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ZIAR AL CONSILIULUI NAflONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

J
DIVIZIA „A" DE FOTBAL

LIDERUL, DOAR DOUĂ PUNCTE AVANS!
• Steaua obține singura victorie in deplasare • Două puncte mari in dreptul lui 
F.C. Olt • In zona retrogradării, A.S.A. Tg. Mure; și Progresul-Vulcan au obținut 

succese categorice • In etapa viitoare, atractivele meciuri inter-bucurețtene

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C. Olt Mii Sportul studențesc 1-0 (0-0) 1. Univ. Craiova 29 18 3 8 54-25 39
S. C. Bacău — F.C. Baia Mare 2-0 (0-0) 2. Dinamo 29 16 5 8 47-27 37
F.C.M. Brașov — Steaua 0-1 (0-0) 3. F.C. Argeș 29 15 3 11 44-32 33
Jiul - „U“ Cluj-Napoca 3-0 (0-0) 4. Steaua 29 12 7 10 44-37 31
Chimia Rm. Vilcea — F.C.M. Galați 3-1 (2-0) 5. S.C Bacău 29 13 5 11 39-36 31
A.S.A. Tg. Mure; — Politehnica iași 5-1 (2-0) 6. F.C.M. Brașov 29 13 5 11 31-30 31
Progresul-Vulcan — „Poli" Timișoara 3-0 (2-0) 7, „U« Cluj-Napoca 29 13 4 12 39-44 30
Corvinul Hunedoara1 — Univ. Craiova 4-3 (4-1) 8. „Poli* Timișoara 29 13 4 12 29-35 30
Dinamo F.C. Argeș 2-1 (0-D 9. Corvinul Huned. 29 13 3 13 51-41 29

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 6 iunie) 10.
11.

Chimia Rm. V. 
Sportul stud.

29
29

13
13

3
2

13
14

42-49
38-33

29
28

„Poli" Timișoara — Jiul Petroșani (0-3) 12. Jiul Petroșani 29 13 2 14 37-34 28
Univ. Craiova — F.C.M. Brașov (0-D 13. F.C. Olt 29 11 6 12 33-37 28
Chimia Km. Vilcea - Corvinul Hunedoara (1-0) 14. A.S.A. Tg. Mureș 29 12 4 13 45-51 28
S.C. Bacău - Politehnica lași (0-0) 15. Progresul-Vulcan 29 11 5 13 37-47 27
„U" Cluj-Napoca F.C. Argeș (0-2) 16. Politehnica lași 29 10 6 (3 38-42 26
Progresul-Vulcan - Steaua (1-0) 17. F.C. Baia Mare 29 8 5 16 27-46 21
F.C.M. Galați F.C. Olt (2—4) 18. F.C.M. Galați 29 6 4 19 31-60 16
Dinamo București — Sportul studențesc (3-0)
F.C. Baia Mare - A.S.A Tg. Mureș (0-2) Citiți cronicile in pag. 2-—3

Băluță, scăpat de sub supravegherea lui Mărginean, inițiază un 
■nou atac Foto : Dragoș NEAGU

GOLGETERII
© 18 goluri : Radu II (6 din

11 m) © 16 goluri : Tcvi • 14 
goluri : M. Sandu, Cîmpeanu 
II, Fanici (2 din 11 m) • 13 
goluri : Nedelcu, Câmătaru,

Giuchici (1 din 11 m) • 12 
goluri : Gîngu • 11 goliri :
Petcu, Bălăci (6 din 11 m) • 
10 goluri : Augustin © 9 go
luri : Crișan, Văctuș.

Dc aii. pc stadionul „23 August" din Mangalia

TURNEUL FINAL AL „CUPEI ROMÂNIEI" EA OINĂ
Oină iși are unul din eveni

mentele bine structurate orga
nizatoric și ca dată și loc de 
desfășurare care, de vreo 15 
ani, au rămas neschimbate : ne 
gîndim la turneul final al „Cu
pei României", programat tot
deauna în ultimele zile ale 
primăverii calendaristice, și găz
duit de umil și același oraș 
primitor : Mangalia.

Miine, de la ora 9, pe sta
dionul ,,23 August" — parcelat 
in trei terenuri de oină — se 
dă startul in ediția din acest 
an. evenimentul fiind așteptat, 
mai ales de sportivi, cu nerăb
darea firească celor ce s-au 
pregătit să dovedească aseme
nea cunoștințe, incit să aspire 
la ocuparea primului loc. Spre 
deosebire de anii trecuți, la 
actualul turneu final iau parte 
10 echipe (cu două mai mult), 
fapt care reflectă mai bine 
atît echilibrul de forțe, cit și 
amploarea luată de sportul 
nostru național. Șl. ca o con
firmare a ceea ce preconiza, 
recent, conducerea Federației 
de oină, a crescut și numărul 
formațiilor sătești prezente la 
turneul final, fapt îmbucurător 
și încurajator.

Timp de 3 zile vom asista, 
deci, la partide atractive, du
minică la ora prînzului fiind 
cunoscută noua cîștigătoare a 
„Cupei României", ca și echi
pa ce va intra în posesia „Cu
pei Callatis", aceasta din ur-

mă fiind oferită de C.J.E.F.S. 
Constanța, devenită și ea tra
dițională. Iată formațiile cali
ficate pentru turneul final al 
„Cupei României" : Dinamo
București, Avintul Broscăuți 
(Botoșani), Avintul Frasin (Su
ceava), Laminorul Roman, 
Metalul Tîrgoviște, Avintul 
Curcani (Teleorman), Combina
tul poligrafic București, Con
structorul Cluj-Napoca, Viață 
Nouă Olteni (Teleorman). Re
colta Boureni (Dolj). (L Gv.).

Un nou succes românesc Io C E. de popice Juniori

NINETA BADEA Șl OLGA PSIHAS, 
CAMPIOANE EUROPENE LA PERECHI!

Maria Zsizsik și Ibolya Mathe-medalie de argint

NINETA BADEA OLGA PSIHAS
VIENA, 27 (prin telefon). In 

cea de-a doua probă a Cam
pionatelor europene de popice 
la juniori — cea de perechi — 
care se desfășoară în capitala 
austriacă s-au obținut noi și 
frumoase succese românești. 
Din nou, feteile noastre au fost 
la înălțime, au dominat cu au
toritate concursul de perechi, 
obținind primele două locuri. 
Campioane ale continentului 
au devenit Nineta Badea și Ol
ga Psihas, care au fost de de
parte cele mai bune jucătoare 
ale probei. Nineta Badea (face 
parte din clubul sportiv Vo
ința București) a reușit 453 p, 
iar colega ei, Olga Psihas (din 
asociația sportivă Voința' Ora
dea), a punctat 438 și cu to
talul de 889 au ciștigat meda
lia de aur, depășind cu nu mai

puțin de 54 p cuplul de pe lo
cul secund, alcătuit spre satis
facția delegației române pre
zentă la C.E.. tot din jucătoare
le noastre — Maria Zsizsik și 
Ibolya Mathe, care au realizat 
835 p. După victoria din pri
ma probă a „europenelor", cea 
pe echipe, sportivele noastre 
au confirmat din nou înalta 
lor valoare tehnică, dominînd 
și în cea de-a doua întrecere 
competiția continentală. motiv 
pentru care le adresăm calde 
felicitări și le urăm succes în 
continuare. în proba individua
lă. care se va disputa vineri.

Băieții noștri, din păcate, 
n-au reușit să se impună la 
această probă, nici una din
tre perechi neobținînd medalie.

(Continuare in pag a 4-a)

*• Moderna construcție de lingă podul Grant va găzdui, pentru început, antrena
mentele selecționatelor noastre studențești • Primele întreceri în sală : turnee
le finale ale „Daciadei" ® Competitorii J.M.U. vor avea la dispoziție o bază spor
tivă ultramodernă • Activitate intensă pentru încheierea lucrărilor și la sălile 

Construcția, Politehnica și Progresul
La doi pași de impresionanta 

arteră aeriană care va lega ca
lea Griviței de șoseaua Giu- 
lești (înlocuind vechiul pod 
Grant), mîinile harnice ale con
structorilor trustului Carpați au 
ridicat o modernă sală de 
sport — a clubului sportiv Ra

pid. Spațioasă, aerisită, dotată 
cu aparatură electronică de 
strictă actualitate. SALA RA
PID (așa va sta scris deasupra 
intrării) va fi inaugurată cu 
prilejul turneelor finale de bas
chet (seniori și senica e) din 
cadrul „Daciadei" (10—14 iu

Aspect exterior al modernei săli a clubului-sportiv Rapid
Foto: I. MIHÂICA

nie). iar in luna iulie va fi una 
dintre gazdele întrecerilor Uni
versiadei. Alături de Palatul 
sporturilor și culturii (care va 
asigura desfășurarea turneelor 
finale), de sălile Construcția, 
Politehnica și Progresul, sala 
clubului sportiv Rapid va oferi 
condiții foarte bune de dispu
tare a pasionantelor meciuri 
dintre cei mai valoroși stu- 
denți baschetbaliști din lume. 
Alături, sub tribuna a Il-a a 
stadionului, vechea sală Giu- 
lești (renovată) va primi pe 
aceiași sportivi, dar pentru an
trenamente.

în ce stadiu se află lucrările 
la sala Rapid ? Răspunsul ni 
l-a dat ing. Dumitru Tudor, șe
ful șantierului : „Se muncește 
in schimburi, in ritm alert, dar 
și cu grijă. Pentru noi va fi o 
tnindrie atunci cind partici- 
panții la Universiadă vor apre
cia condițiile de joc, deoarece 
vom ști că la realizarea aces
tora a contribuit și munea 
noastră, a muncitorilor cons
tructori. dintre care cei mal 
harnici au fost zidarii Niculae

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „DACIADA"
Premierea județelor distinse în etapa de iarnă

In programul manifestărilor prilejuite 
de organizarea finalelor pe țară ale „Da
ciadei", un loc de seamă îl ocupă simpo
zionul național consacrat organizării, des
fășurării, valorii și perspectivelor marii 
competiții sportive — născută din înaltul 
gînd patriotic și din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Simpozionul național „Daciada" a fost 
inaugurat ieri. în Capitală. în prezența 
conducerii Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, a reprezentanți
lor organizațiilor centrale cu atribuții în 
mișcarea sportivă, a unui mare număr de 
activiști sportivi din toate județele țării, 
delegați ai federațiilor, cluburilor și aso
ciațiilor sportive, cadre universitare, pro

fesori de educație fizică, antrenori, cerce
tători, medici, psihologi etc.

Constituindu-se intr-un larg schimb de 
experiență, simpozionul a ocazionat în șe
dința plenară de ieri, ținută in aula Fa
cultății de drept, prezentarea unor inte
resante și valoroase comunicări de către 
tovarășii : general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Marin Iliescu, din partea Mi
nisterului Educației și Invățămintului, 
Septimiu Todea. din partea C. C. al 
U.T.C., Lucian Dumitrescu, din partea 
C.N.O.P., dr. loan Drăgan. în numele Mi
nisterului Sănătății, Nicolae Dragason și 
Emil Ghibu. secretari ai C.N.E.F.S.

La încheierea ședinței in plen a avut 
loc premierea județelor distinse cu prile
jul finalelor ediției de iarnă a „Daciadei". 
în clasamentul general, au fost premiate 
la Sportul de masă: 1. BRAȘOV, 2. Alba, 
3. Arad, 4. Prahova. 5. Suceava și 6 Dolj 1 
la sportul de performanță (seniori) : L 
BRAȘOV, 2. municipiul București, 3. Pra
hova, 4. Harghita. 5. Argeș. 6. Sibiu ; (ju
niori) : 1. BRAȘOV. 2. Harghita, 3. Pra
hova, 4. municipiul București, 5. Suceava, 
6. Hunedoara.

Lucrările simpozionului continuă astăzi 
cu prezentarea comunicărilor în cadrul ce
lor 5 secțiuni (în sălile I.E.F.S.).



La baza sportivă „Timpuri noi"

TINEREȚE PE ARENELE „DACIADEI", CINTEC ȘI JOC
PE SCENA „CINTARII

• Iubitorii de mișcare in aer 
liber și de sport de la cunos
cuta întreprindere bucureștea- 
nă „Timpuri noi“ s-au reîntil- 
nit duminică pe terenurile 
splendidei baze din Calea Du- 
dești. gătită-n straie de sărbă
toare O reîntîlnire plăcută 
plină de voie bună, tinerească 
— chiar dacă o parte_ dintre 
cei prezenți au în urmă multi 
ani petrecuti în atelierele uzi-

nei, la forje ori la strunguri, 
in dogoarea cuptoarelor sau la 
pupitrele macaralelor.

Duminică, oamenii de la 
„Timpuri noi", chemați de mo
bilizatorul 
dei". au 
petreacă 
tindere 
sportive, 
fostul maistru Savin Bușcă — 
acum pensionar, dar angajat

generic al „Dac:a- 
venit să facă sport, să 
citeva ceasuri de des- 
Iar consiliul asociației 

avînd in frunte pe

Însemnări de la concursul atletic de primăvară

0 BUNĂ ȘTAFETA FEMININA DE 4x400 m
pentru Întrecerile universiadei

• CONCURSUL DE PRIMĂ
VARĂ al atleților seniori a 
prilejuit retragerea din activi
tatea 
lentei __
Ileana Silai, atletă cu o prodi
gioasă carieră sportivă, în care 
figurează o medalie olimpică 
de argint la 800 m, un titlu 
continental, în sală, la 1 500 m, 
alte trofee obținute în mari 
competiții, numeroase recorduri 
naționale și titluri de campi
oană în prezent Ileana Silai 
este profesoară la C.S.Ș.A. din 
Cluj-Napoca • LA DEBUTUL 
său pe distanța de 10 000 m, 
tînărul alergător Gyorgy Mar
ko (Steaua) a avut o evoluție 
remarcabilă, impunindu-se net 
în fața tuturor specialiștilor 
probei (a lipsit doar Hie Flo- 
roiu, suferind), el realizînd un 
rezultat promițător — sub 29 
de minute. într-o companie 
mai puternică și, evident, cu 
mai mult curaj, Marko ar pu
tea ajunge un alergător redu
tabil pe această distanță • 
DRAGOȘ MIHALI, din Baia 
Mare, de la C.S.M., este un 
atlet pe care bilanțul național 
din 1980 nici n.u-1 înregistrează 
în proba de 5000 m (al 44-lea 
alergător, avînd 
14:55,2). Și iată-1 . 
duminică. în cursa de 5000 m, 
curajos, dîrz, bătăios. Cu 2 tu
ruri înainte de final, cînd fa- 
voriții se tot invitau să ducă 
trena a trecut în fată... Mihali ! 
Timpul realizat de el (14:23,0) 
este o certă dovadă că ne a- 
flăm în fața unui 
reale posibilități. De el depin
de, în primul rînd, să și le 
valorifice ! • PROBELE SE- 
MIFONDULUI încep să... ardă, 
rezultatele nedepășind, la bă
ieți un anume plafon de me
diocritate. După părerea noas
tră, o explicație a acestor cifre 
rezidă și în_ tactica de cursă 
adoptată de fruntașii curselor 
de 800 m și 1500 m care, mul
țumiți doar să obțină victoria, 
aplică de fiecare dată strata
gema așteptării, ei atacînd doar 
în finalul curselor, ceea ce, de
sigur, nu poate conduce la per
formante ridicate. Este cazul, 
printre alții, al tânărului Lasz- 
lo Darvaș, care, duminică, la 
800 m. la primul tur era pen
ultimul dintre concurent!. Pe 
partea a doua a cursei el a 
fortat, a și cîștigat, dealtfel, 
dar timpul său (1:50,41) 
poate mulțumi. La fel și 
colae Onescu și încă multi 
ții. Trebuie schimbat ceva 
maniera de abordare a curse, 
lor pentru a se putea spera în 
rezultate, evident, mai bune și 
tn victorii internaționale ! •
ADRIAN PROTEASA, la sări
tura în înălțime, a fost foarte 
aproape de un nou record na
țional in încercarea a doua la

competițională a exce- 
noastre semifondiste

timpul de 
pe Mihali.

tînăr cu

nu 
Ni- 
al
in

PENTRU UN LOC II

2,28 m „M-am simțit foarte 
bine, sint bine pregătit și cred 
că voi îmbunătăți recordul, cit 
de curînd ! — ne-a spus el. ® 
GHEORGHE LINA a reintrat 
Ia săritura în lungime, după 
o pauză de cîteva luni, impu
să de un accident, Pe curînd 
este anunțată și reintrarea lui 
Sorin Matei, la înălțime • CT' 
51,78 ȘI 52,00 PE 400 M, Ma
ria Samungi și, respectiv, Nicu- 
lina Lazarciuc și-au realizat 
recordurile personale (crono
metraj electric), ca și Corina 
Gârbea la suliță • Pentru U 
niversiadă se profilează o șta
fetă puternică de 4X400 m, cu 
Lazarciuc. Tăriță, Korodi, Ma
nea, Lia și Matei. • FES
TIVITĂȚILE DE PREMIERE, 
de după probe, au început să-și 
piardă din caracterul sportiv, 
devenind, în ultima vreme, o 
adevărată... paradă a modei, 
căci, mai ales. atletele, urcă pe 
podiumul de onoare nu în e- 
chipament sportiv, ci în costu
me de stradă. Și nu este 
deloc frumos ! Și nici sportiv. . 
• UNIVERSIADA VA ÎNSEM
NA un greu examen nu numai 
pentru atleți, ci și, cel puțin 
în egală măsură, pentru arbi
tri. Iată de ce, credem, că tre
buie bine folosit prilejul fie
cărui concurs pentru rodarea 
acestora, pentru activizarea lor 
la nivelul de pretenții al celei 
mai importante competiții atle
tice organizate vreodată in 
tara noastră I

Romeo V1LARA

' cu entuziasmul de totdeauna în 
organizarea timpului liber a: 
muncitorilor pe baza din Du- 
dești — a asigurat un program 
pentru toate preferințele. Des
chiderea s-a făcut printr-un 
cros de masă, o alergare pe 
alei, în aerul ozooat și-nmi- 
resmat de florile salcâmilor. 
Apoi, au început întrecerile — 
un fel de finale ale campiona
tului asociației, între secții și 
ateliere : la minifotbal secția 
turnătorie a întîlndt echipa de 
Ia prelucrări mecanice, pe care 
a învins-o cu 2—1; la volei, re
prezentativa de juniori a jucat 
în compania unei selecționate 
a grupului școlar și cei ce re
prezentau uzina s-au dovedit 
mai buni ; la box... „Am făcut 
o demonstrație, de fapt — Ție 
spunea tehnicianul Marin Cris- 

antrenorul secței — cu 
Georgică 

Costel și 
se bucu- 
din par- 
și antre-

tea, 
Valeria Hudușan, cu 
Ungureanu, cu frații 
Aurel Rarinca. Băieții 
ră de multă prețuire 
tea muncitorilor". Ca . 
norul lor, adăugăm noi : dimi
neața Ia datorie, printre tehni
cienii cei mai buni, după-a- 
miaza cu sportivii, la antrena
mente, și-i rămîne vreme și 
pentru... grădina de zarzavat a 
întreprinderii, priceput și acolo.

Pentru iubitorii de șah a fost 
organizat un simultan susținui 
de maestrul Sergiu Grunberg, 
care a găsit in forjorii Gheor- 
ghe Dumitrescu și Victor Rut- 
că, în turnătorul Gheorghe 
Gheorghc adversari destul de 
puternici. Pentru cei care iu
besc tenisul de masă aiu fost 
montate mese în aer liber, la 
umbra coroanelor de tei. iar 
popicarii au avut Ia dispoziție 
toată ziua modemele piste ale 
bazei. Am urmărit și un „nu
măr" de mare atracție, regizat 
de prof. Eugen Enciu : între
ceri de înot, care au deschis 
sezonul la bazinul cu o duzină 
de culoare. Și, după încheie
rea \ întîlnirilor oficiale, pe toa
te terenurile au început miu- 
tele 
prin 
tului 
avut loc un frumos spectacol, 
pe scena bazei, susținut de for- I 
mafiile artistice ale întreprin-. I 
derii, participante la festivalul 
national „Cântarea României".

la fotbal. După-amiază, 
grija comitetului slndica- 
și a organizației U.T.C. a

Viorel TONCEANU

PARTICIPARE NUMEROASĂ Șl VALOROASĂ 
RALIUL DUNĂRII DACIA"LA //

La sediul Federației române de 
automobilism și karting a avut 
loc o conferință de presă dedi
cată „Raliului Dunării-Dacia“ — 
ediția a 16-a — ce se vă desfășura 
în țara noastră între 11—13 iu
nie.

„Raliul Dunării-Dacia“. spunea 
ing. Victor Mateevici, președin
tele F.R.A.K., este o competiție 
internațională care se bucură de 
un frumos renume, dovadă fiind 
faptul că el este socotit de mai 
mulți ani etapă în Campionatul 
Europei de raliuri. Nu este lip
sit de interes să arătăm că la 
raliul nostru au luat parte, de-a 
lungul anilor, o serie de piloți si 
navigatori de notorietate inter
națională ca î Walter Rfîliri 
(R.F.G.), campionul Europei în 
1974 și campion mondial în 1930, 
Franz Wittman (Austria), vice- 
campion euroDean în 1978, Paoli 
Taivonen (Finlanda), Sandro Mu- 
nari (Italia) — campion european 
în 1974, Ilia Ciubricov (Bulga
ria) — campion ^balcanic, Attila 
Ferjancz (Ungaria) ș-a. Cea de 
a 16-a ediție a „Raliului Dunării- 
Dacia“ va figura in acest an și

halca.-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI.»

Apreciatul compozitor Horia 
Moculescu este totodată un admi
rator pasionat al jocului de fot
bal. Iată pronosticurile sale pen
tru atractivul concurs Pronosport 
de duminică, 31 mal 1981 :

I F.C.M. Brăila — F.C. C-ța X 
n Tractorul — Rapid 1
m Olimpia — F.C. Bihor 1 

IV Min. Anina — Met. Cu gir 1,X 
” ~ ~ ----- -- 1,X

1 
1 

X 
1»X,2 

X 
X,2 

1 
X,2 

„ ___ ______________ TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

MAI 1981 
Extragerea I : 18 8 10 6 14 
Extragerea a II-a : 20 41 

4 30 33
FOND TOTAL DE CÎȘTI-

V Min. M.N. — U.T.A.
VI Atalanta — Bari 

Vn Catania — Lecce 
vm Foggia — Genoa
IX Milan — Lazio 

X Monza — Varese
XI Pisa — Spal

XII Sampdoria — Palermo
XIII Taranto — Pescara 
NUMERELE EXTRASE LA

27

17
28

GURI : 1.291.024 lei din care 
312.571 lei report la cat. 1.
ClȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 17 MAI 1981
FAZA I : Categoria 1 : 1 va

riantă 25% — Autoturism Da
cia 1300 sau la- alegere Skoda 
120—L și diferența în obiecte 
existente în magazinele comer
ciale ; categoria 2 : 1 variantă 
100% a 27.641 lei sau la alege
re o excursie de 2 locuri în 
URSS sau R.D. Germană și 
diferența în numerar și 9 va
riante 25% a 6.910 lei; catego
ria 3 : 25,75 a 3.104 lei; catego
ria 4 : 144,00 a 555 lei; cate
goria 5 : 270,75 a 295 lei; cate
goria 6 : 9773,50 a 40 lei.

FAZA a II-a : Categoria B: 
17.50 variante a 8.848 lei; cate
goria C : 83,75 a 1.849 lei; ca
tegoria D : 4.344,00 a 60 lei.

I
I
I
I
I
I
I■
I
I
I
I

I
I
I

Inimaginabilă, realmente, desfășurarea 
meciului „cap de afiș" al etapei, dintre 
Dinamo și F.C. Argeș, meci care se juca 
pentru un loc in Europa, în competițiile 
continentului, la toamnă.

3 (trei) lovituri de teatru au „înghițit1 
spectatorii și telespectatorii acestui 
care va stărui, nu ne îndoim, multi 
în memoria noastră. Socul nr. 1 : un 
copilăresc primit de Speriatu care 
la o centrare aparent nevinovată, 
iectoria balonului expediat cu efect, cu 
ristul exterior. 11 păcălește pe portarul 
dinamovist, care alunecă si nu poate 
reveni în poartă, neputînd opri o minge 
pe care în mod normal ar fi prins-o cu 
o singură mină... Gol „de blestem" pen
tru unii, gol de mare noroc pentru cei
lalți. Descumpănită un timp, echipa di- 
namovistă își revine însă, apoi presează, 
presează și iar presează, mai ales după 
introducerea lui Multescu în teren, jucă
tor cerebral care deschide și creează toate 
culoarele de atac ale gazdelor. In echipa 
oaspeților în schimb, un fotbalist înalt

.«■

joc 
ani 
gol 
iese 
tra-

de „un metru si ceva", fantast 
jean Băluță. joacă uimitor pe to 
de la postul de extremă stingă 
cel de fundaș dreapta. In pofi< 
nării teritoriale dinamoviste. 
„curge" aparent spre o victorii 
al hazardului — piteșteană. Șoci 
cînd nimeni nu se mai aștept 
Georgescu are o acțiune cu adei 
aur" (nu degeaba a fost eh cîndv 
de aur a Europei), pătrunde fre 
petuos și trage, din fuleu, fări 
pendulare, la colț. Ariciu. exei 
restul partidei, nu are reacție 
și... 1—1. Șocul nr. 3 : ce n-au 
— prin fotbal — echipele în to 
(victoria) hotărăște într-o fractiui 
cundă arbitrul Dan Ologeanu. I 
tează un penalty la o fază la 
orice putea f£ vorba numai d« 
țiune nu ! 
Steaua — 
constăntean 
în materie 
scuze constănțeanului. Ologeanu

După meciul d< 
„U“ am crezut că 
Ispas a întrecut u> 
de incorectitudine.

VICTORIE CU CONCURSUL... ARBITRULUI
Avidă de puncte, pentru a se 

menține ta plasa liderului, șl cu 
avantajul terenului de partea ei, 
Dinamo a „rupt" prima perioadă 
de tatonare a forțelor șl slăbiciu
nilor partenerei, dornică, la rin- 
du-1, să se mențină ta cursa 
pentru Cupa U.E.F.A. Dar, ta 
tentativa lor de a străpunge de
fensiva lui F. C. Argeș, gazdele 
s-au izbit de marcajul sever, om 
la om, practicat de piteșteni (in 
prima repriză), precum șl de 
propriile slăbiciuni, mad evidente 
— ta condițiile superiorității te
ritoriale — la mijlocul echipei, 
care construia anevoie pentru li
nia I; carențe suplinite, ta par
te, prin pasa directă (de la 
Dinu spre vlrfuri) șl prin „ur
cările" Iul Mărginean pe culoa
rul lui Țălnar cu care Încerca 
să combine și să învăluie. Fra
gila aripă a dinamoviștlloT era 
fașă ținta atacurilor neregula- 
mentare ale lui Bărbulescu, ad
versarul direct, șl al coechipie
rilor acestuia, sub privirile în
găduitoare ale arbitrului Ologea
nu, zgîrcit — ta defavoarea Jo
cului, al fotbalului — ta a scoa
te cartonașul galben, în min. 21,

Mărginean șl Țălnar tot reușesc 
un „schimb" în apropierea ca
reului mic, de unde ultimul va 
risipi ocazia ce 1 se oferă, șu
tind puternic, dar și imprecis. 
Oaspeții nu se văd deloc ta atac 
și, în min. 27, la un nou raid 
dinamovist, Dragnea, servit cu o 
centrare perfectă de Stredie șl 
scăpat de sub supravegherea lui 
Chiveseu, reia cu capul, de la 
cca. 6—1 m, frontal, te... „trans
versală". Ocazii mari, ratate cu 
seninătate, ca și aceea a oaspe
ților. din min. 32, cînd Băluță 
a trimis și el imprecis, cu ca
pul, deși se afla în poziție fa
vorabilă de a înscrie. Șl, cînd 
prima parte a jocului era pe 
sfîrșite, s-a produs, in mod cu 
totul neașteptat, deschiderea sco
rului : BĂLUȚĂ a intenționat 
să centreze, de la cca. 35 m, la
teral stingă, mingea, lovită cu 
ristul exterior a prins efect, de- 
pășindu-1 pe Speriatu (care, ie
șind la balon, a alunecat precum 
Shilton, pe Wembley) și oprin- 
du-se ta plasă, ta colțul lung. ..

.. .Gol împotriva cursului Jo
cului, dar tascritadu-se pe. . . ta
belă, ce se constituie tatr-un

Stadion C 
motiv 15 00C 
din penalty) 

DINAMO: 
Dinu 8, Str 
gescu 7, loi

FC._ ARGE
Ignat 6, CI 
Băluță 8.

A arbitrat 
(Mediaș), a 

Cartonașe 
Trofeul Pc

handicap p 
dinamovist 
țlonase ca 
glat. Motiv 
îl introdus- 

v D. Zamfir) 
trimite tn 
pe Mulțesc 
meserie. îr 
pune,- din.
bună, în ca 
GESCU, ca 
cin ieșit, 1 
lateral stîn 
țul lung : 
țumesc acu 
tn care coi 
said (nu <

INTRE PLUS

ca etapă ta Campionatul 
nlc, în „Cupa Păcii șl Prieteniei" 
(n.n. o competiție rezervată spor
tivilor din țările socialiste) șt 
campionatul de raliuri al țării 
noastre".

Raliul, competiție internaționa
lă de prestigiu, se va desfășura 
pe teritoriul județelor Hunedoara 
(fa cea mai mare parte) și Alba, 
pe un traseu de 1054 km, avind 
43 de controale orare și 36 probe 
speciale. Plecarea șl sosirea vor 
avea loc la Deva.

Pînă ta prezent, pe adresa or
ganizatorilor — F.R.A.K., Consi
liul Popular județean Hunedoara. 
Centrala industrială de autotu
risme. Centrala de transporturi 
auto și Combinatul siderurgic Hu
nedoara — au sosit numeroase 
înscrieri (ele continuă si ta a- 
ceastă săptâmtaă) de la piloți de 
valoare din Austria, Bulgaria, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia. 
Ungaria, R, F. Germania, Ralia. 
Turcia Suedia, Iugoslavia tatre 
care amintim de Attila Ferjancz 
(Ungaria). Erhard Breltenbach, 
Dieter Helm (R. F. Germania) 

Ferri Osterer (Austria), Franz 
Wittman (Austria) — Câștigătorul 
„Raliului Dunării-Dacia" ta 1978. 
Ilia Ciubricov (Bulgaria) ș.a. Din
tre pilotlt români sînt de amintit : 
I,. Balînt, Gh. Urdea, M. nioaia, 
Șt. Vasile. O. Scobai sa.

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

HUNEDOARA, 27 (prin te
lefon).

CorvLmil a începui debordant, 
Andone și Klein anunțînd pofta 
de șut a elevilor lui Lucescu 
Vlad șl, tn minutul 7, după ce 
Ștefănescu * evitat golul de 
două ori consecutiv, de pe linia 
porții, n-a mal putut s-o facă 
și tn fața Iui NTCȘA, care . a 
deschis scorul : 1—0. In minutul 
următor, Ghi.țâ (una din surpri
zele plăcute ale echipei hunedo- 
rene) trimite jos, la colț, dar 
Lung respinge în corner. In mln. 
14, în urma unei lovituri Indi
recte executată de Ticleanu, DO- 
NOSE plonjează spectaculos 
marginea careului de 16 m, plu
tind paralel cu solul, și înscrie 
la semlînălțlme : 1—1. 7 minu
te mai ttrziu este rîndul gazde
lor să beneficieze de o lovitură 
lifberă indirectă, tot de la a.pro-

la

Șl MINUS...
xlmativ 38 m, lateral. Execută 
Kleln pînă la Ghiță, acesta re
trimite cu capul balonul spre 
buturile Iul Lung, șl DUMITRA- 
CHE, care se afla chiar lingă 
bară, trimite mingea In gol: 2—1. 
La faza aceasta, cralovenil au 
acuzat ofsaid la Dumltrache, dar 
tușierul Taar n-a semnalizat ni
mic, deși noi credem că era 
cazul. De aci insă șl ptoă la 
4—1, scor cu care s-a încheiat 
prima repriză (au mai înscris, In 
min. 28, NICȘA și în min. 32 
GHIȚĂ, ambii cu lovituri de 
cap, goluri foarte spectaculoase), 
este o mare distanță, pe care li
derul nu o mai poate explica sau 
„arunca" în spatele arbitrilor ca
re, în general, au avut un meci 
dificil.

La reluare, jucătorii hunedo- 
reni par, evident, satisfăcuți de 
rezultat șl, după o primă peri
oadă ta care s-au mulțumit doar

COR

Stadion < 
motiv 15 00C 
GHIȚA (mir 
MATARU (j 
11-1.

CORVINUI 
— Dumitriu 
Dumi troche

UNIV. CR 
fânescu 7, 
Cămătarii 7,

A arbitrai 
Ada-m (Cluj-

Trofeul Pe

să-și delect 
sături" de 
mul. adueti 
lozitate a 
naiului. P< 
jucătorii c 
in atac în 
nu mai re 
pul în ultl: 
82 : Cămătr 
CÎRȚU, uit

DOUA PUNCTE, IN 10 OAMENI...
BRAȘOV, 27 (prin telefon)

Steaua are 
și-și creează 
de gol, dar 
ducanu, din 
respinse cu_________ ______
In replică, gazdele dau și ele e- 
moțU lui lordache la șutul lui 
ștefan din min. 12. Trei minute 
mai ttrziu este rîndul lui Bența 
să irosească o ocazie de a des
chide scorul, pentru ca ta min. 
20 să se consume faza cea mai 
aproape de gol a primei repri
ze : M. Răducanu a șutat puter
nic de la distanță, Popa a res
pins ta fața Iul Bolba șl Ad. 
Ionescu, dar nici unul dintre el 
nu a reușit să introducă balonul 
ta plasă, tacurctndu-ee reciproc. 
După pauză, gazdele devin ceva 
mal agresive ta atac. Dar cel 
care înscriu stat Jucătorii de la

un început mai bun 
două bune situații 

suturile lui M. Ră- 
mtn. 6 șl 7, sînt 

dificultate de Popa.

Steaua, tn min. 55, arbitrul sanc
ționează o deposedare corectă la 
marginea careului de 16 m cu 
o lovitură liberă directă. M. 
Răducanu se pregătește să execu
te, dar STOICA l-o la înainte 
șl trimite balonul la vinclu 1 La 
numai 2 minute, F.C.M. are e 
mare ocazie de egalare, dar șu
tului, fără speranțe pentru Ior- 
dache, expediat de Marinescu, I 
se opune bara I In minutul 62, 
Steaua înscrie din nou pe con
traatac prin Ad. Ionescu. Gol 
valabil. Arbitrul FI. Cenea (car* 
prin maniera sa de arbitraj a 
dezavantajat ambele echipe), sub 
impresia greșelii de la faza din 
care s-a deschis scorul, anulează 
fără nici un temei obiectiv go
lul. Jocul se încinge. în min. 66, 
Agtu este just eliminat din teren 
pentru lovirea adversarului fără

Stadion T 
motiv 20 000 
poartă: 2-8)

F.C.M.: P< 
(mln. 57 Bl 
46 Ch io rea ni

STEAUA: 
Rotar 6, Stc 
Răducanu 8.

A arbitrat 
șl A. Hie (C

Cartonașe 
Cartonașe 
Trofeul Pet

minge (ta i 
fracțiune IC 
doar un ca 
om ta plus, 
toată echipa 
Iordache re 
„bombă" a 
75, M. Râd 
de unul sta

CAMPIONATE- COMPETIȚII
BASCHET

In Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, au început 
miercuri după-amiază Întrecerile turneului final al 
„Cupei României” pentru echipele feminine. Iată 
amănunte :

CRIȘUL ORADEA — POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI 89-77 (36-41). Cele două echipe au
furnizat un joc de bun nivel, cu o evoluție capti
vantă a scorului. Deși lipsită de aportul a 6 Jucă
toare (reținute în loturile Reprezentative), Politeh
nica a condus, uneori detașat, timp de 25 de mi
nute, după care avantajul alternează pînă în mln. 
32, cînd ileana Chvatal este eliminată pentru 5 gre
șeli personale. Mai omogenă, formația orădeană do
mină finalul și cîștigă clar. Au marcat: Grigoraș 
36, Szabo 13, Funkenhauser 10, Oancea 10. Nicules- 
cu 9, Tabără 7, Constantinesco 2, Varga 2 pentru 
Crișul, respectiv Pîrșu 26, Roșlanu 24, chvatal 14. 
Keresztesy 7, Iile 6. Au arbitrat I. David (Boto
șani) și I Breza (București).

VOINȚA BUCUREȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
68—60 (30—33). Meci echilibrat, decis de plusul de

experiență și omogenitate al Voinței, care a avut 
ta Ștefanla Borș și Tatiana Popescu cele mal bune 
jucătoare. Au marcat: Borș 24, Popescu 22, Silin 
8, Tomescu 6, Hegeduș 9 și Soare 4, pentru învin
gătoare, respectiv Tarantino 21, Ghițescu 10, Tănă- 
sescu 10, Iatan 10, Anghelina 9. Arbitri: L Szabo 
(Cluj-Napoca) și V. nin (Timișoara). (Mircea RADU 
—coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 77—33 (38—13).

PARAȘUTISM
Pe aerodromul sportiv Clincenl al aeroclubului 

„Aurel Vlalcu" încep astăzi întrecerile din cadrul 
concursului de parașutism dotat cu „Cupa Pri
măverii", competiție care deschide programul com- 
petlțlonal aviatic din acest an La start sînt pre
zenți cel mai buni parașutiști. din care urmează 
să fie alcătuite loturile reprezentative pentru con
cursul internațional „Cupa Prietenia" (Vilnius, 
U.R.S.S.) și Balcaniada aeronautică (Ankara, Tur
cia). finind seama de aceasta, disputele vor fi, fără

îndoială, deo 
figurează n 
ultima vreme 
rești), Gabri 
(lași). Maria 
Ramiro (Buci 
(Pitești).
TIR

Cîteva rezu 
blican de tb 
(Minerul Anii 
1111 p ; juni< 
senioare : 1. 
rezia Preda < 
I : 1. Dorina 
nlori n : 1. ( 
liescu (C.S.M 
Fodor (C.S.M
VOLEI
Incepînd fit 

siv. Sala po)



A", etapa a 29-a Șl, TOTUȘI, CU SUFLETUL LA GURA...
JIUL - „U" CLUJ-NAPOCA 3-0 (0-0)

HOPA...
e departe! Dacă săvîrșea pentru Ar- 
eș aceeași greșeală (deși greșeală este 
proape un termen impropriu, dulce și 
evinovat...), am fi scris la fel. Ologeanu 
u a făcut un serviciu lui Dinamo — 
chină căreia îi dorim cu toată sinceri- 
steă si din inimă succese internaționale 
a toamnă —. Ologeanu a stricat un meci, 

viciat un rezultat Si. mai presus de 
oate, ne-a arătat, concret, cum se poate 
ubmina moral un ioc la care oamenii 
e duc cu inima deschisă, să se bucure.
...O mențiune specială pentru Steaua — 

ictorioasă la Brașov, acolo unde gazdele 
iu prea iartă.
Acestea fiind faptele (este, oare, posi- 

>il ca o echipă ca Universitatea Craiova, 
are vizează titlul, să primească 4 goluri 
ntr-o repriză ?). lupta pentru cîștigarea 
ampionatului s-a relansat neașteptat, !n 
imp ce .subsolul" este dominat de pe 
cum de psihoza derbyului — „Pe viată 
,i... pentru Divizia A“ — Progresul Vul- 
an — Politehnica Iași.

Marius POPESCU

PETROȘANI, 27 (prin telefon)
După o primă repriză nulă din 

toate punctele de vedere. în care 
studenții au jucat mai clar însă 
n-au insistat în șarjele lor ofen
sive, din vestiarul Jiului se ză
rea... divizia secundă. Certați în 
pauză și, cu siguranță, speria ți 
de perspectivă, jucătorii petroșe- 
neni aveau să înceapă mai activ 
repriza a doua, dar au continuat 
să-și țină multe minute supor
terii ,,cu sufletul la gură“. Pen
tru că ..șepcile roșii" au scăpat 
pe trei contraatacuri foarte tă
ioase, ratate insă incredibil de 
Tegean. Cîmpeanu n și Suciu în 
min. 52. 67 șl 69, cînd toți trei

au renunțat să creadă că se 
poate/ înscrie și în deplasare, q! 
cum tehnica „cavalerie" clujea
nă a irosit atît de ușor șansa sa 
ofensivă, iureșul Jiului av«a să 
aducă un final nebănuit pe tabe
la de marcaj de nici cel mai ini
mos suporter local. Pentru că 
acest scor de forfait maschează 
adevărata față a meciului în care 
meritul gazdelor e că au crezut 
permanent în izbîndă.

Primul a crezut noul și inspirai 
introdusul Neagu. care a împins 
cu ambiție atacul și, în min. 70, 
după o acțiune cu Varga și 
GIUCHICI ultimul a înscris fru
mos din careu, răscumpărîndu-și

Stadion Jiul; teren moale; timp excelent; sp'ectatozî - aproximativ 6 000. 
Au marcat: GIUCHICI (min. 70 și 79), SĂLÂJAN (min. 89). Șuturi la 
poartă: 15—4 (pe poartă: 8—1). Comere: 10—0.

JIUL: Cavai 7 — Bedo 6 (min. 51 Vînătoiu 6), Vasiliu 6, S. Rusu 6, 
P. Grigore 6 - Varga 6, Giuchici 8, Șumulonscfr 7 - Mușat 5 (min. 67 
Neagu 8-). Sălăian 6, Stoichițâ 7.

„U“ CLUJ-NAPOCA: Moldovan 5 — L. Mihai 6, C.ocan 7, Dobrâu 6, I. 
Mureșan 5 — Țegean 4, Boca 5 (min. 87 Țigloriu) Batacliu 5, Porațchi 6 
(min. 76 FI. Pop) — Cîmpeanu II 4, Suciu 4.

A arbitrat: C. Jurja 9; la linie: Gh. Retezan și V. Măndescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene: CIOCAN.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 0-1 (0—1).

• —.......       i ■
dantelăriile inutile de pînă a- 
tunci. Peste 9 minute Stoichițâ 
a centrat periculos, Moldovan nu 
și-a făcut datoria și GIUCHICI a 
punctat cu capul. Iar în min. 89

SALA JAN a marcat printre pi
cioarele portarului clujean, des- 
cătusind publicul de sub Parîngul 
însorit.

Mircea M. IONESCU

3 - F.C. ARGEȘ 2-1 (0-1)
foarte bon; timp călduros; spectatori - oproxl- 
DUDU GEORGESCU (min. 77 șl 86, golul 2 

cartă: 15-4 (pe poarta: 9—2). Comere: 10-3.
■ Mărginean 5 (min. 57 Mulțescu 7), I. Marin 7, 
â 5, Dragnea 6. Custov 5 — Țălnar 7, D. Geor-

43 D. Zamfir 6).
M. Zamfir 7, Cîrstea 6, Stanau 7, Bărbulescu 5 - 

Io 6 — Turcu 5 (min. 81 Moiceanu), Radu IJ 6, 
j 4; la linie: I. Honig (din Arad) și Gh. Jucan 

NCU, BALUȚA.
La speranțe: 4—0 (1-0).

VICTORIE
Start furibund al Progresului- 

Vulcan, cu presing pe tot tere
nul, cu lansări repetate, insis
tente, spre poarta lui Suciu, cu 
finalizare fără așteptarea poziției 
ideale. „Poli" pare în corzi, Du
mitru se străduie să-i organizeze 
defensiva, dar „furia" gazdelor 
nu îngăduie o replică ordonată. 
Spectatorii au senzația că s-a 
mai văzut o asemenea manieră 
de joc, ca a noii echipe a lui 
V. Mateianu, cu un an, doi, în 
urmă, și pe meleaguri maramu
reșene. Portarul timișorean Su
ciu, după două parade excelente 
(min. 2 și 8. la șuturile lui Ma- 
rica și Gh. Ștefan) cedează Insă, 
în min. 12 și 16, cînd ȚEVI și

LA PAS...
DRAGU marchează, cu capul, 
goluri perfect asemănătoare, la 
centrările lui Mateescu și Mari- 
ca. Oaspeții înfiripă contraatacuri 
rare și firave, prin Nedelcu și 
Palea. Ei nu reușesc decît două 
șuturi Ia poarta adversă, simp
tomatic, ambele din lovituri li
bere : min. 34, Dumitru, peste 
bară ; min. 39, Păltinișan, în 
pieptul lui M. Vasile.

După reluare, „Poli" reușește 
să mai iasă din „tranșeele" unde 
fusese ținută în prima repriză. 
Nu înainte, însă, de a fi încasat 
și al treilea gol, înscris de MA- 
RICA (min. 51), din penalty dic
tat pentru faultarea lui M. lo
nescu, de către Vișan, în su-

PROGRESUL VULCAN - „POLI" TIMIȘOARA 3-0 (2-0)
Stadion Progresul; teren tare; timp frumos; spectatori — aproximativ 

10 000. Au marcat: ȚEVI (min. 12), DRAGU (min. 16) și MARICA (min. 51 
din 11 m). Șuturi la poartă: 17—4 (pe poartă: 10-2). Comere: 12-0.

PROGRESUL-VULCAN: M. Vasile 7 — I. Alexandru 7, Tică 7, Grigore 7. 
Gh. Ștefan 8 — Mateescu 8 (min. 66 Nîculce 7), Dragu 7, M. lonescu 8 
(min. 78 Cristea) — I. Nicolae 8, Țevi 7, Marica 7.

»»POLI“; Suciu 7 — Na du 6 (min. 46 Nucă 6), Păltinișan 6, Vișan 6,
Murar 5 Șunda 6, Manea' 6, Dumitru 7 - Vlătănescu 6 (min. 57 T.
Nicolae 6), Nedelcu 7, Palea 6.

A arbitrat: V. Tătar (Hunedoara) 
șl D. Munteanu (Bîrlad).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe:

9; la linie: V. Topan (Cluj-Napoca)

2-2 (1-1).

praf ața de pedeapsă. Deși se a- 
propie mai des de poarta gazde
lor, deși Dumitru joacă bine 
faza de atac, „alb-viol eții" nu 
trag decît sporadic la poartă 
(doar trei șuturi, toate expedia
te de Nedelcu, în min. 61, 88 și 
90). Progresul nu mai are înver-

șunarea de la debutul partidei, 
dar insistă cu toate puterile 
rămase, în atac, cu gîndul la 
atuurile golaverajului. Suciu re
ține însă toate mingile scăpate 
de fundașii săi.

Ion CUPEN

li un ,,11“ 
nu func- 

î bine re- 
(după ce 
43, pe 

tănescu C 
lin. 57, și 
>ecer de 
Mulțescu îi 
, o minge 
)U GEOR- 
î pe Arl- 
»nul, din 

în col-
1 se mul- 
egal, scop 

ace la ef- 
:tuos) și

să tragă de timp, procedeu care 
îi atrage lui Stancu tin cartonaș 
galben. Și vine, spre final de 
partidă (min. 88), faza care de
cide : la un atac pe partea stin
gă, Țălnar intenționează să ri
dice mingea peste M. Zamfir, a- 
flat în interiorul suprafeței de 
pedeapsă ; balonul lovește U- 
MARUL fundașului piteșteaxi și 
Dan Ologeanu acordă henț în 
careu, decizie care rămîne, în po
fida protestelor justificate ale 
formației oaspete : DUDU GEOR
GESCU transformă penalty-ul, 
care fl aduce echipei Iui o vic
torie. . . neregulamentară.

Gheorghe NICOLAESCU

DIFERENȚĂ
TG. MUREȘ, 27 (prin telefon)

Beneficiind de jocul de aș
teptare al studenților, lo
calnicii s-au instalat autoritar în 
jumătatea adversă, dar ofensiva 
lor a fosF sterilă, datele tehnice 
fiind cit se poate de grăitoare : 
primul corner în min. 16, lai 
primul șut la poartă în min. 22 
Cauza ? Pe de o parte precipi
tarea gazdelor, iar pe de altă 
parte buna organizare a defensi
vei ieșene. Va face însă excepție 
faza din min. 29, cînd Fanici a 
scăpat spre poartă șl Simionaș 
l-a faultat, penalty-ul acordat fi
ind transformat de bUlUNI. Ce 
a urmat credem că a depășit și

NESPERATĂ
anticipațiile celor mal înfocați 
suporteri localnici, echipa favo
rită — descătușată și schimbînd 
radical „registrul" tactic — mar- 
cînd trei goluri care au pus 
practic punct incertitudinilor. Au
tori : HAJNAL (min. 45 — La o 
ezitare a Iui Oprea și Bucu). BI
RO I (min. 63 — cu capul, la 
centrarea lui Szabo) și BOTH II 
(min. 65 — pasă în adîncime Biro 
I). Să mai notăm și marile ra
tări ale lui Fanici (min. 32 și 33). 
Biro I (rnin. 48 șl 52) șl Both n 
(min. 56), facilitate de o defen
sivă ieșeană neputincioasă și re
semnată. Cele două penalty-uri 
din final transformate de ROMI-

A.S.A. TG. MUREȘ - POLITEHNICA IAȘI 5-1 (2-0)
Stadion ,,23 August"; teren bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 

9 000. Au marcat: BULUNI (min. 29 și 82 — ambele din penalty), HAJNAL 
(mân. 45), BIRO I (min. 63), BOTH II (min. 65), respectiv ROMILĂ (min. 
72 - din 11 m). Șuturi la poartă: 18-9 (pe poartă: 10-4). Cornere: 5—2.

A.S.A.: Varo 6 — Szabo 7, Ispir 7, Boloni 7, Fodo-r 8 — Dulău 6, Vigu 7, 
Biro I 8 — Fazekaș 6, Fanici 6 (min. 64 C. Ilie 6), Hajnal 6 (min. 46 
Both II 6).

POLITEHNICA: Bucu 5 — Oprea 5 (min. 76 D. lonescu), Ursu 5, Ciocirlan 
4, Munteanu 5 — Romilâ 6, Agachi 5 (min. 46 Florean 5), Simionaș 6 — 
C. lonescu 5, Dănilă 5, Cioacă 5.

A arbitrat: I. Pop 8; la linie: M. B«)zeo și G. Dragomir (toți din 
București).

Cartonașe galbene: OPREA, FAZEKAȘ.
Trofeul Petschovschi 9. La speranțe: 3-1 (2—0).

• ................. ........................................................... ................................. .. ............................. .. ■■■■■■

LA (min. 72 — fault Dulău asu- țină diferența de patru goluri, 
pra lui Romilă) șl bOlONI (min. diferență nesperată în startul 
82 — Bucu l-a faultat pe Biro I) partidei.
n-au făcut altceva decît să men- Adrian VASILESCU

IEDOARA - UNIV. CRAIOVA 4-3 (4-1)

i foarte bun; timp călduros; spectatori — aproxl- 
: NICȘA (min. 7 fl 20), DUMITRACHE (min. 21),
tiv DONOSE (min. 14), CIRȚU (min. 82) șl CA- 
iri la poartă: 18-12 (pe poartă: 12—7). Comere:

6 — Rodnic 7—I-, Gălan 6, Dublncluc 6, Bogdan 6
• 64-, Klein 74“ — Nicșa 74" (min. 75 Oncu 6),
4 (min. 46 Bold ici 7) — Purlma 5, TBîho! 5. Ște- 

— Țicleanu 7, Beldeanu 6, Donose 6 — Geolgău 6, 
min. 66 Cîrțu 7).
o 9; ha linie: I. Taar (ambii Satu Mare) șî M.

MECI DÎRZ,
SLATINA, 27 (prin telefon)

Rar se poate vedea un meci a- 
tît de disputat, pînă la epuizare, 
în care F. C. Olt. avidă de 
puncte, a luptat pînă la ultima 
picătură de energie pentru obți
nerea victoriei. Și ea a venit 
într-un ttrziu, după ce oaspeții 
scăpaseră cu fața curată în nu 
mai puțin de șase faze de gol. 
Cele mai mari situații s-au în
registrat chiar la începutul par
tidei, cînd Martinescu (min. 3) 
a șutat din apropiere peste 
„transversală* ; cînd Iovănescu 
(min. 7) a șutat la „rădăcina" 
barei, mingea revenind în teren 
șl Șoarece relulnd-o pe Ungă 
poartă ; cînd Leac (min. 10) a 
împins un balon, de la numai 
3 m, afară ; cînd Moraru (min. 
11) a intervenit salvator la pi-

EPUIZANT
cioarele lui Martinescu. Studen
ții bucureșteni au mizat totul pe 
cartea defensivei, făcînd eforturi 
deosebite la mijlocul terenului. 
Cu toate acestea. în min. 23, 
Șoarece expediază din nou balo
nul în bară. Abia în min. 27, © 
centrare a lui Munteanu I, re
luată de Bucurescu în afara spa
țiului porții, anunța prezența 
alb-negrilor în ofensivă. Repriza 
se va încheia cu o imensă rata
re a lui Prepeliță care, aflat sin
gur la 16 m. trimite mingea pe 
Ungă Moraru, ieșit în întîmpinare. 
dar balonul ocolește poarta.

După numai două minute de 
la reluare, gazdele beneficiază de 
o lovitură de la 11 m, la un 
fault comis asupra lui Martines
cu. Penaltyul este executat de 
Iovănescu, dar Moraru apără.

F. C. OLT - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)
Stadion „1 Mai"; teren puțin denivelat; timp frumos; spectatori - aproxi

mativ 8 000. A marcat: A. MINCU (min. 85). Șuturi fa poartă: 11-4 (pe 
poartă: 5-1). Cornere: 5-2.

F.C. OLT: Anghel 7 — Lică 8, Ciocioană, A. Nicolae 8, A. Mincu 7 — 
Leac 7, Matei 7 Iovănescu 74- — Prepeliță 7, Șoarece 7, Martinescu 8.

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru 6 — M. Marian 7, lorgulescu 7, Cazan 
8, Munteanu II 7 — Chihaia 6, O. lonescu 7, Munteanu I 6 — FI. Grigore 6, 
M. Sandu 6, Bucurescu 6.

A arbitrat: Sever Drâgufici (Drobeta Tr. Severin) 9; la linie: M. Fediuc 
(Suceava) șî R. Schwell (Timișoara).

Cartonașe galbene: IORGULESCU, MORARU.
Cartonașe roșii: CIOCIOANĂ.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 2—1 (1-0).

•
Golul victoriei vine în min. 85, 
avîndu-1 drept coautor pe Mo
raru, care în urma unei lovituri 
libere de la 18 m, executată de 
Iovănescu, prinde mai întîi ba
lonul apoi îl scapă și A. MINCU 
îl împinge în poarta goală. Ul
timele cinei minute sînț grele

pentru F. C. Olt, pentru că a- 
bia acum bucureștenii sînt dez
lănțuiri în atac și în min. 89 
M. Sandu are egalarea în vîrful 
bocancului : balonul, expediat de 
el de la 6 m, a trecut însă peste 
poartă...

Gheorghe NERTEA
La speranțe: 4—1 (1-1).

di cu „țe- 
îcăzut rit- 

spectacu- 
limita ' ba- 
tdal revin 

lansați 
chipe care 
: handica- 
mte (min. 
(eanu — 
c de Ja

20 m, 4—2, și min. 88: CĂMA- 
TARU, o cursă lungă de 30 m, 
la capătul căreia, scoțîndu-1 pe 
portar, înscrie în poarta goală : 
4—3) stabillind un raport m<al a- 
proape de adevăr, ținînd cont de 
cele două fețe, net diferite, ale 
Corvinului care, totuși, azi a 
meritat victoria.

Paul SLÂVESCU

FĂRĂ STRĂLUCIRE

BRAȘOV - STEAUA 0-1 (0-0)
ren foarte bun; timp frumos; spectatori — aproxl- 

STOICA (min. 55). Șuturi la poartă: 12—13 (pe 
-5.
>uc 6, Naghl 7, Panache 7, Ștefan 6 — Furnică 5 
a 6, Gherghe 6 — Bența 5, Paraschîvescu 5 (min. 
cu 5.
— Anghelinî 8, lovan 7, Aglu, I. Gheorghe 7 — 

8 — Ad. lonescu 6 (min. 85 Jurcă), Bolba 6, M.

(Caracal) 5; ta linie: Cr. Teodorescu (Tîrgoviște)

_EA, BENȚA.

la speranțe: 3-0 (1-0).

BACĂU, 27 (prin telefon)
Importantă în special pentru 

băimăreni, partida disputată în 
orașul de pe malul Bistriței s-a 
remarcat de două ori : în primul 
rînd prin marele anga jament fi
zic al celor două echipe și în 
al doilea rînd prin puținătatea 
realizărilor tehnice. Formația 
din Bacău s-a aruncat cu e- 
nergie în joc încă din primul 
minut, a domipat cu autoritate, 
dar reușitele sale ca joc au fost, 
foarte puține. Intr-atît, lncît în 
prima repriză, spectatorii erau 
mai atenți la ceea ce transmi

teau tranzistoarele. După pauză, 
probabil muștruluiți la cabine, 
jucătorii lui S. C. Bacău au ac
ționat ceva mai lucid și au reu
șit desprinderea de formația din 
Baia Mare prin două goluri. Sco
rul îl deschide Moldovan (min. 
52) : Vamanu face o cursă pe
stînga ca pe vremuri Filoti, 
centrează, Chitara trimite cu ca
pul spre poartă, respinge Radu, 
la MOLDOVAN care reia, cu ca
pul, în plasă. In min. 66, AN- 
TOHI majorează scorul în urma 
unui corner executat de Va
manu. în min. 71, se produce ©

S. C. BACĂU - F. C. BAIA MARE 2-0 (0-0)
Stadion „23 August"; teren bun; timp frumos, vînt; spectatori — aproxi

mativ 8 000. Au marcat: MOLDOVAN (min. 52) și ANTOHI (min. 66). 
Șuturi la poartă: 23-5 (pe poartă: 11-2). Cornere: 11-2.

S.C. BACAU: Mangeac 7 — Andrieș 5, Cărpuci 7, Ghioane 6, Elisei 6 — 
Moldovan 7, Vamanu 6 (min. 83 Botez), Șoșu 6 (min. 20 I. Solomon 7) — 
Șoiman 7, Antohi 7, Chitaru 5.
F.C. BAIA MARE: Feher 6 — Borz 8, Hotîco 6, Tătăran 6, G. Mureșan 6 

- Rada 6, Bălan 6, I. Mureșan 7 - Sepi 5 (min. 58 Dragomirescu 5), 
Terheș 4 (min. 46 Roznal 4), Lenghel 5.

A arbitrat: M. Ivăncescu 6; la linie: C. Ghiță și R. Petrescu (toți din 
Brașov), ambii cu greșeli.

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 1-0 (1—0).
• ........... -11-"

fază controversată : Vamanu în
scrie după ce., G driblează pe 
portarul Feher. Tușierul Petres
cu ridică steagul tîrziu, golul 
nu este validat. în mod greșit.

după opinia noastră, întrucît, 
în mo-mentul în care i s-a pa
sat mingea. Vamanu nu se afla 
în poziție de ofsaid.

Mircea TUDORAN

itru © tn- 
îa primise 
an). Cu un 
aruncă cu 

n--min. 72, 
TuCVilOS © 
. In min. 

■ © cursă 
terenul,

intră în careu șl, cînd să șu- 
teze, este cosit și. . . jocul con
tinuă. Cbntinuă încă 15 minute 
în care gazdele forțează egala- 
rea. Dar Steaua, deși în 10 ea- 
meni, este, de cîteva ©ri, mai 
aproape de majorarea scorului.

Mihai IONESCU

SCORUL PUTEA FI
RM. VILCEA, 27 (prin telefon)

Anticipările s-au confirmat; A 
fost mai mult un spectacol pen
tru public, cu un „solist" — 
Chimia — care a dorit să ofere 
suporterilor săi o suită de acți
uni frumoase și cît mai multe \ 
goluri. Gazdele au dominat ca
tegoric, dar nu este mai puțin 
adevărat faptul că sarcina le-a 
fost ușurată de partenerii de în
trecere. care au avut o prestație 
modestă. In min. 12 a căzut pri
mul gol : GÎNGU, în careu și 
înconjurat de apărătorii adverși, 
a șutat încet, pe jos, mingea a lo-

MAI CATEGORIC
vit stîlpul porții de unde a in
trat în plasă. Oaspeții au ripos
tat prompt și, în min. 16, Orac, 
de la 20 m, a expediat balonul 
pe care Constantin l-a reținut cu 
greutate. în continuare, jocul a 
avut, în majoritatea timpului pî
nă la pauză, sens unic — spre 
poarta lui Oană. Și. firesc, vîi- 
cenii au înscris încă un gol, în 
min. 34, prin același GÎNGU.

Gazdele s-au menținut în 
atac și, în min. 51, STANCA 
bine servit de Teleșpan, a mărit

CHIMIA RM. VILCEA - F.C.M. GALAȚI 3-1 (2-0)
Stadion „1 Mai"; teren excelent; timp frumos; spectatori - aproximativ 

7 000. Au marcat: GÎNGU (min. 12 și 34), STANCA (min. 51), respecLv 
COMȘA (min. 76). Șuturi la poartă: 30-8 (pe poartă: 13-4). Cornere: 
9-3.

CHIMIA: Constantin 7 — Basfio 7, Catargiu 7, Iordan 7, Cincă 7 — 
Alexandru 6, Stanca 7 (min. 77 Cheran), G Stan 7 — Teleșpan 7, Preda 6 
(min. 59 Georgescu 7), Gîngu 8.

F.C.M. GALAȚI: Oană 6 (min. 51 lordăchescu 7) - Moțoc 6, Vlad 5, 
Stoica 5, Orac 6 — Comșa 6, Ba la ban 5, Zlate 5 — Majaru 5 (min. 59 
Profir 5), Cr. Rusu 5, Ancuța 6.

A arbitrat: Al. Mustețea (Pitești) 8; lo linie: Gh. Ispas (Constanța) și 
7. Ciocîlteu (Craiova).

Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 5—2 (3-1).
O ................■■—■■■■..........    ■■■■■»«

avantajul la trei goluri. Și, p-e Zlate și continuat de Balaban, a 
fondul dominării Chimiei, un fost finalizat de CO.MȘA și... 3—1. 
contraatac, în min. 76, inițiat de Pompil.U VlNTILÂ

Irînse. Printre participanți 
1, care s-au afirmat în 
■are : Marioara Preda (Bucu- 
i (Brașov), Geta Păduraru 
(Ploiești), A. Ciobanu, N. 
Chibrit (Galați) și M. Zamfir

Cupa lașului", concurs repu- 
: seniori : 1. A. Urițescu
p. 2. V. Stănescu (Olimpia) 

». Tănase .(Olimpia) 1137 p ; 
lescu (Olimpia) 1163 p, 2. Te- 
Tg. Mureș) 1125 p ; junioare 
linerul Anfnoasa) 896 p ; ju- 
CC.S.M. Iași) 1224 p, 2. F. I- 
J p ; junioare n : ’ 1. Iuliana
p.

și pînă la 1 iunie inclu- 
iin Tîrgoviște va găzdui «

competiție sportivă așteptată cu interes : TURNEUL 
DE BARAJ PENTRU PROMOVARE ÎN DIVIZIA ,A“ 
DE VOLEI — MASCULIN.

După cum se știe, la această întrecere participă 6 
echipe (primele două clasate în cele 3 serii ale di
viziei „B") și anume : I.C.I.M. Brașov, Metalul Hu
nedoara, C.S.M. Suceava, Constructorul Danubiu 
Brăila, C.S.U. Oradea și Motorul Baia ' Mare — for
mații care se vor întîlni în cele 5 zile cît durează 
competiția, fiecare cu fiecare urmînd ca primele 
două din clasamentul final să promoveze în Divi
zia „A*.

Precizînd că zilnic întrecerile se vor desfășura în- 
cepînd de la era 15 (jucîndu-se cîte 3 meciuri pe 
zi), lată și programul de astăzi : C.S.M. Suceava — 
Constructorul Danubiu Brăila. I.C.I.M. Brașov — 
Metalul Hunedoara șl C.S.U. Oradea — Motorul Baia 
Mare. Un ultim amănunt * Jocurile vor fi conduse 
de către cinci arbitri bucureșteni : V. Dumitra, V. 
Rang he], D. Rădulescu, R. Farmuș, M. Nicolau. 
(M.F)

In Campionatul european de juniori: ROMÂNIA - POLONIA 1-3 (0-1)!
ESSEN, 27 (prin telefon). Sta

dionul Georg Melches. Du
pă un joc bun, rapid, 
cu frumoase faze de poartă, ba
lanța a înclinat în favoarea e- 
Ohipei • Poloniei, care a cîștigat 
cu 3—1 (1—0). învingătoarea a 
fost superioară la capitolul com
bativitate și forță fizică, dar. 
trebuie subliniat, ea a fost aju
tată și de jocul mai slab al for
mației noastre în apărare și 
mai ales, de cîteva greșeli ele
mentare care sînt de fapt, cau
za golurilor 1 și 3. Echipa noas
tră a început mai bine jocul de- 
cît în partida cu Cehoslovacia si 
ne dădea mari speranțe. în min 
4 și 5. Stoica și Udrică au șu
tat puternic de la distanță însă 
înaltul portar Wandzik a fos* 
la post. După 10 minute, polo
nezii au echilibrat jocul, iar în 
min. 12 au deschis scorul : la o 
centrare în «altă. Popa a ieșit din

poartă, apoi a ezitat, Preda a 
respins cu capul lateral, balonul 
a ajuns la LATKA și acesta a 
înscris din voleu.

După pauză, juniorii noștri au 
început din nou bine, sertov 
a avut și el o bună situație (min 
42), dar, în min. 44, au primit 
al doilea gol : Gafencu a faulta1 
ta 25 m și DZIEKANOWSKI a 
executat impecabil lovitura li
beră, înscriind la „vinclu". în
replică. Iancu a șutat razant cu 
bara (min 57). apoi a trimis ® 
„bombă" care s-a lovit de umă
rul portarului, Eduard a șutat pe 
lingă bară (min. 66). iar la min
gea expediată de Stoica (min 
70) Boguszewski a respins din 
fața porții, însă tabela s-a mo
dificat tot în favoarea adversa
rilor. în min. 73, Balint a greși1 
elementar, DZIEKANOWSKI a 
interceptat s-a dus singur spre 
poartă și a ridicat scorul la 3—0,

împotriva cursului jocului. Ju
niorii noștri au insistat, totuși, 
și au înscris golul de onoare. în 
min. 77, cînd, la o centrare a 
lui Eduard, HANGHIUC a îm
pins balonul în plasă pe lîngă 
portarul ieșit în întîmpinare.

Arbitrul D. Lambert (Franța) 
a condus foarte bine formațiile : 
ROMÂNIA ; Popa — Roman. Ba- 
lint. Preda Eduard — Cioroianu 
(min. 41 GAFENCU). Stoica, 
HANGHIUC — IANCU. Sertov, 
Udrică (min. 57 Lasconi). PO
LONIA : Wandzik —- Kubicki,
Nazimek SOKOLOWSKI. Wdow- 
czyk - BOGUSZEWSKI, Stra- 
szewski (min. 62 Majewski), 
Grzanka - LATKA, DZIEKA
NOWSKI. Brela (mim 41 Tel- 
mach). In celălalt meci din gru
pă Suedia — Cehoslovacia 1—1 
(0—0).

Constantin ALEXE



In Divizia ,,A“ de rugby

ȘTIINȚA BAIA MARE (96 cu Steaua)
A JUCAT... PENTRU DINAMO

riii/ii lumii sejon 
^"^UNIVERSIADA

CUBA ASPIRĂ LA REZULTATE MAI BUNE DECÎT CELE DIN 1979
In Divizia „A" de rugby, du

pă etapa a 23-a, disputa pen
tru titlul de campioană se sim
plifică oarecum. în principal 
datorită infrîngerii echipei 
Steaua la Baia Mare ! Va de 
cide deci meciul direct...

ȘTIINȚA BAIA MARE — 
STEAUA 9—6 (6—6)

BAIA MARE, 27 (prin tele
fon). Așteptat cu un mare interes 
și urmărit de mai bine de 2 530 
de spectatori, derbyul etapei a 
avut două jumătăți distincte. 
Prima a stat mai degrabă sub 
sennit mizei. Steaua jucînd 
c o. «micos. dar. totuși, domi- 
n .i-' • ■ echipă gazdă ce părea 
reținm.a. timorată. După pauză 
partida a căpătat cu adevărat 
alură de derby. Jocul s-a în
cins. a devenit spectaculos, di
namic. Băimzrenii obțin prima 
lor victorie asupra echipei 
Steaua din scurta istorie a rug- 
byului maramureșan. O victorie 
de mare rezonantă, deși la un 
scor strîns : 9—6 (6—6). care
face și mai fierbinte acest final 
de campionat.

Campioana a punctat destul 
de repede : după ce a ratat un 
drop (min. 5), în faza imediat 
următoare Alexandru găsește 
ținta prin același procedeu, dar 
de la o distanță apreciabilă, 
45 de metri. Superiori în mo
mentele fixe, rubgyștii oaspeți 
domină teritorial, „uvertura" 
Alexandru transformă o l.p. 
(min. 17). Relaxîndu-se prema
tur Steaua cedează, oarecum, 
inițiativa. în replică, studenții 
construiesc o fază frumoasă 
(min. 23) la care Cantea în
cearcă. fără izbîndă. drop. Du
pă ce Alexandru ratează două 
l.p. (min. 24 și 34) din poziții, 
ce-i drept, dificile, urmează un 
surprinzător final de repriză : 
grămadă în terenul bucureș- 
tean. Introduc și taloncază băi- 
mărenii, Tătucu se ridică cu 
balonul, face cîțiva pași în 
forță, pasează la Urdea. care 
plonjează în eseu, transformat 
de V. Ion !

După pauză Steaua pare tre
zită la realitate. Roșu este 
scos in extremis în tușă (min. 
41). Apoi Fuicu lansează (min. 
44) pe Suciu. stopat însă, de 
Vlădescu. Soarta partidei e deci
să în min. 69: tușă. Tătucu urmă
rește balonul, urmează o aglo
merare. băimărenii cîștigă. min
gea ajunge la tînărul și talen
tatul Gomoescu : drop. calm, 
sigur ! Fiecare formație mai 
are zvicnirile ei, dar rezulta
tul rămîne neschimbat : 9—6 
pentru Știința Baia Mare.

o TELEX •
automobilism • Cea de-a 

65-a ediție a cursei „500 mile“ de 
la Indianapolis a revenit pilotu
lui Italo-americah Mario Andretti 
pe Wildcat Cosworth. Învingăto
rul a realizat o medie orară de 
223,833 km. Pe locul doi s-a cla
sat Bobby Unser (S.U.A.) pe 
pehske Cosworth. De remarcat 
că după desfășurarea cursei a 
fost declarat cîștlgător Bobby 
Unser. In urma unei contestații 
oficialii au revenit asupra deciziei 
acordînd primul loc lui Mario 
Andretti.

CICLISM • Turul italiei, etapa 
a 11-a (Cascla — Arezzo — 198 
km) a fost cîștigată de Glovani 
Renosto (Italia) 5.13:43,0. El a în
trecut la sprint pe Enrico Maes- 
trelll (Italia) șl Thierry Bolle 
(Elveția). In clasamentul general 
conduce italianul Giuseppe Sa- 
ronni, urmat la 22 s de Bertolotto 
(Italia) și la 31,0 s de Baronchelll 
(Italia) • „Criteriul Dauphine Li
bere" a programat etapa Greno
ble—St. Etienne (216 km) cîștigată 
de olandezul Van der Poel — 
6.07:23,0. In clasamentul general 
după disputarea acestei etape și 
a „Prologului" pe primul loc se 
află Van der Poel urmat la 4,0 s 
de compatriotul său Van der 
velde • Etapa a II-a a Turului 
Angliei pentru amatori (Bourne
mouth — Weston Super Mare — 
Somerset — 164 km) a revenit 
norvegianului M. Gaether în 4. 
10:39,0, urmat la 40 s de englezul 
Thomas .i sovieticul Selpakov. 
In fruntea clasamentului a trecut 
Gaether urmat la 7,0 s de polo
nezul Szczekowskl șl la 16,0 s 
de Jdughln (Anglia). Pe echipe 
conduce Anglia urmată de Nor
vegia. Polonia, U.R.S.S., Dane
marca, Cehoslovacia și Franța.

VOLEI • Continuîndu-și tur
neul In Japonia, selecționata fe- 
m;nină a U.R.S.S. a întîlnit la 
Tokio, reprezentativa țării-gazdă. 
Voleibalistele nipone au repurtat 
victoria, cu scorul de 3—1 
(13—13, 15—13, 15—13, 15—10). In
prima partidă, care a avut loc 
la Nagoya, gazdele cîștigaseră. de 
.semenea, cu 3—1.

Arbitrul Ștefan Crăciunescu 
care merită, fără rezerve, cali
ficativul maxim, a condus for
mațiile : ȘTIINȚA : Gligor - 
Vlădescu, Varga. Rădoi, Pasca
le (min. 57. Ciolpan) — Can- 
tea, V. Ion (min. 57, Gomocs- 
cu) — Beraru. Tătucu, Ștefiuc
— Pujină, Urdea — Ungureanu, 
Mat, Ioniță. STEAUA : Codoi
— Fuicu, Enache, Zafiescu 1, 
Roșu — Alexandru, Suciu — 
Murariu, Radulescu. Achitn 
(min. 76, C. Florca) — M. Io- 
nescu, Cioarec — Pojar, Mun- 
teanu, Corneliu.

Geo RAEȚCHI

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
P.T.T. ARAD 24—0 (7—0). XV-le 
bucureștean a realizat una din
tre cele mai facile victorii din 
actualul campionat, în fața u- 
nui adversar complet debuso- 
lat, care s-a apropiat doar de 
trei ori de „22“-ul echipei gaz
dă. O victorie categorică, dar, 
în aceste condiții, fără strălu
cire. Autorii punctelor : C. Tu
dor, Stancu, Berende și Marin 
prin eseuri, dintre care unui 
transformat de Stancu, care 
in vervă, în ultimele meciuri, a 
mai înscris o l.p. și un drop. 
Oaspeții (care în tur, avînd o 
prestație foarte bună, reușiseră 
un egal, 13—13 cu adversarii de 
acum) par consolați cu ideea 
retrogradării ; altfel nu se poa
te explica totala lor blazare 1A 
condus foarte bine. R. Chiriac. 
(t. st.)

C.S.M. SIBIU — DINAMO 
6—7 (6—0). Din nou liderul cîș
tigă foarte dificil. Condusă la 
pauză (Sărac — eseu, în min. 6, 
transformat de Matache). Di
namo a... întors rezultatul, prin 
eseul lui Chiricencu (min. 49) și 
l.p. realizată de Constantin 
(min. 55). A arbitrat FI. Tudo- 
rache (I. Boțocan-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC îo—io n—o).

RULMENTUL BÎRLAD — 
POLITEHNICA IAȘI 10—10 
(6—3).

CONSTRUCTORUL CONS
TANȚA — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 10—15 (7—0).

In clasament: Dinamo con
duce cu 67 p. urmată de 
Steaua (65 p.). Farul (60 p.) și 
Știința Baia Mare (54 p.). De 
notat, însă, că Farul are 24 de 
meciuri jucate. în timp ce 
Știința Baia Mare numai 22.

CAMPIONATELE EUROPENE DE POPICE
(Urmare din pag- 1)

Campion al Europei a deve
nit dublul iugoslav E. Fabac — 
M. Liovici.

Dar iată clasamentele probei 
de perechi — FETE : 1. NI- 
NETA BADEA. OLGA PSIHAS 
(România) 889 p d — campioa
nă europeană, 2. Maria Zsizsik, 
Ibolya Mathe (România) 835 
pd, 3. Eva Lakos, Maria Tdrcik 
(Ungaria) 826 p d. ...12. Sanda 
Minciună, Minela Dan (Româ
nia) 788 p d. BĂIEȚI : 1. M. 
LIOVICI (949), E. Fabac (884)

CAMPIONATUL LUDOPLAN DL BASCHET
FRAGA, 27 (Agerpres). — In 

două orașe din Cehoslovacia : 
Havirov și Bratislava au în
ceput întrecerile campionatului 
european de baschet (maScu-

HJin DE LA ROLAND GARROS
PARIS. 27 (Agerpres). — Pe 

terenurile arenei pariziene „Ro
land Garros" au continuat cam
pionatele internaționale de tenis 
ale Franței. O surpriză a furni
zat jucătorul brazilian Carlos Klr- 
mayr, care l-a eliminat în trei se
turi : 6—3, 7—6 6—2 pe mexicanul 
Raul Ramirez. Alte rezultate : 
Ricardo Ycasa din Ecuador l-a 
eliminat cu 4—6, 6—2, 7-^5, 7—5 
pe Vitas Gerulaltis (S.U.A.), u- 
nul dintre favorițil concursului 
Ricardo Cano a cîștigat cu 3—6,
6— 3, 6—4. 6—2 la australianul
Carter, iar Alejandro Ganzabal a 
dispus cu 7—6. 6—4, 6—2 de Ma
nuel Orantcs ; Bahrani (Iran) — 
Halllet (Franța) 4—6, 7—5. 6—4,
7— 6 ; pecci (Paraguay) — Mag-
nelli (Italia) 6—2 7—5. 6—1,
Gllckstein (Israel) — R. Meyer 
(S.U.A.) 7-rȘ. 6—3, 6—0. Prosy
(Franța) — Kronk (Australia) 
6—1, 6—3, 6—1. Partida dintre 
Connors șl francezul Roser-Ves- 
selin a fost întrerubtă din cauza 
oloi! la scorul de 3—6. 6—1, 7—5 
4—2 In favoarea lui Connors.

La cea de a Xl-a Universia
dă, Cuba va trimite la Bucu
rești o delegație de 240 per
soane, dintre care peste 150 de 
sportivi. Delegația sportivă cu
baneză va avea o medie de 
vîrstă de 21—22 de ani și va 
participa la toate cele 10 dis
cipline incluse în programul 
competiției. Deși cu un lot ti- 
năr, alcătuit. în majoritate, din 
sportivi în formare. „Cuba as
piră, totuși, la rezultate mai 
bune decît la Universiada din 
1979 din Mexic și va încerca să 
obțină o poziție mai bună 
in clasamentul — neoficial — 
pe țări" a declarat Gelasio Va
ras, vicepreședinte al Institu
tului national de sport, educa
ție fizică si recreare (INDER). 
în urmă cu doi ani, Cuba a 
ocupat locul XIX. pe care, prin 
eforturile sportivilor săi. îl va 
putea îmbunătăți la București. 
Cubanezii speră să se remarce 
și să ocupe locuri bune la polo, 
sărituri în apă, baschet șl vo-

ÎN NOUA SALĂ A
(Urmare din pag. 1)

Costache, Dumitru Fotin, zu
gravii Ion Vlăsceanu, Grigore 
Ilie. Ion Nițoi, Vasile Tudor, 
dulgherii Lucian Radu. Cons
tantin și Vasile Dicu, Gheorghe 
Ene și Gheorghe Savu. In a- 
ceste zile se execută lucrările 
de vopsitorie, de instalare a 
aparaturii electrice și electroni
ce etc. In mod normal, dumi
nică se va putea juca baschet 
in sala Rapid 1“ Deci, peste ci- 
teva zile fruntașii baschetului 
românesc, și în primul rînd se
lecționatele masculină și femi
nină care se pregătesc pentru 
Universiadă, vor folosi moderna 
sală. Aceasta măsoară 42 m in 
lungime și tot atîția în lățime 
șl va avea tribune cu capaci
tatea minimă de 1000 de locuri. 
Tabela electronică de scor și 
aparatura de la masa oficiali
lor sînt realizate de Institutul 
Politehnic ; în zilele următoare 
se va face „rodarea" lor. Baza 
dispune de vestiare, grupuri 
sanitare, saună și bazin de re
cuperare, încăperi speciale pen
tru oficiali, pentru presă, radio 
și televiziune.

Și la celelalte săli unde vor

(Iugoslavia) 1833 p d — cam
pioni europeni, 2. J. Fleischer 
900, C. Schwartz 907 (R.F.G.)
1807 pd, 3. A. Tobias 889, R. 
Wald 881 (Austria) 1770 p d, 4. 
I. Frigea 878, Șt. Racos 864 
(România) 1742 p d, 5. Șt. Boa- 
riu 853. E. Gergely 886 (Româ
nia) 1739, 6. A. Marian 876, L 
Dudaș 845 (România) 1721 p d.

Joi este zi de odihnă, iar vi
neri se dispută ultima probă, 
cea individuală, pentru care 
s-au calificat primii 20 jucă
tori și 20 jucătoare în urma 
rezultatelor adiționate din pro
bele pe echipe și perechi.

lin). într-un joc spectaculos e- 
chipa U.R.S.S. a învins cu 
101—89 (51—41) selecționata Po
loniei. în aceeași grupă, care 
are loc la Havirov, R. F. Ger
mania a întrecut cu 66—51 
(28—29) echipa Turciei, iar 
Iugoslavia a dispus cu 99—88 
(4!—46) de selecționata Italiei. 
Iată rezultatele înregistrate la 
Bratislava : Israel — Anglia 
82—74 (36—39). Cehoslovacia — 
Grecia 95—70 (57—31) ; Spania 
— Franța 102—93 (58—44).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
F. C. LIVERPOOL A CÎȘTIGAT C.C.E. LA FOTBAL

Aseară, la Paris, a avut loc 
cea de a 26-a finală a „Cupei 
campionilor europeni" la fot
bal. S-au întîlnit F.C. Liver
pool și Real Madrid. Meciul s-a 
încheiat cu victoria formatiet 
Liverpool cu scorul de 1—0 
'0—0). care astfel a intrat în 
posesia trofeului.

Golul victoriei a fost realizat 

lei. de asemenea, la atletism, 
Jupte, scrimă, dar au șanse mai 
mici în întrecerile de înot, 
gimnastică și tenis.

în ceea ce privește atletis
mul, trebuie arătat că unele 
dintre proeminentele noastre 
figuri în acest sport au depășit 
virsta de participare la Uni
versiadă, astfel că la București 
vor concura cîtiva atleți tineri 
cu reale posibilități : Tomas 
Gonzales (10,2 pe 100 m și 
20,7 pe 200 m), Roberto Ra
mos (46,6 pe 400 m). Armando 
Orozeo (74,74 m la ciocan). 
Maria Antonia Beltran și May
ra Vila la suliță etc.

Cuba va trimite echipe com
plete la lupte greco-romane șl 
libere, din care vor face parte 
Arturo Diaz (+100 kg), campion 
panamerican și locul 6 la J.O. 
’80 la greco-romane. Râul Cas- 
caret (68 kg). Lazaro Calderio 
(74 kg) șt Rafael Gomez (90 
kg) la „libere".

Scrimerii vor lua parte la

CLUBULUI RAPID
avea loc întrecerile de baschet 
din cadrul Universiadei se des
fășoară o activitate intensă de 
modernizare a bazelor respec
tive, de înnoire a unor utilaje 
și instalații. La sala Progresul, 
lucrările de vopsitorie sînt ter
minate (la fel cele efectuate la 
vestiare), a fost îmbunătățită 
luminozitatea șl în aceste zile 
se urmărește încheierea cit mal 
grabnică a înlocuirii parchetu
lui. Același interes, aceleași 
preocupări le-am constatat și la 
sălile Construcția și Politehni
ca, ultima fiind dată in circui
tul competitional de perfor
mantă cu prilejul Universiadei, 
pînă acum ea fiind folosită 
doar pentru orele de educație 
fizică ale viitorilor ingineri.

STOP-CADRU

CARL LEWIS-UN JESSE OWENS 
AL SFÎRȘITULUI DE SECOL?

Carl Lewis este fără îndoială, 
marea atracție a Începutului de 
sezon atletic ta aer liber de peste 
Ocean. Două din performanțele 
pe care le-a realizat recent tk 
nărui atlet de culoare au avu? 
un ecou deosebit în lumea atle
tismului : la 10 mal, pe stadio
nul Drake din Los Angeles, Le
wis sare la lungime 8,63 m, cea 
mal apropiată săritură de legen
darul record (8,90 m) stabilit tn 
1968 de Bob Beamon. Din păcate, 
în momentul săriturii, anemome- 
trul arăta o viteză a vîntulul a- 
jutător de 2.02 m/s și, pentru 
numai 2 cm/s rezultatul trece 
dincolo de limitele regulamentu
lui, neputînd fi omologat ! în a- 
celasl concurs realizează și o să
ritură valabilă de 8.40 m, a 
patra performanță din toate 
timpurile în aer liber. După 
o săptămînă, la Dallas, Lewis 
aleargă 100 m în 10 se
cunde, realizînd al treilea re
zultat din istoria probei, la 5 
sutimi de secundă de recordul 
lut Jim Hlnes.

Cine este acest talent poliva
lent pe care unii au și început 
să-l compare cu Jesse Owens tar 
alții îl consideră un candidat în

abia în min. 83 de către Ray 
Kennedy.

Partida a fost la discreția for
mației engleze, dar spaniolii 
s-au apărat organizat, avînd în 
Stielieke și Del Bosque cei mai 
buni jucători în apărare. Ast
fel. scorul nu a putut fi deschis 
decît în ultimele minute de 
joc.

Alte amănunte, în ziarul de 
mîine. 

toate cele 4 arme (8 probe) și. 
cu excepția spadei, cred că sa 
vor clasa intre primii 8. Cam
pioanele mondiale, voleibaliste
le cubaneze aspiră la un loc 
fruntaș, în timp ce la băieți 
obiectivul nr, 1 al anului 11 
constituie însă calificarea pen
tru Cupa mondială din Japo
nia. care va fi disputată în ca
drul unui important turneu în 
Mexic (pentru America de 
Nard. Centrală și Caraibi) pro
gramat tot în luna iulie, ca și 
Universiada. Echipa masculină 
de volei care va veni la Bucu
rești. va fi. probabil, formată 
din 8 jucători cu experiență și 
4 tinere speranțe.

Reprezentativa feminină da 
baschet, vicecampioană la Ciu
dad de Mexico, este în plin 
proces de înnoire. Formula se
lecționatei cubaneze va fi ho- 
tărîtă numai după turneul din 
Peru șt în mai multe țări din 
Europa. în schimb, formația 
masculină are o experiență 
competițională superioară, esta 
omogenă și bine pregătită. Ea 
aspiră la un loc bun. chiar da
că la București urmează să în- 
tilnească formații puternice ca 
cele ale Uniunii Sovietice, Sta
telor Unite și Iugoslaviei.

La polo se contează, de ase
menea, pe un loc fruntaș, deși 
lotul va suferi cîteva modifi
cări, datorită vîrstei unora din
tre componentii. săi de bază, 
ca și dorinței antrenorilor noș
tri de rodare a valorilor în for
mare. Mai înainte de a se sta
bili echipa pentru Universiadă, 
poloiștii cubanezi vor lua nar- 
te la importante turnee la Tbi
lisi. Budapesta șl Barcelona.

Delegația cubaneză va plc<-a 
spre București cu cîteva zile 
înaintea startului la Universia
da a Xl-a. probabil la 15 iu
lie.

jose AGUILAR
„Prensa Latina"-Havana

dreptățit la depășirea recordului 
lui Beamon ?

S-a născut la 1 iulie 1961 — 
n-a împlinit, deci 20 de ani ! — 
in orășelul Fairville, lingă Bir
mingham (Alabama). Are doi 
frați și o soră (Carol, săritoare 
in lungime de 6,40 m), este înalt, 
1,88 m și suplu — 76 kg. Est* 
student în primul an, în teleco
municații, la Universitatea din 
Huston unde se antrenează, ală
turi de Stan Floyd (primul per
former mondial al anului trecut 
la 100 m) șl Rod Milbum, sub 
îndrumarea lui Tom Tellez, a 
început atletismul la 12 ani și s-s 
făcut remarcat ta 1979, cînd s-a 
clasat al treilea la săritura tn 
lungime la Jocurile Panamerica
ne de la San Juan (8,13 m 1» 
18 ani !) șl la concursul preolim- 
pic de la Moscova. în 1980 ter
mină sezonul cu 8.11 m (locul 
14 în topul mondial) șl 10,21 la 
100 m (loc 17), dar revista ame
ricană Track and Field News 
îl consideră între cel mal buni 
10 specialiști din lume la am
bele probe.

Sezonul de sală 1981 îl arată 
dezlănțuit : 8,49 m șl 8,48 m 1» 
lungime, cu 11 cm peste recordul 
indoor al compatriotului I>arry 
Myrickfi, 6,06 la 60 yarzl (54 M 
m), la două sutimi de recordul 
lui Floyd ! Cîștigă titlul univer
sitar la ambele probe la De
troit. anunțînd performanțe deo
sebite pentru sezonul în aer li
ber. Și lată-1 acum în centrul 
atenției și în fața dilemei : sări
tor «au sprinter ? Se consideră 
în primul rînd săritor, chiar dacă 
pare mal apropiat de recordul 
„sutei*, șl a declarat că obiecti
vul carierei sale îl constituie a- 
tingerea celor 9 metri ! ! !

Ti vom vedea, oare. în iulie la 
Universiadă ?

Vladimir MORARU

In preliminariile C. n.—_
... a avut loc ieri, la Bratis

lava, meciul dintre selecționa
tele Cehoslovaciei șl Islandel, 
din cadrul grupei a IlI-a. In- 
tilnirea a fost cîștigată de se
lecționata Cehoslovaciei cu sco
rul de 6—1 (2—0), prin golurile 

-realizate de Nehoda (2). Ko
zak (2). Vizek și Janecka, res
pectiv Bergs.

• Azi, la Viena în gr. Ia 
Austria — Bulgaria.
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