48 33
8. C.S.M. Suceava 32 13 6 13 38-38 32
9. F.G Brâila 32 13 6 13 45-48 32

10. Cimentul Medg. 32 15 2 15 48-53 32
11. Nitramonia Fâg. 32 15 2 15 35-44 32
12. Viit. Gheorgh. 32 12 7 13 41-47 31
13. Progresul Brâila 32 13 4 15 45-44 30
14. Tractorul Brașov 32 11 8 13 38-39 30
15. Mușcelul C-lung 32 11 7 14 42-51 29
16. I.C.I.M. Brașov 32 10 8 14 46-45 28
17. Energia 32 10 2 17 35-55 25
18. Portul Constanța 32 8 8 20 23-60 18

așteptările tor nu au fost confir
mate de evoluția celor două echi
pe. Șl Rapid, dar mai ales F.C.M. 
Giurgiu s-au prezentat slab, fără 
o idee călăuzitoare in Jocul lor. 
Au primat, in schimb, faulturile, 
jocul obstructionist, atitudinea 
nesportivă a tribunelor, ca și 
prestația sub nivelul pretins de 
un meci divizionar B a arbitru
lui N. Dinescu (Rm. Vile ea). Me
dul a fost „fierbinte", In prima 
Jumătate de oră el slăbind in 
intensitate după ce feroviarii au 
marcat primele două goluri. Pri
mul l-a înscris L ION ta min. 
23, din lovitura de la 11 m, tntr-o 
fază in care — după părerea 
noastră — a lipsit elementul fault 
eare să justifice acordarea lovi
turii de pedeapsă. Să prezentăm 
faza : Spoială l-a deposedat în 
mod corect pe Cojocaru <au"e a 
căzut, apoi, în careu I Penaltyul 
• fost executat de I. Ion întocmai 
ca M. Răducanu la Bmo (s-a 
oprit înainte de a lovi balonul) 

dar arbitr— nu a dictat repeta
rea. accrdind gol 1 I l După opt 
minute, Rapidul iți concretizează 
superioritatea de ansamblu prin- 
tr-un toarte frumos gol înscris, 
cu capul, de PETCU.

După pauză, întUnirea este pe 
punctul de a se întrerupe, deoa
rece mingea nu revine în teren 
decît după trei minute ; condu
cătorii ectepei-gazdă, nemulțumiți 
de arbitraj, alnt pe punctul de a 
comite un gest nesportiv și ne
regulamentar, retragerea forma
ției din teren (min. 52). Jocul se 
reia, după nedorita întrerupere, 
și GROSU marchează ultimul gol 
(min. 59) al partidei. De remar- 
cat că prima repriză a fost pre
lungită eu două minute Jar a 
doua cu cinci minute.

Sub așteptări, arbitrajul lui N. 
Dinescu (Rm. VEcea).

F.CJH. GIURGIU : Gușe — Sto- 
robăneanu, Reti, Bălănicâ, Spo
ială — Sandu, Gtrlea, Pena — 
Tațără (min. 43 — Popa), M. Pre
da, Corin (mim 52 — Pândele).

RAPID : Mânu — Puriț. Sldon, ■ 
Mateescu, A. Dumitru — Petcu, 
Șumulanschi, L Ion — Grosu, Co
jocaru, Manea.

Mircea TUDORAN
PETROLUL PLOIEȘTI — AUTO

BUZUL BUCUREȘTI 3—8 (9—0).
Autorii golurilor : Simaciu (min. 
46), oilman! (min. 59), Toporan 
(min. 89 din 11 m), respectiv 
Singiorzan (min. 62), Predeanu 
(min. 72).

PANDURII TG. JIU — ENER
GIA SLATINA 2—« O—0). Au 
înscris : Zuică (min. 15) șl Nana 
(min. 76 din 11 m). ____

ȘOIMII SIBIU — CHIMIA TR. 
MĂGURELE 6—1 (5—0). Au mar
cat : Frățilă (min. 2 și 61). Mar- 
cu (min. 14 și 44), Beleaua (min. 
82), Țurlea (min. 35), respectiv 
Domnișoru (min. 82).

FLACARA MORENI — POIANA 
CIMPINA 4—0 (1—0). Au Înscris : 
Constantin (min. 19), Pancu 
(min. 50, autogol) și Enache 
(min. 70 și 80).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
CHIMICA TÎRNAVENI 5—0 (0—0). 
Autorii golurilor : Sertov (min. 
50, 71 șl 80), Curteanu (min. 60) 
și B^Jint (min. 78).

CUCERITE ÎN DEPLASARE J

Mat rapid decit portarul Tulinschi, M. Florentin va înscrie din - 
apropierea porjii. (Progresul Vulcan — Gaz metan Mediaș 3—1) \ 

Foto: Dragoș NEAGU ‘
METALUL BUCUREȘTI — ME

TALUL PLOPENI 9—0.
CARTAȚI MIRȘA — RULMEN

TUL ALEXANDRIA 1—1 (1—«). 
Au marcat : Dinu (min. 43) pen- 
teu Carpati. Voicilă (min. 7S) 
pentru Rulmentul.

RelatArl de la A. Cristea, M. 
Bălol, I. lonescu, Gh. ninca. G. 
Octavian, A. Soare șl M. Ver- 
reseu.

ETAPA VIITOARE (miercuri 18 
Iunie, ora 17,30) : Rapid Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu (2—1), 
Poiana Clmpina — Energia Sla
tina (0—5), Rulmentul Alexandria 
— Metalul București (1—2), Auto
buzul București — Șoimii Sibiu 
(1—2), F.C.M. Giurgiu — Petro

lul PQolești (1—3), Chimia Tr. Mă
gurele — Progresul-Vulcan Bucu
rești (0—2). Mecanică fină Bucu
rești — Flacăra Morenl (0—1),

SERIA A IlI-a ———————-
MINERUL CAVNIC -

U. M. TIMIȘOARA 2-0 (0-0)
CAVNIC, 15 (prin telefon). In 

primul sfert de ară U.M. Timi
șoara a „legat" mai bine jocul, 
vlrfurile de atac Belanov si Me- 
hedințu creând cîteva acțiuni ex
trem de pericutoase. Dar, după 
aceea, Minerul a dominat mai 
«Har, a construit mai bine pină 
la marginea careului de ÎS ii 
însă n-a avut claritate în atac 
unde Drago mirese u (ce zi slabă 
• avut !) era căutat numai cu 
mingi înalte în fața masivului 
fundaș Cuteanu. In prima repri
ză localnicii au avut cîteva bune 
ocazii de gol, unele ratate (min. 
22 Șomcutean a reluat peste ba
ră, din careu, și, in min. 59, Rus 
a trimis peste „transversală" (cu 
poarta goală), iar în alte situații 
a intervenit salutar portarul Ca- 
rsdvan, cel mai bun jucător de 
pe teren. Timișorenii au apărat 
«nm. dinții sooe~al alb de pe ta
bela de marcaj, trimițind mereu 
mingi ta corner ori ta aut, ta 
felul acesta aștepttad să spe
culeze momentul cel mal favo
rabil. Șl l-au avut, ta mta. 64. 
ctad Mehedințu — după un sprint 
lung, pe contraatac — a fost la 
un pas de a produce „lovitura 
de teatru". După aspectul jocu
lui, după ocaziile de gol ar fi 
fost însă nedrept. Gazdele mă
rind ritmul de joc reușesc să se 
desprindă in final (după o suită 
de alte ratări), ta min. 72 prin 
CRISTEA și ta min. 87 prin 
ROATiș — un gol de toată fru
musețea realizat printr-un șut de 
la 25 m cu oare atacantul din 
Cavnic și-a reparat toate nereu
șitele din acest meci. O victorie 
muncită, pe deplte meritată, care 
o pune pe Minerul Cavnic la 
adăpost de ortee surprize ta acest 
final de oampimat.

Arbitral M. Constan tin eseu 
(București) a condus bine urmă
toarele formații :

MINERUL CAVNIC : Pop —
Tulba n. Ignat, Necula, Rus — 
Somcutean, Steț (min. 89 Ro- 
hian), Tulba I (mta. 55 Cristea) 
— Boatiș, Dragomirescu. StenezeL

U.M. TIMIȘOARA : Caraivan — 
Buru (min. 78 Sortea ; min. 75 
Lanocr.-icd), Cuteanu, Farago, 
Crapciu — Covaldc, Bodea, Mu- 
șat — Mehedințu, Belanov, Le- 
maMÎSteÎ!an TRANDAFIRESCU

STRUNGUL ARAD - 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA 0-4 (0-3)

ARAD, 15 (prin telefon). ~E 
gol. e gol... e gol, e gol !■ a. 
scandat timp de 90 de minute, 
cu o nobilă perseverență, mkaa 
dar însuflețită galerie locală, a- 
gitînd steagul ioș-alb astru Bl 
clubului și băttod ritmul In to
bele care intră ta arsenalul ori
cărei galerii care se respectă... 
51 golurile veneau, in.tr-adevăr, 
dar nu în poarta setontată, ci în 
cealaltă, a gazdelor, căreia Unia 
de fund (indecisă, nesinicroniz.ată) 
îl făcea o gardă vulnerabilă. 
Primul dintre ele a fost înscris 
de STOICA (min. 15), care a ac
celerat pe lingă Bodi, Imobil ; pe 
cel de-al doilea (min. 30) l-a 
semnat OMUT. care a speculat 
prompt o gafă a lui Hirmler ; 
următorul (min. 36) este Isprava 
tenacelui NICORAS. care a cîș- 
tigat, la rîndu-i, duelul cu „șe- 
sarul* Bodi ; ultimul (min. 75) 
este opera lui NEGREA care 
prinsese pe picior greșit o apă
rare avansată imprudent.

E adevărat că. spre deosebire 
de înfrățirea (echipă mai omo
genă, mal mobilizată), care si-a 

Chimica Tîrnăveni — Gaz metan 
Mediaș (2—4), carpați Mirșa — 
Luceafărul București (1—3), Me

talul Ptopeni stă.
1. PROGR. Vulcan 32 16 8 8 54-37 402. Rapid Buc 32 18 3 11 57-35 39
X Petrolul PI. 32 17 3 12 48-34 374. Metalul Plopeni 33 15 6 12 41-32 365. Rulmentul Alex. 32 14 6 12 43-31 34
6. Metalul Buc. 32 15 4 13 43-35 347. Poiana Cimpina 32 17 0 15 44-42 34
8. Pandurii Tg. Jiu 33 15 4 14 47-56 34
9. Flacăra Moreni 32 15 3 14 47-48 3310. Șoimii Sibiu 32 15 3 14 37-43 3311. Autobuzul Buc. 32 12 8 12 59-44 3212. Chimica Tirn. 32 14 4 14 52-41 3213. Gaz metan 32 14 4 14 50-48 3214. Mecanica finâ 32 11 9 12 40-41 3T

15. Energia Slatina 32 14 3 15 38-44 3f16. Carpați Mirșa 33 12 2 19 35-69 26
17. Chimia Tr. Mâg. 33 9 7 17 39-58 25
18. F.GM. Giurgiu 32 6 5 21 2X59 17

vaOicxrificat cu singe rece toata 
ooatziile avute, Strungul a ratat 
toate ocaziile pe care și le-a ere-: 
at în ofensivă. Pentru a fi con
vingători este suficient să exem-' 
plificăni, citîndu-l fie numai pe 
Bedea, care a greșit de puțin 
ținta (min. 45, 52 și 80) sau n-a 
putut să-1 învingă (în min. 43 
șl 86) nici în ruptul capului pe 
Bojtor, portarul orădean aflat în 
xi fastă.

Arbitrul A. Deieanu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

STRUNGUL ; Vancu — Dragon 
(min. 60 Leptic), Bodi. Hirmler, 
Tu$a — Bedea, Bran (min. 46 
Tamaș), Iuhasz — Ruska, Butaș». 
Bizău.

ÎNFRĂȚIREA : Bojtor — Mihe- 
lea, Palfi, Popovici (min. 81 Sze- 
kelyi), Molnar — Negrea, Târna®, 
Svarczman — Omuț, Stoica, Ni- coraș.

Ion CUPEN
CX)RVINUL HUNEDOARA — 

U.T. ARAD 3—1 (2—1). Autorii
golurilor : Dumitrache (min. 12)r 
Nicșa (min. 31), Petcu (min. 51)» 
respectiv Vaczi (min. 2).

METALURGISTUL CUGIR -i 
SOMEȘUL SATU MARE 2—1 
(1—1)» Au marcat : Moldovan 
(min. 32), Bucur (min. 67), res
pectiv Mociran (min. 44).

GLORIA BISTRIȚA — C.FR. 
CLUJ-NAPOCA 2—3 (1—1). AU 
înscris : Sigmirean (min. 42), Pe- 
trovici (min. 72), respectiv Popa 
(mta. 16), Năsălean (min. 60 si 
M).

AURUL BRAD — MINERUL 
ANINA 5—1 (2—1). Au marcat r
Ghiță (min. 25 și 28), Georgescu 
(min. 61 din 11 m și min. 75); 
Nan (min. 85), respectiv Damian 
(min. 37).

IND. SIRMEI C. TURZH — 
MINERUL MOLDOVA NOUA 0—1 
(6—0). Unicul gol a fost reali
zat de Uțiu (min. 54).

F.C. BIHOR ORADEA — UNI
REA ALBA IULIA 4—4 (2—0);
Autorii golurilor : Mureșan (min; 
20 51 75), Georgescu (min. 39); 
Flores cu (min. 57) pentru F.C. 
Bihor, Vasile (min. 52 și miiu 
se, ambele din 11 m), Radu (mim. 
63), Runcean (min. 88).

F.CJM. REȘIȚA — DACIA O- 
RAȘTTe 3—0 (2—0). Au înscris î 
PlAtagă. (min. 7 $i 74) si Portik 
(min. 39).
Relată-, de La I. Vlad. M. Vil- 

ceanu. L Toma, Al. Jurcă, St. 
Giurgiu, L Ghișa și D. Glăvan.

ETAPA VIITOARE (miercuri 18 
iunie, ora 17,30) : Unirea Alba 
Tulia — U.M. Timișoara (0—2), 
F.C. Bihor Oradea — F.C.M. Re- 
șița (2—2), Minerul Cavr.ic — 
Ind. sîrmei C. Turzii (0—4), So
meșul Sa tu Mare — Strungul 
Arad (0—2), Minerul Anina — 
Dacia Orăștie (1—4). U.T. Arad 
— Aurul Brad (1—1), Minerul 
Moldova Nouă — C.F.R. Cluj-Na- 
poca (0—1), Gloria Bistrița — în
frățirea Oradea (0—1), Metalur
gistul Cugir — 
doara (0—2).
1. CORVINUL
2. F.C. Bihor
X U.T.A.
4. Gloria Bistrița
5. Aurul Brad
6. F.C.M. Reșița
7. Metalurg. Cugir
8. Minerul Cavnic
9. Minerul Anina

10. Minerul M. N.
11. U.M. Timișoara
12. înfrățirea Or.
13. C.F.R. Ci.-Nap.
14. Dacia Orâștie
15. Unirea A. lulia
16. Ind. sîrmei
17. Someșul S. M.
18. Strungul Arad

Corvinul Hune'’
32 22 3 7 84-38 47
32 18 4 10 68-43 40
32 17 4 11 56-37 38
32 16 3 13 70-48 35
32 14 5 13 62-45 33
32 14 4 14 57-40 32
32 14 4 14 45-50 32
32 13 5 14 50-55 31
32 15 1 16 46-57 31
32 15 1 16 39-57 31
32 14 2 16 34-47 30
32 14 1 17 41-39 29
32 13 3 16 41-51 29
32 13 3 16 37-52 29
32 12 5 15 36-65 29
32 13 2 17 47-54 28
32 12 3 17 39-55 27
32 12 1 19 43-62 25

C.FR


A început turneul internațional feminin de volei al României SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

ECHIPA NOASTRA - VICTORIOASA 
IN MECIUL CU FORMAȚIA UNGARIEI

LUPTĂTORII M. BOȚILA,
PE PRIMUL LOC LA

GH. MINEA
TURNEUL

Șl I. DRAICA,
DIN POLONIA

IAȘI, 15 (prin telefon). La 
ce* de-a 18-a ediție a Turneu
lui internațional de volei Io* 
nainin al României, care a de
butat azi (n.r. ieri) în Sal* 
sporturilor din localitate, s-au 
prezentat 9 din cele 10 echipe 
invitate • campioana Americii 
de Sud, Peru, nu a mai ajuns 
la Iași, De aceea, grupele pre
liminare ale competiției au ur
mătoarea configurație : Romă" 
nia, U.R.S.S., Polonia, Ungari* 
(grupa I) și Bulgaria, R. P. 
Chineză, Cuba, R.D.G. și Ceho
slovacia (grupa a II-a).

Duminică dimineața s-au des
fășurat două partide, în care 
sextetele învingătoare au do
minat net, dovadă și scorurile 
categories la care și-au adju
decat victoria-

Formația Bulgariei — cu ri
dicătoare* Verka Borisova în 
vervă și cu trăgătoarele Sve- 
iana Bojurina și Tatiana Gogo- 
va deosebit de eficiente la fi
leu — a învins cu puține efor
turi reprezentativa Cehoslova
ciei (din care doar rezerva de 
ridicătoare Jaroslava Schrani- 
lova și căpitanul echipei, Elis- 
ka Langsadlova, au creat o im
presie' bună) cu scorul de 3—0 
<7, 1. 7). Arbitraj * ~
Ududec (România) și 
Hui (R. P. Chineză).

în jocul 
străduit să 
nă, arătind 
perspectivă, __r ______ ______
Ionici n-a putut face față jo
cului complex al voleibalistelor 
sovietice. Echipa U.R.S.S. s-a 
impus in trei seturi: 3—0 (4,8, 
8). Au condus bine VI. Kova- 
lik (Cehoslovacia) și L H'ex 
(Bulgaria).

In primul joc al după-amie- 
zii, reprezentativa noastră a 
obținut o victorie categorică în 
fața echipei Ungariei : 3—0 (8, 
12, 13). Cu toate acestea, jocul 
a fost în majoritatea timpului 
echilibrat, echipa oaspete re- 
drcsîndu-se după un început mai 
confuz și menținindu-se pe par
cursul partidei în „plasa“ echi
pei noastre. De fapt, această 
schimbare a fost determinată 
și de modificările efectuate în 
sextet de către antrenoarea

oaspetelor, care a reușit să gă
sească o formulă de echipă mai 
eficientă la blocaj și mai bu
nă în apărarea de pe linia a 
doua. Ca urmare, multe dintre 
atacurile în forță ale echipei 
române au fost recuperate, iar

k\\\\\\\\\\\W
PROGRAMUL DE AZI

De Ia ora 9,30 :
Cehoslovacia — Cuba (tin.)

Bulgaria — R. P. Chineză. 
De la ora 16 :
România — Polonia (med tele
vizai)
U.R.S.S. — Ungaria
R. D. Germană — Cuba (tin.) 
Cehoslovacia — R. P. Chineză

IWWWWWW

bun : E.
Sun Jiaag

deși s-aurmător,
dea o replică bu- 
frumoase calități in 
reprezentativa Po-

acțiunile ofensive ale reprezen
tativei UnCariei au căpătat ce
va mai multă eficiență. Echipa 
noastră — din rîndul căreia 
s-au detașat Marian* Ionescu 
(bună în toate compartimente
le), Iulian* Enescu și, parțial 
Irina Petculeț — s-a concentrat 
în finalurile de set, pe care 
le-a ciștigat printr-un plus de 
efort.

Antrenorii noștri au aliniat 
următoarea echipă : Doina Să- 
voia, Marian* Ionesco, Victo
ria Georgescu (Crin* Georges
cu), Victoria Banciu, Irina Pet- 
coleț. Iulian» Enescu. Au con
dus foarte bine : T. Todorov 
(Bulgaria) și R. Corbelo (Cuba).

O probă de maturitate teh
nică și de eficiență în atac a 
dat echipa R. D. Germane în 
meciul cu tinăra garnitură care 
reprezintă aici R. P. Chineză- 
Și, ca urmare, a ciștigat cu 
3—0 (3, 12, 8), dar voleibalistele 
chineze au ineîntat adesea pu
blicul prin intervenții acroba
tice și combinații rapide.

In ultimul joc, formația Bul
gariei și-a înscris în palmares 
cea de-a doua victorie, intre- 
cînd cu 3—0 (9, 9, 9) Cuba 
(care, ca și altădată, spre sur
prinderea organizatorilor, oare 
au invitat în mod expres pri
ma reprezentativă a acestei 
țări, a prezentat aici echipa de 
tineret).

Aurelian BREBEANU

VARȘOVIA, 15 (prin telex). 
Sportivi fruntași din 17 țări, 
între care Bulgaria, Italia, 
România, Suedia, U.R.S.S. și 
Polonia (cu mai mulți concu- 
renți la fiecare categorie de 
greutate), au participat, simbătă 
și duminică, Ia marele turneu 
internațional de lupte greco- 
romane, „Memorialul Wladimir 
Pytlasinski". Un remarcabil suc
ces au repurtat reprezentanții 
țării noastre Mihai Boțita (cat. 
57 kg), Ghcorghe Minea (74 kg) 
și Ion Draica (82 kg), clasați 
pe primul loc la categoriile res
pective. Rezultate bune au mal 
obținut Petre Dicu, care a ocu
pat locul secund la categoria 
90 kg și Vasile Anddrei, clasat 
pe locul 3 la categoria

★
Handbalistele la 

brandenburg

mai frumoasă can- 
această competiție.

100 kg.

Neu

(R. D. 
meciu-

NASTASE CONDUCE CU 2-0
(Urmare din sag. I)

redutabilul său adversar, mai 
cu seamă în primul set, cedat 
doar în prelungiri, (break al 
lui Mottram la 5—5). Rezul
tatul : A. Dîrzu (România) — 
B. Mottram (Anglia) 5—1, 2—6, 
2—6. Astfel, echipa Angliei e- 
galează scorul întîlnirii (2—2), 
înaintea ultimei partide de 
simplu.

Punctul decisiv și calificarea 
urmau să fie furnizate de a 
cincea partidă, cea dintre Die 
Nâstase și John Feaver. Amîn- 
doi și-au apărat acerb șansele, 
menținind timp îndelungat sco
rul strîns. în setul întîi, în- 
cepînd în mare forță, Năstase 
face break în al 5-lea ghem, 
dar este egalat la al 10-lea. 
încă două ghemuri de prelun
giri îi asigură, totuși, prima 
manșă. Al doilea set, în care 
Feaver servește primul, evolu
ează în perfect echilibru pînă 
la prelungiri. La 5—6, jucăto
rul nostru are un moment di
ficil. fiind pe punctul de a-și 
pierde de două ori serviciul 
(30—40 și avantaj Feaver !)• Se 
regăsește însă imediat, ca să 
forțeze ciștigarea setului. Aid, 
ca și în ziua precedentă, ploaia 
își face apariția. ir.trerupind 
jocul. Năstase mai are nevoie 
de un singur set pentru victo
rie... Așadar, pînă la reluarea 
Întîlnirii: I. Năstase (Româ
nia) — J. Feaver (Anglia) 7—5, 
«—6.

TURNEUL CANDIDATELOR
IA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 
. "Meciul dintre maestrele Mart* 

Litinskaia (U.R.S.S.) șl Tatiana 
Lemaciko (Bulgaria), contînd 
pentru turneul candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah, 
a continuat la Odesa cu partida 
a 5-a, cîștigată de Mart* Li
tinskaia.

Scorul este de 3,5—1,5 punc
te în favoarea Marteî Litinska
ia.

La Neubrandenburg 
Germană) au continuat 
rile turneului internațional fe
minin de handbal : R.D.G. — 
Polonia 20—10 (9—3) ; Iugo
slavia — România 14—13 (8—6); 
Bulgaria—Franța 16—15 (10—8).

Victoria reprezentativei de 
volei la turneul din Belgia

Pentru cea 
portare la 
luptătorul român Ion Draica și 
polonezul Kazimierz Lipien au 
primit distincții speciale.

Iată cîștigătorii la celelalte 
categorii : 48 kg — Roman
Kierpacz (Polonia), 52 kg — 
Raj Arslanov (U.R.S.S.). 62 kg 
— Kazimierz Lipien (Polonia), 
68 kg — Andrjez Supron (Polo
nia), 90 kg — Christen Gulden 
(Suedia). 100 kg — Nikolai Ian- 
kov (Bulgaria), +100 kg — Ma
rek Galtaski (Polonia).

La acest turneu n-au parti
cipat unii dintre ceilalți luptă
tori fruntași 
— Constantin 
Gingă, Ștefan 
dreanu șa.

★

Șahista Margareta Teodo- 
rescu pe locul 2 la Plovdiv
Turneul internațional feminin 

de șah de la Plovdiv a fost câș
tigat de maestra sovietică Zai- 
țeva cu 9 puncte din 11 posibi
le, urmată de Margareta Teo- 
dorescu (România) 7,5 puncte, 
Cilinghirova (Bulgaria) 7 punc
te.

din țara noastră 
Alexandru. Nicu 
Rusu, Roman Co-

Mihai Șubâ in turneul de 
șah de la Erevan

In turneul internațional de 
șah de la Erevan, după 8 run
de conduce ‘ — '
(U.R.S.S.), cu 7 puncte, urmat 
de Romanișin (U.R.S.S.) — 5,5 
puncte. Mihai Șubâ (România) 
se află pe locul 7, cu 3,5 punc
te și o partidă întreruptă.

Arjak Petrosian

Turneul internațional mascu
lin de volei organizat de fede
rația belgiană de specialitate a 
luat sfirșit cu un frumos suc
ces al echipei României. In ul
timul med, disputat la Liege,

★
voleibaliștii români au învins cu 
3—1 (14—16,15—10,15—8,15—12)
selecționau Iugoslaviei. Pentru 
locul 3, U.R.S.S. — Cehoslova
cia 3—0. Pentru locul 5, Cuba 
— R. P. Chineză 3—0, iar pen
tru locul T, R.F.G. — Belgia 
3-2.

La Varșovia, Dan Betini
8 : 25.8 la 3.000 m obsta

cole

Echipa secundă de volei 
la Berlin

In turneul internațional mas
culin de volei de la Berlin, 
echipa secundă a României a 
învins cu 3—2 (15—13, 15—12, 
11—15, 8—15, 15—7) selecționau 
R. D. Germane. Alte rezultate: 
Ungaria — Cuba (B) 3—0 ;
U.R.S.S. (B) — Danemarca 3—1.

La Varșovia, in cadrul con
cursului atletic „Memorialul 
Kusocinski“, atletul Dan Betini 
s-a clasat pe locul 3 in proba 
de 3.000 m obstacole cu 8:25,8 
după Garbi (Italia) 8:24,0 șl 
Moravcik (Cehoslovacia) 8:24,66. 
Jacek Wszola a sărit 2,30 m la 
înălțime.

Fotbaliștii de la S.C. Ba 
cău în R.P. Chineză

In turneul internațional de 
fotbal de la Guangzhou, echipa 
S.C. Bacău a terminat la ega
litate, 1—1, cu o reprezentativi 
a Japoniei. Echipa R. P. Chi
neze a întrecut cu 7—0 forma
ția Hong 'Kong-

Pregătiri pentru JO. Moscova 198Q A
UTE GEWENIGER (R. D. G.)

IN FRUNTEA IERARHIEI BRASISTELOR

După o destul de lungă pe
rioadă de dominare a brasistetor 
sovietice, recordul „sutei" revine 
unei sportive din R.D. Germană. 
Recent, la campionatele naționale 
organizate ta bazin acoperit de 
50 m (Elbe—Schwimmhalle din 
Magdeburg), Ute Geweniger fșl 
nu Sylvia Rinka cum au anunțat 
unele agenții de presă) a parcurs 
distanta de 100 m in 1:10,20, co- 
recttad cu 11 sutimi de secundă 
vechiul record al lumii deținut 
de lull* Bogdanova.

BREVIAR

a 
„Cupa 

for- 
învin-

Pentru finala grupei B 
zonei 
Davis" 
mația 
gătoare 
Franța, 
săptămînil. la Praga. Rezultate 
tehnice : Smid — Roger Vasse- 
lin 6—2, 6—3, 3—6, 6—1 ; Lendl
— Portes 6—4, 8—6, 6—4; Smid, 
Slozil — Bedel, Portes 6—3, 
7—5, 6—2 ; Lendl — Roger 
Vasselin 4—6, 7—5, 6—4 ; Smid
— Portes 6—4, 3—6, 6—2 (con
form 
două 
3“).

europene din 
este calificată 
Cehoslovaciei, 
cu 5—0 în meciul cu 

disputat la sfîrșitul

unel înțelegeri, ultimele 
partide s-au jucat ,.2 din

joachim

★
finala grupeiIn _ _

echipa Suediei va 
a Italiei. Tenismanii 
își asiguraseră calificarea, cu 
3—0, după două zile în meciul 
cu Elveția, desfășurat la Gru- 
gliasco (Italia). Iată rezultate
le : Barazzutti — ""
6—4. 6—1, 6—4 ; 
Stadler 6—4, 10—8, _ . _ _
natta, Bertolucci — Gunthardt, 
Markus 7-9, 10—8, - - - -
6—2.

A europene, 
înttlni pe cea 

italieni

Gunthardt 
Panatta — 
6—1; Pa-

1—6. 6-4.

Eleva antrenorului
Rother de la S.C. Kari Marx- 
Stadt, care la 24 februarie a îm- 
pltoit 16 ani (are 1,79 m și 60 
kg), a deținut anul trecut cea 
de a 19-a performanță mondială 
a probei cu timpul de 1:13,44. De 
fapt, era cunoscută ta lumea tac
tului ca o foarte bună tetr-itlo- 
nistă (2-19,53 la 200 m mixt — 
locul 11 și 4:55,52 la 400 m mixt 
— locul 17). Probele de bras l-au 
plăcut Insă întotdeauna mal 
mult și primele sale succese — 
ta urmă cu 3 ani, la Sparta- 
chiada școlarilor, clnd a și fost 
descoperită de J. Rother — au 
fost obținute tot ta curse de 
bras.

Acum, cu aproape o lună Înain
tea startului olimpic, Ute Gewe
niger a devenit marea favorită a 
cursei de 100 m bras, cu' șanse

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Echipe masculină 

a UniversttățU Harvard (S.UA), 
afUU in turneu In R.P. Chi
neză, a jucat la Belltag cu se
lecționata de tineret a țaril-gazdă. 
Baschețbaltatn chinezi au obținut 
victoria cu scooM de 68—60 
(32—34),

CICLLSM • Cea___ ______
etapă a Turului Elveției, dispu
tată între Widnau șl Wettingen 
(191 km), a fost câștigată de 
belgianul Daniel Willems, cro
nometrat cu timpul de 5h 07 34. 
în clasamentul general conduce 
WHlems, urmat 1a numai 1 sec. 
de olandezul Zoetemelk. • Com
petiția internațională „Circuitul 
așOar*. desfășurată la Castel- 
franoo di Sotto, a fost clșiigată 
de Italianul Giuseppe Saironni. 
care a parcurs 100 km In 2h 
18 (medie orară 44,600 km). El 
a dispus la sprintul final de 
Cârmele Barone și Silvan© Con- 
Uni.

FOTBAL • In turneul final al 
campionatului Elveției (meciuri 
tur) au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Basel — Zu
rich 2—0: Grasshoppers ZiSririi —

de-a doua

Servette Geneva 2—1 : Ston — 
Lucerna 4—0. în clasament con
duce Servette, cu 28 p, urmată 
de Basel — 25 p șl Grasshoppers 
cu 24 p. • La Oran, totr-un 
meet retur conttod pentru preli
minariile campionatului mondial, 
echipa Algeriei a învins cu sco
rul de 3—1 reprezentativa Sierra 
Leone. In primul meci, rezulta
tul fusese egal : 2—2.

ȘAH • In turneul masculin de 
la Vama pe primul loc s-a si
tuat Zilbersteta (U.R.S.S.) — I 
puncte, secundat de Pantaleev 
(Bulgaria) șl Simicd. (Iugoslavia) 
cu dte 7,5 puncte.

TENIS O ta semifinalele tur
neului feminin de la Chlshster 
(Anglia), Chris Evert-Ltoyd a ta- 
vins-o cu 7—5, 6—2 pe Pam Shri
ver Iar Evonne Goolagong-Caw- 
ley a ciștigat Cu 6—1, 6—4 ta 
țața Iul Betty Stove. în finală. 
Chris Evert-Ltoyd a întrecut-o cu 
6—3, 6—7. 7—5 pe Evonne Goola- 
gong. A Rezultate din semifina
lele turneului masculin de la 
Londra : McEnroe — Peed 6—4, 
6—0 ; Warwick — Gerulaltis 6—3,
6—4.

marl de a ajunge pe podiumul o- 
limpic și In proba de 400 m mixt. 
Iată, dealtfel, Înotătoarele cane 
figurează în top-ul celor mai ra
pide brasiste din lume în acest 
an :
1 :10,20 Ute Geweniger (RDG) 
1-10,6s Tracy Catakins (SUA) 
1:10,38 Lina Kaciusite (URSS) 
1:11.37 Tuli* Bogdanova (URSS) 

Petra Schneider (RDG) 
131,79 Svetlana Varganova (URSS) 
1-11,80 Margaret Kelly (M. Brit.) 
1:12,17 Torey “ -------
1:12,» Sylvia 
1:12,49 Eva

Blasey (SUA) 
Rinka (RDG)
Maria Hakansson 

(Suedia)
Adrian VASILIU

GUIDO KRATSCHMER (R.f.G.), 
N00 RECORD MONDIAL 

LA DECATLON
MUNCHEN, 15 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Bemhausen, atletul 
vest-german Guido Kratschmer 
a stabilit un nou record mon
dial în proba de decatlon cu 
performanța de 8 649 puncte. 
Vechiul record aparținea engle
zului Daley Thompson și era 
de 8 622 puncte.

A 20-a SESIUNE A ACADEMIEI 
OLIMPICE INTERNAȚIONALE

Cea de-a 20-a sesiune a Acade- 
miei olimpice internaționale va fi 
inaugurată luni, 16 iunie, la 
Atena,' de către Ahille Caraman- 
lis, secretarul de stat al Greciei 
pentru problemele activității spor
tive. Cu același prilej va fi trans
mis un mesaj al orosedinteXM 
C.I.O., lordul Kilianin. Lucrările 
Academiei olimpice intemați«>naie 
vor începe efectiv la 18 iunie La 
Olympia, în Peloponez, și vor a- 
vea ca temă principală ..Oiimpis- 
mul“. Din România participă o 
delegație alcătuită din gimnasta 
Gabriela Trușcă, Octavian Vidu, 
secretar al C.J.E.F.S. Cluj, șt 
Victor Bănciulescu, ziarist sportiv.

GRAZYNA RABSZTYN, NOU
RECORD MONDIAL LA 100 m.g.
Cu prilejul unui concurs to- 

teraațiorjal de atletism desfășurat 
la Varșovia, sportiva polonez* 
Grazyna Rabsztyn a stabilit un 
nou -record mondial în proba de 
100 mg cu 12,36. Vechiul record 
era de 12,48 și aparținea ace
leiași atlete. Alte rezultate mal 
importante : masculin — 100 m : 
Wcronin (Polonia) — 10,13 ; cio
can : Kloghaus (R.F.G.) — 77,51 
m ; ștafeta 4 X 100 m : Cuba — 
39,08 ; feminin — înălțime: 
Simeon! (Italia) — 1,96 m ; 100 m 
plat ; Chantal (Franța) — H,2f7;
disc — Bachszowanowa CBulga- 
ria) — 60,36 m ; 800 m — Ja- 
nuchta (Polonia) — 2:00.

REPREZENTANȚII „COCOȘULUI 
GALIC" LA J.O.

La apropiatele Jocuri .Olimpice 
de La Moscova, Franța va parti
cipa. cu un lot de 120 de spor
tivi. Reprezentanții „cocoșului 
galic* vor fi prezenti la întrece
rile de atletism, haltere, penta
tlon modern, gimnastică, înot, 
ciclism, lupte, judo, scrimă si 
canotaj academic.

PE VELODROMUL DIN 
MOSCOVA, UN NOU RECORD 

MONDIAL 
velodromul acoperit dtaPe

Moscova, ciclistul sovietic Ale
ksandr Panfilov a corectat re
cordul mondial pentru amatori 
în proba de 1 990 m cu start de 
pe loc. El a realizat timpul da 
1:06,57. Vechiul record era de 
1:06,7».

CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
Sîmbâtă la NeapcJe. în campl- 

onatta european de fotbal, echi
pa HJ. Germania a întrecut cu 
scorul de J—1 (1—0) formația O- 
LandeL Au marcat Klaus 
(3), respectiv Jonny Rep 
lovitură de la U m) ai 
van de Kerkhaf.

In aceeași zi. 
Cehoslovaciei a 
de 3—1 (2—1)
obef.

Duminică, la ! 
a n-a : Belgia ___
(1—1). Au Înscris Genets 
16) șl Cools (min. 64)

Allots
(dta

Willy
echipa 
scorul

la Roma, 
învins cu 
selecționata Gce-

Milano, în grupa
—_ Spania 2—1 

(mim.
pentru

belgieni, iar Qiitni fin minutul 38' 
pentru spanioli. Tot în grupa a 
n-<. la Torino, Italia 
1—• (0-0). ‘ --------
(mia. 79).

A înscris

■fc
disciplină 

de fotbal

Anglia
TardeU

a Unîtri 
a aplicat

Comisia de 
nil europene_  _ _
o amendă de 30 000 franci elve
țienii Federației engleze pentru 
comportarea nesportivă a supor
terilor echipei Angliei în timpul 
meciului disputai la Torino cu 
formația Belgiei, în cadrul cam
pionatului european.
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