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Cu fiecare nouă zi ne apropiem tot 
mai mult de momentul inaugural al 
Jocurilor Mondiale Universitare de vară 
de la București. Festivitatea de deschi
dere a celei de a 11-a ediții, Ia 19 iulie, 
va avea Ioc exact de azi în două luni, 
pe stadionul „23 August" din Capitali 

Acest „moment calendaristic" ne pri
lejuiește cîteva gînduri referitoare la 
stadiul în care ne aflăm, cu 60 de zile

înaintea primului start al „Universiadei".
Cu multă satisfacție s-a înregistrat faptul că și-au anun

țat intenția de a participa la întrecerile din capitala Româ
niei studenți sportivi din aproape 70 de țări (50 dintre a- 
cestea detaliind chiar și numărul de concurenți pe sporturi). 
Se scontează astfel pe un total de peste 4200 de concurent!, 
ceea ce ar aduce în aria campionatelor mondiale polispor
tive studențești un prim record și ar justifica, de pe acum, 
supranumele de „mica Olimpiadă".

Prima grijă a Comitetului național de organizare a Uni
versiadei este de a asigura Jocurilor condiții perfecte de 
desfășurare. In acest scop, principala atenție este îndrep
tată asupra efectuării și încheierii la termen a importante
lor lucrări de construcții șf de amenajare a bazelor spor
tive. Și trebuie să reamintim că sînt nu mai puțin de 18 
stadioane, arene, terenuri, săli, bazine bucureștene 
vor găzdui pe concurenții Ia Universiadă, 
„23 August" și pînă Ia sala Olimpia. Nu 
trueît sînt luate în considerare nu numai

- curs, ci și cele pentru antrenamente sau 
nare. Să nu uităm că între 19 iulie și 30 
pută probe Ia 10 discipline sportive. Asupra mersului lucră
rilor pe principalele șantiere, am relatat cu ajutorul repor
terilor noștri. De bună apreciere se bucură inițiativele or
ganizațiilor sportive bucureștene care și-au mobilizat mem
brii la muncă patriotică acolo unde este nevoie de lucrări 
simple de detaliu pe mari suprafețe (cum ar fi, de pildă, 
la marele stadion „23 August" sau la Ștrandul tineretului). 
Ilalna de sărbătoare a marii competiții universitare merită 
sprijinul nostru, al tuturor, ca un semn al solidarității și al 
contribuției la o operă ' cu care mișcarea sportivă româ
nească se va mindri.

Nu în ultimul rînd — firește, pentru că aceasta este rațiu
nea de a fi a Universiadei — punctul de miră al intere
sului nostru sînt întrecerile propriu-zise, pentru care spor
tivii studenți din România se pregătesc cu asiduitate. Du
minică Ia Cluj-Napoca s-au încheiat campionatele republi
cane universitare de atletism. Poloiștii își completează ex
periența competițională intr-un turneu la Tbilisi. Compo
nenții loturilor la toate disciplinele se antrenează cu sir- 
guință, in nădejdea unor rezultate care să facă cinste spor
tului românesc.

Feste două luni. Universiada ’81. Succes deplin !
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La Campionatele europene
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Rugbyștii noștri in prim-plan

UN NOU TITLU CONTINENTAL, ROD
AL TALENTULUI Șl PERSEVERENȚEI
MOSCOVA, 18 (prin telefon), 

încercăm acum, la 24 de ore 
după frumosul succes al rug- 
byștilor noștri, să ne așezăm 
gindurile și să privim spre vi
itor. Am urmărit aici un larg 
comentariu, la televiziune. Tre
buie spus că meciul de rugby ' 
România — U.R.S.S. s-a re
transmis în întregime, seara, 
pe principalul canal T.V., in 
întreaga Uniune Sovietică. 
Fazele de ioc, eseurile au fost 
reluate și la diferitele telejur
nale ale serii de duminică.

Am auzit, astfel, cu multă 
plăcere, cum comentatorul 
sportiv al televiziunii sovieti
ce. Igor Zorin, a cărui trans
misie a apărut documentată, a 
avut cuvinte de frumoase a- 
precieri pentru campionii Eu
ropei, 1980/81. El a amintit, în 
cursul transmisiei, de cîteva ori 
(desigur, pentru a sublinia și 
performanța rugbyșților sovie-

tici. amintind că aceștia cu
ceresc „bronzul"), de victoria 
tricolorilor noștri asupra Fran
ței, cu 15—0.

Cel de-al 3-lea meci oficial 
dintre rugbyștii români și cei

byului românesc greutate 
prestigiu.

Faptul că echipa noastră 
ajuns la o mare maturitate 
fost concretizat, pe 
moscovit „Fiii".
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a 
a 

stadionul

Echipa de rugby a Romăniei, pentru a patra oară campioană a Eu
ropei. lat-o, după meciul de duminici, de la Moscova, cu XV-le 
U.R.S.S, (ÎS—10). tn rlndul de jos (de la stingă) : Fulcu, Lungu, 
Alexandru, Paraschlv (căpitanul echipei), Vărzaru, Aldea ?i Con
stantin. In rindul de sus : antrenorul Th. Rădulescu, Dumitru, Ră- 
dulescu, Stoica, Bucan, Caragea, Dinu, Borș, Murariu „mascat", tn 
parte, de antrenorul federal V. Irlmescu. rzt- . Z~..

z

de judo

TOATE TREPTELE PODIUMULUI!

kw*!

Festivitate de premiere la categoria semiușoară : campionul euro
pean CONSTANTIN NICULAE (România), flancat de Thierry 
Rey (Franța) clasat pe locul 2 și de Sergio Gardelli (Spania) și 

Josef Reiter (Austria), situați pe locul 3.
Telefoto : MTI — AGERPRES 

au prezentat echipe complete, 
Ia toate cele 8 categorii de 
greutate.

Cu toate acestea, Constantin 
Niculae a cucerit titlul de cam
pion continental și medalia de 
aur la categoria semiușoară, 
Arpad Szabo a obținut medalia 
de argint la superușoară, iar 
Simion Toplicean pe aceea de 
bronz la ușoară. La un singur 
pas de medalii au fost și cei
lalți doi sportivi români ; Mi- 
halache Toma, clasat pe locul 
5 la categoria mijlocie și Mir
cea Frățică, situat pe locul 7 
la semimijlocie, dar ei, deși au 
avut avantaje consistente în 
partidele decisive, au făcut 
greșeli tehnice sau tactice sol
date cu insuccese.

Buna comportare a sporti
vilor români la această ediție 
a confruntărilor continentale 
n-a surprins pe nimeni aici, 
deoarece la competiția de anul 
trecut reprezentanții țării noas
tre obținuseră, de asemenea, un 
bilanț remarcabil : o medalie 
de aur și două de bronz. Ceea 
ce a surprins, însă, în mod 
deosebit a fost faptul că unii

DEBREȚIN, 18 (prin telefon). 
Acum, cînd în Sala sporturilor 
din localitate s-a tras cortina 
după Campionatele europene 
de judo, iar emoțiilor de-a lun
gul atîtor zile de aprige între
ceri le-au luat locul bucuria 
și mindria de a fi văzut ureînd 
pe treptele podiumului de o- 
noare trei dintre reprezentanții 
țării noastre, putem revedea 
în liniște cîteva dintre însem
nările făcute în caietul de re
porter.

Firește, competiția a fost ex
trem de dificilă din mai multe 
motive. Să reamintim, mai în- 
tîi. că la startul acestei ediții 
au fost prezenti sportivi din nu 
mai puțin de 24 de țări. Apoi, 
un amănunt deosebit de impor
tant. în loturile multor țări 
s-au aflat sportivi cu mare re
putație în arena internațională 
— campioni olimpici, mondiali 
și europeni. Să mai subliniem 
că un număr însemnat de țări

Nicolae CHINDEA

(Continuare In pag 2-3)

sovietici (care a purtat nr. 138 
în cartea de palmares a spor
tivilor noștri) a coincis cu un 
nou și prestigios succes. Este 
pentru a 4-a oară cînd rugbyul 
românesc (după edițiile din 
1968'69, 1974/75 și 1976/1977) este 
consacrat drept cel mai bun de 
pe continent. Firește, ecourile 
acestei răsunătoare performanțe 
nu vor întîrzia, iar efectele 
sale se vor vedea — sperăm — 
începînd din toamnă, cînd XV- 
le național va juca un impor
tant test-meci (primul) pe a- 
rena Murrayfield, „templul rug- 
byului scoțian" din Edinburgh, 
pentru ca apoi să întîlnească, 
în țară, cea mai bună echipă 
din lume, cea a Noii Zeelande, 
celebrii „AII blacks" și a-și în
cheia sezonul la Narbonne, 
unde va fi așteptat de echipa 
Franței, acum pe proaspătul ei 
piedestal de cîștigătoare a 
„Turneului celor 5 națiuni". 
Iată cit de plin se prezintă 
programul rugby șt ilor noștri în 
viitorul apropiat 
asemenea program 
obține, sîntem pe 
vinși, decît 
rezultatelor 
mereu mai 
ga lume și

Foto : Ion MIHAICA
că — deși în general a fost 
dominată (dar haotic) — a 
știut să iasă cu fața curată 
din presiunea exercitată de 
rugbyștii sovietici. Și de cite 
ori a avut balonul, ea a fost

Componenții echitpei de 
rugby a României, campi
oană a Europei, au sosit 
luni la prînz în Capitală, 
după meciul pe care l-au 
susținut duminică la Mos
cova în fața reprezentati
vei Uniunii Sovietice. La 
aeroportul internațional O- 
topeni rugbyștii noștri au 
fost întîmpinați de repre
zentanți ai conducerii 
Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și 
Sport șl ai F.R. Rugby. 
Au fost, de aseme
nea, de față numeroși iu
bitori ai sportului, precum 
și suporteri al „tricolori
lor" noștri.

ÎNTRECERILE CELOR MAI
MICI GIMNAȘTI

Finala campionatului republi
can de gimnastică pentru copii, 
categoriile a 4-a și 
gramată inițial la 
avea loc în zilele de 
Ia Reșița (băieții) 
(fetele). Concursul 
modernă se va desfășura, la 
aceleași date, la Rm. Vîlcea.

a 3-a. oro- 
Galați. va

15—17 iunie 
și Ploiești 

dp ritmică

Desigur, un 
nu se poate 
deplin con- 
urmare i a 
mai bune,

drept
mereu
apreciate în întrea- 
care conferă rug

în măsură să atace cu efica
citate, producind panică prin
tre adversari și mareînd ; di
ferența de clasă dintre cele 
două teamuri : trei eseuri „da
te", față de Unul „primit".

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

„SERILE DACIADEI" ÎNAINTEA ULTIMULUI ACT

LA PORȚILE DORULUI
Simbătă, in amurg, „Serile 

Daciadei" și-au depănat, la 
Cluj-Napoca, o foarte frumoa
să pagină 
pornită în 
plănuită a 
lui cireșar. 
s-au aflat 
9 hotare transilvane 
Alba, Satu-Mare 
Mureș, Hunedoara, Arad. Cluj) 
și Maramureș, tinere care, 
prin exercițiile și spectacolele 
prezentate, și-au exprimat 
Jiotărîrea de a escalada verti
cala științei, încrederea în vir
tuțile tinereții, pasiunea pen
tru nou, respectul față de nes
tematele creației populare, do
rința de a păși pe calea de 
aur a Nadiei. Gestică — gravă 
sau veselă, fermă sau suavă, 
subliniată de muzică și înveli
tă în toate culorile acestui mai 
eflorescent — ce și-a găsit

din povestea lor, 
miezul iernii și 
se încheia în luna 
în vatra dorului 

oaspete sosite din 
(Bihor, 

Sibiu, Sălaj,

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. 2-3)
o
zcnlat la Cluj-Napoca

am frumosul program al „Serilor Daciadei“
' ’ ~ - Foto : Mircea IONESCU

REVĂRSARE DE TINEREȚE
IN RITMURI NOI

Vaslui. renumitul tirg din 
vremea marelui Ștefan, dom
nul Moldovei, — azi oraș in 
plină înflorire — a cunoscut, 
simbătă si duminică, freamă
tul sărbătorilor sportive, găz
duind reprezentativele din 10 
județe, care prin programul 
prezentat au dat viată ..Seri
lor Daciadei"

In frumoasa Sală a sportu
rilor, au evoluat echipe din 
Suceava si Botoșani. — din 
dulcea 
spunea 
— din
Galati. >.<>„„„<» B, 
județe moldovenești, cărora U 
s-au adăugat două... megieșe : 
unul de peste munte. Bistrița

Sever NORAN

au evoluat
„Țară de sus“, cum ii 
Sadoveanu Bucovinei, 
Iași, Neamț, Bacău, 
Vrancea și Vaslui —

(Continuare in pag. 2-3)



„DINAMOVIADA “ DE TIR-O FRUMOASĂ FILĂ CAMPIONATE- COMPETIȚII Ca:

Peste 450 de fruntași al tirului 
din asociațiile sportive ale uni
tăților Ministerului de Interne 
din întreaga țară s-au Intîlnit, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, la 
startul finalei Pe țară a unei 
competiții de tradiție — „Dlna- 
moviada". O cifră record 1 Cei 
peste 450 de participant!, din 
care în jur de 100 femei (șl a- 
ceasta o cifră record) sînt, Insă, 
doar cei care au urcat în con
cursurile preliminare spre vlrtul 
piramidei, pentru că „Dlnamo- 
viada" de tir, înscrisă sub gene
ricul „Daciadei", a cuprins ma
rea masă a Iubitorilor de sport 
din M.I. I-am urmărit la festi
vitatea de deschidere — forma
ții de cîte 4 bărbați șl 2 femei, 
ta splendidă ținută sportivă — 
defllind în pas- cadențat, ostă
șesc, l-am văzut în poligoanele 
de tir și, mal ales, am admirat 
măiestria lor în practicarea aces
tui sport. Pentru mulți dintre 
participant! baza sportivă din 
splendidul decor al Pădurii Bă- 
neasa era familiară. „Am dorit 
mult să ajung din nou finalistă, 
ne spunea Mariana Catană. A- 
cum doi ani am cîștigat, tot aici, 
locul I pe țară, anul trecut doar 
locul ti. Dar cine, cunoscînd o-

500 DE PARTICIPANT! LA FINALELE DE LUPTE GRECO-ROMANE ALE JUNIORILOR
în Sala polivalentă din Arad 

s-au desfășurat, la sfîrșitul săp
tămînii trecute, întrecerile finale 
de lupte greco-romane ale ju
niorilor în cadrul celei de a doua 
ediții a „Daciadei" de vară. 
De-a lungul celor trei zile de 
concurs, cei peste 500 de Ana
liști din 34 de județe au luptat 
cu deosebită ardoare pentru mul*  
rivnitele tricouri de campioni ai 
„Daciadei" șl ai țării. Cu acesi 
prilej, numeroși tineri au de-

• Șl dv. vă puteți număra 
mîine printre marii cîștigători 1 
Tragerea Pronoexpres de mîi
ne, 20 mal 1981. care beneficiază 
de un report consistent la cate
goria I. oferă noi șanse de mari 
ciștlgurl în AUTOTURISME și
BANI — cîștiguri ce răsplătesc 
cu regularitate perseverența și
Inspirația iubitorilor acestui a- 
vantajos sistem de joc. Alături 
de succesele obținute pe variante 
simple, tot mal numeroși partl- 

I dpanți realizează sulte de cîști-

LA PORȚILE DORULUI
(Urmare din pag. 1) 

profund ecou în tribunele sălii 
«portului (măiestrit pregătită 
pentru această sărbătoare) și 
ridicate aprecieri pe fișele ar
bitrator. Fiindcă „Serile Da
ciadei" deși sînt un fel de co
locvii artistico-sportive ele ră- 
mîn totuși o întrecere, iar în
trecerea își cerne valorile și 
lși trimite mai departe aleșii. 
Iar alesele „zonei clujene" 
pentru marea scenă a finalei 
au fost : 1. reprezentativa ju
dețului Mureș (ansamblul de 
dans și gimnastică ritmică al 
C.S.S. 1 Tg. Mureș, aflat sub 
bagheta prof. Gizela Fodor), 
formație care, punîndu-și toa
tă știința și fantezia în reda
rea unui dans de recreație, a 
cărui solistă a fost adorabila 
sportivă-dansatoare de 8 ani 
Monica Diana Dumitru, a 
cucerit cele mal înalte apre
cieri ; 2. reprezentativa jude
țului Cluj (ansamblul tematic 
al C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
dirijat de prof. Carmen Scu- 
rei) ; 3. reprezentativa jude
țului Maramureș (ansamblul 
de gimnastică ritmică al Li
ceului „Gheorghe Șincal" din 
Baia Mare, modelat de prof. 
Clara Pană), ansamblu despre 
care specialistele au „prezis" 
că se vor auzi, curînd, foarte 
multe lucruri bune. Pe lîngă 
aceste trei, zona clujeană a 
mai eliberat mandat pentru 
finală și ansamblului de gim
nastică sportivă al județului 
Hunedoara (pregătit de soții 
Ana și Ferdinand Ghenade), 
un ansamblu numeros, sincro
nic și cu multe numere ce au 
mers la inima spectatorilor, 
care au răsplătit generos efor
tul, fantezia și grația zecilor 
de sportive aflate, azi, la por
țile dorului.

MIHAI LEONTOPOL, ÎNVINGĂTOR
In premiul amatorilor

Duminică, pe hipodromul din 
Ploiești, s-a disputat prima pro
bă ciaslcă a anului șl prima 
cursă rezervată amatorilor, fapt 
care a atras o numeroasă asis
tență. Cinci cai, din cei 10 în
vingători, au trebuit să-și ame
lioreze recordurile pentru a ob
ține victoria. Premiul amatorilor 
• revenit, conform așteptărilor, 
armăsarului Catren, foarte bine 
condus de Mihai Leontopol. A- 
cesta a luat un start lansat, a 
refăcut o bună parte din handi
cap, controlînd apoi toată desfă
șurarea cursei, fapt care l-a per
mis să termine lejer pe primul 
loc ta 1:25,4 amellorîndu-și cu 9 
zecimi recordul. Polux, susținut 
fără greșeală de Octavian Matei, 
cu toata că și-a corectat șl el re
cordul, nu a putut rezista la fi
niș, mulțumindu-se cu locul 3. 
Clasicul premiu al ..Centrului re
publican" a revenit, surprinzător, 
lepei Neguța, condusă foarte 
Inspirat de L R. Nlcolae. căruia 
M revin toate meritele pentru 
forma în care a prezentat-o și 
pentru recordul realizat fără a fi 
fost solicitată la maximum. Din 
aceeași formație C. Radu a ob
ținut a doua victorie cu Selima. 
V. Gheorghe, prin cele două 
curse cîștigate, a trecut ta frun
tea clasamentului cu Ml victorii.

ÎN CRONICA „DACIADEI"
dată frumusețea acestor Întreceri, 
excelentele condiții ta care stat 
organizate, nu și-ar dori să fie 
mereu prezent 1a start 7 Eu am 
dorit din toată inima, m-am an
trenat șl..." Gîndurile unei par
ticipante. După chipurile pline de 
voie bună, nu era greu de înțe
les că la fel gîndeau și mulți 
alții : tineri elevi din școlile mi
litare. militari în termen căliți 
pe cîmpuriie de Instrucție, ca
dre care în timpul liber merg în 
poligoanele de tir să practice spor
tul. Programul întrecerilor a cu
prins două probe : pistol — pen
tru femei, elevi și cadre și pistol 
mitralieră — pentru elevi, cadre 
șl militari în termen. Disputele 
au fost deosebit de strînse șl nu 
se puica prevedea Ierarhia valo
rilor .înainte de ultimele focuri 
din cea de a doua manșă. In an
samblul ei, finala „Dinamoviadci" 
de tir a constituit o nouă și fru
moasă filă în cronica „Daciadei". 
Este meritul participanților dar 
șl al organizatorilor : Consiliul 
politic a) M.I., cu sprijinul pre

monstrat că au calități remarca
bile pentru a deveni performerii 
noștri de mîine.

Iată clasamentele finale : JU
NIORI MARI (18—20 de ani) : 
cat. 48 kg : 1. Dorel Mogoșan 
(C.S.S. Drobeta Tr. Severin). 2. 
M. Sandu (C.S.S. 2 Constanța), 
3. M. Popa (Electroputere Cra
iova) : 52 kg : 1. Marian Ștefan 
(Dinamo București), 2. T. Șerban 
(C.S.M. Craiova), 3. Gh. Șerban 
(C.S.M. Reșița) ; 87 kg : 1. Flo
rin Diaconescu (Dacia Pitești), 2. 
Gh. Moroșan (Dinamo București),
2. L Ivan (Dacia Pitești) ; 62 kg:
1. Dănuț Staudt (Rapid Bucu
rești), 2. I. Mierluș (Simared 
Baia Mare), 3. A. Arghlra (Mus
celul Cîmpulung) ; 68 kg : 1. Va- 
«iie Ciocan (C.S.S. Suceava), 2. 
T. Barbul (C.S. Satu Mare), 3. 
D. Manole (Electroputere) ; 74
kg : 1. Gheorghe Costin (C.S.S. 
Steaua), 2. I. Gherasim (C.S.M. 
Rădăuți), 3. Tr. Cercel (C.S.Ș. 
Steaua) ; 82 kg : 1. Aurel Pă- 
trașcu (C.S.S. Steaua), 2. V. Lu
ca (Ceahlăul P. Neamț), 3. P. 
Ursu (Dunărea Galați) ; 90 kg :
1. Marian Kitaru (C.S.M. Sucea
va), 2. I. Pașcaiău (C.S.S. Gloria 
Arad), 3. A. Glonț (Metalul 
București) ; IM kg : 1. Ion Stig- 
nel (C.S.S. steaua). 2. I. Grlgo- 
raș (C.S.S. Suceava). 3. A. Kurti 
(C.S. Satu Mare) ) +100 kg : 1. 
Cornel Gherasim (C.S. Botoșani),
2. St. Pălincaș (C.S. Satu Mare),
3. Ov. Nlcoară (C.F.R. Timișoa-pevArsape de tinerețe

(Urmare din pag. 1)

Năsăud, și unul de peste Mil- 
cov. — Buzău.

In fața spectatorilor au e- 
voluat echipe feminine de 
gimnastică ritmică modernă, 
încîntîndu-le privirile prin 
grația și armonia mișcărilor, 
prin tematica pe care au abor
dat-o. Am văzut scene de 
școală, vacantă și sport, „a- 
decă di învățătură și dansuri 
cu păpușeli", cum aveau să ne 
spună, in grai local, prof. Ioa
na lanul șl Marcela Călin, ar- 
bitre care au oficiat alături de 
bucureștencele prof. Gineta 
Stoenescu și de ing. Adriana 
Niculescu. Am văzut prinzînd 
viață, din mișcările ritmice 
ale micilor gimnaste, scene de 
recreație, interesante evoluții 
cu rachete de tenis (Școala ge
nerală nr. 11 Galați — prof. 
Corneliu Brănișteanu), un 
dans ritmic cu tamburine (Șc. 
gen. 3 P. Neamț — prof. Eu-

HI PISM
Rezultate tehnice : Cursa 1 : 1.
Supărata (D. Popa) rec. 1:38,6,
2. Dlalilm. Simplu 3, ordinea 10. 
Cursa a 2-a : L Catren (M. Le
ontopol) rec. 1:25.4, 2. Polux, 3. 
Organist. Simplu 2,50, ordinea 6, 
event 3. ordinea triplă 46. Cursa 
a 3-a: 1. Percutor (V. Gheor
ghe) pert. 1:32,4, 2. Grăbit. Sim
plu 2,50, ordinea 12, event 5, 
triplu 56. Cursa a 4-a s L Hubilou 
(AL Nacu) perf. 1:28.6, 2. Retuș,
2. Vigu. Simplu 5, ordinea 27, 
event 25, ordinea triplă 1213. 
Cursa a 5-a: L Selenar (V. 
Gheorghe) rec. 1:24,6, 2. Manșon. 
Simplu 3, ordinea 15, event 6, 
triplu 228. Cursa a 6-a : 1, Ne
guța (L R. Nlcolae) rec. 1:23. 2. 
Trucaj. 3. Stilat. Simplu 6, ordi
nea 22, event 18, ordinea triplă 
578. Cursa a 7-a : L Riverana 
(V. Molse) perf. 1:31,5, 2. Dia
grama. Simplu 0, ordinea 31, e- 
vent 51, triplu 301. Cursa a 8-a :
1. Selina (C. Radu) rec. 1:29.8,
2. Staniol, 3. Sucă. Simplu 2,50,
ordinea 12, event 13, ordinea 
triplă 183. Cursa a 9-a s 1. Sfliș- 
teanca (G. Volnea) rec. 1:36, 2.
Trdan. 3. Poenlța n. Simplu 3, 
ordine 28, event 7. ordinea triplă 
370, triplu 210. Cursa a 10-a s 1. 
Tîrgoveț (C. Chlș) perf. 1:29, 2. 
Crainic. Simplu 1,50. ordine 4, 
event 3.

Sandi IONESCU 

țios al C.N.E.F.S., al specialiști
lor federației prezențl la Între
ceri pentru a da ajutorul nece
sar, dar și pentru a depista ele
mente talentate pentru sportul 
de performanță. Cîștigătorll edi
ției din acest an a „Dinamovla- 
dd“ : pistol, femei — Mariana 
Catană (Dinamo Victoria Buc.); 
cadre — Manole Nlcolescu (Pom
pierul Prahova) ; elevi — Ion 
Lconte (Gloria Cîmpina n) ; 
Pistol mitralieră cadre — Gheor- 
ghe Străchinaru (Dinamo Sinet) ; 
elevi — Viorcl Loaza (Gloria 
Cîmpina) ; militari în termen — 
Dumitru Apostol (Băneasa I). Pe 
echipe, femei — 1. Dinamo Vic
toria București, 2. Dinamo Iași,
3. Dinamo Hunedoara ; cadre —
1. Dinamo București, 2. Dinamo 
Someș, 3. Dinamo Șiret ; elevi —
1. Dinamo Tunari I, 2. Gloria 
Cîmpina I, 3. Dinamo Tunari n; 
militari în termen — 1. Dinamo 
Carpațl. 2. Dinamo Băneasa L 3. 
Dinamo Prahova.

Viorel TONCEANU

ra); clasamentul pe județe : 1.
Municipiul București 45 p, 2. 
Suceava 32 p, 3. Argeș 20 p. 4. 
Dolj 15 p, 5. Satu Mare 14 p, 6. 
Neamț 11 p ; clasamentul pe clu
buri și asociații sportive : 1 
C.S. Steaua 24 p, 2. C.S.S. Meta
lul Rădăuți 15 p, 3. C.S. Satu 
Mare 14 p. 4—5. Dinamo Bucu
rești șl C.S.S. Suceava 11 p, 6. 
Dacia Pitești 11 p.

Câștigătorii la juniori mici 
(15—17 ani) ; cat 44 kg — Ionel 
Tase (Rapid București) ; 48 kg 
— Gheorghe Lavric (C.S.S. Ră
dăuți), 52 kg — Doru Staicu 
(C.S.S. Olimpia Craiova) ; 56
kg — Llviu Botnar (C.S. Boto
șani) ; 60 kg — Doru Onuț 
(C.S.S Suceava) ; 65 kg — Ior- 
dache Ciupercă (C.S.Ș. Bacău) : 

70 kg — Mircea Huțuleac (C.S.S. 
Rădăuți) ; 75 kg — Sorta Petrlcă 
(C.S.S. Oradea) ; 81 kg — Mir
cea Constantinescu (Dacia Pi
tești) ; 87 kg — Sorin Herta 
(C.S.S. 2 Constanța) ; +87 kg — 
Dan lacob (C.S. Botoșani) ; cla
samentul pe județe : 1. Munici
piul București 39 p, 2. Constan
ța 26 p, 3. Suceava 21 p. 4. Bo
toșani 21 p. 5. Dolj 20 p, 6. Ar
geș 20 p; clasamentul pe cluburi 
șl asociații sportive : 1. C.S.Ș. 2 
Constanța 24 p, 2. Rapid Bucu
rești 20 p, 3. C.S. Botoșani 27 p,
4. C.S. Olimpia Craiova 15 p, 5. 
C.S.S. Rădăuți 12 p, 6. C.S.S. 
Suceava 9 p.

I. IOANA, coresp.

genia Țapn). Am aplaudat în
delung dansul cu umbreluțe 
(Casa de copii nr. 2, Bîrlad — 
prof. Carmen Roșlanu), care 
prin dinamismul și mai ales 
Crin fantezia sa ne-a purtat

1 țara minunată a copilăriei 
fericite. în care trăiesc azi fiii 
și nepoții noștri. Și, mai pre
sus de toate, am aplaudat pro
gramul prezentat de ieșence 
(Șc. gen. 6 șl Lie. 7 de con
strucții), care au participat ca 
invitate, pentru că ele sînt 
laureatele Festivalului ansam
blurilor de gimnastică ritmică 
modernă, desfășurat ca finală 
a „Daciadei", la Rm. Vîlcea. 
Bistrițenii au înțeles să vină 
cu un ansamblu de dansuri 
populare, în pitoreștile lor 
costume din Năsăud, primind 
diploma de merit atît pentru 
frumoasele jocuri populare, 
cit si pentru că au adus la 
„Serile Daciadei" căldura și 
grația „florilor" din Festiva
lul „Cîntarea României". Am 
ascultat muzică folk și am a- 
plaudat demonstrațiile unor 
ansambluri de gimnastică din 
Bîrlad și Vaslui, participante 
hors-concurs.

— Sperăm ca „Serile Da
ciadei" să ne ofere la edițiile 
viitoare alte și alte succese, 
să ne furnizeze noi talente, ne 
spunea tovarășa Maria Negoi- 
ță, din cadrul C.N.E.F.S. Mul
țumim Consiliului județean 
pentru educație fizică și spori 
Vaslui (prof. Constantin Ciu
lei și colectivului său), pentru 
calda ospitalitate moldove
nească, acordată celor aproape 
300 de participanți.

Au fost selecționate pentru 
finalele „Serilor Daciadei", ce 
se vor desfășura în iunie la 
București, ansamblul de gim
nastică al Casei de copii nr. 2 
Bîrlad, al Șc. gen. 11 Galați 
și al Șc. gen. 3 din Piatra 
Neamț. Ca invitat de onoare, 
Pe scena bucureșteană va e- 
volua și grupul ieșean.

—Sîmbătă și duminică Vas
luiul a vuit de glasurile cris
taline ale copiilor, participanți 
la „Serile Daciadei", care tre
ceau prin fața statuii lui Ște
fan cel Mare, din centrul o- 
rașului. Și în frumosul apus 
de soare de duminică, cîteva 
raze ruginii au poposit pe chi
pul domnitorului. Și, nu știu 
de ce, mi s-a părut că bătrî- 
nul domn, sprijinit în sabie, 
a zîmbit văzînd revărsarea de 
tinerețe, a stră-strănepoților 
săi fericiți.

ATLETISM
La Cluj-Napoca s-au desfășu

rat sîmbătă șl duminică campio
natele republicane universitare, 
la care au fost prezențl peste 
200 de atSeți-studențl din toate 
centrele universitare ale țării. 
Iată lista campionilor : MASCU
LIN : 109 mi Constantin Ivan 
(Cluj-Napoca) 10,5 ; 300 m : Ho- 
ria Toboe (Constanța) 21,7 ; <00 
m : Toboe 48,3 ; 800 m ■. Nlcolae 
Onescu (Bacău) 1:51,4, 1 500 m : 
Onescu 3:50,5 ; 5 300 ni : Gheor
ghe Buruiană (Galați) 15:12,8 : 
110 mg : Ion Oltean (Constanța) 
14,0 ; 400 mg : Dumitru lacob 
(i.E.F.s.) Buc. 53,1 ; 3 ooo m ob : 
Gh. Buruiană 9:17,0 ; 4X103 m : 
Universitatea Cluj-Napoca 42,2 ; 
4X400 ni : I.E.F.S. București
3:21,7 ; lungime : Paul Stanciu
(Constanța) 7,36 m ; Înălțime : 
Livie Maftei (Iași) 2,12 m; triplu- 
salt : Mihai Ene (Constanța)
15,60 m ; prăjină : Gabriel Nea- 
goe (I.E.F.S.) 4,50 ,m ; greutate : 
Laurențiu Dăgălitu (Ploiești) 
15,48 m ; disc : Daniel Grasu
(Pitești) 48,70 m ; sulijă : Octa
vian Sandru (Timișoara) 70,64 m; 
(In afara concursului Tudorel 
Pirvu a reușit 80,94 m) ; ciocan > 
Petru Lengyel (I.E.F.S.) 66,68 m ; 
10 km marș ; Ștefan Ioniță (Su
ceava) 42:39,8 ; FEMININ; 100 m: 
Coculeana Bucătaru (Constanța) 
12,6 ; 200 tn : Adela Alexe (Con
stanța) 26,0 ; 400 m : Suzana Pop 
(Tg. Mureș) 49,0 ; 800 m : Marla 
Radu (Oradea) 2:09,l ; 1 500 m : 
Radu 4:21,4 ; 100 mg ; Corlna Tl- 
frea (I.E.F.S.) 14,3 ; 400 mg :
Cristina Cojocaru (Bacău) 62.5 : 
4X100 m : Constanța 43,0 ; 4X400 
m : Tg. Mureș 4:08,3 ; lungime: 
Corina Tifrea 6,20 m ; înălțime i 
Renate Schadt (Timișoara) 1,76 
m ; greutate : Maria Badea (Pi
tești) 15,71 m, disc : Badea 60,02 
m (I) ; «uliță : Corlna Gîrbea 
(Constanța) 60,20 m (!). (Petru 
NAGY — coresp.).
• PE STADIONUL REPUBLI

CII, în cadrul campionatelor mu
nicipale ale juniorilor III au 
fost înregistrate două noi recor
duri naționale ale categoriei de 
vîrstă : Gabriela Zalwria (Vi
itorul) — 11,7 la B0 mg (v.r.
11,8) șl Iuliana Bogdan (C.S.Ș. 
Atletism) 1,67 m la săritura în 
înălțime (v.r. 1,66 m). Alte re
zultate : fete : 80 m ■ Gabriela 
Țurcanu (Viitorul) 10,3 ; 200 mg : 
Gabriela Zaharia 30,5 ; lungime : 
Irina Munteanu (Steaua) 5.45 m; 
suliță : Cristina Tudor (C.S.Ș. 
Brănești) 31,06 m ; băieți : 80 m: 
Valentin Nlcolae (Steaua) 9,6 ; 
80 mg : Paul Ticu (C.S.Ș. Atle
tism) 13,1 ; disc : Dumitru Dă
nuț (Progresul) 42,72 m. (Nicolae 
D. NICOLAE —- coresp. >.
CĂLĂRIE
PE BAZA HIPICA din „Par

cul poporului" din Craiova s-a 
desfășurat prima etapă a cam
pionatului republican pentru 
seniori (dresaj șl obstacole). Iată 
rezultatele Înregistrate : DRESAJ 
cat. ușoară : 1. I. Molnar (O- 
llmpia Buc.) cu Bufon 494 p, 2, 
Gh. Nicolae (Steaua) cu Lan 468 
P ; 3. O. Fabich (C.S.M. Sibiu) 
cu Cerbu 459 p; cat. „Sf. Gheor
ghe" : 1. I. Molnar cu Bufon 
746 p, 2. S. Soveja (Steaua) cu 
Dragon 734 p, 3. N. Gheorghe cu 
Lan 671 p ; cat. Intermediu 1 :
1. A. Donescu (Steaua) cu Emir 
795 p, 2. S. Soveja cu Dragon 
702 p, 3. Gh. Nicolae cu Triumf 
700 p ; „Marele premiu" : 1. A. 
Donescu cu Dor 918 u, 2. D. Ve- 
Ucu (Steaua) cu Delfis 770 p, 3.
S. Soveja cu Derbist 685 p ; OB
STACOLE — cat. semiușoară : 
1. FI. Stoica (Steaua) cu Bru- 
mărel 0 p (35,0 s), 2. G. Deac
(C.S.M. Sibiu) cu Felin 0 p (35.3 
s), 3j P. Mazilu (Dinamo) cu 
Mentor 0 p (37,9 s); cat. ușoară: 
1. FI. Stoica cu Brumărel 0 p 
(29,8 s), 2. P. Mazilu cu Mentor 
0 p (30,7s), 3. L Ciobanu (Timiș) 
cu Arlechin 0 p (33,3 s' ; cat. 
semimijlocie : 1. M. Simion (Di

DIVIZIA „A"
In campionatul Diviziei „A" de 

popice, sîmbătă și duminică s-a 
disputat etapa a XVII-a, penulti
ma.

FEMININ • Gloria București
— Olimpia București 2398—2318
p d (scor Individual 3.5—2,5). 
Joc frumos, în care s-au eviden
țiat Ana Petrescu — 441 șl Oc
tavia Ciocîrlan — 426 de la Glo
ria, respectiv Florica Filip — 
415 șl Constanța Mircea — 413.
(O. Guțu — coresp.) • Voința 
Timișoara — Voința Craiova 
2265—2140 (6—0). Tlmlșorencele au 
fost mai precise, ta special, la 
manșele de „izolate". Cele mal 
bune rezultate le-au obținut E- 
mllia Ebel — 396, Leontina Du
mitrescu — 389 șl. respectiv, 
Paula Fîclu — 377. (St. Marton
— coresp.) • Voința Tg. Mureș
— Voința Oradea 2353—2291 (4—2). 
Partidă atractivă, în care primele 
jucătoare au fost Hdiko Szasz — 
428 de la gazde șl Silvia Berinde
— 420 de la oaspete. (i. Păuș —
coresp.) • Metrom Brașov — 
Cetatea Giurgiu 2360—2110 (5—1)
• Petrolul B&lcol — Cartați 
Sinaia 2369—2058 (6—0) • Voința
Cluj-Napoca — Constructorul

namo) cu Belaml 0 (37,6 s), 2. 
O. Delescu (C.S.M. Iași) cu Raz- 
bec 0 p (40,3 s), 3. H. Marchiș 
(A.s.A. Cluj-Napoca) cu Neva 
0 p (44,8 s) ; cat. mijlocie : 1.
M. Simlon cu Belaml 0 p, 2. A. 
Lăpăduș (C.S.M. Sibiu) tu Erou 
7 p, 3. P. Mazilu cu Paring 8 p; 
echipe : 1. Dinamo 4 p, 2.
Steaua 7 p, 3. Timiș Izvln 8 p. 
(V. POPOVICI — coresp.).
CICLISM
După cîteva amînări (consecin

ță a timpului nefavorabil), sîm
bătă după-amlază a avut loc, în 
sflrșit, inaugurarea oficială a ac
tivității competiționale pe velo
drom. Concursul de debut. „Cupa 
București" — etapa I s-a bucurat 
de prezența la startul probelor a 
numeroși concurențl, dintre care 
s-a detașat prin rezultatul bun 
obținut, în una din seriile pro
bei de viteză (11,8 s), Ion George 
(Dinamo). Bine s-au mai com
portat G. Marinescu șl V. Nlco
lae (ambii STIROM). cîștigători 
a cîte două probe, primul la se
niori, iar cel de al doilea Ia ju
niori mici. Iată cîștigătorii com
petiției : seniori — Ion George 
(Dinamo) —viteză (13 v), G, Ma
rinescu (STIROM) — adlțiune de 
puncte (12 p), G. Marinescu — 
600 m cu start de pe loc (43,4), 
juniori mari — Al. Radu (C.S.S. 
Steaua) — 200 m (12,9), juniori 
mici — V. Nlcolae (STIROM) 
200 m (13,0), V. Nicolae — adi- 
țlune de puncte (15 p). M. Minea 
(STIROM), urmărire individuală, 
1 200 m (1:36,7).
• ECHIPELE CAMPIOANE ale 

municipiului București în proba 
de contratimp au fost desemnate 
săptămîna trecută, după alergă
rile programate pe autostrada 
București — Pitești (între bor
nele km 16—35). iată campioa
nele : seniori — Dinamo II (G. 
Florea, Gh. Vaslliu, C. Paraschiv, 
M. Mărgineanul a parcurs 80 km, 
ta 1 h 56,12, medie orară 42 km ; 
juniori mari — Voința I : O. Ce- 
lea. M. Ioniță, C. Neagoie, O. Ml- 
tran) a acoperit 40 km în 56:23, 
medie orară 42,800 km ; juniori 
mici — Voința I (A. Gane. Gh. 
Filip, L. Boboc, M. Popescu) 
a realizat pe 20 km 29:04, medie 
orară 41,400 km. (Gh. ȘT.).
MOTO

La Tg. Mureș s-a disputat eta
pa a Il-a a .Cupei F.R.M.“ ia 
viteză in circuit. Cîștigătorii 
categ. Mobra 50 cmc — ju
niori — Alexandru Ion Lupu 
(Progresul Timișoara), se
nioare — Mona Ileana Bota 
(TUMAG București), seniori

— loan Diaconu (Energia Cîm
pina) ; categ. 175 cmc și 250 cmc
— Attila Viktor (Voința Oradea), 
categ. 500 cmc — Ion Lăzărescu 
(Rapid Arad) ; categ. ataș pînft 
la 600 cmc — Petre Lucacf — 
Alexandru Engeanu (Steagul roșu 
Brașov) ; categ. ataș pînă Ia 1300 
cmc — Vasile Deac — Nicolae 
Ciobotea (Voința Sibiu). Clasa
mentul pe echipe: 1. TUMAG Bucu
rești 103 p, 2. Progresul Timișoa
ra 102 p. 3. Voința Oradea 96 p. 
(I. PAUȘ — coresp.).
TENIS
începînd de ieri se dispută 

noul campionat de tenis (mascu
lin și feminin) pe echipe mixte. 
In noua formulă, formațiile au 
fost împărțite în două serii: Nord 
și Sud, fiecare serie fiind alcă
tuită din cîte 7 echipe. Se dis
pută 9 partide (6 de simplu și 
3 de dublu), în componența e- 
chipei fiind obligatorie prezența 
a doi Juniori sau două ju
nioare.

Câștigătoarele seriilor vor par
ticipa, în săptămîna 5—11 octom
brie, la turneul final, unde vor 
fi prezente și echipele Dinamo 
București și Steaua (masculin), 
precum și Dinamo București ș: 
Politehnica București (feminin). 
acestea fiind calificate din oficiu 
întrucît sînt ocupantele locurilor 
1 și II în ediția 1980 a campiona
tului.

CA1DELI
In etap: 

Campionat 
tenis de 1 
de duble) 
nlrl tn toi 
lata amân

C.S. ABă 
BUCUBEȘ7 
dencele au 
victorii cai 
Nemeș 2+2 
1+1.

C.S. ARA 
NA (f) 2—! 
țle mai pu 
detașat, fă 
Radar 1+1 
gazde ,resr 
Stoinea 2+: 
UNIVERSI

- PKOGRE 
9-3 șl 9—6. 
Florescu și 
de bază, d; 
susținuți șl 
pieri. Vlctoi 
corescu 2+2 
dan 2+1. di 
dan 1 pent: 
tiv Moraru 
blul Moraru 
POVICI —

GH
C.S.S. RM 

IAȘI (f) 5- 
toril fără p 
torate torn 
cătorilor Ef: 
2+3, care i 
sarele prlni 
gură. De la 
bună a fos 
(P. GIORNt

GLORIA
C.S.S. PET1 
5—4. Intllnl 
lencele obții 
Victorii : M 
2+1, Rădule 
pentru gazd 
3+3 și Mări 
— coresp.).

TRACTOR! 
CODAVA B 
șl 5-9. Cele 
Împărțit vlct 
ambiție. Cell 
Valda 4+2, 
Vaida — B< 
veni, respee 
Nicolae 2+2. 
resp.).

VOINȚA S

C. E.
(Urma

DE POPICE
Ghejla 2213—2223 (3—3) O C.S.M. 
Reșița — U.T. Arad 2372—2311 
(5—1).

MASCULIN • C.F.R. Constanța 
— Constructorul Galați 4811—4774 
p d (3—3). Tinerii popicari con- 
stănț-eni s-au mobilizat temeinic 
pentru acest meci, care însemna 
pentru ei, în caz de victorie, evi
tarea retrogradării. Cei mai buni 
Jucători au fost I. Frigea — 857 
șl, respectiv, Gh. Covăsală — 870. 
(C. Popa — coresp.). • Aurul 
Baia Mare — Victoria Guban 
Timișoara 5056—4681 (5—1) • Me
talul Hunedoara — Voința Tg. 
Mureș 5289—4990 (5—1). Principa
lii realizatori au fost Băiaș — 
905 și, respectiv Seres — 894 
(I. Vlad — coresp.) • Tehnouti- 
laj Odorheiu Secuiesc — Jiul Pc- 
trila 4862—4734 (5—1) • Flacăra 
Brașov — Rulmentul Brașov 
4446—4938 (0—6) • Progresul Ora
dea — Electromureș Tg. Mureș 
5146—5130 (3—3). • Rafinorul Plo
iești — Olimpia București 5016— 
5145 (2—4).
• Etapa a XVIU-a, ultima din 

Jocurile în serii, se va disputa 
după Campionatele europene de 
Juniori. în zilele de 6—7 Iunie.

dintre «pori 
ținui victori 
doka in ale 
zită sînt ini 
de prestigiu 
prezențl in 
uimit cind 
creditat doa 
bronz obtini 
C.E., l-a. în' 
atît de cate 
vă, spectacu 
olimpic și i 
Thierry Key 
care a const 
finala cate: 
declara : A 
culae un 
de dificil 
să mă 1 
zarea unor 
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Ihai 3 
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NESCU

— mi
ni »—5 
11 șl-au 
tie de... 
puncte :

dublul 
brașo- 

3+4 «1
— co- 
NIVER-

SITATEA II CRAIOVA (m) 8—9 I 
șl S—9. Meciuri viu disputate, tn I 
care gazdele, mai ales în primul ■ 
joc, au opus o dirză rezistență, 
succesul fiind realizat de craio- I 
veni in extremis. A doua zi. I 
insă, studenții au obținut o vie- * 
torle mai clară. Au punctat : I 
Neț 3+3, Bădoi 2+2, Naidln 2+3, | 
Clugan 2+1 pentru Universita
tea ; Odas 3+3, Makoldi 2+1, ■ 
Murvai 2. Bortho 1, dublul Odas I

1981. Cat. 1 : 1 variantă 25% Au- I 
toturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 2
variante 100% a 25.116 lei și 6 | 
variante 25% a 6.279 lei ; cat. 3 : I
34,75 variante a 2.530 led. ; cat. 4 : 1
121.25 a 725 lei ; cat 5 : 232,75 a
378 lei ; cat. 6 : 9.551,75 a 40 lei ; ■
cat. 7 : 259,50 a 200 lei ; cat 8 : I
4.665.25 a 40 lei. Report la cat. 1 : I
316.511 lei. Autoturismul Dacia I 
1300, de la cat. 1, jucat pe o va
riantă 25% a fost obținut de CA- - 
PRARESCU ION din Craiova, ju- I 
dețul Dolj. I

— Makoldi 1 pentru Voința. J 
(Z. KOVAKS — coresp.).

C.S.S. ODORHEIU SECUIESC c
— C.S.S. BISTRIȚA (m) 8—9 și ! 
6—9. Luptă strînsă pentru victo- I 
rle ,• bistrlțenii dovedindu-se, în 
cele din urmă, mai calmi au reu- a 
șlt să se impună. Cele mal multe I 
puncte : Feher 4+4 de la gazde. I 
respectiv Ciociuc 3+3 șl Bonți 
3+3. (A. PIALOGA — coresp.) |

GRUPA A III-A I
ROLAST—C.S.S. PITEȘTI — ( 

METALURGISTUL CUGIR (f) |
3—5 și 1—5. Succes fără proble
me al metalurgistelor, deoarece , 
piteștencele au contat doar pe I 
Tărîță 3+1. De la învingătoare | 
au punctat Urbanovici 2+2, Du- 
nie 2+2, Furtună 1+1. (I. FE- •
țeanu — coresp.)

SPARTAC BUCUREȘTI — | 
C.S.S. 1 BUCUREȘTI (f) 2—5 și 
5—2. Meciuri de factură medio- g 
eră, în care ambele formații au I 
manifestat oscilații de formă de I 
la o zi la alta. Victorii : Bur- 
gbelea 3+2, Feșteu 1, Ionescu g
I pentru C.S.S., respectiv Za- I 
haria 3+2, Dumitracbe 1, Popa 1. I

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— LOCOMOTIVA BUCUREȘTI |
(m) 9—3 și 9—3. Victorii detașa-. 1 
te, datorate Iul Ghiță 3+3. Buga I 
3+2, Călăuz 1+1, Udrlște 1+2, 
dublul Buga — Ghiță 1+1. Pen- | 
tru Locomotiva : Panait 2+2 și I 
Stamatescu 1+1. ■

C.F.R. CRAIOVA — CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ (m) 1—9 și |
2—9. Victorii ; Coltescu 1+1, I 
Bora 1 pentru gazde, respectiv ’ 
Sîngeorzan 3+3, Pali 3+3, Calbo- 
reanu 2+2, dublul Pall — Sin- I 
georzan 1+1. (V. POPOVICI — I 
coresp.) *
• In sala sporturilor din Tg.

Mureș începe astăzi finala Cam- I 
pionatului republican de juniori I
II și Concursul republican al co
piilor (individual și dublu). -
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el «lovitura de grafic», ci nd , 
mai erau doar citeva secunde. I 
L-am felicitat pe Niculae și în < 
sinea mea am regretat că 
n-am rămas Ia superușoară. I 
categorie în care am cunoscut J 
consacrarea. De acum insă, voi 
ști că Ia semiușoară, dacă-mi | 
voi mai încerca vreodată șan- | 
sole va trebui să-I am în ve- ’ 
dere, in primul rînd, pe Con- . 
stantin Niculae".

Rămînînd la capitolul sur- I 
prizelor, să mai consemnăm 
citeva dintre acestea. Campio- 1 
nul olimpic al semigreilor Ro- ■ 
bert Van de Walle (Belgia) a 
fost nevoit să se mulțumească 
cu medalia de bronz, codind in- g 
tîietatea (ca și campionul mon
dial al categoriei, sovieticul | 
Tengiz Hubuluri) tânărului de- I 
butant Koger Vachon (Franța). • 
Alți reputațl judoka (Solodu- , 
hin. despre care am amintit, I 
sau campionul mondial și eu- I 
ropean la superușoară, italianul 
Felice Mariani) au fost elimi- | 
nați din. cursa pentru medalii ! |

Desigur, asupra multor altor 
aspecte de la recent încheiatele 1 
campionate europene, cit și a- I 
supra evoluției sportivilor noș- 1 
tri și a îndatoririlor ce le re- . 
vin pentru a se pregăti și mai I 
bine în viitor, vom reveni. De- I 
legația noastră sosește marți la 
prînz, cu trenul, în Gara de | 
Nord. ț

ANTIN NICULAE
■iile 1955, în comuna Uliești, județul Dîmbo-

m, greutate obișnuită 67 kg (în timpul 
categoria semiușoară) ; a început să practice 
ubul Rapid București, avîndu-1 ca antrenor 
î ; din 1975 activează la clubul Dinamo 
unarea antrenorului Iacob Codrea ; este 

căsătorit. Dintre succesele sale : campion 
3 și 1979 și 1981 ; pe plan internațional — 
1977 și 1980, titular în echipa României care 
e xronz la campionatele europene din 1977,
i C.E. 1980, campion european în 1981 ; lo-

Niculae l-am rugat ieri să ne vorbească 
,/în toamna lui 1972 — ne-a spus Constan- 

. în sala din Giulești un băiat firav și foarte 
Cînd l-am văzut, m-am gîndit că poate a 

x: să meargă la ping-pong, de pildă, a in- 
•rulae nu greșise, cel puțin așa susținea el 
zețe judo. Mi-a spus-o cu atîta convingere, 
de la orice replică. După puțin timp Ni- 

silitor și foarte disciplinat, făcea progrese
ii amintesc și acum primul lui succes, la 
?an pentru echipe de juniori, în 1974, clnd 
.'neciurile. Era în culmea fericirii după fie-

că toți colegii îl îmbrățișeau cu multă căi-

tflEAZĂ:
itoare la 
AI MULTE 
TE ȘANSE 

PRINTRE 
!
-Pronosport 
ațelor pen- 
e duminică 
in vreme

TRAGERII
13 MAI

PRIVEȘTE ÎNAINTE, F. C. BAIA MARE I
Am fost cu arvî In urmă ta Satu Mare. Atunci, cînd a 

retrogradat Olimpia. Acum, ta 60 km distanța de Satu 
Mare, am retrăit aceleași sentimente. Sigur, momentul c 
greu I Echipa din Bata Marc, clubu', conducătorii săi nu 
s-au împăcat cu gîndul pă ăsirii primului eșalon. Foarte 
frumos. Așa e sportiv. Ceea ce n s-a părut mai semnifi
cativ e faptul că acum F.C. Baia Mare, în infuzia ei de 
tinerețe, s-a dovedit a fi cu adevărat o echipă. Duminică, 
a jucat bine, chiar foarte bine. A avut... neșansa să joace 
cu actuala șî, mal mult ca probabil, viitoarea campioană 
a țării, cu mal muH de jumătate din echipa națională. 
F.C. Baia Mare d jucat fotbal și nu... antifotbal, a făcut 
risipă de energie. Echipa gazdă și Universitatea Craiova 
au acționat ca doi boxeri care doreau să-și vadă adversa
rul la podea. Deschis, fără gardă. N-a căzut nici una din 
combatante. F.C. Baia Mare a rămas, cum s-ar spune, în 
picioare, dar „X"-ul, practic, nu ajută cu nimic. Poate că 
și din această cauză cîțiva spectatori, certați cu spiritul de 
sportivitate, au vrut să se răfuiască cu arbitrul N. Rainea. 
Rainea a fost exigent, cum îl știm, a mai și exagerat, a 
mai și greșit, dar n-o Influențat rezultatul (nici vorbă de 
penalty, cum au reclamat unii spectatori).

,,Sentința- formației băimărene se semnase mai de mult. 
Acum, retrogradarea a devenit aproape o certitudine. Im
portant e că F.C. Baia Mare, care, totuși, mai speră, mai 
crede în șansa sa, să joace, în continuare, ca duminică, 
să se mobilizeze, cdevârațil simpatizanți să rămînă lîngă 
echipă și atunci are toate temeiurile să privească înapoi... 
cu mînie șî înainte, cu încredere Mai sînt multe lucruri 
de pus la punct mai ales eficiența jocului în atac, dar 
cel mai important rămîne factorul MORAL.

Constantin ALEXx

CIȘTIG DE TIMP ȘI SPAȚIU
Meciul de ta Cluj-Napoca cere cîteva explicații nu atit 

pentru victoria gazdelor cît pentru proporțiile scorului. 
Steaua n-a mai cedat de multă vreme la trei goluri dife
rență. Ce factori au determinat, deci, de o parte și de 
alta, acest 3-0 în favoaiea „alb-negrilor" ?
1. Principala explicație a diferenței nete o constituie jo

cul foarte bun al gazdelor. Localnicii apreciau câ partida 
a reprezentat cea moi valoroasă opariție a „șepcilor roșii- 
din acest sezon. Personal nu ne amintim să-i fi văzut Ju- 
cînd atît de dezinvolt șl de sigur pe elevii lui Gh. Staicu. 
Fotbalul lor a avut multe din atributele jocului modem : 
acțiuni reușite din devierea balonului, deci eliminlnd tim
pul In plus al preluări'! Soclu s-a dovedit a fl cel mal 
bun executant al acestui dificil, dar foarte eficace proce
deu tehnic. Apoi, „U“ o acționa*  simplu. In adfncime : toți 
jucătorii au efectuat o permanentă mișcare (sublinieri pen
tru jocul fără minge? șl, astfel, au pus fotbaliștilor bucu- 
reșteni multe și grele probleme. Deci, după opinia noastră, 
elementul determinant l-o reprezentat comportarea peste 
așteptări a formației studențești care și-a pus în valoare 
subtilitatea tehnico-tactlcă, demonstrată mai ales de trîo-ul 
de atac Țegean, Cîmpeanu, Suclu „solistul- jocului de pe 
stadionul Municipal.

2. Steaua a resimțit absența Iul Sameș, nevoit să pără
sească terenul In min. 6, In urma unei accidentări la umă
rul sting. Să sperăm că nu e vorba de vreo fractură de 
claviculă (gîndindu-ne la Jocul naționalei de ta 3 iunie). 
In general IrrternaționaHi ste+iștl, primiți excelent de spor
tivul public clujean (cu aplauze, cîntece și flori) resimt 
efortul (psihic mai ales) ai grelelor examene, din prelimi
narii. Iar meri tinerii kx coechipieri nu s-au arătat capa
bili de o prestație ieșită din comun, oedînd pasul în fața 
unul adversar aflat într-o zi de deoseb tă inspirație.

Eftimie IONESCU

NOI CONTURURI ALE REVENIRII 
SPORTULUI STUDENȚESC

S-a vorbit în acest retur (șl pe bună dreptate) despre o 
adevărată resurecție a Sportului studențesc, legată de dis
putarea meciurilor, pentru prima dată, pe un veritabil te
ren propriu, cel din „Regie-. Meciul de duminică, de la 
Hunedoara, ne face să credem însă că la „alb-negri *** 
este, de fapt, vorba de mai mult și anume de o creștere

SERIA I
TEPRO lași — Foresta Fălti

ceni 0—0, Constructorul Iași — 
Unirea Șiret 4—1 (I—0), Metalul 
Botoșani — Șiretul Bucecea 1—5 
(0—1), Metalul Rădăuți — Zim
brul Suceava 1—1 (1—0), Cetaitea 
Tg. Neamț — Nicolina Iași 3—1 
fi—1), A vin tul TCMM Frasin — 
C.F.R. Pașcani 4—1 (2—0), Crista
lul Dorohol — A.SA.. Clmpulung 
Moldovenesc 2—0 (0—0). Lamino
rul Roman — Dorna Vatra Dor- 
nel 2—0 (2—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 25-a : 1. FORESTA 
FĂLTICENI 35 p (38—10), 2. Con
structorul Iași 34 p (61—28), 3. 
Laminorul Roman 34 p (43—24)... 
pe ultimele : 14. Șiretul Bucecea 
20 p (29—42), 15. Zimbrul Sucea
va 19 p (25—42), 16. Unirea Șiret 
16 p (24—47).

SERIA A H-a
Rulmentul Bîrlad — Relonul 

Săvinești Roznov 0—0, Luceafărul 
Adjud — Minerul Comănești 3—0 
(1—0), Petrolul Molnești — Letea 
Bacău 1—1 (0—1), DEMAR Mă- 
rășești — FEPA 74 Bîrlad 1—0 
(0—0), Gloria Focșani — Victo
ria IRA Bacău 4—1 (1—0), Cimen
tul Blcaz — Textila Buhușl 2—0 
(1—0), Celuloza Piatra Neamț — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 3—1 
(0—1), Partizanul Bacău nu a ju- 
cat.

Pe primele locuri : 1. RELO
NUL SĂVINEȘTI 31 p (37—17),
2. Minerul Comănești 30 p 
(37—20), 3. Gloria Focșani 26 p 
(38—42)... pe ultimele : 14. DEMAR 
Mărășești 19 p (29—36), 15. FEPA 
74 Bîrlad 18 p (22-42).

SERIA A Hl-a
Ancora Galați — Chimia Brazi 

2—1 (2—1), Ș.N. Brăila — Oțelul 
Galați 0—2 (0—0), Avîntul Matca
— Caralmanul Bușteni 1—0 (0—0), 
Petrolul Berea — Dacia Unirea 
Brăila 2—1 (1—0), Foresta Gugești
— petrolul Băîcoi 2—0 (0—0), Car-
pați Sinaia — Victoria Tecuci 
2—0 (0—0), Carpațl Neholu —
FEROM Urzlcenl 6—1 (1—0), Trac
torul Vizlru — Olimpia IGFE 
Rm. Sărat 1—3 (0—1).
• Meciul Dacia Unirea Brăila

— Petrolul Băicoi, din etapa a 
M-a (pe teren 2—0), a fost omo
logat de către F.RJP. cu 3—0 în 
favoarea Petrolului, deoarece Da
da Unirea a folosit un jucător 
sancționat cu două cartonașe gal
bene.

Pe primele locuri : 1. OȚELUL 
GALAȚI 38 p (52—14), 2. Chimia 
Brazi 36 p (60—18), 3. Victoria 
Tecuci 33 p (39—18)... pe ulti
mele : 15. Dada Unirea Brăila 
15 p (26—45) — echipă sancțio
nată cu —4 puncte, 16. Tractorul 
Vizlru 2 p (11—110).

SERLA A IV-a
Amonil Slobozia — Dunărea 

Călărași 2—2 (1—1), Ș.N. Tulcea

DIVIZIA „C^-ETAPA A 25-a "
— Portul Constanța 2—0 (2—0),
Voința Constanța — Viitorul 
Mahmudia 1—1 (1—1), Unirea E- 
forie — Șoimii Cernavodă 1—1 
(0—1), Vldoria Țăndărel — Chlm- 
pex Constanța 2—0 (1—6), Marina 
Mangalia — Rapid Fetești 2—0 
(1—0) — s-a jucat la Medgidia, 
Constructorul Călărași — Progre
sul Isaccea 2—2 (1—0), Electrica 
Constanța — Metalul Mangalia
1-1  (1—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 40 p (72—20), 2. 
Portul Constanța 34 p (58—32), 3. 
Constructorul Călărași 28 p (45— 
35)... pe ultimele : 14. Șoimii Cer
navodă 20 p (26—45), 15. Unirea
Eforie 19 P (29—44), 16. Electrica 
Constanța 16 p (17—43).

SERIA A V-a
Automatica -București — Abato

rul București 3—0 (2—0), T.M. 
București — I.C.SJ.M. București
1—1 (0—1), Chimia Tr. Măgurele
— Danubiana București 1—2
(1—1), Flaeăra roșie București — 
Voința București 2—0 (0—0), Elec
tronica București — Cetatea Tr. 
Măgurele 3—0 (1—0), Viitorul
Chirnogi — Ș.N. Oltenița 0—3 
(0—0), F.C.M. Giurgiu — Petrolul 
Videle 1—1 (0—0), Tehnometal
București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 41 p 
(60—18), 2. T.M.B. 30 P (32—25),
3. Chimia Tr. Măgurele' 28 p 
(35—33)... pe ultimele : 14. Ș.N.
Oltenița 23 p (24—28), 16. I.C.SJ.M. 
București 21 p (21—27), 16. Petro
lul Bolintin 19 p (28—36).

SERIA A Vl-a
Prahova Ploiești — Energia Sla

tina 1—0 (0—0), Dacia Pitești — 
I.C.I.M. Ploiești 4—0 (2—0), Re
colta Stolcăneștl — Petrolul Tîr
goviște 5—0 (3—0), Metalul Mija
— I.O.B. Balș 2—0 (1—0), I.P.C.
Slatina — Cimentul Fieni 1—0 
(1—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Progresul Corabia 2—1 
(1—0), Unirea Răcarl — Sportul 
muncitoresc Caracal 3—1 (1—0),
Muscelul Cîmpulung — Progre
sul Pucioasa 5—1 (3—0).

O Meciul Progresul Corabia — 
Sp. muncit. Caracal, din etapa a 
23-a (pe teren 5—3) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea Progre
sului, deoarece echipa din Cara
cal a folosit un jucător în stare 
de suspendare.

Pe primele locuri : 1. ENERGIA 
SLATINA 37 p (60—20), 2. Pra
hova Ploiești 37 p (53—25), 3.
I.C.I.M. Ploiești 31 p (55—27)... pe 
ultimele : 14. petrolul Tîrgov ște 
18 p (26—60), 15. I.P.C S’.itina
17 p (19—43), 16. Unirea Răcari 
17 p (31—78).

a valorii intrinsece a Jocului lor, decurgînd, pe de o parte, 
din găsirea une bune formule de echipă, iar — pe de 
altă parte — dintr-o coeziune morală care, în ultima vreme, 
a permis formației antrenate de L Voica și I. Stoișor să se 
exprime mai aproape de valoarea individuala a compo- 
nenților lotului.

Este adevărat, ta Hunedoara, Sportul studențesc a ales 
„cartea apărării și contraatacului* 1 (de obicei nespectacu- 
foasâ țl de multe ori înșelătoare, perdantă), dar a ju
cat-o bine, pentr^ că a avu*  cu CINE s-o joace și a știut 
CUM s-o facă. Este semnificativ că în ultimele cinci etape 
studenții au marcat 13 goluri, primind doar unul (la Pe
troșani). In meciul cu Corvi nul, pr.ma parte a binomului 
„apărare-contraatac" i-a avut campioni pe Moraru, Cazan 
și lorgulescu (cuplul fundașilor centrali ni se pare azi unul 
din cele mai bune din Divizia „A"), iar cea de-a doua 
— pe M. Sandu și Fl. Grigcre. Dar întreaga echipă a ară
tat elasticitatea, mobilitatea și disciplina necesare acestei 
opțiuni tactice, cu care Corvinul nu s-a putut înfrunta. 
Mai ales că gazdele nici n-au avut o zi prea fericită...

Hunedorenii au un „team- tină.' (jucători ca Rednic, KIein, 
Gabor, Bogdan — pentru a da numai unele exemple — pot 
crește încă viguros), dar duminică au arătat o anumita 
labilitate psihică a cărei expres’e au constituit-o nu numai 
numeroasele greșeli din atac (dominarea teritor ala le-ar 
fl dat dreptu' ta cel puțin un gol...), ci și ieșirile ner
voase din final, soldate cu — situație nară pentru o echipă 
gazdă I — două eliminări de pe teren.

Radu URZICEANU

„PODIUM"-UL ONOREAZĂ, DAR Șl 
OBLIGĂ...

Așa cum se anticipase, meciul dintre F.C. Argeș și 
F.C.M. Brașov (două echipe de podiumul clasamentului 
cel care conferă un loc în Cupa U.E.F.A.) a prilejuit a 
dispută dîrză, Interesantă cu „arme- specifice, gazdele 
alegînd. firesc, OFENSIVA, iar oaspeții — DEFENSIVA, ca 
de fiecare dată cînd evoluează in deplasare»- După modul 
cum și-a apărat șansele, formația oaspete ne-a reamin
tit, în bună măsură, de „lnter“-ul de pe vremuri, cel al 
lui Hererra, liberoul Naghi și portarul Popa oprind, in ex
tremis, în stilul lui Picchi și respectiv, al Iu Sorti, tot ceea 
ce pătrundea prin „zidul- alcătuit, de asemenea, la ma
niera Ital ană, de zeloș-i jucători al Iul Proca. Doar în 
momentul posesie*  mingii asemănarea cu „11"-le milanez 
(care a creat epocă în fotbalul mondial) se rupe. Pentru 
simplul motiv că brașoven i nu dispun nici pe departe la 
mijlocul echipei de dispeceri gen Corso și Suarez și nici 
de săgeți, în linia întîi, tip fair șî Peiro. Dacă ar fi avut, 
duminică, ta Pitești, măcar un conducător și un vîrf, cît 
de cît valoros, F.C.M. Brașov s-ar fi mîndrit cu acel ra
port de cornere (2—19), trecut frecvent în fostul dreptului
Inter, șl ar fi înscris, pe contraatac, cel puțin un gol...

„.Intr-atît de mult s-a aventurat — dornică de victorie, 
avidă de revanșă — în ofensivă F.C. Argeș, echipă, care, 
trebuie spus (pentru o ne menține cu paralela la epoca
1960-70) nu este nici ea. în momentul de față, un Celtic
Glasgow sau un... F.C. Argeș mal apropiat în timp, cînd 
coordonatorul Dobrin șî „săgeata- Doru N colae sufereau 
comparație — fie ea la scară ceva mai redusă — cu cele
britățile timpului evocat In prezentele rîndurl. „Victoria 
obținută In dauna unei contracandidate la locul 3 mă bu
cură firește, dar nu și Jocul prestat de ai mei**,  nj se des
tăinuia, la cabine, antrenorul Halagian. „Pentru că, a con
tinuat el, argumentîndu-șî insatisfacția, ei nu au respectat 
aproape nimic din tot ceea co am discutat împreună îna
inte de Joc, cînd, în funcție de predilecția cunoscută a 
partenerului pentru o defensivă deliberată, au fost date in
dicații pentru fiecare în parte**.

Pe inimosul și competentul antrenor piteștean l-au nemul
țumit, desigur repetatele centrări înalte, executate de pe 
ambele flancuri, condusul exagerat al balonului. Adică tot 
ceea ce convenea unui adver«cr bine grupat în apărare și 
beneficiind de un porta înalt (Popa), aflat într-o zi mare.

Un șut fericit, al lui Ignat, în final de partidă, menține 
pe F.C. Argeș în lupte pentru un Ioc în Cupa U.E.F.A. 
Odată ajuns Insă acolo. „11 "-le Iul Halagian și Dinut va 
trebu*  să-șl depășească actuala condiție, acționînd ^și JU
DECIND In teren ca o echipă matură...

Gheorghe NICOLAESCU

seria a vn-a
Jiul Rovinari — Eleetroputere 

Craiova 2—2 (0—0), C.F.R. Cra
iova — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin 3—0 (1—0), Minerul Rm.
Vîlcea — Minerul Motru 2—1 
(1—0) — s-a jucat la Horezu, 
Progresul Băilești — Mecanizato
rul Simian 2—1 (1—0), Unirea
Drobeta Tr. Severin — Dunărea 
Calafat 3—0 (3—0), Metalurgistul
Sadu — Constructorul Craiova
2—0 (1—0), Victoria Craiova —
Viitorul Drăgășani 0—0, Dierna 
Orșova — Lotru Brezoi 3—0 
(0—0).

Pe primele locuri ! 1. ELEC-
TROPUTERE CRAIOVA 37 p 
(44—18), 2. C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. 33 p (51—17), echipă sancțio
nată cu —4 puncte, 3. C.F.R. 
Craiova 33 p (34—14)... pe ulti
mele : 14. Progresul Băilești 21 p 
(29—47), 15. Mecanizatorul Simian 
21 p (34—53), 16. Victoria Craiova 
10 p (20—59).

SERIA A VIII-a
Unirea Tomnatic — Strungul 

Arad 3—1 (2—0), Explormtn Deva
— Electromotor Timișoara 3—0
(1—0), C.P.L. Caransebeș — Me
talul Bocșa 2—0 (1—0), C.F.R.
Arad — Gloria Reșița 3—0 (1—0), 
Victoria Ineu — Vulturii textila 
Lugoj 3—0 (2—0), Șoimii Strungul 
Lipova — Unirea Sînnicolau 2—1 
(1—0), Minerul Oravița — Mine
rul Certej 4—0 (2—0), Metalul 
Oțelu Roșu — C.F.R. Caransebeș
2—0 fi—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR- 
MIN DEVA 34 p (63—25), 2.
Strungul Arad 34 p (61—27), 3. 
Minerul Oravița 23 p (48—34)... 
pe ultimele : 14. Unirea Sînnico
lau 22 p (30—43), 15. Victoria 
Ineu 22 p (30—51), 16. Vulturii 
Lugoj 21 p (33—44).

SERIA A IX-a
Oașul Negrești — Someșul Satu 

Mare 2—1 (2—0), Voința Onadea
— unirea Dej 2—0 (1—0), Armă
tura Zalău — Victoria Cărei 4—0 
(1—0), Metalul Cărei — Tricolorul 
Beiuș 3—2 (1—0), Rapid Jibou — 
Bihoreana Marghita 1—0 (0—0),
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Construcții Eledrometal Cluj- 
Napoca 1—2 (1—1), Industria sîr- 
mei C. Turzii — Victoria Elcond 
Zalău 2—1 (2—1), Unirea Valea 
lui Mihai — Recolta Salonta 3—1 
(1—1).

Pe primele locuri : L SOME
ȘUL SATU MARE 37 p (53—18),
2. C.E. Cluj-Napoca 27 p (44—31),
3. Unirea Dej 27 p (34—42)... pe
ultimele : 14. Tricolorul Beiuș
21 p (28—41), 15. Victoria Zalău 
20 p (25—37), 16. Metalul Card 
20 p (31—52).

MÎIfVE, SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI" 

Bucureștiul (stadionul din 
str. dr. Staioovlci) și Oradea 
vor găzdui, mîine, semifina
lele „Cupei României". La 
București se vor întîlni — în
tr-o partidă de mare atracti- 
Vltate — SPORT CLUB BA
CĂU și UNIVERSITATEA 
CRAIOVA, Iar la Oradea, 
POLITEHNICA TIMIȘOARA; 
deținătoarea trofeului, va pri
mi replica revelației actualei 
ediții, STICLA ARIEȘUL 
TURDA. Prima semifinală va 
fl arbitrată de bucureșteanul 
Carol Jurja (la linie : G. Dra- 
gomlr și N. Georgescu), în 
timp ce la Oradea va oficia 
la centru Cr. Teodorescu din 
Tîrgovlște, ajutat la tușe de 
M. Neșu șl I. Medveș, ambii 
din localitate. Meciurile vor 
începe la ora 17.
• AZI, PE STADIONUL 

STEAUA (bd. Ghencea), de la 
ora 16, Steaua va întîlni în 
meci amical internațional Se
lecționata armatei siriene.

ARBITRII ETAPEI
DE SîriDĂTĂ

A DIVIZIEI „A"
F.C. Olt — S.C. Bacău : V. 

Topan ; M. Adam (ambii din 
Cluj-Napoca) și A. Hîrța 
(Gherla).

F.C. Argeș — Chimia Rm. 
Vilcea : M. Buzea, Al. Ionlță 
șl M. Constantlnescu (toți din 
București).

Sportul studențesc — A.S.A. 
Tg. Mureș : Gh. Jucan (Me
diaș) ; R. Petrescu (Brașov) 
șl I. Vasiloiu (Cimpina).

F.C.M. Galați — „U" Cluj- 
Napoca : G. Dragomir ; L 
Pop șl Hie Roșoga (toți din 
București).

F.C. Baia Mare — Politeh
nica Timișoara : M. Fcdiuc ; 
M. Abramiuc (ambii din Su
ceava) șl Al. Mustățea (Pi
tești).

Univ. Craiova — Progresul- 
Vulcan : O. Ștreng (Oradea); 
Cr. Teodorescu și I. Tănase 
(ambii din Tîrgoviște).

F.C.M. Brașov — Jiul : V. 
Ciocîlteu ; E. Păunescu (am
bii din Craiova) șl N. Geor
gescu (București).

Politehnica Iași — Dinamo : 
I. Igna ; A. Forwirth șl P. 
Arnăutu (toți din Timișoara).'.

Steaua — Corvinul Hune
doara : N. Rainea (Bîrlad) ; 
T. Balanovici și V. lanul (am
bii din Iași).

SERIA A X-a
Minerul Rba Seini — Silviculto

rul Maieru 5—0 (3—0), Minerul 
Rodna — Minerul Baia Borșa
3—0 (0—0), Textila Năsăud — Mi
nerul Băița 2—0 (1—0), CUPROM 
Baia Mare — Foresta Bistrița
2— 0 (0—0). Avîntul Reghin —
Electrozahăr Tg. Mureș 1—1 
(0—0), Minerul Băiuț — Slmared 
Baia Marc 1—0 (1—0), Minerul
Baia Sprie — Mureșul Luduș
3— 0 (1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Oțelul Reghin 3—1 (2—1).
• Meciul Oțelul Reghin — A- 

vîntul Reghin, din etapa a 23-a 
(pe teren 2—0) s-a omologat cu 
3—0 in favoarea Avîntului, deoa
rece asistența medicală pe teren 
a fost încredințată unei persoane 
suspendată de către F.R.F.

Pe primele jocuri : 1. MINERUL 
ILBA SEINI 33 P (45—25), 2.
Minerul Rodna 30 p (44—20), 3.
Minerul Baia Sprie 28 p (50—26)... 
pe ultimele : 15. Silvicultorul
Maieru 22 p (31—79), 16. Electro
zahăr Tg. Mureș 20 p (21—32).

SERIA A Xl-a
Vitrometan Mediaș — Carpațl 

Mirșa 1—0 (0—0), Construcții Si
biu — SUcla-Aneșul Turda 0—3 
(0—0), Victoria Călan — Textila 
(TPA) Sibiu 1—0 (0—0) — s-a ju
cat la Hațeg, C.I.L. Blaj — C.F.R. 
Simeria 0—0, Minerul-Ș ființa 
Vulcan — IMIX Agnita 3—0 
(1—0), C.P.L. Sebeș — Metalul 
Copșa Mică 7—0 (3—0), Minerul 
Ghelar — Automecanica Mediaș 
2—0 (1—0), Unirea Alba Iulia — 
Minerul Paroșeni 2—0 (0—0).

Pc primele locuri : 1. CARPAȚ1 
MIRȘA 33 P (49-17), 2. Sticla A- 
rieșul Turda 29 p (63—17), 3. Vic
toria Călan 27 p (30—26) ...pe ulti
mele : 14. Automecanica Mediaș 
21 p (23—30), 15. C.P.L. Sebeș
20 p (31—53), 16. Construcții Si
biu 19 p (30—43).

SERIA A XH-a
Precizia Săcde — I.C.I.M. Bra

șov 1—2 (1—0), Progresul Odor- 
hei — Tractorul Miercurea Ciuc 
5—1 (1—1), Metrom Brașov —
Metalul Sighișoara 1—0 (1—0),
Măgura-Moblla Codlea — Tor
pedo Zărneștl 1—0 (1—0), Mureșul 
Toplița — Metalul Tg. Secuiesc 
i—2 (1—1), Chimia Or. Victoria — 
Carpațl Brașov 2—0 (0—0), C.S.U. 
Brașov — Constructorul Sf. 
Gheorghe 1—1 (0—1), Minerul
Bălan — Minerul Baraolt 2—1 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M.
BRAȘOV 38 p (47—20), 2. Progre
sul Odorhei 36 p (59—26), 3. Me
talul Sighișoara 32 p (38—14)... pe 
ultimele : 15. Constructorul Sf.
Gheorghe 14 p (16—65), 10. C.S.U. 
Brașov 7 p (9—46).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.
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TIMPI MAI BUNI ÎN PROBtlE DE SEMIFOND 
DUPĂ ANFDENAMENIEEE DE LA POIANA BRAȘOV

®TELEX ®

La sfirșit de săptămină — sub 
obrocul Postăvarului, ta aerul o- 
zonat al Poienii Brașovului — 
s-au reunit, sub conducerea an
trenorului Nicolae Mărășescu, 
membrele grupei de semifondlste 
care se pregătesc pentru probe
le atletice ale Universiadei. Stat 
fete mai curînd subțiratice, tipul 
binecunoscut al fondistei pregă
tită pentru încercări de rezisten
tă-

Turele de pistă nu par deloc 
promenadă de stațiune balnea
ră. Antrenorul, cu neiertătorul 
cronometru în mină, le îndeam
nă, le impinge pe alergătoare 
«spre eforturi mereu mai susți
nute, spre timpi mereu îmbună
tățiți. Sub soarele duminical, 
care a dat mai multă culoare 
verdelui crud al ierbii din Poia
nă, am distins pe covorul plastic 
inelar componentele ștafetei de 
4X400 m de la Moscova (unde 
au ocupat un loc 4 onorabil). 
Iboia Korodi, studentă ta anul 
UI La I.E.F.S., ne prezintă pe 
colegele ,,olimpice" : craioveanca 
Niculina Lazarciuc și băcăuan- 
ca Elena Tărîță. (Nu mai face 
parte din echipa universitară 
Maria Samungi). Pentru locul 
rămas liber ta ștafetă candidea
ză tînăra sprinteră craioveancă 
Nicoleta Lia șl brăileanca Da
niela Matei. Un spor de viteză 
ar putea aduce noii ștafete — 
acum universitară — un timp to
tal sub 3:27,0 care l-ar putea 
asigura o medalie ta întrecerile 
mondiale studențești.

Antrenamentul arată o formă

• ,Xa zi" în buletinul înscrierilor de principiu : 70 de orga
nisme studențești naționale figurează ptaă în prezent pe lista 
participărilor. 50 de țări au comunicat șl numărul de sportivi 
pe oare-1 vor deplasa la BucureștL Totalul a ajuns la 4800. Re
amintim că recordul în materie de participare la Jocurile Mon
diale Universitare de vară este de 4331 de sportivi la Ciudad 
de Mexico în 1379, și fusese de 4367, la Sofia, ta 1977.
• Iată componența, pe discipline, a delegației canadiene : 

24 baschetbaliști, 12 scrimeri. 5 gimnaști, 6 săritori, ta apă, 24 
voleibaliști, 13 pololști, 10 luptători, 18 înotători, și 16 înotătoare. 
După cum se vede, canadienii pun mare accent pe participarea 
la întrecerile de natație. In schimb, sportivii-studcnțl din

Ș R.D. Germană sînt interesați, se pare, în primul rînd, de pro-
’ bele atletice : aproape 40 de performeri din această țară își

vor demonstra măiestria la diferitele sectoare ale stadionului 
; . „28 August".

• După cum am mal anunțat, ediția viitoare a Jocurilor mon
diale universitare de vară va fi găzduită de orașul canadian 
EDMONTON. Iată și datele ferme : 1—11 Iulie 1983. Intre orga
nizatorii canadieni al Universiadei și cet americani, al Olimpia
dei de la Los Angeles, din 1984, s-a încheiat un acord prin care, 
la exact o săptâmînă după încheierea Jocurilor Mondiale Uni
versitare, va fi organizată. Ia Los Angeles, săptămină preolim- 
pică. Aceasta, pentru a oferi posibilitatea sportivilor studențl 
de a participa șl ei la acest eveniment deosebit, întrucît tot se 
vor afla pe continentul nord-american.

• lată lista țărilor care au înscris ptaă acum reprezentanți 
la toate cele 10 discipline ce figurează ta programul Universia
dei de la București : Cuba, R. P. Chineză, Japonia, Mexic, Un
garia, Uniunea Sovietică și România. In ultimele zile, încă o 
țară s-a adăugat acestei liste : Italia. Totalul delegației peninsu
lare se ridică la 250 de persoane.

RUGBYSTIIa

(Urmare din pag. I)

Pentru a fi, însă, pe deplin 
realiști este necesar să apre
ciem că în jocul echipei noas
tre au apărut insuficiențe, mai 
cu seamă Ia tușe, unde au fost 
pierdute inadmisibil de multe 
baloane (circa 2/3). multe chiar 
pe introducere proprie. Unde 
ne-au fost „săritorii" ? E drept 
că arbitrul nu a sancționat 
multe iregularități, la margine, 
făcute de ambele echipe. So
vieticii au dominat net „fun
dul" tușei, plecînd combinativ 
la atac, de fiecare dată cînd 
aveau balonul. De ce atunci n-a 
jucat echipa noastră tușa în 
față, unde a venit adesea Ră- 
dulescu ? Nu am înțeles !

La grămadă, disputa a apă
rut relativ egală, cu toate că 
în acest moment fix al jocului 
superioritatea a fost de partea 
noastră. Borș și Stoica au ju
cat bine, dar plecările în forță 
ale înaintașilor sovietici (Bari
nov mai ales) pe lingă grăma
dă au fost și ele spectacu-

*------------------------ CÎTEVA
Jacques St. Gullhem (Franța), 

arbitrul meciului : „Med de 
bună calitate, ta care echipa Ro
mâniei a fost mal matură. Vic
toria el apare ca incontestabilă, 
consecință a superiorității eviden
te. Tocmai experiența le-a îngă
duit rugbyștllor români să anu- 
iaze cîteva mișcări bune ale ju
cătorilor sovietici care, la rîn- 
du-le, consider că au crescut pe 
plan tehnic".

Oleg Sliusar (nr. 18), uvertura 
echipei U.R.S.S. : „Am sperat în 
victorie, dar n-am reușit să con
cretizăm ta fazele finale, acțiu
nile noastre ofensive fiind ratate. 
Felicităm echipa Românie! pen- 

sportivă peste nivelul planificat 
Lazarciuc aleargă, de pildă, 500 
m ta 1:08,0. Fondistele nu se 
lasă mal prejos. Cu o săptă- 
mînă ta urmă, Marla Radu — 
studentă în anul n la Institutul 
pedagogic din Oradea — a par
curs 2 000 m ta 5:51,0. Dar mult 
mal important pare a fi, acum, 
pentru membrele întregului grup, 
acomodarea la tempoul de con
curs, obișnuirea cu eforturile 
mari repetate.

Bune speranțe se pun în stu
denta Institutului pedagogic din 
Bacău — Cristina Cojocaru, spe
cializată pentru 400 m garduri 
șl 800 m plat Precum se aș
teaptă rezultate ameliorate din 
partea sucevencei Doina Bcșllu 
(de curînd căsătorită cu atletul 
Dorin Melinte). Rezultatele ei 
cele mat bune pînă acum stat : 
pe 800 m — 2:00,5 și pe 1500 m 
— 4:04,6. Dar posibilitățile, ei par 
mai mari. Se antrenează cu hăr
nicie și ar putea, pe 800 m de 
pildă, să ajungă la 1:58,0.

Pe frumosul stadion din Poia
na Brașov se întreceau duminică 
dimineața șl juniorii m brașo
veni. candidați la titlurile jude
țene. In jurul lor, fără a-i stân
jeni, se antrenau speranțele 
noastre universitare. A fost • 
plăcută îmbinare de prezent șl 
viitor.

Primul start oficial — și cel 
mai important concurs al sezo
nului de primăvară — le va re
uni din nou pe Stadionul Repu
blicii. din Capitală la sfîrșitul a- 
cestel săptămînl. (vib)

NOSTRI IN
loase. La „deschidere" s-a re
marcat Sliusat o uvertură cu 
o tehnică desăvîrșită și aprecia
bilă poftă de atac. Aripile Fui- 
cu și Aldea au jucat bine, 
fruct ificînd ocaziile avute (3 
eseuri), dar nici Berzin nu a 
fost mai prejos. La centru, 
duel, totuși, egal Tinerețea lui 
Lungu și Vărzaru — o formulă 
care tinde să capete tot mai 
multă consistentă — este o ga
ranție a unor viitoare progre
se așteptate. Constantin și-ar 
putea realiza cu succes ultima 
parte a carierei sportive ca 
fundaș, cu condiția să se spe
cializeze pe acest post pentru 
care se dovedește mult mai 
apt decît pentru acela de cen
tru ! în ce-1 privește pe Flo- 
rică Murariu acesta a jucat 
doar 5 minute, înlocuindu-l pe 
Stoica, accidentat. După opinia 
noastră, locul lui Murariu s-ar 
cuveni să nu fie pe banca re
zervelor, ci în teren. Sigur și 
ceilalți jucători, începînd cu 
cei din linia I (Dinu, Muntea- 
nu, Bucan) și-au făcut pe de
plin datoria, adueîndu-și apor-

OPINII ------------------------
tru frumosul ei succes în com
petiție șl ne propunem o replică 
mal puternică, la anul, la Bucu
rești".

Mircea Paraschiv, căpitanul e- 
chipel României : „Sînt fericit că 
am condus o asemenea echipă, 
plină de dăruire șl de abnegație 
pentru culorile țării. Cheia suc
cesului nostru o reprezintă unita
tea morală a colectivului, care ne 
dă aripi șl ne permite să sur- 
montăm unele momente grele ce 
se ivesc pe parcursul oricărei 
partide. Promitem să ne pregătim 
cu rîvnă șl responsabilitate pen
tru a cinsti cum se cuvine, șl ta 
viitor, culorile scumpe ale pa
triei".

Înaintea ultimei zile a turneului de la Paderborn

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI SÎNT VIRTUAL 
CALIFICAȚI PENTRU C E.

Reprezentativa masculină de 
volei a României a obținut cali
ficarea pentru C.E. din Bulgaria. 
In turneul de la Paderborn (R.F. 
Germania), duminică seara volei
baliștii noștri au realizat al trei
lea succes consecutiv, învingtad 
cu 3—0 (5, 1, 10) formația Elve
ției. Tot duminică a fost progra
mat unul dintre meciurile decisive 
pentru ocuparea locului al doilea 
(care, dă, de asemenea, dreptul 
la calificare) între echipele R.F. 
Germania și Greciei. A fost o 
partidă electrizantă, echilibrată șl 
tensionată, cîștigată de jucătorii 
vest-germani la limită : 3—2. In 
celălalt meci : Turcia — Dane
marca 3—0.

Ieri, în ziua a patra, reprezen
tativa romană a avut o adversară 
mai combativă, echipa Turciei. 
Dar antrenorul N. Sotir a trimis

TURNEUL INTERNATIONAL ..CUPA VOINȚA 
A REVENIT POPICARILOR ROMÂNI

Tradiționala competiție interna
țională de popice „Cupa Voința", 
organizată de UCECOM, s-a des
fășurat sîmbătă și duminică pe 
arena Voința din Ploiești și s-a 
încheiat cu victoria sportivilor

„CURSA PĂCII“
VARȘOVIA, 18 (Agerpres).-„Cursa 

Păcii" a continuat, după o zi de 
repaus, cu etapa a 10-a : Mlada 
Boleslav — Walbrzych, în cursul că
reia caravana ciclistâ a intrat pe 
teritoriul Poloniei.

Desfășurată pe un traseu muntos, 
cu numeroase spr nturi de câțârare, 
etapa a avut momente interesante 
și s-a încheiat cu victoria rutierului 
sovietic, campionul olimpic Serghei 
Suhurucenko, cronometrat pe distanța 
de 109 km în 4h 52:47. In același 
timp cu învingătorul au sosit trei 
coechipieri ai acestuia : Oleg Log- 
v*n,  Ivan Miscenlco și Sahrid Za- 
gretdinov.

CAMPIONATE
ELVEȚIA (et. 23) : Basel — Lu

cerna 4—4 ; Chenais — Young 
Boys 1—2 ; Chlasso — Lugano
5—1 ; Neuchatel — Grasshoppers 
0—0 ; St. Gall — N ords tern 1—0; 
Sion — servette 0—3 ; F.C. Zu
rich — Lausanne 2—1. Clasament: 
1. F.C. ZUrich — 36 p, 2. Gras
shoppers — 31 p, 3. Neuchatel 
30 p.

IUGOSLAVIA (Ct. 29) : Tuzla
— Velez 2—1 ; Partizan — Bu- 
ducnost 0—6 ; Vardar — Steaua 
Roșie 2—4 ; Nlș — Dynamo Za
greb 0—2 ; O.F.K. — Napredak
2— 1 ; Banja Luka — Zeleznlciar
5—2 ; Rijeka — Vojvodlna 3—1 ; 
Zagreb — Olimpia Liubliana 1—0; 
Sarajevo — Hajduk Split 1—1, 
Clasament . 1. Steaua Roșie —
37 p ; 3. Nlș 36 p ; 3. Hajduk — 
34 p.

BULGARIA (et. 26) : Pernik — 
Ț.S.K.A. 3—3 ; Trakia — Marek
3— 1 ; Cemomoreț — Petricl 2—1; 
Blagoevgrad — Spartak 0—0 ; 
Slavia — Botev 1—0 ; Levski 
Spartak — Cerno More 0—0 ; 
Beroe — Sllven 0—0 ; Akademik
— Lokomotiv 0—0. Clasament : 1.

Grosul plutonului, în care se aflau 
și cicliștii români Traian Sirbu (lo
cui 12), Mircea Romașcanu, Gheor*  
ghe Lăuta ru, Constantin Câruțașu, 
Cornel Nicolae șl Andrei Antal, a 
fost înregistrat cu timpul de 4h 
55:21.

In clasamentul general individual, 
se menține lider Zagretdinov, urmat 
de Suhurucenko, la 5:39, Miscenko, 
la 7:09, Ludwig, la 13:09. Dintre 
concurenții români, primul este 
Constantin Câruțașu, pe locul 19, la 
27:08. Printre fruntașii clasamentului 
pentru „Tricoul violet", care recom
pensează pe cei mai. combat'vi ru
tieri. figurează și Mircea Romașca
nu, cu 15 p.

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.S.S. ; 2, R.D. Germana ; 3.
Cehoslovacia ; 4. Polonia ; 5. Ro
mânia ; 6. Portugalia ; 7. Franța ;
3. Ungar'a ; 9. Bulgaria ; 10. Bel
gia ; 11. Iugoslavia ; 12. Olanda,
etc. Astăzi se dispută etapa a 11-a : 
Walbrzych - Opale (192 km). 6 

PRIM-PLAN
tul la obținerea victoriei. O 
victorie care este a întregii e- 
chipe, a admirabilului ei spi
rit de luptă dus uneori pină 
Ia sacrificiu, a pregătirii exce
lente care este asigurată de un 
harnic grup de tehnicieni, în 
frunte cu V. Irimcscu și Th. 
Radulescu. Sînt atitudini care 
se cer apreciate și pentru care 
li se cuvin atît jucătorilor dt 
și acelora care le asigură pre
gătirea, calde cuvinte de mul
țumire.

ta teren sextetul nostru de bază: 
Oros. Dumănolu, Pop, Enescu, 
St olan. Glrleanu (pe parcurs a 
mal fost introdus șl Căta-Chițlga), 
care a avut, ca șl ta prima zi 
a competiției, ta fața formației 
elene, o prestație valoroasă. Ad
versarii săi își puseseră mari 
speranțe tatr-un rezultat surprin
zător (favorabil), care să le în
găduie rămtaerea ta lupta pentru 
calificare. Dar aspirațiile lor 
s-au dovedit exagerate față de 
capacitatea reală a echipei. Doar 
ta setul al doilea jucătorii noștri 
au fost mai aspru solicitați. Scor 
final : 3—0 (1, 11. 5) pentru echi
pa României care, în ultima zi 
(seara tîrzlu), va întîlni repre
zentativa R.F. Germania. Meciul 
nu mai contează pentru nici una 
dintre combatante, ambele fiind 
virtual calificate.

de la Voința Galați, Voința Plo
iești șl Voința București. Iată 
clasamentele : ECHIPE : femei : 
1. Voința Ploiești 2489 p d, 2. 
Voința Galați 2481, 3. Cari Zelss 
Jena (R.D. Germană) 2406, 4. Lo
komotiv Sofia 2215 (cel mal bun 
rezultat individual a aparținut 
gălățencei Angelica Caragea — 
442 — recordul arenei) ; bărbați: 
1. Voința București 5349 p d, 2. 
Carl Zelss Jena 5245. 3. Spartakus 
Dombovar (Ungaria) 4963. 4. Lo
komotiv Sofia 4871 (cel mai bun 
rezultat individual: bucureșteanul 
Petre Purge — 908). Individual 
femei : 1. Angelica Caragea (vo
ința Galați) 429 p d, 2. Brigitte 
Hunger (Carl Zeiss) 421, 3. Pa- 
hola Svetlovskova (Lokomotiv 
Sofia) 412, 4. Doina Mihăllă (Vo
ința Ploiești) 408, S. Sofia Vla- 
hova (Lokomotiv Sofia) 403, 6.
Maria Clobotaru (Voința Galați) 
403, bărbați : L C. Volcu (Voința 
București) 931 p d, 2. W. Oster- 
relcher (Cari Zelss) 882. 8. G. 
Osterland (Cari Zelss) 881. 4. p. 
Purge (Voința București) 878, 9. 
M. Hunger (Cari Zelss) 875, 8. D. 
Palașev (Lokomotiv Sofia) 867. 
(L CORNEA — coresp.).

CARL LEWIS-10,0 s PE 100 m
• La Dallas (Texas), sprin

terul Carl Lewis (19 ani) a cîș- 
tlgat 100 m cu timpul de 10,9
— a treia performanță mondială 
din toate timpurile , după cele 
realizate de americanul Jim Hi
nes — recordman mondial cu 
9,95 și cubanezul Silvio Leonard
— 9,98.

De remarcat că ta același con
curs, Carl Lewis a terminat în
vingător la 200 m — 20,73 șt 
lungime — 8,25 m.
• La Modesto (California), 

Brian Oldfield a realizat un nou 
record național Ia greutate - 
22,02 m. Greg Foster a fost cro
nometrat pe 110 m garduri cu 
13,18, Iar jamalcanul Don Quar-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
19.V. Tenta : turneul internațional de la Roma (se va încheia la 24. V).

Fotbal : meciul amical R.F. Germania — Brazilia, la 
Stuttgart.

M.V Fotbal: finala Cupei U.E.F.A., returul la Amsterdam AZ 
’67 Alkmaar — Ipswich Town; preliminarii ale C.M. gru
pa a IV-a, Norvegia — Ungaria, la Oslo.

23. V Gimnastică: campionatele europene masculine, la Roma.
24. V Fotbal: preliminarii ale C.M.: grupa I: Finlanda — R.F.

Germania, la Lahti.
Motociclism: „Marele premiu al Spaniei", etapa a Vl-a 
a campionatului mondial, la Jarama.
Rugby: campionatul european — Cupa F.I.R.A.: Polonia 
U.R.S.S., la Olsztyn.
Yachting: campionatul mondial clasa „Ftan", la Faleron 
— Atena.

io-fte
Ț.SJ£-A. — 35 p ; 2. Levski Spar
tak — 31 p ; 3. Trakia — 30 p.

R. D. GERMANA (et. 24) : Dy
namo Dresda — Dynamo Berlin
3—1 ; BOhlen — Riesa 1—1 ; Ros
tock — Jena 1—3 ; F.C. Kari 
Marx Stadt — Halle 2—2 ; Erfurt
— Zwickau 2—1 ; Aue — Loko
motive 0—3 j Magdeburg — Ver- 
wărta 4—1. Clasament : 1. Dy
namo Berlin — 35 p ; 3. Jena — 
34 p ; 3. Magdeburg — 34 p.

CEHOSLOVACIA (et 27) : Du
kla Praga — Cheb 2—1 ; Zbro- 
jovfca — Dukla Banska Bystrica 
1—1 ; Banlk — Spartak Hradec 
Kralove 1—0 5 Trnava — Slovan 
3—1 ; Inter — Bohemians 1—0 ; 
Kosice — Presov 3—3 ; Nltra 
Z.T.S. Kosice 3—1. Clasament : 1. 
Banlk — 38 p; 2. Dukla Praga
— 35 p ; 3. Sparta — 34 p (un 
joc mai puțin.

OLANDA (et. 31): N.A.C. Breda
— Eindhoven 0—2 ; Kerkrade — 
Groningen 4—2 ; Utrecht — Alk
maar 2—2 ; Feyenoord — N.E.C. 
Breda 1—1 ; Enschede — Ajax 
3—0. Clasament : 1. Alkmaar — 
53 n (un joe mal puțin) 2. U- 
trecht — 43 p ; 3. Eindhoven — 
42 p.

BASCIIET • ta cadrul compe
tiției masculine de baschet de 
la Budapesta, Cehoslovacia a În
trecut cu 85—84 (40—37) selecțio
nata secundă a R.S.F.S. Ruse, 
iar Ungaria a învins cu 89—88 
(44—47) Austria.

HALTERE • Campionatele u- 
nlonaie s-au încheiat la Novo
sibirsk cu întrecerile de la cate
goria supergrea, victoria re
venind lui Sultan Rahmanov, care 
a totalizat la cele două stiluri 
440 kg. Pe locurile următoare 
s-au clasat Aslambek Enaldiev 
— 435 kg și Leon Kaplun — 
410 kg. • La Camaguey, cuba
nezul Daniel Nunez (categ. 60 
kg) a stabilit un nou record 
mondial la stilul „smuls", cu 
134,500 kg. Vechiul record 134 kg 
îl aparținea sovieticului Viktor 
Maz in.

PENTATLON MODERN « Pro
ba de călărie din concursul de 
la Budapesta a revenit polonezu
lui Bajan — 1100 p. Dumitru 
Spîrlea a înregistrat 1060 p.

POLO 9 In prima zi a turneu
lui de la Tbilisi, selecționata 
României a terminat la egalita
te : 10—10 cu reprezentativa Cu
bei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
R.S.S. Gruzină 14—6 ; R.F. Ger
mania — Italia 9—7.

SCRIMA • Tradiționalul tur
neu feminin de floretă de la 
Como, dotat cu „Trofeul Espe- 
rla" a fost cîștlgat de vest-ger- 
mana Cornelia Hanlsch. Pe locu
rile următoare s-au clasat Do
rina Vaccaronl (Italia), Valentina 
Sidorova (U.R.S.S.) și Brigitte 
Gaudin (Franța).

ȘAH • După două runde, ta 
turneul de la Amsterdam conduc 
marii maeștri Vlastimil Hort (Ce
hoslovacia) șl Jan Tlmman (O- 
landa) cu cîte 2 p. In runda a 
2-a, campionul mondial Anatoli 
Karpov l-a învins pe Liubojevlcl. 
Hort pe Donner, Tlmman pe 
Ree, Smislov a cîștlgat la Lajos 
Portisch, iar partidele Miles — 
Kavalek șl Polugaevski — Lan- 
geweg s-au terminat remiză.

TENIS • Turneul de la Flo
rența a fost cîștigat de argenti
nianul Jose Luis Clerc. In finală 
6—1, 6—2 cu mexicanul Raul Ra
mirez. In finală la dublu. Ra
mirez — Slozil au întrecut cu 
6—3, 3—6, 6—8 pe Panatta, Ber
tolucci. • Americanul Brian Tea
cher a terminat învingător la 
Tokio, ta finală dispuntad cu 2—6, 
6—1, 7—6 de BIR Scanlon. • La 
Hamburg, ta finala Campionate
lor Internaționale ale R. F. Ger
mania, australianul Peter Mc
Namara l-a tavtas cu 7—5. 6—1,
4—8, 6—4 pe americanul Jimmy 
Connors.

rie a cîștlgat 200 m cu 20,42. 
Alte rezultate : 800 m : Lemas- 
non (Kenya) 1:47,3 ; prăjină : 
Volz 5,51 m ; ciocan : Olsen
(Norvegia) 72,10 m ; e milă : 
Scott 3:55,2 ; înălțime : Peacock 
2,23 m ; lungime : McRae 8,32 m.
• Campionul olimpic ta proba 

de 1 500 m, Sebastian Coe, și-a 
făcut reintrarea cîștlgînd la 
Cleckeaton (Anglia), pe Dloaie. 
800 m, cu 1:46,5.
• Concursul de maraton de 

la Yonkers (New York) a reve
nit, pentru a treia oară, ameri
canului Peter Squires — 2.24:10.0. 
La feminin, prima s-a clasat 
Jane Arenz (S.U.A.), cu timpul 
de 2.52:37,0.

ȘTIRI, REZULTATE

O La Flensburg (R.F.G.) s-au 
tatîlnit echipele Angliei șl R.F. 
Germania, cu aceleași formații 
care au evoluat ta finala C.M. 
din 1966. Partida s-a inchelat la 
egalitate : 2—2 (0—0). Au înscris 
pentru englezi Bobby Charlton șl 
Bobby Moore, respectiv Beken- 
bauer și Overath.

• Internaționalul Italian Paolo 
Rossi, suspendat în 1980 pentru 
doi ani din activitatea competi- 
țională datorită implicării sale ta 
afacerea parlurilor clandestine, a 
mai primit o lună suspendare, 
pentru proferări de cuvinte ofen
satoare la adresa responsabililor 
comisiei de disciplină a federației 
italiene. Paolo Rossl va putea 
reintra ta activitatea sportivă ta 
mal 1982. In iarna aceasta, Rossi 
fusese achiziționat de clubul Ju
ventus Torino.

• La Sydney, ta preliminariile 
C.M. : Noua Zeelandă — Austra
lia 2—0 (1—0). în clasamentul 
grupei 1 a zonei Asia — Ocea
nia conduce Noua Zeelandă, cu 
8 p din 5 jocuri.

• La Montevideo, în „Cupa Ll- 
bertadores", Bella Vista (Uru
guay) — Portuguesa (Vene”«“1a)
4—0 (1—0).
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