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31 (prfn telefon).
3 din 
mai 

acest 
îndo-

Dupâ un joc aprig disputat, ieri în campionatul de rugby

STEAUA ÎNVINGE PE DINAMO (12-6) 
care avea 3 sanse din 4 pentru a rămîne lider!

SI TRECE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUIr
Ieri dimineața îa „Olimpia" 

(un stadion care s-a dovedit 
impropriu sub toate aspectele 
pentru un joc de asemenea im
portanță și interes, urmărit în 
condiții grele de circa 6-7000 de 
spectatori) s-a decis — poa
te — soarta campionatului 
de rugby ce poartă numărul 64, 
Partida derby Dinamo — Steaua 
s-a încheiat cu scorul de 6—12 
(3—9), rugbyștii oaspeți cîști- 
gind cu o diferență egală ce- 
leia cu care pierduseră în tur 
(15—9). Ceea ce a readus am
bele echipe la egalitate de . 
puncte și număr de victorii în 
clasament. Cum și in partidele 
directe egalitatea este perfectă, 
decisiv va fi. finalmente, se 

punctaverajul general, 
acesta fiind net favorabil echi
pei Steaua, cum se poate lesne 
vedea și în clasamentul din pag. 
a 2-a. (Sigur, lupta nu e încă 
terminată, Steaua, de pildă, mai 
are în față două partide grele, 
cu Sportul studențesc și Farul, 
la Constanta), 
însă există 
ca titlul să 
tru a treia 
în vitrina clubului 
Ghencea. titlu care ar 
— printre degete !!! — echipei

•••

pare.

în mod normal 
destule șanse 

poposească pen- 
oară consecutiv 

din șos. 
scăpa

• ••

terenul in
Dumitru Alexandru a fost ieri 
drop t Iaiă-l degajind

GALAȚI,
Liceul industrial numărul 
localitate, una dintre cele 
mari unități școlare de 
fel din tară, a trăit, fără 
ială. la sfârșitul săptămînii tre
cute, cel mai de seamă eveni
ment sportiv de la înființarea 
sa : cinstea de a găzdui finale
le pe țară ale „Daciadei" la 
handbal fete și baschet băieți 
(14—19 ani), competiții orga
nizate de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
în colaborare cu Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport și organele locale cu a- 
tribuțil în domeniul sportului.

Competițiile au adus față în 
față cite 8 echipe (selecționate 
în zone), formații bine pre
gătite cu multe elemente ta
lentate propulsate în întrece
rile marii competiții naționale. 
Timp de două zile am urmă
rit aici întreceri deosebit de 
disputate, începînd cu primul 
meci de baschet, dintre for
mația Liceului „Gheorghe Șin- 
cai“ din București (condusă de 
inimosul profesor Victor Tiba- 
cu, pensionar, dar care rămîne

— după cum a dovedit-o și aici
— un exemplu de dăruire pen
tru sport, un cultivator al ca
lității, spectacolului de pe te
renurile de joc) și cea a Liceu
lui „Alexandru loan Cuza“ din 
Focșani (prof. Constanta Cli
ma). cea mai bună echipă din 
competiție.

La handbal fete, tot repre
zentanta Bucureștiului (Liceul 
de poligrafie) a oferit un spec
taculos start, în compania echi
pei Liceului industrial „Victo
ria" din Iași, pe care a depă- 
sit-o la distantă, dovedindu-se 
favorita întrecerilor. Dar era 
abia începutul. Timp de două 
zile am avut prilejul să sur
prindem numeroase secvențe 
care vorbeau despre frumuse
țile „Daciadei". Profesorul Beia 
Csavossy. antrenorul viitoarelor 
tipografe bucureștene, nu și-a 
găsit astîmpăr o singură cli
pă. „De 2 ani lucrez cu aceste 
fete, iar dacă nu vom cîștiga 
acum, pentru anul care vine

Viorel TONCEANU

(Continuare tn pag 2-3)

de el de- 
zece ani.

Dinamo, mai aproape 
cit oricînd în ultimii

Meciul în sine, impecabil ar
bitrat de britanicul Alun Ric
hards, nu s-a ridicat, din pă
cate, la valoarea așteptată. A 
fost un joc nervos, cu prea 
multe greșeli de o parte și alta.

m mare verva : eseu șt- t..a
ciuda opoziției lui Enci.u Stoica

Foto : Dragoș NEAGU
care a crescut, e drept, in re
priza secundă, odată cu spo
rirea combativității și angaja
rea mai hotăirîtă a celor 30 de

Dimitr'e CALLIMACHI

(Continuare in pag 2-3)

STEAUA Șl RULMENTUL CAMPIOANE
DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI

Cea de a 23-a ediție a campionatelor de handbal. Divizia „A", 
6-a încheiat ieri cu victoria formației masculine STEAUA și a 
echipei feminine RULMENTUL BRAȘOV, Steaua cîștigă pentru 
a 15-a oară campionatul, în timp ce Rulmentul se află la prima 
sa victorie in competiția națională. Se cuvin felicitări ambelor 
performere, jucătoarelor și jucătorilor lor. antrenorilor Cornel 
Oțetea și Otto Telman (Steaua), Remus Drăgănescu și Ion Mi- 
hăilă (Rulmentul), atît pentru succesul repurtat, cît mai ales 
pentru faptul că au demonstrat — de-a lungul acestui veritabil 
maraton, început in toamna anului trecut — un handbal fru
mos și eficient, preocupări evidente pentru mărirea eficienței. 
De asemenea, aplauze celorlalte formații urcate pe podium : 
H.C. Minaur și Dinamo București, la băieți. Știința Bacău și 
Mureșul, la fete.

La polul opus se află echipele care, în acest an, datorită șansei 
de a se fi mărit numărul participantelor la prima divizie (de 
la 10 la 12), nu voir coborî în Divizia „B“, ci vor susține peste 
puține zile un baraj cu formațiile clasate pe locul II in seriile 
diviziei secunde. Ele sini : Universitatea Craiova și C.S.M. Bor- 
zești, la masculin, Textila Buhuși și Constructorul Timișoara, 
la feminin.

Iată succinte relatări asupra desfășurării ultimei etape, a 
XVIII-a.

TEROM IAȘI — CONSTRUC
TORUL BAIA MARE 19—18 
(10-9)

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — TEXTILA BUHUȘI 
28—11 (14—8)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
11—15 (7—8)

ȘTIINȚA BACAU — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 30—17 
(13—7) !... Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Torolc 13, 
Leoaie 6 și Gaal 5 — pentru 
Știința, Dorgo 7 — pentru Mu
reșul. (I. IANCU — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI DIN NOU CÎȘTIGĂTOARE 
A „CUPEI ROMÂNIEI^ LA OINĂ

MANGALIA, 31 (prin tele
fon). — A 15-a ediție a „Cu
pei României" la oină a bene
ficiat atît de o vreme excelentă 
și de condiții de organizare ire
proșabile, cit și de participarea 
unor echipe — 10 la număr —■ 
cu cărți de vizită prestigioase 
în sportul nostru național. In- 
cepînd de simbătă dimineață, 
cînd pe stadionul „23 August" 
s-a dat startul în meciurile 
pentru ocuparea primului loc 
(formațiile clasate pe treapta I 
și a II-a în serii au alcătuit 
o grupă de 4 formații : Di
namo București, C.P. București, 
Metalul Tirgoviște și „Viată 
Nouă" Olteni — jud. Teleor
man — în cadrul căreia s-au 
jucat partide tur-retur), întrea
ga întrecere a căpătat o nouă 
turnură, fiecare dispută 
deosebit de echilibrată, 
cum se întîmplă de vreo 4—5 
ani, de cînd dinamoviștii bucu- 
reșteni — o adevărată echipă 
de virtuozi — au preluat șta
feta locului I de ‘ 
Casei Scînteii, 
de cel mai înalt 
și spectacular s-a 
le două formații 
Bilanțul formației 
maestrul sportului 
fost de 16—12 și 24—12 cu C.P.B. 
32—2 și 22—11 cu „Viață Nouă" 
Olteni, 18—6 și 10—12 (singurul 
meci pierdut) cu Metalul Tîrgo-

fiind 
Dar,

la tipografii 
confruntarea 
nivel tehnic 

dat între ce- 
din Capitală, 
antrenată de 
Gh. Vlase, a

viște. Sînt rezultate care-i o- 
norează pe oiniștii dinamoviști 
aduclndu-le pentru a 5-a oară 
„Cupa României" !

Din grupa cglor 4 formații, o 
bună impresie au lăsat oiniș
tii din Tirgoviște, pregătirea 
lor permițîndu-le victoria în 
fața dinamoviștilor. Echipa 
C.P. București pare să-și re
găsească vechea cadență și de 
unde în ultimele ediții ea se 
considera dinainte învinsă în 
lupta directă pentru cucerirea 
Cupei. în momentul de față, 
datorită curajului de a promo
va mai mulți jucători tineri, 
C.P.B. vrea să redevină „ma
rea putere" a oinei.

Celelalte rezultate din turneul I—IV : -- --
16—9
14—5 și 19—7 cu „Viață Nouă"; 
Metalul : 12—4 și 6—11 cu 
„Viață nouă". CLASAMENT 
FINAL : 1. Dinamo București 
16 p. 2. C.P.B. 14 p. 3. Meta
lul Tirgoviște 10 p. 4. „Viață 
Nouă" Olteni 8 p, 5. Lamino
rul Roman, 6. Avîntul Tros- 
căuți (Botoșani), 7. Construc
torul Cluj-Napoca, 8. Avîntul 
Curcani (Călărași), 9. 
tul Frasin (Suceava), 10. 
Nou" Boureni (Dolj).
Callatis" a revenit echipei La
minorul Roman.

C.P.B. : 28—13 și
cu Metalul Tirgoviște,

Avîn- 
,Drum 
„Cupa

Ion GAVRILESCU

In vederea meciului cu Norvegia, de miercuri

în derbyul campionatului masculin
Steaua - Dinamo București 23-21

TRICOLORII S-AU ANTRENAT ÎN COMPANIA ECHIPEI DE TINERET
• lordănescu și lordache, indisponibili, Stoica se află in recuperare

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA 21—23 (11—11). Der
byul campionatului și al hand
balului românesc ne-a oferit un 
meci de mare frumusețe și de 
palpitant spectacol. Cele două 
formații au practicat un hand
bal rapid, au construit faze de 
mare finețe și de evidentă mă
iestrie tehnică, au aruncat in 
luptă întreaga lor energie. Cei 
peste 2 000 de spectatori pre- 
zenți în sala Floreasca au a- 
plaudat la „scenă deschisă" reu
șitele acestor sportivi de elită, 
entuziasmîndu-se pentru fru
musețea jocului uneori de-a 
dreptul amețitor,, realizat deo
potrivă de cele două echipe.

Șansa a surîs în prima repri
ză dinamoviștilor. Ei au reușit 
să conducă în min. 21 cu 10—7.

Dar, risipitorii elevi ai antreno
rului Ghiță Licu s-au și văzut... 
învingători, permițindu-și arti
ficii fără rost și neglijențe 
prompt plătite. Campionii, co
nectați total la tensiunea întil- 
nlrii, au evoluat sobru și exact, 
au speculat la maximum orice 
ocazie, egalîndu-și partenerul 
chiar tn ultimele secunde ale 
primei reprize. în partea a do
ua a fost rîndul echipei Steaua 
să treacă „la trenă". Spre deo
sebire de dinamoviști, elevii an
trenorilor Cornel Oțelea și Otto 
Telman n-au mai cedat condu
cerea atunci cînd șl-au creat 
un avans de două goluri: 18—16

Hristache NAUM

(Continuare In pag a 4-a)

Rulmentul Brașov - învingătoare la scor 
la Cluj-Nâpoca (18-11)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — RULMENTUL BRA
ȘOV 11—18 (6—8). Hotărîte să-și 
aproprie succesul final printr-o 
victorie pe malul Someșului, 
brașovencele au jucat excelent, 
desprinzîndu-se mai ales valoric 
de_ partenere. Au înscris: Da
mian 4, Sintejudean 3. Macarie

2, Petrescu 1, Morariu 1 — pen
tru Universitatea, Drăgușcl 5, 
Furtună 5, Marian 4, Chiriță 1, 
Pătruț 1, Oancea 1 și Constan
tin 1 — pentru Rulmentul. 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
V. Sidea — P. Cirligeanu (Bucu
rești. (M. RADU — coresp.).

• Rechemați în
Abia trecuseră 24 de ore de 

la despărțirea noastră de trico
lori, aflați la Snagov. în pregă
tirea meciului cu Norvegia, și 
iată că, reîntîlnindu-1 sîmtătă 
după-amiază. Pe stadionul „23

lot: Moraru, Al. Nicolae și Țălnar
August", lotul reprezentativ că
pătase între timp o aVă com
ponentă 1 -Plecat vineri dimi
neață cu dr. D. Tomescu pen
tru un consult, portarul titular 
al echipei. Vasile Iordache. ur.ul

Răducanuiji încearcă șutul, sub privirile lui Cămătaru, cu spe
ranța ca în meciul cu Norvegia mingea să poposească de mai 
multe ori in poarta adversă... Foto : N. DRAGOS

dintre componenții ei de bază, 
s-a întors după masă cu gîtul 
prins în chingile ghipsului. 
„Entorsă la coloană, in zona 
cervicală", ne-a precizat medi
cul lotului, adăugind ă două 
săptămîni Iordache va fi indis
ponibil. datorită accidentului su
ferit în meciul de campionat cu 
F.C.M. Brașov. Nu-1 vedeam pe 
lordănescu printre jucătorii 
echipați și gata de a intra în 
teren. îl zărim. în sfârșit in 
spatele unei porți. in ..civil". 
Ne încearcă mirarea, că i îl vă
zusem refăcut după accident, 
vineri la amiază. Explicația ? 
Cicatricea n-a rezistat la efor
tul celui de-al doilea antrena
ment de vineri, si ruptura de 
fibră musculară a recidivat, se 
Pare Pe o porțiune destul de 
întinsă, așa că el a devenit 
indisponibil pentru meciul de 
miercuri. Doar cu Stoica care 
mai șchiopătează în urma unei 
contuzii recidivate la coan ă si 
care nu a luat parte la iocul- 
scoală de simbătă, se lucrează 
intens pentru recuperare. în

Paul SLĂVHSCU

(Continuare in pag 2-3)



In probele combinate au fost desemnați

COPIII VIITORUL LUMINOS
AL PATRIEI PRIMII CAMPIONI DE ATLETISM (pe pistă) Al ANULUI

’E
1 iunie este, prin tradiție. Ziua internațională a copi

lului. Adică a acelei flori suave, delicate pe care 
omenirea o protejează și o crește cu grijă. Nici un 

efort nu șe arată a fi prea mare, atunci cind ți se în
credințează o asemenea floare fără seamăn intre celelalte 
flori.

In această zi. copiii din ra'.ria noastră, de la orașe și 
sate, români, maghiari, germani și de alte naționalități iși 
exprimă calda lor recunoștință fată de popor, de Partidul 
Comunist Român pentru condițiile minunate care le-au fost 
asigurate. Copiii patriei știu că însuși președintele Repu
blicii. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, le este un ade
vărat părinte, care veghează cu dragoste pentru ca făpturile 
gingașe de azi să ajungă oamenii puternici de miine. con
tinuatorii mărețului drum al poporului nostru spre lumină 
și progres, spre comunism. Iar oamenii puternici se plă
mădesc printr-un proces formativ complex, în care setea 
nestăvilită a copiilor de cunoaștere, accesul lor larg la 
învățătură, educarea lor în spiritul umanismului socialist, 
al dragostei față de patrie, partid și popor se împletesc 
armonios cu practicarea exercițiului fizic, a sportului.

în activitatea lor însuflețită, copiii au întotdeauna în fată 
exemplul părinților și educatorilor lor. al comuniștilor. Iată 
de ce anul acesta, cind s-au împlinit 60 de ani de la fău
rirea gloriosului nostru partid comunist, copiii patriei s-au 
prezentat înaintea acestui jubileu cu frumoase succese la 
învățătură, cu multe reușite în activitatea tehnico-aplicativă 
pionierească, pe scenele Festivalului național „Cîntarea 
României" și în marea competiție sportivă națională ..Da- 
ciada" Mai bine de 3 milioane de mici sportivi au fost 
cuprinși în etapa de vară a acestei veritabile Olimpiade 
românești !

Pasiunea copiilor pentru exercițiul fizic și sport este 
ilustrată de prezența lor într-o multitudine de activități 
de la gimnastica de înviorare, la lecția de educație fizică 
în centrele de inițiere în sport Cei mai talentați dintre 
ei își desfășoară activitatea în cluburile sportive școlare 
..Pionierul". în apropiata vacantă de vară, peste 2 mi
lioane de 
neuitat in 
expedițiile 
in sportul

De ziua . . __
mai multă sîrguință, să desfășoare o activitate tot 
rodnică în organizațiile lor, formîndu-se ca viitori cetățeni 
de nădejde ai României socialiste 1

copii și șoimi ai patriei vor petrece zilt de 
tabere, vor participa la drumeții și excursii. Ia 
pionierești. Drumul lor spre noi și noi împliniri 
preferat rămîne larg deschis.
lor, copiii patriei se angajează să învețe cu și . - - - ...... ... mfl.

DxICMD/q

(Urmare 
din pag 1)

Primele titluri de campioni 
naționali ai sezonului 1981. in 
probele de pistă, au fost decer
nate. în probele combinate 
poliatloniștilor, ale căror intre- 
ceri s-au desfășurat pe Sta
dionul Republicii din Capitală.

La decatlon, campionatul na
tional a avut loc numai pentru 
categoriile tineret și juniori I 
(cel al seniorilor urmînd a se 
desfășura la 17—18 iunie). Dis
puta s stat 
lui clujean 
născut 1962 
poca). care 
zat un nou 
de juniori I 
vrilaș din 1972). El a înregistrat 
următoarele performante : 100
m — 10,8. lungime — 6,95 m. 
greutate — 11,96 m. înălțime

la discreția atletu- 
Aurel Aștilean — 
(C.S.S.A. CIuj-Na- 

cu 7599 p a reali- 
record republican 
(v.r. 7417 p R. Ga-

— 2.02 m. 400 m — 49.2 : 110
mg — 15.0. disc — 34,70 m.
prăjină — 4,30 m. suliță —
47,34 m . 1500 m — 4:12,2. Pe
locurile Următoare s-au clasat :

2. Ion Buligă n. 1963 (C.S.Ș.
Drobeta Tr. Severin) 7153 p. 3. 
Cristian Berindei n. 1963 
(Steaua) 5926' p, 4. Al. Szoke 
n 1959 (Rapid Oradea) 5757 p 
5. Marian Ene n. 1964 (C.S.Ș.A. 
Cv.) 5626 p. 6. Zsolt Jakab n 
1964 (C.S.Ș. nr. 2 Tg. Mureș) 
5592 p.

In heptatlonul senioarelor 
titlul a revenit, conform aștep
tărilor. Corinei Țifrea (C.A.U.) 
cu 5859 p (la 115 p de recor
dul tării) : 100 mg — 13.4.
greutate — 11,94 m. înălțime — 
1,74 m. 200 m — 24,6. lungime
— 6.05 m. suliță — 36,84
800 m — 2:27,0. Pe locul 
cund. Coculeana Bucătaru (Ști
ința Constanța) cu 5480 p (14,0
— 12,22 m — 1,68 m — 26.0 - 
5,79 m — 31,56 m — 2:25,9).

La tineret, pe primul loc s-a 
clasat Margareta Anton (C.A.U.) 
cu 5238 p (15,7 — 11,89 m — 
1,45 m — 26,2 — 5,50 m — 47.00 
m — 2:21,6). Au urmat-o : 2. 
Maria Spulber (S.C. Bacău)

n.

m.
se-

5218 p. 3. Carmen Gîscă 
(C.A.U.) 5135 p. 4. Ilona Du- 
mitrașcu (Rapid) 5034 p, 5. Li
liana Alexandru (C.S.U.
4839 p. 
(C.S.Ș. 
4593 p.

Disputa junioarelor a avut 
un ridicat nivel, soldindu-se 
cu noi recorduri la ambele ca
tegorii : Amalia Bădoaia
(C.S.Ș.A. Craiova) 5283 p — 
nou record junioare I (14,4 — 
10,90 m — 1,66 m — 26,5 — 5,73 
m — 29.22 m — 2:21,9). 2. Ga
briela Coteț (C.S.Ș. Focșani) 
5224 p. 3. Petra Mihalache 
(C.S.Ș.A. C-lung) 5168 p — nou 
record de junioare II (14,6 — 
10.26 m — 1,72 m — 26,5 — 5,42 
m — 30,84 m — 2:27.3), 4. Ro
dica Mureșan (C.S.Ș.A. Cluj- 
Napoca) 5022 p. 5. Teodora Pa- 
loșanu (C.S.Ș. Bacău) 4691 
6. Gabriela Mihalcea (C.S.Ș. 
Eminescu Iași) 4677 p.

Gl.)
6. Oana Munteanu 
Luceafărul Brașov)

p. 
M.

Romeo VILARA

„CUPA ROMÂNIEI" LA BASCHET FEMININ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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JUNI
DE I

CI
Vineri di 

trul de prei 
acolo unde 
pele din gi 
ale turneul) 
natului eu 
cele opt re 
norii, arbitr 
prezenți în 
unde U.E.F 
fotbal din 
o intilnire. 
fost felicitat 
rînd, toate 
nate. A doi 
ele se îndr< 
lor. Prima, 
tantă, parte 
încheiase. D 
meciuri au 
putat patru..

Vineri a a 
pă din grup 
mai agitată 
Belgia a pic 
lor cu 3—0, 
greu Grecia 
dintre favor 
care nu prin 
două meciur 
de Danemari 
pa D. Spank 
trebuia în 
(1—1), în tir 
glezi, după 
golaveraj 0— 
cei din Aus 
nil campione 

în grupa ■ 
cea mai ech 
ma etapă luc 
simple, în s< 
învins clar C 
în timp , 
noastră a set 
o victorie d< 
Suedia. Vrînc 
supere pe nii 
liza al 3-lea 
același scor 
română s-a 
un bilanț de 
(3—2 cu Ceh 
frîngere (1—c 
„remiză" (cea 
puncte și gol 
ocupat locul 
dacă ne vom 
liminarii. a <

A REVENIT ECHIPEI -VOINȚA BUCUREȘTI a J
în fața formației Universitatea 
Cluj-Napoc'a, după o partidă 
captivantă. Voința București, că
reia 1 se cuvin felicitări pentru 
frumoasa performanță, a folosit 
următorul lot de jucătoare : Ște- 
fania Borș — căpitanul echipei, 
Tatiana Popescu, Liliana Slăvei. 
Estela Tomescu, Rodica Ungurea- 
nu, Alexandra Hegheduș, Virgi
nia Soare, Rodica Cioranu, Con
stanța Andreescu, Angelia Silin- 
Becea.

Iată rezultatele înregistrate în 
ultimele două zile ale competi
ției :

VOINȚA BUCUREȘTI 
CLUJ-NAPOCA 83—81 
75—75). Timp de 30 de minute, 
comportarea celor două echipe 
șl evoluția scorului lăsau să se 
întrevadă victoria fără emoții a 
gazdelor, măi precise în aruncă
rile de la distanță și superioare 
la recuperări : 12—0 (min. 4),
14—2 (min. 6). 58—47 (min. 27), 
iată doar cîteva momente din e- 
voluția scorului, după care a în
ceput — putem spune — cu ade
vărat meciul. Baschetbalistele de 
la Voința, puternic impulsionate 
de Tatiana Popescu, au pornii 
o pasionantă cursă de urmărire, 
au recuperat punct după punct 
iar In min. 35 au Izbutit să la 
conducerea (67—66) în fața unei 
echipe parcă paralizată. Au ur
mat însă cîteva acțiuni eficiente 
ale Inimoasei Floarea Anca șl 
clujencele s-au văzut din nou în 
pragul victoriei : 72—67 în min. 
38 și 75—73 (mingea în posesia 
lor) cu 15 secunde înaintea flu
ierului final. Dar, împotriva ori
cărei logici, ta aceste 15 secun
de, jucătoarele clujene au prefe
rat alternativa contraatacului 
(deloc indicată ta această situa-, 
tie), în loc „să țină" mingea. 
Aceasta nu a ajuns în coșul ad
vers, ci a fost interceptată de

CLUJ-NAPOCA, 31 (prin tele
fon). întrecerile de baschet fe
minin din cadrul „Cupei Româ
niei" (competiție la care nu au 
J-uat parte jucătoarele din lotul 
național) s-au încheiat duminică 
în Sala sporturilor din localitate 
cu succesul echipei Voința Bucu
rești (antrenor Marian Strugaru), 
care a obținut victoria decisivă

La Galafi, întreceri de handbal și baschet

FINALELOR „DACIADtl"
- TT* 
(35—44.

echipe

ne punem „aripi" 
pe teren !“. N-au 
dar au dat dovadă de ____
ambiție și au promis că se vor 
ține de cuvînt. Am văzut, de 
asemenea, la baschet o echipă 
de tineri... matematicieni — cei 
ai clasei a Xl-a A Liceului 
„Mihai Viteazul" din Ploiești, 
antrenată de prof. Vasile Roș
ea — care a dovedit că, dacă 
timpul elevilor este folosit cu 
chibzuială, poate face casă 
foarte bună cartea cu sportul. 
„Toți sportivii sînt fruntași la 
învățătură, ne spunea profeso
rul lor. „Unul dintre stîlpii e- 
echipei. Radu Simion, face chiar 
parte din Iotul național pentru 
Olimpiada de matematică de 
New York I"

Din fruntași la învățătură 
era alcătuită și echipa Liceului 
„Ștefan cel Mare" din Sucea
va. Am urmărit-o. în dîrza 
dispută din finală, cu vrînce- 
nii. De pe banca rezervelor 
conducea echipa prof. Lina Fă
gădău : „De fapt, băieții sînt 
pregătiți de soțul meu, profeso
rul Dumitru Făgădău, obligat 
să plece înainte de terminarea 
competiției. Am rămas să-i țin 
locui..." Și făcea acest lucru cu 
competență (după cum am a- 
Baț. Profesoara de educație fi
zică Lina Făgădău a cîștigat

să... zburăm 
cîștigat titlul, 

multă

cu ..fetele sale" — gim
naste — două locuri I pe 
tară la Festivalul națio
nal „Cîntarea României"). Am 
consemnat, de asemenea, inte
resul cu care secretarul federa
ției de baschet Gabriel Po
pescu. urmărea descoperirea 
unor talente pentru performan
tă și satisfacția de a descoperi ( 
în Sorin Anastasiu (din echipa 
Vrancei. 1,93 m) — o tînără 
speranță.

Festivitatea de premiere a 
constituit un moment sărbăto-

resc prin generozitatea cu care 
organizatorii i-au răsplătit 
cîștigători cu splendide 
mii și obiecte sportive.

CLASAMENTE : HANDBAL 
FETE : 1. Liceul industrial nr. 
3 Baia Mare (marea surpriză 
a competiției). 2. Liceul poli
grafic București. 3. Liceul in
dustrial „Victoria" Iași ; BAS
CHET BĂIEȚI : 1. Liceul „Ale
xandru Ioan Cuza" Focșani. 2. 
Liceul „Ștefan cel Mare" Su
ceava, 3. Liceul „Mihai Vitea
zul" Ploiești.

pe 
pre-

JUNIORII BUCUREȘTENI - CAMPIONI
Al „DACIADEI“ LA RUGBY

Estela Tomescu, care i-a pasat 
ștefaniel Borș, autoarea coșului 
egalizator. In prelungiri. Univer
sitatea — lipsită de aportul Doi
nei Prăzaru-Mathe (5 greșeli 
personate) — a comis cîteva gre
șeli de care au profitat inteli
gent și prompt jucătoarele de la 
Voința. Intr-un final dramatic, 
bucureștencele au obținut victoria 
prin coșul marcat de Alexandra 
Hegheduș. O întilnlre pasionantă, 
în care șansele au alternat pînă 
în ultimele secunde, un meci în 
care s-a luptat cu tenacitate, iar 
numeroasele faze spectaculoase 
au contribuit șl ele din plin la 
succesul ' ' 
Popescu 
Tomescu 
reanu 6 
Bolovan 
Prăzaru-Mathe 14, 
Competent șl autoritar arbitrajul 
prestat de I. David (Botoșani) și 
N. Constantinescu (București).

CRIȘUL ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 75—51 (32—23).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
70—60 (30—26)

OLIMPIA
GREȘUL 
(31—20)

VOINȚA 
TEHNICA 
76—57 (36—40)

CRIȘUL ORADEA — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 75—64 (24—37),

Clasament final : 
București 10 p ; 2. 
dea 8 p : 3. „U"
8 p : 4.

întrecerii. Au marcat : 
20, Borș 15, Slăvei 14, 
14, Hegheduș 14, Ungu- 

pentru Voința, respectiv 
24, Anca 17, Jurcă 16, 

Merca 10

BUCUREȘTI — PRO-
BUCUREȘTI 57—41

BUCUREȘTI — POLI-
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI

STEAUA ÎNVINGE
(Urmare din pag. 1)

jucători. Dinamoviștii — care 
inițial aveau trei șanse la una : 
victoria, egalitatea și chiar în- 
frîngerea la mai puțin de șase 
puncte —au jucat, după pă
rerea noastră, greșit. Cînd ai 
majoritatea baloanelor în mar
gine (prin oamenii înalți, Borș. 
Dărăban. Caragea) și nici în 
grămezi nu ești bătut, nu ai 
voie să nu tragi foloase de pe 
urma numeroaselor mingi avu
te Cu atit mai de neînțeles 
este neutilizarea în mai mare 
măsură a liniei de treisferturi 
ieri lipsită de inspirație, spre 
a nu spune mai mult. Păras- 
chiv, un jucător extrem de do
tat. care trebuia să asigure le
gătura între compartimente, nu 
a avut o zi prea fastă, luînd. 
în disperare de cauză desigur, 
multe acțiuni pe cont propriu, 
nu și în situațiile cele mai fe
ricite. Dar cui să deschidă 
dacă de la „uvertură" inițial 
Marghescu, apoi însuși Con
stantin au bătut enorm cu pi
ciorul și nu întotdeauna b.ne 
Se poate spune, dimpotrivă, că

In aceeași zi cu derbyul Stea
ua — Dinamo, dar după-amiază, 
la Parcul copilului, s-a consu
mat o altă importantă secven
ță rugbystică : finala „Daciadei“ 
pentru juniori. A fost o partidă 
spectaculoasă, în care s-au în- 
tîlnit reprezentativele a două 
din cele mai puternice centre ale 
sportului cu balonul oval de la 
noi, la nivel juvenil — muni
cipiul București șl județul Iași. 
Au cîștigat juniorii din Capi
tală : 37—17 (13—6), superiori
tatea lor fiind mai evidentă du
pă pauză. în prima repriză, ei 
au fost conduși în două rîn- 
duri, pentru a obține în cele 
din urmă o victorie clară. Din 
cele nouă eseuri realizate, trei

l-au avut ca autor pe Dănăla- 
che, două pe Cristogel, iar cite 
unul pe Dumitru, L. Constantin 
— toți din echipa bueureșteană. 
Botezatu și Lungu — de la ie
șeni. Au mai punctat : Coman
(1 p. șl 2 transformări), Frasi- 
neanu (transformare) pentru în
vingători, respectiv Tiliuțâ, Va- 
silache — 1 p, Vasiliu — drop. 
A arbitrat C. Udrea.

Pe locul al treilea s-a 
selecționata județului Sibiu 
neril din Mîrșa confirmă I). 
ceasta 
un joc 
binatei 
reștene 
dispus

situat 
<11- 
A- 

a susținut în deschidere 
amical în compania com- 
cluburilor școlare bucu- 
(junlorl II), de care a 

cu 27—0.
Geo RAETCHI

PE DINAMO Șl TRECE ÎN FRUNTEA
Dinamo a pierdut ieri, parado
xal, pe punctul său forte — 
transformerii. (Constantin și o 
dată Petre avînd o totală lipsă 
de precizie la citeva situații 
excepționale, min. 25, 28, 38.
40. 74 și 80 ! !). In aceste con. 
diții a ieșit mai mult în evi
dență jocul echipei Steaua, ac
tivă așa cum o știm in re
grupări (Cioarec. C. Florea, 
Corneliu) șt periculoasă pe con
traatac (Rădulescu, Murariu, 
Munteanu, M. 
treisferturi mai 
ciu. Alexandru 
ales.

Punctele s-au
Constantin (min. 8, 1. p ). Ale
xandru (min. 15, drop), 
xandru (min. 37 eseu, 
placaj oportun Fuicu i 
Iui Paraschiv !), Codoi 
Codoi (min. 46, 1. p.), 
stantin (min. 71, 1. p.).

DINAMO : Petre — 
cencu, Marin. Constantin, 
dea — Marghescu, Paraschiv — 
Stoica. Borș, Zafiescu II — Dă
răban, Caragea — Țurlea (Ior
dan. min. 69), Caraiman (Gh. 
Ion, min. 72), C. Gheorghe.

Ionescu), 
prompte : 
și Fuicu.

cu
Su
mai

înscris astfel :
Alc-
după 

asupra
(tr.)
Con-

Chiri-
Al-

STEAUA : Codoi — Fuicu, 
Enache. Zafiescu I. Lungu — 
Alexandru. Suciu — 
Radulescu, C. Florca 
lin, min. 69) — M. 
Cioarec (Gheorghiosu, 
— Pojar. Munteanu,

SPORTUL STUDENȚESC - 
POLITEHNICA IAȘI 21—12 
(6—3). Meci de mare angaja
ment. în care victoria a fost 
decisă de superioritatea liniei 
de treisferturi a bucureștenilor. 
A arbitrat bine C. Stanca 
(Constanța).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.S.M. SIBIU 27—20 
(11—7). Timișorenii, cu un joc 
mai bun pe treisferturi. 
obținut o victorie 
Șase eseuri 
Radu, Raicu, Peter, Voinov) și 
Panait, l.p. pentru 
Leordean și Zamfir 
și Sirbu 4 1. p. pentru C.S.M. 
Arbitru : Al Lemneanu 
rești) (C. Crcțu, coresp.).

CONSTRUCTORUL CON
STANȚA — P.T.T. ARAD 9-10 
(9—1) Au marcat : Candrejev, 
eseu, Radu l.p. + tr., pentru

Murariu 
(Ilie Că-
Ionescu. 

min. 75) 
Corneliu.

au 
prețioasă. 

(Brînză, Matei,
gazde : 
eseuri.
(Bucu-

1. Voința 
Crișul Ora- 
Cluj-Napoca 

p : 4. Politehnica C.S.Ș. 2
București 7 p ; 5. Olimpia Bucu
rești 5 p ; 6. Progresul București 
5 p.

Dumitru STANCULESCU

C.S.U. ORADEA Șl C.S.M. SUCEAVA
VIRTUALE DIVIZIONARE „A" LA VOLEI

TÎRGOVIȘTE, 31 (prin telefon). 
Sîmbătă, în cea de a 3-a zi a 
turneului de baraj pentru promo
varea în prima divizie de volei 
(masculin), favoritele — C.S.U. 
Oradea și C.S.M. Suceava — au 
marcat nod. victorii, ceea ce le

CLASAMENTULUI!
gazde, respectiv Corduneanu și 
Moș, eseuri, Domokoș tr. 
Nace, coresp.).

RULMENTUL BlRLAD 
RAPID BUC. 24—12 (10—3).
Autorii punctelor: Dranga — 2 
— și Căuia, eseuri, Mihalcea — 
2 — și Florescu, din drop. 
Dranga 1. p., respectiv Dumi
tru eseu, Năstase 2 1. p. și tr. 
(E. Iova, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
0—0.

Meciul Grivița Roșie 
Farul a fost aminat pentru 
iunie.

(S.

CLASAMENTUL

9

1. STEAUA 24 22 0 2 1049-159 68
2. Dinamo 24 22 0 2 644-121 68
3. Farul 24 18 0 6 566-230 60
4. Șt. B. Mare 23 16 1 6 268-139 56
5. Gr. Roșie 23 12 3 8 327-237 50
6. Rulm. Bîrl. 25 11 1 13 237-354 48
7. Șt. Petroș. 23 9 4 10 193-301 45
8. Sp. stud. 23 9 2 12 213-293 43
9. C.S.M. Sb. 24 8 3 13 178-262 43

10. „U“ Timiș. 24 8 1 15 192-425 41
11. Polit. Iași 24 7 2 15 132-348 40
12. PTT Arad 24 6 3 15 161-486 39
13. Rapid 23 5 3 15 199-447 36
14. Constr. 24 1 1 22 106-663 27

apropie de obiectiv. C.S.M. Su
ceava a Intîlnit formația Metalul 
din Hunedoara, pe care a în
vins-o cu 3—0 (3, 3, 11), într-un 
joc care a fost tot timpul domi
nat de voleibaliștii moldoveni. In 
schimb, echipa studenților oră- 
deni, C.S.U., a avut nevoie de un 
angajament permanent, la nivelul 
maxim al posibilităților, pentru 
a ciștiga, însă tot în 3 seturi, în 
fața Constructorului Brăila : 3—5 
(13, 11, 13). o altă echipă, care 
se prezintă surprinzător de bine 
la acest turneu este Motorul Baia 
Mare care (dincolo de jocurile 
pierdute cu principalele favorite) 
se remarcă prin calitatea ' voleiu
lui practicat. Băimărenii au în
vins sîmbătă pe I.C.I.M. Brașov 
cu 3—0 (9, 2, 12) domintad în 
general jocul.

Duminică, sextetul pregătit de 
dr. Traian Căldare, C.S.M. Su
ceava in deschiderea programului 
penultimei zile, a realizat un 
nou și important succes : 3—0 (3 
13, 14) în fața lui I.C.I.M. Brașov 
șl, practic, se poate considera 
incă de pe acum, în Divizia ,,A“.

In penultimul meci al zilei, o 
Intilnire fără implicații în par
tea de sus a clasamentului : Mo
torul Baia Mare — Constructorul 
Brăila, 
3—0 (5, 
fată în 
Metalul 
așteptat ___ . __ _____
probleme celei mai bune echipe 
a turneului și C.S.U. a cîștigat 
cu 3—o (3. 11, 7), totalizînd, ca 
și C.S.M. Suceava, 4 victorii, în 
patru zile.

In clasament situația 
zintă astfel : 1. C.S.U. 
8 p, 2. C.S.M. Suceava 
Motorul Baia 
I.C.I.M. Brașov 5 p 
Hunedoara 5 p. 6. Constructoru’ 
Brăila 4 p. Turneul se încheie 
luni.

cîștigat de băimăreni cu 
7. 14). S-au aflat, apoi, 
față C.S.U. Oradea și 
Hunedoara. Cum era de 
hunedorenll n-au pus

Mare
5.

se pre- 
Oradea 

8 P, 3.
6 p. 4.

Metalul

Modesto FERRARINI

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

TRK
(Urmare

aceste conditi 
mati la lotul 
tarul Moraru 
Nicolae si atc 

Așadar, sîm 
stadionul „23 j 
tală — a ăr 
apropiata <- -ii 
pie de finisar 
a început par 
cu cea a „c 
următoarea cc 
tian — Negri: 
nescu. Muntea 
nu. Bcldeanu, 
Cămătaru, Ră 
tea cealaltă, a 
gușin. care pi 
de tineret în 
amical cu fon 
R.D. Germane 
la Gorlitz. a 
..11“ : Alexa 
Iorgulescu. Rei 
eu, Geolgău, I 
Cîmpeanu II, C 
lonat Pe durat 
cite 30 minute : 
bitrat (și come 
primele două 1 
norul principal 
tionale. Valenti 
în ultima trein 
său. Victor Stăi 
ce de pe marg 
catiile vicepreș 
Ștefan Covaci 
ma echipă), și 
Cornel Drăguși 
ret).

S-au înscris r 
acțiune si din 
drept numai dii 
din loviturile li 
ma careului de 
rul conta (de a<

DOUA ECHIPE
IN „CUPA

IO veste bună 
dresă oficială., 
trecute la F.R. 

aduce Ia cuno1

I nostru de spi 
pentru ediția
„Cupei U.E.F.d 

I română de fcV.
tul să înscrie 1
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aprecierile.
relativ pozitive... Un singur 
meci a împiedicat-o 6ă se afle 
azi printre semifinaliste, cel cu 
Polonia. (Interesant, în parti
dele cu Cehoslovacia și Suedia 
România și Polonia au obținut 
3 puncte !) Au privat-o. atunci, 
de o „remiză" pe care o meri
ta marile greșeli comise în a- 
părare, evoluția slabă a porta
rului Popa și eroarea lui Ba- 
lint. Iar în meciul cu Suedia 
echipa noastră n-a putut în
vinge din cauza incredibilelor 
ratări ale lui Sertov și Las- 
coni. Vom reveni, desigur, asu
pra multor probleme pe care 
le-au ridicat selecția, pregăti
rea. jocul echipei noastre. însă 
vom 
final, 
babil, 
valoarea de ansamblu a lotului. 
Din actuala formație se deta
șează cîțiva jucători de 
perspectivă (Balinf, Hanghiuc. 
Iancu, Gafencu — ultimul, ta
lent real, dar firav) și chiai 
portarul Popa, în ciuda jocului 
slab din meciul cu Polonia 
Mai trebuie să-l evidențiem pe 
fundașul central Preda, un e- 
xemplu de dăruire, care a ju
cat pînă la epuizare. Se conta 
mai mult (și cu destul temei) 
pe Sertov și Lasconi. Primul 
însă, a jucat bine un meci, mo
dest al doilea și foarte slab al 
treilea, părîndu-ni-se nițel in
fatuat...

In încheiere, o știre care 
onorează fotbalul nostru. Prin
tre cei șase arbitri reținuți să 
oficieze în semifinale se 
și 
ra. 
că 
Ar 
mai ales că el a fost 
cei mai tineri cavaleri ai flu
ierului prezenti la acest cam
pionat și din rîndul cărora 12 
sînt purtători ai ecusonului 
F.I.F.A.

cen- 
edau, 
echi- 

„C“ 
npio- 
niori. 
ntre- 

fost 
zităț-i. 
a de 
mizat 
ia au 
. pe 
ecțio- 
dintre 
:asele 
npor- 
lui se 
28 d« 
! dis-

in ansamblu, pot 
Un

fi

,.b" OASPEȚII
3

-DOAR DOUĂ PUNCTE!

i eta- 
cea 

trei.
Gali- 

invins 
., una 

„C“, 
rimele 
avinsă
i gru- 
:t ce-i 
Scotia
ii en- 
iri și 
au pe 
1 sco-

spune 
ea 

ceva
că 

a 
mai

la turneul 
reușit, pri- 

mult decit

OLTUL SF. GHEORGHE - 
CIMENTUL MEDGIDIA 4-0 (1-0)

SF. GHEORGHE, 31 (prin tele- 
ton). Joc frumos, deschis, practi
cat pe tot parcursul' întilnirii. 
Aceasta s-a datorat in mare par
te și echipei oaspete care nu s-a 
închistat in apărare. Primul gol 
s-a marcat dintr-o acțiune inte
ligent construită de jucătorii e- 
chipei Oltul : Bisok pasează cu 
capul pînă la Siklodi, acesta tot 
cu capul trimite înainte și BAR
BU, venit în viteză, Înscrie im- 
parabil. Prima repriză se Încheie 
cu o mare ocazie a Iul Barbu. 
Repriza a» doua debutează tot cu 
• mare ocazie dar de data &■ 
ceasta la poarta gazdelor, autoT 
Cocoș. In continuare, ...............
intensifică dominarea 
du-șl adversara la c 
presiune. Firesc, apar ... __
insă ratate de Bisok (min. 48 și 
68) ș! Barbu (min. 50 și 63). Go
lul doi l-a înscris din nou BAR
BU (min. 70) din lovitură Ube- 
ră de la aproximativ 25 m. la
teral dreapta. Oaspeții par de
moralizați și mal primesc două 
goluri înscrise de același produc
tiv atacant BARBU (min. 84 — 
pasă primită de la Adorjan și 
min. 89 — după o combinație 
cu Kerekeș). A arbitrat bine L. 
Grădinaru — ■
formații : 
Benczik, Rusandu, 
Șa — ‘ ‘
(min. 
(min.
bu. 
Preda, __ _______ ______
Corendea, Stănoiu, Mardale — 
Negulescu, Arău (min. 78 Darie), 
Cocoș.

Oltul iși 
supunîn- 

adevărată 
șl ocazii,

(Reșița) următoarele 
OLTUL : Polgar — 

__ Karanesi, Tu- 
Adorjan, Georgescu. Bisok 
78 Elekeș) — L. Szabo 
57 Kerekeș), Siklodi, Bar- 
CIMENTUL i Sărăcin — 
Leu, Eftimie, Oancea — 
i, Stănoiu,

Vasile IORDACIIE
C.S. BOTOȘANI - 

GLORIA BUZĂU 2-1 (0-0)
BOTOȘANI, 31 (prin telefon).

I-au trebuit echipei gazdă 29 de

★ ★

tre — 
1 ulti- 
st mai 
on ia a 
(3-1). 
itativa 
degete 

1. cu 
nu.. 
rea-

1 și la 
Echipa 
isă cu 
detorie
o
a) și o 
I. cu s 
-6. A 
i. Iar 
în pre- 
ingaria.

in-

află 
Mircea Salomir. Vineri sea- 
ia Wedau. se vorbea chiai 

Salomir va arbitra Sinaia... 
fi o frumoasă performantă 

printre

Constantin ALEXE
Astăzi au loc semifinalele : 

R.F.G. — Franța (la K61n) ; 
Polonia — Spania (la Bochum)

I S-AU ANTRENAT
n
reche- 

iv por
ul Al. 
nar.

i 18. pe
1 Capi- 
pentru

2 «pro- 
ja care 
irificare 
a avut 
: Cris-
Ștefă- 

Țiclea- 
Crișan, 

le par- 
Cl. Dră- 

echipa 
neciului 
lilară a 
curi. de 
•mătorul 
, Iovan, 
lătănes- 
Soiman. 
iul. eșa- 
■prize a 
fost ar- 
or !) în 
e antre- 
ipei na- 
eu, apoi 
secundul 
in timp 

BCL. Indi- 
F.R.F.. 

i la pri- 
■enorului 
ru tine-
■luri, din 
e (ce-i 
:y, nu și 
n preaj-
Nu sco- 

ia'tă !). ci

cursivitatea jocului, conceperea 
acțiunilor ofensive. încercările 
frecvente de finalizare. Pentru 
că. așa cum ne spunea Beldea- 
nu, „datele problemei sint acum 
altele ; vom susține trei meciuri 
pe teren propriu, deci trebuie 
să fim noi vioara I, adversarii 
trebuind să j’oace cum Ie... cîn- 
tăm noi. Adică să atacăm și 
să marcăm, fără a trata insă 
superficial apărarea. Ce simple 
par toate, însă. în vorbe..." Dar 
scopul pregătirilor (inclusiv al 
iocului-școală la care ne refe
rim) este tocmai de a trece de 
la vorbe la fapte, de a verifica 
si crește potențialul echipei. Ia
tă de ce a fost rulat întregul 
lot (au intrat apoi : Moraru, 
Ungureanu, Tilihoi, Dinu, Al. 
Nicolae. Tălnar, M. Sandu, în 
timp ce Ia tineret au mai evo
luat pe parcurs si Speriatu. M. 
Marian, I. Moldovan. Bumbcs- 
cu si Turcul, iată de 
pul iocului grupului 
celor 3 atacanți si 3 
se adăugau fundașii
ne. chiar si Sames. la fazele 
fixe din preajma careului ad
vers. doar elanul ofensiv al lui 
Ștefăiescu fiind strunit de pon
derea si luciditatea cu care,un 
libero trebuie să aibă grijă de 
propriile buturi...

în vederea partidei de mier
curi. echipa Norvegiei va sosi 
în București azi. la ora 15,30. 
pe calea aerului. Meciul va fi 
arbitrat de o brigadă din Tur
cia avîndu-1 la centru pe Er- 
han Giirsel.

VIITORUL MECANICA VASLUI
— C.S.M. SUCEAVA 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Georgescu ' '

GLORIA
BORZEȘTI 
golurilor : 
86), _ 
tiv Moldovan (min.

I.M.U. MEDGIDIA 
TULCEA 2—1 (1—0). 
Bagia (min. 38 și 71), 
Constantin (min. 70).

MINERUL -------- ’—
— UNIREA
5-3 (3—1).
(min. “ 
23), 
(min. 
(min.
65).

VIITORUL 
CEAHLĂUL 
Au înscris : Ciorceri 
șl Farkaș (min. 74).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
F. C. CONSTANȚA 2—1 
Autorii golurilor : Pamfil 
20), luga (min. 79), 
Nistor (min. 75).

C.S.U. GALAȚI -

fost 
(min. 74).
BISTRIȚA — C.S.M. 
4—1 (1—1). Autorii

Moga (min. 30, 65 și 
Berceanu (min. 47), respec-

43,

Au

autogol).
DELTA 

înscris : 
respectiv

GURA HUMORULUI 
DINAMO FOCȘANI 
Au marcat : losep 

5 șl 49), Coșereanu (min 
Dumitru (min. 27),
48),

43 șl

Ivan
respectiv Ărgășeanu 
53), Stăncioiu (min.

GHEORGHENI — 
P. NEAMȚ 2—0 (0—0). 

(min. 52)

(1-0). 
(min. 

respectiv

_____  _______ CHIMIA
BRAILA 3—1 (0—0). Au marcat: 
Ene (min. 50), Lala (min. 55 și 
66). respectiv Cațaros (min. 61).

Relatări de la M. Florea, I. To- 
Bolohan, C.

$1
ma, R. Avram, D. 
Malnași, N. Costln 
nie.

Gh. Arse-

LNEȘTI
V!
Ir-o a- 
i zilele 
J.E.F.A. 
forului 

ite că 
-1982 a 
edcrația 
e drep- 
echipe.

23
20

GOLGETERII : •
Rotaru (Delta) 0 
Lala (C.S.U. Galați) 
LURI : Petcu (F.C.

SERIA A Il-a

GOLURI: 
GOLURI : 
• 15 GO- 
Constanța)

METALUL BUCUREȘTI - 
POIANA CiMPINA 2-0 (0-0)

ce în tim- 
ofensiv al 
mijlocași i 
de margi-

Joc frumos, cîștlgat pe merit 
de bucureșteni. Miza partidei 
(ambele formații aveau nevoie 
de o victorie pentru a se depărta 
de zona fierbinte a clasamentu
lui) și-a pus amprenta vizibil pe 
prima parte a partidei cind s-au 
ratat multe situații favorabile. 
După pauză, Metalul a dominat 
mai mult, și-a creat o suită de 
posibilități de a înscrie si înain
tașii au fructificat două dintre

După 7 minute de la Începerea 
meciului Tănase, cu capul, a tri
mis mingea spre poarta adversă, 
dar Popa a respins de pe linia 
porții. Replica oaspeților a fost 
promptă și in minutele 14 (Popa 
a executat puternic o lovitură 
liberă de la 17 m) și 24 (Preda 
— luft la 4 m de poartă !) au
fost si ei la un pas de a des
chide scorul. Pînă la pauză. Me
talul a mai obținut cîteva cor-
nere si a mal ratat prin Cămui
(min 34). In repriza secundă, 
bucureșteni! au dominat, uneori 
categoric, șl. firesc după as
pectul jocului, au marcat. Pri-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMIAZA
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 31 MAI 1981

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
559 880 LEI

F.C.M. Brăila — F.C. C-ța 
Tractorul — Rapid Buc. 
Olimpia — F.C. Bihor 
Min. Anina — Metalurg

1
1
1
1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 

PRES DIN 31 MAI 1981

I. 
n. 

m. 
iv.
V. Minerul M. Nouă —

VI. Atalanta 
vil. Catania 

VIII.
IX
X.

XI.
XII. 

xm.

Bari 
Lecce

Foggla — Genoa 
Milan — Lazio 
Monza — Varese
Pisa — Spal
Sampdoria — Palermo 
Taranto — Pescara

U.T.A. 2
1

X
X
X
2
1

X
1

28
34
A

EXTRA-

EXTRAGEREA I : 21 3 19 35 
38 ; EXTRAGEREA A n-a : 
38 37 40 30 23 ; EXTRAGEREA 
ni-a : 4 28 30 43 26 ;
GEREA A IV-a : 33 31 40 19 6 ; 
EXTRAGEREA A V-a : 13 39 21 27
I 4 31 8 : EXTRAGEREA A VI-a:
II 41 25 29 19 33 45 44. FOND TO
TAL DE CIȘTIGURI : 1.764.300 lei.

șuturi la poartă (dintre care 15 
pe spațiul porții) și 19 cornere 
pentru a se desprinde, la limită, 
de o parteneră mult mai puțin 
productivă in atac („cifrele" ei : 
6—2 și 4), dar exactă în apăra
re și harnică in cimp. Iureșul 
gazdelor, punctat $1 de o bară 
(Epure, min. 16) n-a fost răs
plătit de goluri mai multe pen
tru că nimeni nu a ordonat cu 
calm sumedenia de faze ofen
sive. Pretenție greu de realizat, 
la urma urmelor, efectivul boto- 
șenenilor fiind întregit cu trei 
Juniori (Tilichl, Hîrjoabă, Epure), 
a căror lipsă de experiență sare 
și mal repede tn ochi atît timp 
cit pe partea cealaltă a redutei 
evolua o Jurrj^tate de echipă 
care respirase âerul Diviziei „A".

Primul gol al meciului a fost 
înscris de COJOCARU (min. 52). 
cu capul, la o minge pe care 
portarul Tănase n-a reușit «-o 
intercepteze. Buzolenii suplimen
tează Imediat numeric atacul și 
peste 10 min. egalează, cind TO
MA se înalță șl înscrie, reluind 
cu capul, un balon venit din 
corner. Cind se părea că asis
tăm la un meci ttpic in care 
gazdele presează și oaspeții evită 
golul, aglomerînd apărarea, Bl- 
gan tși ia răspunderea unei in
tercalări în ofensivă (min. 79), 
pasează bine la DUMITRU și 
acesta înscrie golul victoriei, 
printr-un șut violent tn colțul 
lung. Arbitrul C. Jurja (Bucu
rești) a condus foarte bine for
mațiile : C. S. BOTOȘANI : Li
liac — Țilichi, Bigan, Dudea, Ur
au — Șofran, Luca, Dumitru — 
Glosu (min. 28 Hîrjoabă), Cojo
carii, Epure. GLORIA : Tănase 
— Mureșan, Roșea, Mircea, Man. 
goș — Toma, Ghizdeanu (min. 
80 Necula), Duiloiu (min. 58 Ra
du) — Dumitrache, Marin, Io
nescu.

Ion CUPEN

★

• 14 GOLURI : Coman (Gloria 
Bistrița), Belea (Delta) • 12
GOLURI : Peniu (F.C. Constan
ta), Nemțeanu (Ceahlăul). Bar
bu (Oltul). Ene (C.S.U.) • 11
GOLURI : Avădanei (C.S.M. Su
ceava), Berceanu șl Moga (Glo
ria Bistrița).

1. F.C. CONST. 30 20 6 4 57-18 46
2. Gloria B-ța 31 16 6 9 55-37 38
3. Viit. Gheorg. 30 15 3 12 35-38 33
4. C.S. Botoșani 30 14 4 12 47-36 32
5. C.S.M. S-va 30 14 3 13 43-30 31
6. Delta Tulcea 31 15 1 15 53-45 31
7. Unirea D. Focș. 30 13 5 12 48-40 31
8. F.C.M. Prog. 30 13 5 12 38-36 31
9. I.M.U. Medg. 30 13 4 13 36-41 30

10. Viit. M. Vaslui 30 13 4 13 35-50 30
11. Oltul Sf. Gh. 30 12 5 13 38-37 29
12. Gloria Buzâu 30 13 3 14 36-38 29
13. Ceah. P. N. 30 12 4 14 35-45 28
14.C.S.U. Galați 30 12 3 15 51-49 27
15. C.S.M. Borzești 30 11 4 15 46-50 26
16. Minerul G. H. 30 9 8 13 27-42 26
17. Cimentul Medg. 30 11 3 16 35-57 25
18. Chimia Br. 30 7 5 18 33-59 19

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
iunie) : Chimia Brăila — Viitorul 
Gheorgheni (0—3), C.S.M. Bor
zești — Viitorul Mecanica Vas
lui (1—2), Cimentul Medgidia - 
Minerul Gura Humorului (0—0), 
C.S.U. Galati — C.S.M. Suceava 
(2—5), Oltul Sf. Gheorghe — C.S 
Botoșani (0—1). Gloria Buzău — 
F.C.M. Progresul Brăila (1—1), 
Delta Tulcea — Gloria Bistrița 
disputat pe 26 mai : 4—2, Unirea 
Dinamo Focșani — F.C. Con
stanța (0—1). Ceahlăul P. Neamț 
— I.M.U. Medgidia (0—2).

mul gol a căzut în min. 55, ia 
o fază frumos lucrată de Giugiu- 
mică și finalizată de TANASE 
din interiorul careului advers. 
După două minute oaspeții au 
atacat periculos și Pavel a expe
diat balonul în bară î Cu zece 
minute înainte de final, Niță a 
făcut o cursă pe partea dreaptă, 
a centrat în careu și CAMUI. cu 
capul, a trimis balonul în plasă, 
inscriind cel de al doilea gol.

A condus foarte bine V. Po- 
povici (Botoșani) : METALUL :
iordan — Anghelina, Marinescu, 
Călărașiu, Gane (min. 59 Dumi- 
trașcu) — Dumitrescu, C. Nica. 
Giugiumică — Bogdaniuc (min. 
61 Niță), Tănase. Cămui. POIA
NA : Albină — Toader, Sotir, Io- 
nită, Burlacu — Aldea (min. 67 
Mihai), Popa, Manolache — Pa
vel. Preda Dorobeț (min. 67 
Ilbisi).

P. VINTILĂ

ȘOIMII I.P.A. SIBIU - 
METALUL PLOPENI 1-0 (0-0)

SIBIU, 31 (prin telefon). Meci 
cu mare miză, hotărîtoare chiar 
pentru gazde, care, pentru a mai 
spera să evite retrogradarea, a- 
veau o singură variantă : victo
ria. Aceasta explică, pe de-o 
parte, jocul dezlănțuit în atac al 
echipei sibiene, iar pe de altă 
parte încărcătura emoțională a 
jucătorilor acesteia, care au găsii 
cu multă dificultate drumul spre 
gol, deși a dominat în cea mai 
mare parte a timpului, deși a 
avut, mal ales în prima repriză, 
numeroase ocazii de a înscrie. 
Cele mai clare : Rusu (min. 10). 
Bîrsan (min. 18). Beleaua (min. 
20 și 34), Avram (min. 29). Și. 
totuși, gheața s-a spart spre ma
rea șansă a gazdelor chiar în 
primul minut după reluare. A 
marcat FRAȚILA, care a reluat 
de aproape, In plasă, o minge 
„lucrată" de Marcu. De-abia de 
acum înainte Metalul iese ceva 
mai mult la joc. Raportul de 
forțe din teren se echilibrează și 
rezultatul stă sub semnul incer
titudinii pînă la fluierul final al

arbitrului, care consfințește e 
victorie prețioasă, dar cu cîte 
emoții, a gazdelor.

Arbitrul I. Bungău (Timișoara) 
a condus foarte bine următoarele 
formații : ȘOIMII I.P.A. • Dumi-
tru — Rusu, Barna, Șoaită D.
Ștefan <•7 Bîrsan, Beleaua. Țur-

★ ★

SIRENA BUCUREȘTI - RUL-
MENTUL ALEXANDRIA 3—2
<0—1) Au marcat : Radu (min.
56), Dragne (min. 65), Balaure 
(min. 84). respectiv Chiriac (min. 
13), Boțonea (min. 75).

C. S. T1RGOVIȘTE — ROVA 
ROȘIORI 4—0 (2—0). Au înscris : 
Ene (min. 4 și 27), Economu 
(min. 55) șl Dobrin (min. 77).

PANDURII TG. JIU — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizai 
de Rădoi (min. 79).

PETROLUL PLOIEȘTI — FLA- 
CARA MORENI 2—1 (2—0). Au
torii golurilor : Toporan (min. 
32 și 34), respectiv Petre (min. 
79).

TRACTORUL BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 2—1 (1—0). Au 
înscris : Marcăș (min. 15), Ari- 
nean (min. 87), respectiv Tiță 
(min. 71).

GAZ METAN MEDIAȘ — CHI
MICA URNA VENI 2—1 (1—1).
Au marcat : Moraru (min. 19). 
Cula (min. 60), respectiv Cenan 
(min. 41).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 0—1 
(0—0). A înscris : Hamparaș
(min. 49).

Relatări de la N. Tokacek, M. 
Avanu, P. Crlstea, I. Tănăsescu, 
C. Gruia. M. Tacăl șl Tr. Lan
cea.

GOLGETERH ! • 24 GOLURI : 
Toporan (Petrolul Ploiești) • 16

lea (min 65 Fior eseu) — Avram.' 
Frățilă, Marcu.

METALUL : Roman — Griiber. 
Bobe. Eparu. Prunolu — Savu 
(min. 65 Ghițescu). istrătescu, 
Dobrescu — Negoită. C. ștefan 
(min. 42 Florea). Ștefănescu.

Mihoi IONESCU

*

GOLURI : Dobrin (C.S. Tirgo- 
viște), Sultănoiu (Autobuzul) Q 
12 GOLURI : Voicilă (Rulmentud 
• 11 GOLURI : Marcu (Mecanică 
fină). Cămui (Metalul Buc.) • 10 
GOLURI : Catrina (Mecanică fi
nă). Preda (Poiana). Prodan 
(Metalul Buc.) Rădoi (Pandurii).
1. C.S. T-VIȘTE 30 22 6 2 61-13 50
2. Petrolul PI. 31 20 7 4 65-23 47
3. Rapid Buc. 30 14 5 11 50-33 33
4. Tractorut Bv. 32 15 3 14 41-42 33
5. Metalul Plopeni 31 13 5 13 39-30 31
6. Autobuzul Buc. 30 13 5 12 42-35 31
7. Flacăra Moreni 30 13 5 12 39-34 31
8. Pandurii Tg Jiu 30 13 5 12 33-29 31
9. Gaz metan 30 12 7 11 31-33 31

10. Rulm. Alex. - 30 12 6 12 37-32 30
11. Chimica Tîrn. 31 13 4 14 38-54 30
12. Metalul 8uc. 30 11 7 12 43-38 29
13. Mecanică fină 31 11 7 13 40-41 29
14. Șoimii Sibiu 30 11 3 14 35-45 27
15. ROVA Roșiori 31 11 5 15 29-45 27
16. Poiana Cimpina 30 12 2 16 38-47 26
17. Nitramonia 31 8 3 20 24-66 19
18. Sirena Buc. 30 4 5 21 31-75 13

ETAPA VIITOARE (duminică 
7 iunie) : Flacăra Moreni — Po
iana Cimpina (0—1). Metalul Plo- 
peni — Luceafărul București 
(1—1), Mecanică fină București 
— Metalul București (1—2), Chi
mica Tîrnăveni — Șoimii I.P.A. 
Sibiu (1—2). Tractorul Brașov — 
C.S. Tîrgoviște (0—2). Rapid 
București — Sirena București 
(3—0), Pandurii Tg. Jiu — Pe
trolul Ploiești (0—2). Rulmentul 
Alexandria — Gaz metan Mediaș 
(0—2). ROVA Roșiori — Auto
buzul București (1—1). Nitramo- 
nia Făgăraș — stă.

SERIA A ni-a —-----------------------
RAPID ARAD -

MINERUL CAVNIC 3-0 (2-0)

ARAD, 31 (prin telefon). Spe
riate de perspectiva Diviziei C, 
ambele echipe încep meciul cu 
o prudentă exagerată. Impulsio
nate de „veteranii" Broșovschi 
șL în special, Domlde, gazdele 
ies din anonimat și în min. 14, 
Domide „lucrează" cu abilitate 
un balon în marginea careului de 
16 m., vede o breșă în apărarea 
minerilor, pasează precis la DRA- 
IA, șut sec al acestuia și... 1—0. 
După gol, gazdele insistă în atac, 
au cîteva bune ocazii, dar Do
mide (min. 23 șl 38), Găman 
(min. 27) greșesc de puțin ținta. 
La un atac prelungit a.l gazdelor 
fundașul Ignat lovește mingea 
cu mîna în suprafața de pedeap
să, și BORUGA transformă pe- 
naltyul (min. 39) : 2—0. Pe fon
dul dominării localnicilor, un 
contraatac tăios al minerilor, 
purtat pe partea stîngă prin 
Ș tenței, este rezolvat cu greuta
te de portarul gazdelor (min. 41). 
Imediat după pauză, oaspeții au 
două mari ocazii de a reduce 
scorul, dar Roatiș (min. 47) gre
șește, de puțin, iar „bara" (min. 
50) îl salvează pe rapidiști ia 
șutul lui Bonte. Gazdele au și 
ele cîteva bune ocazii, dar Gă
man (min. 52) șl, In special, 
Croitoru (min. 58), greșesc co
pilărește în faze decisive. Șl ce 
nu reușesc gazdele, reușește fun
dașul central advers NECULA. 
care în min. 62, înscrie tn pro- 
pria-i poartă, la o nesincroniza- 
re cu portarul Popp : 3—0.

A arbitrat bine D. Rădulescu 
(București), următoarele formații: 
RAPID : Butaru — Ardelean, Ba- 
ruga, Gall, Hamza — Broșovschi 
(min. 56 Moldovan), Găman, 
Croitoru (min. 63 Șandor) — 
Stoenescu, Domide, Draia. MINE
RUL î Popp — Rațiu, Ignat, Ne
cula, D-ocu — Steț, Rus, Tulba I

★ ★

(min. 75 Lucaci) — Roatiș (min. 
75 Șomcutean). Bonte. Stențel.

Florin SANDU
ÎNFRĂȚIREA ORADEA - 

DACIA ORĂȘTIE 1-0 (0-C)
ORADEA, 31 (prin teici on). 

Pe o căldură caniculară și in 
fața unui număr destul du 
restrins de spectatori (aproxi
mativ 2 000), forma ția locală n-a 
prins o zi prea fericită, intil- 
nind o echipă care a ju
cat totul pe cartea defensivei. 
Prima mare ocazie a ratat-o 
fundașul Mihelea (min. 6) care, 
singur de la 6 m, a reluat cu 
capul pe lingă poartă. Abia în 
min. 21 gazdele au bună poziție 
de gol, dar Schwartzman a șutat 
imprecis de la 14 m. La singurul 
contraatac periculos al oaspeților, 
declanșat în min. 30, Radu a fost 
la un pas de deschiderea scoru
lui dar portarul Bojtar a reușit 
să respingă cu dificultate in 
corner. Ofensiva echipei locale 
continuă, și în min. 33 M. Ma
rian degajează din fața porții 
goale balonul expediat de Mun- 
teanu. După pauză, dominarea 
gazdelor este și mai insistentă, 
dar jocul are același aspect. Se 
părea că partida se va încheia 
eu un scor alb. cu toate că Mi
helea (min. 51) și Negrea (min. 
60) au fost beneficiarii a două 
bune ocazii de deschidere a sco
rului. Și ceea ce n-au putut re
zolva înaintașii, a făcii!-o funda
șul POP.OVICI, în min. 75, cind la 
o centrare pe diagonală a lui Tă- 
mas, veteranul echipei, a înscris 
cu capul din plonjon sub trans
versală. Arbitrul V. Naumcef din 
Iași a condus excelent următoa
rele formații : ÎNFRĂȚIREA :
Bojtar — Mihelea, Palfi. Po- 
povici, Dubovan — Tămaș, Pa
vel, Schwartzman (min. 46 Ne
grea) — Munteanu. Piț. Nicoraș 
(min 76 Bamfi). DACIA : Cocu 
— Strîmbeanu. Vișan, Boroș 
(min. 86 Neagu), Fogorași — 
Ureche. Ștefănescu, Albu — Ra
du, M. Marian, Culea (min. 76 
Szilaghi).

Gheorghe NERTEA

★

MINFRUL MOLDOVA NOUA — 
U.T ARAD 1—2 (1—1). Autorii
golurilor : Văcariu (min. 3 din 
11 m), respectiv Vaczi (min. 19 
din 11 m) șî Coraș (min. 89).

C.F.R. TIMIȘOARA — META
LUL AIUD 4—1 (1—0). Au mar
cat : Damian (min. 34). Iancu 
(mim. 60 și 83), Stoișin (min. 67). 
respectiv Boldur (min. 50).

OLIMPIA SATU MARE — F.C. 
BIHOR ORADEA 1—0 (1—0). U-
nicul gol a fost realizat de State 
(min. 24).

MINERUL ANINA — META
LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0).
A înscris : Șchlopu (min. 44).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — MI
NERUL LUPENI 5—0 (3—0). Au
marcat : Năsălean (min. 21, 27.
45 și 74) și l. Popa (min. 64).

AURUL BRAD — U.M. TIMI
ȘOARA 3—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Stoica (min. 4), Bucur 
(mm. 59) și Petrișor (min. 73).

F.C.M. REȘIȚA — C.I.L. SI- 
GHET 6—0 (2—0). Au înscris : 
Matefi (min. 4), Oancea (min. 21 
și 69), Atodiresel (min. 53), Por
tic (min. 65) și Aelenel (min. 
88).

Relatări de la P. Sumandan, Șt. 
Marton, Z. Covaci, M. Chiper, 1. 
Lespuc, Al. Jurcă șl Doru Glă- 
van.

GOLGETERII : • 17 GOLURI :
Văcariu (Minerul Mold. Nouă) 
O 16 GOLURI : SUte (Olimpia)

6 14 GOLURI : Ionescu (C.I.L.), 
Năsălean (C.F.R. Cluj-Napoca) 
• 13 GOLURI : Ghiță (Aurul), 
Hațeganu (Olimpia) • 12 GO
LURI : Bucur (Metalurgistul Cu- 
gir). Mușat (U.T.A.) Bogin (Me
talul Aiud), Stoișin (C.F.R. Ti
miș.) • 11 GOLURI : Vaczi
(U.T.A.).

1. U.T.A. 30 20 3 7 58-24 43
2. Aurul Brad 30 15 5 10 57-34 35
3. Olimpia S.M. 30 15 5 10 58-39 35
4. Infr. Oradea 30 16 2 12 40-38 34
5. C.F.R. Cj.-N 30 14 4 12 54-40 32
6. F.C.M Reșița 30 15 2 13 47-36 32
7. F.C. Bihor 30 12 7 11 48-35 31
8. C.I.L. Sighet 30 14 3 13 46-54 31
9. C.F.R Tim 30 12 6 12 42-40 30

10. Min. Cavnic 30 13 3 14 46-48 29
11. U.M. Tim. 30 12 5 13 35-37 29
12. Rapid Arad 30 12 5 13 38-42 29
13. Minerul Lupeni 30 13 2 15 41-48 28
14. Metalul Aiud 30 13 2 15 35-52 28
15. Dacia Orăștie 30 11 6 13 36-53 28
16. Metalurg. Cugir 30 11 3 16 46-46 25
17. Minerul M.N. 30 11 1 18 39-57 23
18. Minerul Anina 30 7 4 19 23 66 18

VIITOARE
U.M. Timișoara

(duminică
Mi-

ETAPA
7 iunie) ; ____ ____
nerul Lupeni (0—4). Minerul Cav- 
nic - Metalul Aiud (1—2), Olim
pia Satu 
(2—2) “ 
Sighet 
gir — --------
Minerul Moldova Nouă 
țirea Oradea (2—4), U.T. Arad 
C.F.R. “*
Bihor Oradea
(1-1)
Arad (1—2)

Mare
Dacia 
(1-5), 

C.F.R.

— Aurul Brad 
Orăștie — C.I.L.
Metalurgistul Cu- 
Timișoara (1—-2).

Infră-

CÎuj-Napoca (0—2), F.C.
— Minerul Anina

F.C.M. Reșița — Rapid



După C. E. de popice pentru juniori

„WIENER EEITENO": „ JUCĂTOARELE ROMANCE 
REMARCATE PRIN REZULTATE VALOROASE^

Tinerii sportivi români care 
au participat cu succes la cea 
de-a șaptea ediție a Campiona
telor europene de popice pen- 
pentru juniori, desfășurate timp 
de aproape o săptămină la Vie- 
na, s-au înapoiat sîmbătă sea
ra în Capitală. Juniorii noștri, 
în special fetele, au avut o fru
moasă comportare la ediția vie- 
neză a întrecerilor continentale 
cucerind cinci medalii — două 
de aur (pe echipe fete și pe
rechi fete), una de argint și 
două de bronz — și fiind prin
cipalii animatori ai competiției. 
După cum remarca ziarul 
„Wiener Zeitung" de sîmbătă, 
„Republica Federală Germania 
și România au fost in fruntea 
luptei pentru medalii... Român
cele s-au remarcat, in mod deo
sebit, prin rezultate valoroa
se la echipe și perechi".

Această ediție a C.E. a scos 
în evidentă, ca la nici o altă 
ediție de pînă acum, progresul 
tehnic al juniorilor care au ob
ținut la majoritatea probelor 
rezultate de valoare, la nivelul 
seniorilor. De exemplu, la pe
rechi fete în urmă cu doi ani 
sportivele noastre cucereau 
titlul cu 827 p d, iar acum tot 
reprezentantele tării noastre. 
Nineta Badea și Olga Psihas, 
s-au clasat pe primul loc cu

889 p d. Un salt similar a fost 
înregistrat și în proba de pe
rechi fete ; în 1979 campioana 
continentală puncta 2 368. iar 
acum, la Viena formația Româ
niei a cîștigat medalia de aur 
cu 2 454 p.d. Și în proba in
dividuală masculină rezultatul 
actualului campion european 
Miroslav Liovici (2 801 p.d.) este 
cu mult superior celui de la 
ediția precedentă a competi
ției.

In ultima probă, cea indivi
duală. jucătoarele noastre Ma
ria Zsizsik și Nineta Badea, 
care, avînd punctajele cele 
mai mari din primele două 
probe, evoluau pe ultimele 
două posturi, n-au rezistat șo
cului psihic produs de cele 
două jucătoare. vest-germane 
care. jucînd în penultimul 
schimb, au obținut rezultate 
foarte mari — 444 și 434 p d. 
Totuși. Zsizsik și Badea au 
terminat concursul la numai 
două și. respectiv, patru puncte 
diferență de „medalia de ar
gint".

Iată și clasamentul general 
pe medalii : 1. R. F. Germa
nia 7 (2 aur — 4 argint — 1 
bronz), 2. România 5 (2 — 1 — 
2), 3. Iugoslavia 3 (2 — 1 — 0), 
4. Ungaria 2 (0—0 — 2), 5. 
Austria 1 (0 — 0 — 1).

TREI VICTORII ALE TRĂGĂTORILOR ROMÂNI 
LA „CUPA JĂRILOR LATINE Șl GRECIEI41

în orașul Namur (Belgia) s-au 
desfășurat întrecerile „Cupei Ță
rilor Latine și Greciei" la tir. Cel 
4 reprezentanți ai noștrii au a- 
vut comportări remarcabile, 
reușind să se claseze de trei ori 
pe primul loc. Cu 594 p Corne- 
liu Ion a cîștigat proba indivi
duală de pistol viteză, iar îm
preună cu colegii săi, Marin

Stan (locul 8 cu 590 p) 
Constantin Tirloiu (locul 14 
534 p), au cucerit locul 1 și 
echipe cu 1768 p (locul 2 : Franța 
1763 P). Ana Ciobanu a adus cea 
de a treia vltetorie, impunîndu-se 
la pistol standard cu 571 p, în 
timp ce la pistol 10 m s-a cla
sat pe poziția a doua cu 375 p. 
La pistol liber, C. Tirloiu s-a si
tuat pe locul 11 cu 547 p.

și 
cu 
pe

TURNEUL DE TENIS DE LA „ROLAND GARROS44
In turneul de la „Roland Gar

ros", în turul 
zici a învins-o 
pe americanca 
(în același tur . 
sâni 6—0, 6—3, : 
6—3, 5—7, 6—3,
Vasquez 4—6, '
— Fromholtz 6—3, 7—5), iar în tu
rul patru, în optimi, a dispus de 
Pamela Teeguarden (S.U.A.) cu 
6—3, 6—3. In această fază : Evert
— Wade 6—3, 6—0, Mandlikova — 
Bunge 6—3, 6—1. Rinjdi — Smith 
6—1, 4—6, 6—3. La dublu, pere
chea Ruzicl — Evert a întrecut 
cu 6—1, 7—6 cuplul francez Thi
bault, Vanier.

In întrecerea masculină, în tu
rul trei, americanul Terry Moor 
l-a învins cu 6—3, 6—2, 6—1 pe 
Hie Năstase. Brazilianul Kirmayr 
a repurtat două succese neaștep
tate 6-4, 6—1. 6—4 la Slozil șl

trei, Virginia Ru- 
cu 6—1, 6—7, 6—0 
Julie Harrington

Jausovec — Gius- 
Bunge — Horvath 

, Mandlikova — 
6—0, 6—4, Rinaldi

6—2, 6—4, 6—2 la Gottfried. La 
dublu, Năstase, Clerc au întrecut 
cu 6—1, 6—0 pe francezii Torre, 
Potier. Manson, Moore au dispus 
cu 2—6, 6—4, 6—4 de Segârceanu, 
Dirzu,

ȘAPTE SUCCESE ALE CANOTOARELOR 
ROMÂNCE LA „REGATA PR AGA"

PRAGA, 31 (prin telex). Cano
toarele românce au dominat ca
tegoric întrecerile tradiționalei 
„Regate Praga“. In prima zi ele 
au cîștigat trei curse, iar în cea 
de a doua zi au obținut alte 
patru victorii. Iată rezultatele 
tehnice de sîmbătă : simplu : 1. 
S. Toma (România) 3:41,76 ; 2.
FlQtow (R.D.G.) 3:45,76 ; 2 f.c.î
1. România (Pușcatu — Horvath) 
3:36,50 ; 2. R.D.G. (Steindorf — 
Pistius) 3:40,34 ; dublu vîsle : 1.
România (Banovici — Roșea) 
3:16,47 ; 2. R.F.G. 3:20,17 ; 3. R.D. 
Germană 3:21,96 ; 4-1-1 rame : 1. 
R.D. Germană 3:09,37 ; 2. Româ
nia (Silaghi, Onofrel, Bondar,

Frîntu 4- Ștefânescu) 3:12.70. Du 
minică — simplu : 1. Nemcova 
(Ceh.) 3:50,82 : dublu vîsle : 1.
România (Toma — Chelariu) 
3:13,68 ; 2. R.F. Germania 3:16.68: 
3. Cehoslovacia 3:19,82 ; 2 f.c. : 
1. România (Pușcatu — Horvath) 
3:31,59 ; 2. Cehoslovacia 3:36.24 ; 
44-1 rame; 1. România 3:00.85. 2. 
R.D. Germană 3:01,19, 3. R.F. Ger
mania 3:08.11 ; 44“ 1 vîsle ; 1. Ro
mânia 3:06,73; 2. R.D. Germană
3:11,77 ; 3. R.F. Germania 3:18,53 ; 
84-1 : 1. R.D. Germană 2:54,09 ; 2. 
Cehoslovacia 2:59,02 ; 3. R.F. Ger
mania 3:00,74.

TOMAS PUDIL
Ceskoslovenski spoțt Fraga

PlIOILISrilL CONSTANTIN TITOIU

VICTORIOS LA MANILA

237 SPORTIVI 
In delegația s.u.a. 
PENTRU UNIVERSIADA

La sediul Comitetului natio
nal de organizare a Universia
dei a sosit fisa de înscriere, pe 
sporturi, a delegației studențești 
a Statelor Unite ale Americii. 
Cei 237 de sportivi vor parti
cipa la toate cele 10 discipline 
din program : atletism : 62 (40 
sportivi și 22 de sportive), bas
chet : 24 (feminin și masculin), 
gimnastică : 12 (6 băieți și 6 
fete). înot: 46 (24+22). lupte : 
20 (10 lupte libere + 10 lupte 
greco-romane), polo : 13. sări
turi in apă : 8 (4 băieți + 4 
fete), scrimă: 20 (15+5). tenis: 
8 (4+4). volei : 24 (feminin și 
masculin). Din delegație mai 
fac parte 65 antrenori si oficiali.

MANILA, 31 (Agcrprcs). — 
Tinărul pugilist român Con
stantin Tițoiu, recent laureat al 
campionatelor europene de la 
Tampere, a evoluat cu deose
bit succes, dasindu-se pe locul 
întîi, la turneul internațional 
de box de la Manila (Filiipine), 
un mini-campionat mondial, ce 
a reunit peste 140 de sportivi 
din. toate continentele. în fi
nala categoriei muscă, luptînd 
cu multă ambiție și dovedind 
o tehnică superioară, Constan
tin Tițoiu l-a Întrecut la punc
te pe campionul Thailandei 
Somyot Mamongkol. La cate
goria semigrea, reprezentantul

nostru Georgică Donici a fost 
declarat învins la puncte in 
fața danezului Michael Mad
sen, după un meci echilibrat cu 
schimburi puternice de lovituri.

Iată câștigătorii la celelalte 
categorii : semimuscă : Efren 
Tabanas (Filiipine) ; cocoș : 
Leopoldo Canrancio (Filipine) ; 
pană : Justo Ibelles (Mexic) ; 
semiușoară : Isayah Ikhoni
(Kenya) ; ușoară ; Kim Dong 
Kil (Coreea de Sud) ; semi- 
mijlocie : Terry Marsh (An
glia) ; mijlocie mică : Ezeqiuil 
Bolianco (Cuba) ; mijlocie : 
Vladimir Melnik (U.R.S.S.) ; 
grea : Woodrow Clark (S.U.A.).

CONGRESUL F.I.R.A.
PARIS, 31 (Agenpres). — La

Biarritz, cu prilejul congresului 
Federației internaționale de rugby 
amator (F.I.R.A.) francezul Mar
cel Batigne a tost reales în func
ția de președinte al acestui for 
sportiv. In funcția de vicepreșe
dinți au fost aleși Valeriu Iri- 
mescu (România), Invemlzi (Ita
lia), Benjelloun (Maroc), Noriega 
(Spania), Baumgartner (R.F.G.). 
Secretar general a fost desemnat 
Jean-Claude Bourrier (Franța). 
Viitorul Congres al F.I.R.A. va 
avea loc în luna Iunie a anului 
viitor la Lausanne.

Corespondența din Basel

ELVETIA ÎNVINGE ANGLIA a
Echipa Elveției a obținut, în 

fine, prima victorie în prelimină
rile C.M. : 2—1 (2—0) cu repre
zentativa Angliei 1 un succes re
marcabil, chiar dacă elvețienilor 
această reușită nu le oferă dedt 
șanse minime de calificare în 
turneul final, dar poate influența 
decisiv configurația finală a cla
samentului.

Oricum, victoria elvețienilor a 
fost meritată, pentru că jucătorii 
au depus eforturi considerabile. 
Toți, în frunte cu Botteron, Sul-

AGENDA SAPTAMINII
l.VI. YACHTING : campionatul european clasa „470“, la Morges 

In Elveția (se Încheie la 8.VI).
3. VT. FOTBAL : preliminarii ale C.M. : România — Norvegia,

grupa a IV-a, la București ; Danemarca — Italia, grupa 
a V-a, la Copenhaga ; Suedia — Irlanda de Nord, grupa a 
Vl-a, Ia Stockholm.

4. VI. TIR CU ARCUL : campionatele mondiale, la Panta Ala,
In Italia (se încheie la 14.VI).

6. VI. FOTBAL : preliminarii ale C.M. : Ungaria — Anglia, grupa
a IV-a, la Budapesta.

7. VI. AUTOMOBILISM : a Vll-a probă a C.E. de formula a
n-a, la Pau, In Franța.

STEAUA Șl RULMENTUL - CAMPIOANE DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

luptat cu o 
toată lauda 
fapt, exem- 
Ținut „om

CLASAMENTE
Masculin Feminin

1. STEAUA 18 IC 1 1 434-327 33 1. RULM. Bv. 18 16 0 2 332-240
i

32
2. H.C. Mtaaur 18 11 1 6 392-331 23 2. Știința Be. 18 15 0 3 362-274 30
3. Din. Buc. 18 11 1 6 361-326 23 3, Mureșul 18 11 0 7 299-304 22
4. Politehnica 18 10 1 7 327-312 21 4. TEROM Iași 18 9 2 7 314-289 20
5. Constr. Ar. 18 8 1 9 318-314 17 5. U. Tim. 18 7 2 9 288-309 16
6. Dinamo Bv. 18 7 2 9 321-342 16 6. U. CJ.-Nap. 18 7 1 10 296-326 15
7. știința Bc. 18 7 1 10 374-380 15 7. Constr. B.M. 18 7 0 11 309-326 148. Relon Săv. 18 7 1 10 336-356 15 8. Progresul 18 6 2 10 265-260 14
9. U. Craiova 18 7 0 11 326-375 14 *. Tex. Buh 18 5 0 13 272-344 10

10. C.S.M. Borz. 18 1 1 16 295-421 3 10. Constr. Tim. 18 3 1 14 283-350 7

ser șt Lildl au abordat partida 
cu multă dăruire, surprinzîndu-i 
pe insulari prin contraatacuri vi
guroase. Dar. mai presus de orice, 
trebuie subliniată omogenitatea 
formației aliniate de antrenorul 
învingătorilor. Paul Wolfisberg.

Scorul a fost deschis în min. 
28 de Scheiwiler după un. schimb 
prelungit de pasc cu Sulser, după 
care, : ’ "
urmat 
ser la 
a tras 
poarta 
pauză, 
mott (F.C. Liverpool) 
nata engleză schimbă 
cuiul, el reușind, în min. 55, să 
reducă din handicap (2—1). A
urmat o lungă perioadă în care 
englezii au fost la cîrma jocului, 
dar gazdele s-au apărat organi
zat, mizînd pe contraatacuri. In 
min. 63 Sulser, servit de Bot- 
teron, ratează, după care insula
rii stat aproape de egalare, dar 
Robson greșește dlntr-o poziție 
ideală. Arbitrul Prokop (R.D.G.) 
a condus, în fața celor 40 006 do 
spectatori de pe stadionul St. Ja
kob din Basel, formațiile : EL
VEȚIA : Burgener — Zappa, Egli, 
I.Qdi, Wehrll, Botteron, Scheiwi
ler, H. Herman (min. 68 Weber), 
Risener (min. 85 Maissen), Bar. 
beris, Sulser. ANGLIA : Clemence 
— Mills, Osman, Watson (min. 
80 Barnes), Sansom, Coppell, 
Keegan, Wilkins, Robson, Francis 
(min. 40 McDermott), Mariner.

la numai două minute, a 
un slalom al aceluiași Sul- 
mijlocul terenului șl acesta 
puternic de la 

. lui Clemence : 
introducerea

16 metri în
2—0. După 
lui McDer- 
în selecțio- 
cursul jo-

PAUL BETSCHARDT
„S.I.Z."

Iată clasamentul grupei a IV-a, 
înaintea meciurilor care mal ur
mează: S.vi.: România — Norve
gia j 6.VI. : Ungaria — Anglia ; 
17.VI. : Norvegia — Elveția ; 
9.IX. : Norvegia r- Anglia ; 23.IX.: 
România — Ungaria ; 10.X. : Ro-

cuplului craio-

24 i
■

mânia 
rla —
Norvegia ; 11 .XI. 
mânia ; le.xi. : 
rla,

— Elveția ; 14.x. : Unga-
Elveția ; 31.X. : Ungaria — . -- Ro_

Anglia — Unga-

1. Anglia
1. Ungaria
3. România
4. Elveția
5. Norvegia

5 2
3 2
4 1
4 1
4 1

12 8-5 5 
103-35 
213-34 
126-73
12 4-8 3

TARA GALILOR — U.R.S.S. 0 0
In grupa a Ut-a a preliminarii

lor C.M., la Cardiff: TARA GA
LILOR — U.R.S.S. 0—0. In lupta 
pentru primele două locuri can
didează selecționata galeză. Ce
hoslovacia șl U.R.S.S. Dar lată 
clasamentul înaintea „vacanței 
de vară" care se va încheia la 
» septembrie, dnd sînt progra
mate meciurile ~ ’ 
șl Cehoslovacia

Islanda — Turci* 
— Tara Galilor.

L Tara Galilor
i. Cehoslovaci* 
». U.R.S.S.
4. Islanda
I. Turcia

3 4
4 3
3 2
5 1
5 0

0
1
0

1 
0
1 
0 4
0 5

Zeelande a ta-• Echipa Noii . _ _
vina cu 2—0 formația Taiwanulul 
tatr-un med disputat la Auck
land, pentru preliminariile cam
pionatului mondial 
— Oceania).

(grupa Asia

• Dynamo Berlin 
pentru a 2-a oară _________
campionatul R. D. Germane. în- 
trectad ta ultima etapă (2—1) pa 
FJC. Cari Zeiss Jena. Alte rezul
tate : Wismut Aua — F.C. Mag
deburg 2—1 
Boehlen 1—0
Stadt 
Riesa

a cîștigat
consecutiv

; Ctiemle Halle — 
; F.C. Karl Marx- 

Lokomotlv Leipzig 6—1 ; 
Dynamo Dresda 2—1.

min. 47, 19—17 min. 51, 20—16 
min. 53, 22—20 min. 59... Steaua 
a meritat din plin victoria. Deși 
titlul și-l asigurase cu... multe 
zile înaintea derbyului, Gabriel 
Kicsid și ai săi au 
ardoare demnă de 
pentru victorie, de 
piară sportivitate.
la om". Vasile Stingă a fost în
locuit în „top“-ul eficienței de 
Gabriel Marian (cel mai bun 
om al campionilor in acest der
by) șl de Cezar Drăgăniță. Tot 
în beneficiul Stelei s-a aflat și... 
subțierea rîndurilor dinamoviștl- 
lor prin descalificarea a trei oa
meni : Vasile Oprea (intrat ca 
al 8-lea în echipa Dinamo...), 
George Dogărescu și Olimpiu 
Flangea, pentru cite trei elimi
nări. La finele jocului, specta
torii le-au aplaudat deopotrivă 
pe ambele combatante. Ele au 
meritat-o. Stelei i se cuvin în
să elogii deosebite pentru pres
tația de înaltă ținută din întreg 
campionatul. Iată marcatorii :

Durau 7, Tase 5. Dogărescu 2, 
Flangea 2. Oprea 2, Matei 1, 
Bedivan 1, Grabovschi 1 —
pentru Dinamo București ; Bir- 
talan 5. Drăgăniță 5. Marian 5, 
Stingă 3, Slockl 2, Berbece 2 
și Voina 1 — pentru Steaua.

Bun arbitrajul 
vean VI. Cojocarii — I. Mihăi- 
lescu.

H.C. MINAUR — C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 32—17 (15—10). Joc fru
mos, în permanență la discre
ția gazdelor. Cele mai multe 
goluri : Mironiuc 11 și M. Voi- 
nea 5, respectiv Lămășanu 
(A. CRIȘAN — coresp.).

6.

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 14—13 
(7—8). In derbyul echipelor a- 
flate pe „muchie de cuțit", Di
namo a reușit să cîștige și să 
se mențină în prima divizie. 
Golgeteri : Bota 4. Dumitru 
3. (I. STANCA — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — CON
STRUCTORUL ARAD 24—19 
(12-9)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— RELON SAVINEȘTI 21—15 
(7—7).

ATLETISM • La Helsinki, fin
landezul Arte Heckonen a a- 
runcat sulița la 91,04 m (cea 
mai bună performanță mondială 
a anului). Recordul mondial 
al probei este de 96,72 m șl a- 
parține lui F. Paragi (Ungaria). 
* La Lisabona, portughezul 
Fernando Mamede a stabilit un 
nou record european în proba 
de 10 000 m cu timpul de 27:27,7. 
Vechiul record era de 27:30,8 și 
aparținea englezului Brendan 
Foster.

BASCHET • Rezultate din C.E. 
masculin : Bratislava: Spania — 
Anglia 78—47, Cehoslovacia — 
Franța 72—60, Israel — Grecia 
82—71, Spania — Grecia 111—72, 
Cehoslovacia — Israel 86—85: Ha- 
virov : U.R.S.S. — Turcia 97—19. 
Italia — Polonia 90—81. Iugo
slavia — R.F. Germania 98—36, I- 
talla — R. F. Germania 79—57, 
Polonia — Turcia 89—75.

CICLISM • Turul Italiei : 
tapa a XlV-a (Montecatta.l 
Toscana — Salsomaggiore — 
milia Romagna, 224 km) a 
venit lui Francesco Mozer 5 h 48: 
56,0. Lider al cursei a devenit 
Silvan® Continl, urmat la 25 s 
de Visentinl. Elvețianul Daniei

• TELEX •
Gisiger a cîștigat etapa a 15-a 
(Salsomagglore — Pavla, 198 km) 
în 5h 08:48,0. Tricoul ro<z îl poar
tă, ta continuare, Continl • 
Turul Angliei : etapa a Vl-a 
(Lincoln — Seacroft, 142 km) a 
revenit la sprint polonezului A- 
dam Zagajewski — 3h 46:00,0 • 
Competiția „Dauphinâ liberă" : 
etapa a V-a (Bourg en Bresse — 
Lyon, 210 km) a revenit lui Ber- 

' ■■■ ■■ — 5h 38:40,0 ; e-
(Lyon — Cham- 

din nou Hinault 
în 5h 26:16,0 șl de-

p-

e-

E- 
re-

nard Hinault 
tapa a Vl-a 
bery, 178 km) 
lese Victorios 
vine lider.

BOX • Boze Edwards din U- 
ganda șl-a păstrat titlul de cam
pion mondial (versiunea WBC), 
la cat. super-pan.!. invingtnd 
prin k.o. tehnic în repriza a 
14-a pe americanul Bobby Cha
con.

GIMNASTICA • La cea de-a 
ediție a C.M., programată 
23 șl 29 noiembrie la Mos- 
se așteaptă participarea a 
800_ de sportivi din 53 de 

gimnas-

21-a 
între 
cova, 
peste 
țări • Concursul de

ttcâ ritmică modernă de la To
kio a fost cîștigat de Lilian Ra- 
sva (Bulgaria) cu 38,40 p, ur
mată de LUI Ignatova (Bulgaria) 
cu același punctaj șl Bina Ga- 
bașvUi (U.R.S.S.) 38,25

ȘAH • Turneul de la Am
sterdam a fost cîștigat de olan
dezul Jan Timman, 71/2 p. Pe 
locurile următoare s-au 
Portlsch (Ungaria) și 
(U.R.S.S.) cu cîte 7 p, 
(Cehoslovacia), Smîslo-v (U.R.S.S.) 
și Kavalek (S.U.A.) au realizat 
cite 61/2 p. • In runda a 8-a 
a turneului feminin de la Plotr- 
kow Tribunalski, maestrele 
mânce au obținut victorii : 
rina Pogoreviiei a cîștigat 
Marta Keller (R.D.G.), iar 
gla Jlcman a învins-o pe 
Karakaș (Ungaria). In clasament 
conduce Erenska (Polonia) cu 
5 /2 p, urmată de HugașvUl 
(U.R.S.S.), Szmactnska (Polonia) 
5 p șl cîte s partidă întrerup
tă. Pogorevicl (România) 5 p.

VOLEI • în preliminariile C.E. 
feminin, la Roma s-a disputat 
meciul dintre echipele Italiei și 
Angliei. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—4.
15—3, 15—7).

clasat 
Karpov 
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