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PISCINELE BUCUREȘTENE SE MODERNIZEAZĂ

Fără îndoială că unul dintre 
cele mai interesante concursuri 
ale „Universiadei" va fi cel al 
înotătorilor, care va fi găzduit 
de piscina olimpică din com
plexul sportiv „23 August". Or
ganizatorii estimează peste 400 
de participant!, ceea ce. firește, 
ridică destule probleme celor 
care pregătesc toaleta frumoa
sei baze nautice din str. Ma
ior Coravu. Dar toată lumea, 
în frunte cu Ludovic Till, șeful 
șantierului, aflat în aceste zile 
în jurul piscinei, este de părere

că și cele mai exigente preten
ții ale concurenților $1 tehnicie
nilor vor fi satisfăcute.

Cum va arăta bazinul la în
ceputul lunii iulie 7 Noile filtre 
vor asigura apei, încălzită după 
nevoie, între 28 și 30 de grade, 
o calitate superioară. Așadar, o 
primă garanție că în iulie vom 
înregistra noi recorduri. Com
petitorii vor avea la dispoziție 
vestiare cu cușete personale, 
încăperi speciale pentru masaj 
si refacerp. Sînt în curs de 
construire tribune pentru apro-

ALERGAREA FACE VIAȚA
MAI FRUMOASA

Reportaj (nu prea) ștîințifico-fantastic, cu 925 de spor
tivi veterani din 12 țâri

Sîmbătă și duminică, la Ma
maia, am văzut „pe viu" o po
vestire științifico-fantâstică.

Un veteran de... 90 de ani, 
Arthur Lambert (președintele 
Asociației alergătorilor veterani 
din lumea întreagă). ÎNCHEIE 
o cursă de 10 kilometri ! —
chiar dacă o face In ceva mai 
puțin de două ore.

Altul, de 44 de ani (Gunther 
Schmidt) realizează 
timp de 31:01.
10 000 m. adică un timp 
care,- se ciștigau acum patru
zeci de ani numeroase cam
pionate naționale. (Și să notăm 
că nu a fost vorba de o pistă 
de zgură, ci de asfaltul încins 
al Mamaiei — 28 de grade la 
umbră — de la hotelul Inter
național spre Năvodari, pe lin
gă Hanul Piraților, apoj întoar
cere. spre Constanta).

_ Al treilea. Henryk Salavarda 
(Belgia), 44 de ani. cîștigă ma
ratonul, în 2 ore și * ‘
nute (!), timp de 
olimpic acum 25—30

O femeie, Martha 
Berge, sosește pe locul șapte 
la același maraton. în 2,59:46 ; 
o femeie despre care se spune 
că a fost prima 
din lume, care a 
trening, pentru a 
ser vată în grupul

...Toate aceste 
de domeniul științifico-fantas- 
ticului nu sînt, totuși, capul de 
afiș al concursului de la Ma
maia. Capul de afiș îl consti
tuie tenacitatea cu care oa
meni treeuți — unii — de 70 
de ani cred în efectul miracu
los al alergării pe 
lungi, pe care 
cel puțin trei 
mină. în acest 
gestivă părerea 
tin Bresch, 
I.G.A.L.

schaft Alterer Langstreckenlău- 
fer, adică Asociația alergători
lor veterani pe distanțe lungi), 
care sintetizează starea de spi
rit a alergătorilor 
spunînd : „Nu*știu  
garea pe distanțe 
lungește viața, dar 
că o face mai plină 
moașă".

Doctorul Brescb este un pre
ședinte activ. A făcut și oficiul 
de judecător de sosire, oripn- 
tindu-i. în aceiași timp. spre

veterani, 
dacă aler- 
lungi pre- 
sînt sigur 

și mai fru-

fantasticul 
tot pi 

cu

23 de mi- 
maratonist 
de ani... 
von den

maratonistâ 
alergat in 
trece neob- 
bărbaților... 

performante

distanțe 
o practică de 
ori pe săptă- 
sens, este su- 
dr. Hans-Mar- 

președintele 
(Inleressengemein-

ATLEȚI ROMÂNI 
ÎN CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

Noi starturi internationals 
ale atleților noștri fruntași : 
azi la Karlovaț și joi la Mă
rita, în Iugoslavia, concursuri 
cu participarea lui Laszlo Dar- 
vaș, Mihai Prundeanu, Nicolas 
Voicu ; miercuri la Bratislava 
Si sîmbătă la Ostrava. în Ce
hoslovacia, întreceri la care 
iau parte Florența Crăciunes- 
cu. Mariana lonescu. Ion Ol
tean, Adrian Protcasa, Iosif 
Nagy etc ; sîmbătă și dumini
că. la Sofia. la tradiționalul 
concurs al ziarului „Narodna 
mladej“ vor lua startul, prin
tre alții. Maria Samungi, Ni- 
culina Lazarciuc. Elena Tărî- 
ță. Fița Lovin, Natalia Mără- 
șescu, Vali lonescu.

ximativ 1 300—1 500 de spec
tatori. Marea surpriză pentru 
cei ce vor veni în zilele respec
tive să aplaude ne cei mâi va
loroși înotători-studenti din în
treaga hune, va fi noua tabe
lă electronică de afișai, una 
asemănătoare cu cele folosite 
!a Olimpiadă, la campionatele 
mondiale sau europene. Deo
camdată. ne explică inginerul 
Dinu Măgurean (un fost bas
chetbalist. dar perfect în temă 
cu problemele natatiei) nu ve
deți decît... acest panou uriaș 
din beton. Pe acesta, specialiș
tii vor monta tabela electroni
că. legată prin mii de fire cu 
sistemul de cronometrai elec
tronic. Cum va acționa aceasta? 
în momentul in care sportivul 
a ajuns Ia sosire, atingînd plă
cuta montată Pe peretele ba
zinului, sub nivelul apei, pe 
tabelă va apare rezultatul său. 
Iar la cîteva secunde după ce 
ultimul concurent a ajuns la 
sosire, tabloul electronic va or
dona rezultatele înregistrate, 
orezentîndu-ne clasamentul se
riei. sau al finalei respective. 
Mai mult, pe 
lor (în special 
te mai lungi) 
putea urmări ._ __  ._ ___
mediari. pentru a compara. To
tul va fi gata, în timp util. .

Cu surprize plăcute am fost 
întîmpinati si la șantierul ri
dicat în aceste zile în iurul 
piscinei din parcul Dinamo, a- 
colo unde vom urmări pasio
nantele partide ale turneului de 
polo din cadrul „Universiadei".

parcursul curse- 
cele pe distan- 
spcctatorii vor 

șl timpii inter-

lonn CHIRILA Adrian VASILIU
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Formația Rulmentul Brașov clștlgă pentru prima oară titlul 
feminin la handbal în 7. 
colectiv :

Remus Drăgănescu — 
pitanul echipei, Monica

Acest succes a fost realizat de următorul

antrenor principal, Irene Oancea — c4- 
___  Chlriță, Tatiana Constantin, Darinca An

drei, Aurelia Zamfir, Maria Furtună, Viorica Drăgușel, Cristina 
Tache, Lenuța Brebeanu, Manuela Neică, Ion Mihăilă — antre
nor secund, in rindul de sus, de la stingă la dreapta ;

Rodica Nan-Marian, Elena Nuțu, Rozalia Ilieș, Elena Oprea- 
Drăgănescu, Adriana Pătruț, In rindul de jos.

STEAUA -a 15-a victorie In 18 ani!

Inceptnd din 1963, echipa Steaua a cîștigat de 15 ori titlul na
țional la handbal în 7. Intre realizatori, antrenorii Cornel Otelea 
și Otto Telman au fost prezenți la toate, ca sportivi mai intii 
și apoi ca tehnicieni. Iată formația cîștigătoare a titlului nr. 151

■

Otto Telman — antrenor secund, Gabriel Kicsid — căpitanul 
echipei, Marian Dumitru, Valeriu Solomon, dr. Valentin Stănes-
cu, Nicolae Munteanu, Vasile Stingă, Ștefan Birtalan. 
Oțelea — antrenor principal, in rindul de sus. de la 
dreapta ;

Radu Voina, Cezar Drăgăniță, Viorel Croitoru. Virgil 
Dumitru Berbece, Cristian lonescu, Gabriel Marian. 
Stdckl, în rindul de jos.

Cornel 
stingă la
Niculae,
Werner 

Fotografii de Dragoș NEAGU

A

MIINE, PE STADIONUL „23 AUGUSTROMÂNIA- NORVEGIA ÎN PRELIMINARIILE C.M
TRICOLORII SÎNT GATA DE START FOTBALIȘTII NOBVEGIENI AII SOSIT IERI

In continuarea 
pentru meciul cu 
programul lotului reprezentativ 
a cuprins, in cursul zilei de ieri, 
o activitate deosebit de inten
să și- de o mare complexitate 
in ceea ce privește conținutul.

Dimineața, de la 10 
s-a desfășurat o ședință 
că in cadrul căreia s-au 
unele aprecieri asupra 
adversarilor noștri de 
s-au formulat unele 
rezultate din vizionarea, la te
levizor. a meciurilor Norvegia
— Ungaria și R. F. Germania
— Brazilia în cursul dimineții
a avut loc o ședință de antre
nament pentru 
potențialului fizic 
nespecifice, 
selecționabilii au 
antrenament cu caracter 
nico-tactic, ultimul 
ment de bază din 
pregătirilor partidei cu Norve
gia, in cadrul căruia s-a ur
mărit, așa după cum preciza 
antrenorul secund al ..tricolo
rilor", Victor Stănculescu, re
glajul tehnico-tactic al echipei 
Astăzi are loc ultima . .“
de instruire destinată să asi
gure menținerea unui cit ma; 
bun tonus fizic și moral.

Referitor la starea de sănă
tate a jucătorilor și disponibi
litatea lor pentru ioc. reamin
tim că în urma examenelor me
dicale efectuate la sfîrșitu] săp- 
tămînii trecute, Iordache si 
lordănescu. doi dintre titularii 
reprezentativei noastre, au test 
găsiți inapți de joc și. în conse
cință, au fost scoși temporar 
din lot. Doi jucători asupra că
rora planează încă incertitudi
nea. în ceea ce privește folo
sirea lor în partida de mîine. 
sînt Stoica și portarul Moraru. 
în schimb, Sameș este com-

pregătirilor 
Norvegia.

Ia 11. 
tehni- 
făcut 

jocului 
mîine, 

concluzii

îmbunătățirea 
cu mijloace 
După-amiază, 
efectuat un 

teh- 
antrena- 

programul

ședință

plet restabilit după accidentul 
suferit în meciul cu Universi
tatea Cluj-Napoca. Atmosfera 
in cadrul lotului reprezentativ 
este bună, toți componenții a- 
cestuia manifestind o remarca
bilă dispoziție morală expri
mată în angajarea fără rezerve 
în efort. în seriozitatea cu 
care privesc partida de mîine. 
conștient! de faptul că jucă
torii norvegieni acționează cu 
mult- curaj in jocurile din de
plasare, folosind cu multă Li- 
demînare arma contraatacului 
în legătură cu rezultatul recen
tei întîlniri Elveția — 
comentariile sînt, in 
rezervate. Antrenorul
Stănculescu ne spune că.
fapt, pe noi trebuie să ne in
tereseze propriile jocuri. să

Anglia. 
general. 

Victor 
de

Schimbind ruta inițială, din 
cauza ceții, avionul special care 
transporta pe fotbaliștii norve
gieni a aterizat, ieri după- 
amiază, la București (via Sto
ckholm), cu mai mult de două 
ore întîrziere. La ora 17.30. 
aeronava companiei „Scandia" 
depunea, pe pista aeroportului 
international Otopeni. delegația 
oaspete, alcătuită*  din trei, con
ducători, doi antrenori, un me
dic. un masor. 16 jucători și un 
grup de ziariști.

Cu ajutorul antrenorului Tor 
Roste Fossen reproducem lis
ta celor 16 fotbaliști și clubu
rile la care activează : Abra- 
hamsen (Bode-Glimt). Amund
sen (Snegg) — portari ; Bernt
sen (Viking), Grondalen (Moss), 
Kordahl (Lillestroem). Aas 
(Nottingham Forest), Pedersen 
(Start). Vinje (Moss)

(Continuare In pag 2-3)
Mihai IONESCU
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«MMhI ÎMI
’ Tricolorii după antrenamentul de ieri 

Foto :

dași ; Dokken (Lillestroem), 
Davidsen (Volerengen), Giske 
(Brann), Hansen (Rosenborg), 
Hareide (Molde) — mijlocași ; 
Mathisen (Start), Okland (Bayer 
Leverkusen), Brandhang “ 
senborg) ■— înaintași.

Sare în ochi absență 
Halvar Thoressen, de la 
Twente, ceil mai bun jucător 
al norvegienilor la ora actuală, 
autorul golului înscris 
mai a.c., Ia Oslo, în 
Ungariei. Mai lipsesc 
titulari, cei doi Iakobsen. Tom 
și Pal (primul portar, cel ds 
al doilea înaintaș central), am
bii accidentați.

„Locul Iui Pal Iakobsen v*  
fi luat — ne spune antreno
rul — de Ar ne Larsen Okland, 
un fotbalist, de asemenea, ta
lentat și dotat cu experiență 
compctițională. el activind. 
cum se știe, în „Bundesliga-, 
Ia Bayer Leverkusen".

întrebat fiind ce crede despre 
jocul- de miercuri, amabilul an
trenor ne declară : „Se anunță 
un meci foarte greu pentru noi, 
întrucît formația română po
sedă tnulți fotbaliști extrem de 
dotați. Luată in ansamblul ei, 
echipa României mi se pare, in 
momentul de față, mai puter
nică decît cea a Ungariei 
aceea, repet, pe noi ne 
tă miercuri un meci 
dificil".

Discutînd cu Niculai 
ssen. secretarul federației 
fotbal norvegiene, despre șan
sele de calificare ale compo
nentelor grupei a IV-a acesta 
spunea. între altele : „Rezulta-

(Ro-

lui 
F.C.

la 20 
poarta 
dintre

De 
așteap- 

foarte

Iohan- 
de

Gheorghe NICOLAESCU
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WCMȚM Sub genericul „Daciadei" „CUPA U.N.C.A.P." LA ATLETISM, 
O VICTORIE A TINEREȚII, A IUBIRII DE SPORT

Piatra Neamț a fost, 
sîmbătă Si duminică. o 
minunată gazdă a celei de 
a patra ediții a finalei pe 
țară la atletism a „Cupei 
U.N.C.A.P.", competiție de am
ploare desfășurată sub egida 
„Daciadei". Patronată si spriji
nită de U.N.C.A.P.. C.C. al 
U.T.C. și C.N.E.F.S., frumoasa 
Întrecere de la Piatra Neamț a 
reprezentat o reușită din mul
te puncte de vedere. Mai întîi. 
ca participare : prezente — 40 
de județe cu 411 concurenți în 
arenă, cei mai buni dintre cei 
peste 20 000 de atleti si atlete

Sare, la lungime, M. Barza 
(Cluj).

Foto : Gh. NEAGU — „Agri
cultura socialistă"
angajați la fazele anterioare 
ale competiției. Apoi, ca orga
nizare. Aici trebuie să-i si
tuăm într-un clasament gene
ral neîntocmit, dar foarte va
labil, pe cei din Piatra Neamț. 
In frunte cu organele de par
tid și de stat, gazdele marei 
Întreceri atletice au făcut to
tul pentru ea desfășurarea fi
nalei să’ primească, chiar și 
din partea celui mai exigent • 
examinator, nn mare și fru
mos „10“ în catalogul reușite
lor. Stadionul s-a prezentat în 
excelente condițiuni (prin 
multe și rodnice acțiuni de 
muncă patriotică el s-a bucu

rat de utile finisări, de multe 
completări ale instalațiilor 
astfel că, la ora deschiderii 
Întrecerilor, se prezenta — sub 
toate aspectele — chiar la ce
rințele unei competiții inter
naționale). Prezentarea concu
renților —, și ca pregătire, și 
ca mod de comportare în con
curs — s-a situat, cum nc 
mărturiseau cei care au fost 
martori și ia precedentele trei 
finale (1978 : Pecica — Arad ; 
1979 : Viziru — Brăila; 1980 : 
Titu — Dîmbovița), la o treaptă 
superioară. Ediția ar. 4 poate, de 
aceea, să fie considerată un 
succes, fiind fără îndoială o 
contribuție la creșterea activi
tății sportive din satele noas
tre Intr-o disciplină de mare 
răspîndire și importanță cum 
este atletismul.

Concursul național sătesc 
de atletism de la Piatra Neamț 
s-a disputat pe cîte patru pro
be (fete și băieți). Trei dintre 
probe au fost aceleași — 100 
m.. lungime si greutate, în 
vreme ce a patra a reprezen
tat-o 800 m pentru fete și 
1 500 m pentru băieți. Atît în
trecerile din serii sau semifi
nale cît și cele din finale, mai 
cu seamă, au arătat marea 
dorință de afirmare a concu
renților, ne-au evidențiat com
petența comisiilor de arbitri. 
Corectivul care ar trebui apli
cat regulamentului întregii 
competiții privește probele de 
semifond care se dispută acum 
după sistemul contratimp 
Ne-am dat seama că, față de 
pregătirea concurenților, era 
posibilă desfășurarea acestora 
sistem semifinale și finală 
Este mal bine pentru toată lu
mea : concurenți, arbitri și 
spectatori; aceștia din urmă 
ar asista la lupte directe și nu 
1» disputele cronometrelor.

Revenind Ia competiția din 
mîndrul oraș moldovean să 
subliniem frumoasa festivitate 
de deschidere care a benefi; 
ciat de splendide ansambluri 
de gimnastică executate de 
elevii pietreni ca și de o a- 
plaudată defilare a tuturor 
concurenților. Oaspeții Pietrei 
Neamț au fost salutați de 
tov. Valerian Găină, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului 
popular județean Neamț, pre
ședintele C.J.E.F.S. Neamț, 
care a exprimat bucuria gaz

delor de a organiza importan
ta întrecere. O frumoasă săr
bătoare sportivă a reprezen
tat-o și festivitatea de închi
dere. Excelenta idee de a pre
mia pe ocupanții locurilor 
1—6, ca si aceea de a acorda 
cupe pentru cele mai bune 
performanțe ale concursului, 
pentru cei mai vechi partici
pant la întreceri, ca si pentru 
cei mai tineri dintre ei repre
zintă mijloace stimulative su
plimentare pentru sportivii să
teni de a se pregăti și mai 
bine pentru viitoarele ediții 
ale „Cupei U.N.C.A.P." Cuvin- 
tul de închidere a fost rostit 
de tov. Bela Cseresnyes, vice
președinte al U.N.C.A.P., care 
a felicitat pe concurenți și a 
mulțumit tuturor celor care 
au contribuit la buna desfășu
rare a finalei. Fapt pe care a 
ținut să-l sublinieze șl 
C.N.E.F.S., acordind cupa sa 
comisiei de organizare a aces
tei a 4-a finale atletice a spor
tivilor . de la sate. „Cupa
U. N.C.A.P." — trofeul major,
a revenit sportivilor din
Neamț, bineînțeles spre bucu
ria spectatorilor locali. Dumi
nică la prînz cei 410 concu
renți s-au despărțit promițînd 
să se revadă la viitoarea edi
ție. îi așteptăm...

REZULTATE TEHNICE. FETE: 
100 ni plat: 1. Li vi a Petrescu (V51- 
cea) 13,2, 2. Mariana Dumitru
(Dîmbovița) 13,3, 3. Elena Păuni 
(Teleorman) 13,4; 800 nu 1. Elena 
Oprea (Neamț) 2:25,1, 2. Lavinia 
Coama (Hunedoara) 2:26,2, 3. Con
stanța Chirilia (Vrancea) 2:26,3; 
lungime: 1. Maria Csil’c (Alba) 
5,29 m, 2. Rozalia Horobeț (Su
ceava) 5,24 m, 3. Maria Văduva 
(Vllcea) 5,20 m; greutate: 1. M» 
nlca Cocuț (Neamț) 12,41 m, 2. 
Eugenia Ciupe (Sălaj) 10,73 m, 3. 
Carmen Clrstea (Dîmbovița) 10,32 
m. BĂIEȚI: 100 m plat: L I. Pa- 
țareniuc (Suceava) 11,1, 2. I. Ca- 
lamar (Bihor) 11,6, 3. M. Dumi
tru (Teleorman) 11,7; 1500 m: 1.
V. Bălașa (Neamț) 4:11,0, 2. A. 
Nuță (Dolj) 4:12,3, 3. C. Văduva 
(Vllcea) 4:12,9; lungime: 1, I. Pa- 
țareniuc (Suceava) 6,80 m, 2. Gh. 
Parpală (Dolj) 6,73 m, 3. L Dra- 
gomlr (Bacău) 6,72 m; greutate: 
1. W. Cocuț (Neamț) 13 m, 2. C. 
Pușcașu (Botoșani) 12,45 m, 3. I. 
Buțlu (Satu Mare) 11,79 m.

CLASAMENT GENERAL PE JU
DEȚE: 1. Neamț 27 p, 1. Sucea
va 22 p, 3. Vllcea 19 p, 4. Dolj 
15 p, 5. Dîmbovița 11 p, 6. Bi
hor S p.

Efiimie IONESCU

1 IUNIE, PRIN TELEX, DE LA 0 MARE ȘCOALA BUCUREȘTEANA
Ieri. 1 Iunie, o mie de repor

teri sportivi n-ar fi putut cu
prinde numeroasele întreceri 
șl manifestări cultural-sportive 
organizate, peste tot în țară, 
cu prilejul Zilei internaționale 
* copilului. Școala generală nr. 
27 din Capitală, de pildă, și-a 
început ambițioasele concursuri 
cu aproape o săptămână în ur
mă și cred că nici un calcu
lator de generația a X-a n-ar 
putea spune cine și la cît a eîș- 
ttgat cutare sau cutare echipă. 
Păi. numai clasele VI și VII 
formează aici o adevărată 
școală : 18 clase eu aproape 40 
de elevi fiecare ! Iar fiecare 
Clasă (6 numai de-a întîia) s-a 
înscris — de -1 Iunie — cu mai 
multe formații la fotbal, hand
bal, volei etc.

întrecerile au fost strînse, 
spectaculoase. Se marca un 
gol, toată puștimea sărea un 
metru de la sol! Meciurile se 
terminau repede —școala (cu 
aproape 2 000 de elevi) Jta- 
erează in trei schimburi" —

pe terenurile de sport se pre
zentau alte și alte formații, se 
schimbau arbitrii, se schimbau 
profesorii de educație fizică, 
numai asistenta nu se schimba. 
Sub un umbrar plăcut, la 
„masa presei", sta un repor
ter, servind cireși și căpșuni 
cu zahăr. Din cîteva linii, 
Mioara a mai adăugat acestui 
desen pe asfalt și un fel de 
telex prin care cronicarul tratat 
cu atîtea bunătăți putea co
munica rezultatele pe toate 
meridianele globului. Inclusiv 
cel al concursului de desene 
pe asfalt. Reporterul din cretă 
colorată se pare că nu-și defi
nitivase articolul de 1 Iunie, 
sta neclintit cu degetele pe 
niște clape enorme, iar foaia 
de hîrtie se desfășura lung, cit 
ținea trotuarul. Oricum, nu se 
putea plânge că n-are pe ce-și 
scrie însemnările despre aceas
tă mare școală bticureșteană 
condusă cu autoritate și dra
goste pentru copii de direc
toarea Maria Pendus și adjunc
ta sa Viorica Enache.

Bănuiesc că întii a început 
cu frumoasele meciuri de fot
bal, apoi cu gimnastica femi
nină organizată cu pricepere și 
pasiune de patru specialiste : 
profesoarele Maria Stăpînoîu, 
Elena Amzuică, Rodica Cap- 
,mare și Gabric’.a lonescu. în
trecerile de handbal au ocu
pat, de bună seamă, un loc a- 
parte în' cronica sportivă a Zi
lei de 1 Iunie. La fel și cursele 
de alergări, de jocuri de tot 
felul. Au fost și emoționante 
serbări, expoziții, ansambluri 
da dansuri moderne. A fost 
multă veselie intr-o școală o- 
bișnuită cu voia bună și învă
țătura, într-o școală mai veche 
parcă decît lumea (1898 — 
Școala rurală nr. 2, Teiul), as
tăzi cu laboratoare modeme de 
fizică, de chimie, cu un colec
tiv de profesori iubitor de fru
mos șl mișcare in aer liber, 
cu o conducere receptivă la tot 
ce e nou, In folosul copiilor.

Vasile TOFAN

S-a încheiat turneul de baraj pentru Divizia „A" de volei (m)

c. s. u. ORADEA CÎȘTIGĂ
Șl DERBYUL PROMOVATELOR...

T1RGOVIȘTE, 1 (prin telefon), 
în sala Polivalentă din localitate a 
luat sfirșlt turneul de baraj pen
tru promovare în prima divizie de 
volei (masculin). Ultima zi a com
petiției a fost interesantă prin a- 
ceea că a pus față-n față echipele 
care obținuseră încă din penul
tima etapă calificarea In „A" — 
C.S.U. oradea (antrenor Alexan
dru Manț) șl C.S.M. Suceava 
(antrenor Traian Căldare), flecare 
dintre acestea dornice să ocupe, 
totuși, In final locul de onoare al 
turneului. Ceea ce au reușit, con- 
firmlnd astfel pronosticurile ini
țiale, elevii antrenorului Alexan
dru Manț (care la acest meci a 
preferat să privească jocul din 
tribună) învingători fără drept de 
apel in numai 45 de minute, 
ca urmare a jocului frumos, com- 
btnativ în atac șl eficient m apă
rare. Soor : 3—0 (S, 8, 2) pentru 
orădeni, din rtndul cărora s-au

remarcat Manole șl Todoran. Ar
bitraj foarte bun : M. Nlcolau șl 
V. Rang hei. In a doua paTtldă, 
favorita publicului. Motorul Bala 
Marc, a cedat primul set Meta
lului Hunedoara, dar a obținut 
in final victoria : 3—1 (—12, 9, 6, 
5). Iar în meciul final al turneu
lui I.C.I.M. Brașov *---------- —
3—0 (7, 13, 6) pe
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„CUPA U.G.S.R.",
La Tg. Mureș, pe arenele E- 

ksctronxureș (băieții) și Con
structorul (fetele) au evoluat, 
tâmp de trei zile, 70 de tineri 
popicari, dintre care 34 de fete, 
care și-au disputat Întâietatea 
In finalele „Cupei U.GJS.R.", 
competiție desfășurată în ca
drul „Daciadei". întrecerile, 
care au reunit In etapele ante
rioare mii de tineri din Între
prinderi șl instituții, amatori 
ai acestui popular sport, ș-au 
bucurat și acum de un succes 
remarcabil.

întrecerile de la Tg. Mureș 
au evidențiat noi centre in care 
popicele se practică în mod or
ganizat și cu bune rezultate, 
ca de pildă Roman, Vama, 
Reghin și alte localități. In 
fericita postură de cîștigători 
au fost Rodica Luca (Record 
Cluj-Napoca), tricoteră la Fa
brica Someșul, care s-a impus 
prin multă precizie, obținând 
la 100 lovituri mixte 394 p d, 
și Ștefan Marosi (Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc), lăcătuș la 
Întreprinderea cu același nume 
care la numai 20 de ani are

0 FRUMOASĂ ÎNTRECERE DE POPICE
o vechime apreciabilă in sport 
(joacă popice din 1975). El a 
doborât, din 200 de bile, 838 
de popice, un rezultat remar
cabil.

Iată clasamentele competiției 
— junioare : 1. Rodica Luca
(Record Cluj-Napoca) 394 p d, 
2. Doina Pascal (Chimia Ro
man) 389 p d. 1 Albumița Ilie 
(Braduâ Vama — Suceava) 338 
p d, A Ioana Bidinel (Gloria

București) 378 p d. S. Ioana 
Luchian (C.F.R. Constanța) 
367 p d ; juniori : 1. Ștefan 
Marosi (Tehnoutilaj Odorbei) 
838 p d, 1 Victor Covaciu (A- 
vîntul Reghin) 825 p d, 3. loan 
Roman (Unlo Satu Mare) 818 
p d, 4. Constantin Vasiiiu (O- 
Bmpia Reșița) 795 p d, 5. Ni- 
colae Ganță (Laromet Bucu
rești) 792 p d. (loan PAUȘ- 
coresp.).
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C.S.M.
Motorul B. 
I.C.LM. Bv. 
Metalul Hd. 
Constr. Brăila
Prin urmare, C.S.U.

Suceava vor 
viitor In Divizia A*.  Pe

C.S.M. 
sezonul 
merit..

Modesto FERRAR1NI

ALERGAREA FACE VIAȚA MAI FRUMOASA
(Urmare din pag, 1)

culoarele respective, pe alergă
torii de maraton in dreapta — 
și pe cej de la 25 de kilometri 
— în stingă. Am avut timp să 
schimbăm cîteva cuvinte.

„In Europa sînt aproximativ 
3 600 de alergători 
Bineînțeles că sinț

constanți. 
_____ ,______ ____ eu-însuml 
alergător activ. Particip in pri
mul rind la cursele de 100 de 
kilometri. (Surprlnzîndu-ne 
mirarea, dr. Bresch face pre
cizări). Cursa de 100 de kilo
metri 
puțin 
reușit 
poate __ ___
de ore". Am încercat să-4 ta
chinăm puțin, pe dr. Bresch 
spunând că o partidă de tenis 
sau puțin Înot pot fi o com
pensație a alergării. A zâmbit, 
sigur pe 
iul unei 
adică cel 
să joci 5 
e economic — și ca timp și ca 
investiții... iar în ceea ce pri
vește înotul, cred că e mai cu- 
rînd un sport de dezvoltare... 
Omul nu e pește... alergarea e 
mai naturală... lipsește și pre
siunea apei... nu mai sintem 
Ia virsta tinereții... avem și 
tensiunea... toate astea le-am 
studiat, iar consecința sint a- 
ceste întreceri...".

Prin fața noastră trece eu 
pas greoi un alergător foarte 
bătrin. Bresch il identifică : 
„E Josef Gallia, are 83 de ani, 
vrea să încheie maratonul, 
mai are 17 kilometri, cu toate 
că Salavarda a și trecut linia 
de sosire... Josef s-a născut 
in satul in care s-a născut și 
marele Zatopek... In general 
încheie maratonul in 4 ore și 
jumătate. E extraordinar Gal
lia". Iată si un alt alergător, 
ceva mai sprinten. ~ . .
Berg, are 72 dB ani, cam 45 de 
minute pe 10 000. A fost cam
pion național in această pro
bă, în *38...  Giinther Schmidt, 
care a cîștigat la 10 000, a fost 
cîndva alergător apoi a făcut 
judo, dar a revenit Ia aler
gare. pentru că e cea mal fi
rească Ia virsta noastră".

—Alergătorii își continuă 
cursa. Prind din zbor paharul 
de apă care le este Întins cu 
grijă, Își storc pe cap buretele

poate fi încheiată în mai 
de șapte ore — am 
acest timp — dar ea 
fi prelungită chiar 24

el. „Ca să obții efec- 
alergări pe 10 000 — 
mult o oră — trebuie 
ore tenis, ceea ce nu

„E Jupp

întins cu îndemînare de sie- 
warzii de pe parcurs și con
tinuă lupta cu soarele, cu as
faltul, cu anii, își privesc me
reu ceasul de la mină — sigur 
că pasul se reglează în func
ție de puteri, dar timpul care 
curge e și el un dușman neîm
păcat. pe care, iată, acești bă- 
trîni foarte tineri — în ciuda 
musculaturii care a cedat — 
nu se lasă, nu vor să se lase 
cu toate că firul de sosire e 
undeva departe, ca o fata mor
gana care se joacă In valurile 
albastre ale mării, iar în zona 
sosirii pindesc atente mașinile 
sanitare care ii iau în primire, 
fără ostentație, pe alergătorii 
care au „trecut" realmente cu 
prețul ultimelor

Dr. Bresch ne 
ianuarie a avut 
tul mondial al 
Noua Zeelandă ■ 
mie, dar mai mult localnici șl 
americani, le e mai 
— și că programul e 
pentru mulți ani...

Iată-1 și pe Arthur
90 de ani, pas de cel mult 60, 
capul în soare, refuză scaunul, 
cedează doar la insistențele re
porterilor TV... vorbește cu de
gajare... se ceartă tinerește cu 
un italian absent care are și el 
o asociație... mulțumește Ma
maiei pentru tot. „am fost pri
miți excelent"... e vizibil inte
resat de propunerea de a se 
organiza o „Cupă a Mării Ne
gre"... se ridică dezinvolt, ma
iou alb, chiloți de alergător, 
mătase albă... și spre confir
mare in... mișcare, peste cî
teva zile, reportajul TV al lui 
Vartan Arakelian....

...Un cuvînt de laudă pentru - 
Baboie, Babaraica, Beniamin 
Szurd. Ferdinand Moscovici, 
Dumitru Tîlmaciu, Traian Pet- 
cu și mulți alții, care au făcut 
oficiul de gazde, alergind, fără 
o pregătire, cot la cot cu cei
lalți...

puteri...
spune că in 
loc campiona- 
veteranilor in 
- „am fost ©

aproape4* 
stabilit

Lambert,

(ampio

VICTORII
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CONCURSURI DE SCHI ÎN F
Zăpada abundentă din masivul 

Făgăraș permite continuarea ac
tivităților în sporturile de iarnă. 
Astfel, in zilele de 6 șl 7 Iunie, 
pe traseele de la BSea-Lae, se 
vor disputa curse de slalom spe
cial dotate cu „Cupa C.J.E.F.S. 
Sibiu". Intre 9 șl 11 Iunie, în

organizarea ‘ 
▼a desfășura 
slalom șl foi 
bați șl 5 k 
ambele comț, 
membrii lob 
cum șl cel . 
•ecțJDe din

ADMINISIRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEOR'IEAIA;
PROCURAȚI DIN TIMP BILE

TE CU NUMERELE PREFERATE! 
• Agențiile Ixrto-Pronosport au 
început vînzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto de 
duminică 7 iunie 1981. In cadrul 
a cinci extrageri în două faze, 
CU un total de 42 de numere, 
partlclpanțflor H ce oferă șanse 
multiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300" șl „Skoda 12» L", 
mari ciștiguri ta bani (sume va
riabile șl fixe), precum p 
excursii în U.RB.S. sau RJJ. 
Germană. Se poate juca pe va<-

O INVITAȚIE DE ULTIMĂ ORĂ 
DE LA I.T. H. R. BUCUREȘTI 
In unitățile cele mai reprezentative din București, 

pe Valea Prahovei (la Sinaia) sau în Poiana Brașov, 
se organizează întîlniri colegiale, aniversări, 
banchete.

Se asigură servicii complete de cazare, masă și 
transport sau numai servicii parția'j.

Informații și înscrieri la filiala de turism din str. 
Mendeleev nr. 14 (Piața Amzei), program zilnic 
8-20, telefon 59.37.60.

rdante simple, variante combi
nate șl combinații „cap de pod", 
achitate sută la sută sau in cotă 
de 25 la sută. BUetede de 16 lei 
varianta au drept de clștigurl Ja 
toate extragerile.
• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE la tragerea 
obișnuită Pronioexpres de 
miercuri 3 Iunie 1981 — prilej 
de noi succese pentru cei mal 
perseverențl iubitori al acestui 
avantajos sistem de joc. Agen
țiile Loto-Pronosport vă așteaptă 
pentru a vă încerca șl dv^ șan
sele. MAI MULTE VARIANTE 
JUCATE — MAI MULTE POSI
BILITĂȚI DE A VA NUMĂRĂ 
MHNE PRINTRE MARH CIȘTI- 
GATORI ! (Tragerea se va tele
viza In direct Incepînd de la ora

. 18,45, in pauza meciului de fotbal 
România — Norvegia).

• C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 27 MAI 1981

Cat. 1 : 2 variante 25% — auto
turisme „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 2 
variante 100% a 23.768 lei șl 5 va
riante 25% a 5.942 Iei ; cat. 3 : 
30,50 a 2.533 lei ; cat. 4 : 99,50 a 
776 lei ; cat. 5 : 220,00 a 351 lei; 
cat 6: 8.612,26 a 40 lei ; cat. 7: 
290,75 a 200 lei ; cat. 8 : 4.742,50 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA 1: 
249.818 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la categoria 1, jucate 
25%, au revenit particlpanțnor : 
IO AN ȘTEAU din Alba-Iuha șl 
CAROL ȚOPA din Iași.
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PLUSUL DE TEHNICITATE NU ESTE, ÎNTOTDEAUNA, SUFICIENT
Vineri la prînz, la Remscheid, 

odată cu ultimul fluier al arbi
trului care a condus partida 
România — Suedia, din cadrul 
grupei „B“ a campionatului eu
ropean de juniori, o nouă gene
rație de fotbaliști pășea in rîndul 
seniorilor, terminînd junioratul. 
In cabina echipei noastre era • 
liniște deplină. Gîndur * tuturor 
se întorceau la meciul cu Polo
nia, unde, de fapt, in mod prac
tic, -șansele formației noastre de 
a cuceri primul loc In grupă 
fuseseră compromise. Tocmai in 
acel joc s-au comis marile erori 
in apărare, ale portarului Popa 
șl fundașului central Balint, că
pitanul de echipă, jucătorul de 
la care se aștepta randamentul 
maxim, date fiind valoarea lui 
de ansamblu și experiența com- 
pefițională. Iată de ce exista o 
stare de regrete, de nemulțumire, 
cu toate că echipa nu fusese 
„duca bătăilor", nu capotase in 
mod lamentabil, ea acumultnd 
trei puncte șl doar golaverajul 
de —1, față de echipa Suediei 
(golaveraj: 0) o trimisese pe Jo
cul 3.

Au trecut dteva zile de atunci. 
Ieri, Împreună cu antrenorul fe
deral Mircea Rădulescu, cel care 
din decembrie 1980 a fost numit 
la conducerea tehnică a repre
zentativei noastre de juniori, am 
trecut în revistă plusurile șl mi
nusurile arătate in cele trei par
tide. La părțile bune am con
semnat: echipa s-a străduit și a 
reușit să fie disciplinată tactic, 
ar&tind unele lucruri frumoase; 
a demonstrat sportivitate; a în
cercat să se autodepășoască prin 
forța colectivă șl să elimine stă
rile de trac, de emotivitate; echi
pa și-a creat multe ocazii de gol. 
La minusuri: unele posturi defi
citare (extrema stingă și mijlo
cașii) ; Jocul lent ia mijlocul te
renului, unde s-au trtnai

---------- --------- ---------------- j ...---------
multe acțiuni (aceste lip
suri s-au manifestat toc
mai ta zona in care adversa
rii au avut punctul lor forte) j 
s-au comis greșeli ta apărare de 
către Jucătorii de bază, pe apor
tul cărora se miza cel mai mult. 
Dealtfel, s-au primit șase goluri, 
adică o medie de două goluri pe 
meci, medie care intr-o grupă
de calificare, doar cu trei Jocuri,
a contat enorm. în fine, revenind 
la EFICACITATE, fără a emite
că a Înscris 5 goluri (echipa
noastră a fost a doua in grupă, 
după Polonia, la golurile marca
te), trebuie să spunem că JU
NIORII NOȘTRI AU RATAT 
FOARTE MULT. Am constatat 
aceeași carență veche la jucăto
rii noștri (mai ales la cei tineri), 
combinațiile exagerat de prelun
gite, multe chiar in interiorul ca
reului, șl ratarea unor mari oca
zii de gol (doar cu portarul ta 
față sau cu poarta goală 1), cum 
s-a mtlmplat cu Sertov și Lasconi.

Tot finpreună cu antrenorul M. 
Rădulescu am trecut în revistă 
comportarea fiecărui Jucător și 
am ajuns la următoarele conclu
zii: Popa — cu excepția jocului 
cu Polonia, a apărat bine: Ro
man — poate primi calificativul 
bine, evolulnd peste așteptări; 
Balint — satisfăcător, pentru el 
Insă sub așteptări, mal ales 
că era la al doilea turneu 
U-El’A.; Preda — bine. peste 
așteptări; Eduard — bine; Cloro- 
ianu — satisfăcător, cu mari 

; Stoica — nesatislăcă- 
așteptărL lent, ndnspl- 

rat; Hanghiuc — bine spre foar
te bine (li reproșăm doar faptul 
că a oomis un fault Inutil in me
ciul cu Polonia, iar din cauza ce
lui de al doilea cartonaș galben 
au a Jucat cu Suedia); laacu — 
bine; Sertov — nesatisfăcător, cu

-----------------------------y VWI IVii.ll ■ 

randament sub ce poate și ce se 
aștepta de la el; Udrică 
tisfăcâtor, dar sub nivelul evo
luției sale din meciul cu Unga
ria, de la Hunedoara; Lasconi — 
satisfăcător (ah, ce a putut Bă 
rateze în meciul cu Suedia); M. 
Radu — a jucat puțin, a încercat 
să facă ceva, dar n-a 
mult.

Acești jucători au 
chipa României-1981, 
ei de bază, format 
Luceafărul, ceea ce 1 
confere un mai mare procent de 
omogenitate. Valoric, însă, această 
formație era cotată, încă înainte 
de participarea la turneul final, 
sub nivelul celei din anul trecut, 
afirmație pe care o împărtășim. 
Da, din echipa ’80, Alexa, Red
ate, Gabor, D. Zamfir, Bolba, C. 
Ilie, Fîșic joacă azi în Divizia 
„A“, iar unii dintre ei sînt com
ponent ai lotului național de ti
neret. Acum, la ora bilanțului 
’31, putem spune, fără teama de 
a greși, că mai sînt în țară ju
niori mai buni decît Stoica, 
Gheorgliieș, Czika și V. Popa 
(care n-au mai făcut deplasarea), 
dar pentru aceasta trebuie făcu
tă o selecție riguroasă, în toată 
țara, cu concursul real, din toată 
inima, al tuturor tehnicienilor din 
fotbalul nostru. Unele cluburi nu 
trimit la Luceafărul cei mal bunj 
juniori de care dispun, glndm- 
du-se întîi la rezultatele pe care 
trebuie să le obțină echipa lor 
în Divizia „BM sau „C“. Trebuie 
eăutați Juniori cu multiple cali
tăți, pentru că și în acest turneu 
final echipa noastră a arătat un 
plus de tehnicitate față de ad
versari, dar a fost handicapată 
de forța fizică a acestora, dc 
combativitatea lor.

Constantin ALEXE

fi |

Fotbaliștii norvegieni, la pufin timp după sosirea lor 
portul Otopeni Foto : V. BAGEA

FOTBALIȘTII NORVEGIENI AU SOSIT
(Urmare din pag 1)

tul de la Basel, dintre Elveția 
și Anglia (n.n. 2—1 în favoarea 
gazdelor) este excelent pentru 
echipa dumneavoastră. în ceea 
ce ne privește, și noi 
stat bine în clasament,

TRiCOLORii SlHT
(Urmate din pag.

dc tenis de masa

ASTĂZI, LA BACĂU, PRIMELE MECIURI 
ALE TURNEULUI FINAL DE JUNIORI

am fi 
dar vă
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!ICE IN PRIMA GRUPA VALORICA
i „A- de 
letsfftșurat 
Pe a tu-

S. ARAD 
1 , ,ln t&- 
cperimen- 

Nemeș 
au dove- 

lor Ka-

UNIVER- 
(m) 3—9
ale eas- 

•vidențlat 
v, Flră- 

, în timp 
eseu 3 v 
lizat cele 
Lnescu —

— PRO- 
1) >-l și 
lujenilor: 
3, Crlșan 

oaspeți: 
Onețiu

ANI 
ȘTI 
u 34-1 Și 

adăugat 
Mc s-au 
ete: Dra-

(f)

?!
rașov, 
toriei" la 
ntru băr- 
emei. La 
prezenți 

/ale, pre- 
hlori din

gu 1+1 și Panțtru 1+1, (S. BăM
— coresp.).

CJS.M. IAȘI — GLORIA BUZĂU 
(fi 1—5 și 4—5. Au punctat: L. 
Mihai 3+3, M. Minai 1+1, Murea 
1+1 pentru învingătoare, respec
tiv Verebțianu 2+2 și Orbamiuc 
X (D. Dtaconescu — coresp.).

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ — 
C.S.Ș. RM. VÎLCEA (!) 3—5 și
5—4, Partide echilibrate. Victorii: 
Balint 2+2, Lohr 1+1, Hatoș 2 
pentru mureșenee, respectiv E- 
frem 3+2 și Ciobancan 2+3. (L 
Păuș — coresp.).

UNIVERSITATEA H CRAIOVA
— C.S.Ș. ODORHEIU SECUIESC
(m) 3—0 și 9—0. Victorii: Bădoi 
2+2, Neagoe 2+2, Tiugan 2, du
blurile Neff, Neagoe șl Bădoiu, 
Neagoe cite 1. (V. Popovicl —
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — VOIN
ȚA SATU MARE (m) 9—0 șl 9—1. 
Au punctat: Panaite 2+2, Badea 
2+2, Vaida 2+2, Cadar 2, Bobir- 
nac 2, dublul Vaida, Panaite 1 
pentru brașoveni, respectiv Fa
talei 1. (C. Gruia — coresp).

TR1CODAVA BUCUREȘTI — 
C.S.Ș. BISTRIȚA (m) 9—2 șl »—5.

GRUPA A IH-a
C.F.R. CRAIOVA — MECANICA 

FINA BUCUREȘTI (m) 1—9 Șl 3-9. 
Victorii: Androne 1, Pătru 2, Bo
ra 1 pentru craiovenl, respectiv 
Buga 3+2, Ghiță 2+3, Udriște 
1+1, Călăuz 2+2 și dublul Buga, 
Ghiță 1+1. (V. Popovicl — co-
rLOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ 
(m) 5—9 și 1—9.

ROLAST C.S.Ș. PITEȘTI — 
CJS.Ș. 1 BUCUREȘTI 5—4 și 5—4
• Meciul din această etapă din

tre Metalurgistul Cugir și Spartac 
București a fost reprogramat 
pentru 10—11 iunie, iar lntUnirea 
dintre CJ’.R. C.S.Ș. Petroșani și 
C.S.M. Iași, din ultima etapă, se 
va disputa la 3 șl 4 iunie.

La Bacău, pe aceleași terenuri 
pa care «-au Jucat nu de mult 
șS partidele „Cupei 1 Mal", «e 
vor disputa astăzi primele me
ciuri ale turneului final al cam
pionatului republican de Juniori. 
Dar, apropo de „Cupa 1 Mai". In 
ziarul nostru din IE mal a apă
rut • notă Intitulată „Așa a vrut 
directorul", ta care antrenorul 
gălățean Aurelian Drăgan ișl ma
nifesta nemulțumirea profundă 
pentru faptul că echipa pe care 
• pregătește a fost eliminată din 
competiție din cauză că Jucătorii 
săi n-au avut vizele FJR.F. pe le
gitimații ; " 
specificat 
cerii. Ba 
ceva. Mai 
lui ac olar ______ , ___________ ,
l-a Întrebat pe toți, la Început, 
dacă legitimațiile slnt vizate, el 
au răspuns afirmativ, organizato
rii l-au... crezut pe cuvînt, n-au 
verificat — aici ac greșit — si

efi așa ceva nu s-a 
în regulamentul între- 
cla, se specifica așa 
mult, directorul clubu- 
băcăuan, D. Vanodin,

SERIA I
Constructorul Iași — CJR 

Pașcani 5—0 (3—0), A S .A. câmpu
lung Moldovenesc — Metalul Bo
toșani 1—0 (1—0), Dorna Vatra 
Dornei — Cristalul Dorohol 1—4 
(1—1), Șiretul Bucecea — Nlceli- 
na lași 1—0 (0—0), Feresta Făl
ticeni — Unirea Șiret 8—0 (2—0), 
Zimbrul Suceava — Cetatea Tg. 
Neamț 3—-3 (2—0), Laminorul Re
man — Metalul Rădăuți 1—0 
0-0), TEPRO Iași — Avtntul 
TCMM Frasin 2—2 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 17-a: L CONSTRUC
TORUL IAȘI 38 p (68—29), 1. Te- 
resta Fălticeni 37 p (46—11), 3. 
Laminorul Roman 36 p (44—2S)... 
pe ultimele: 14. — ■ -
23 p (32—49), 15, 
va 20 p (38—46), 
18 p (26—56).

SERIA

Șiretul Bucecea 
Zimbrul Sucea- 

16. Unirea Șiret

pornit 
același

Întrecerea. Azi, 
complex sportiv 

' se purcede

s-a 
în
din centrul Bacăului, 
la e altă competiție, de as-tă dată 
una cu caracter oficial, și, spe
răm, nu vor exista abateri de la 
regulamentul el. ■ Cele opt e- 
chi.pe calificate sînt : Politehnica 
lași, Luceafărul București (echi- 
pâ cu doi ani mal... mică), Meta
lul București, C.S. Tirgoviște, 
CJS.Ș. Banatul Timișoara, „U“ 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Brașovia si 
Corvinul Hunedoara. Aseară a 
avut loc si ședința cu delegații 
echipelor, s-au tras la ' ’ 
pele turneului final, 
s-a stabilit programul 
primei etape. Iată-1 :

C.S.Ș. Timișoara —
Napoca șl C.S.Ș. Brașovia — 
Corvinul Hunedoara, in seria I; 
Luceafărul București — Politeh
nica lași și Metalul București" — 
C.S. Tlrgoviște, in seria a H-a. 
Toate meciurile Încep la era 18.

ciștigăm toate punctele din 
partidele de acasă. într-o gru
pă în care au abundat surpri
zele, așa cum a fost și este 
grupa noastră, avem datoria să 
facem totul pentru a ne valori
fica integral șansele de califi
care. Mai ales că această cali
ficare depinde. parcă mai 
mult ca orieînd. de noi. de 
comportarea noastră în viitoa
rele confruntări internaționale 
din grupe a IV-a.

rog să mă credeți, în recenta 
partidă, susținută, la Oslo, In 
compania Ungariei, șansa a fost 
de partea adversarului nostru. 
Meciul de miercuri, cu Româ
nia, precum și cel de la Buda
pesta, dintre Ungaria și 
glia, vor avea darul să 
limpezească apele în 
noastră".

...Din cauza intirzierii cu 
au sosit la București, 
liștii norvegieni au 
la aeroport direct la stadionul 
„23 August" pentru un prim 
antrenament, de acomodare. 
Pentru marți,. antrenorul Tor 
Roste Fossen a programat un 
nou antrenament, după care va 
comunica reprezentanților pre
sei „ll“-Ie pentru jocul cu 
România.

An- 
mai 

seria
care 

fotba- 
piecat ce

LOTUL DE TINEREI
EVOLUEAZĂ IN R.D. GERMANĂ

eorți gru- 
după care 
meciurilor

OU*  Cluj-

REUNIREA LOTULUI PENTRU 
AUSTRALIA. Ieri s-a reunit, la 
București, lotul de juniori care 
se pregătește pentru a treia e- 
dițle a campionatului mondial 
din Australia. Au fost convocat! 
următorii jucători : Lovaș și Ja
ger — portari ; 
done, Colesnluc, 
nescu, Balaur șl Cabai 
dași ; Iliescu, Eftimie, uie, mi 
nea și Iagăru — mijlocași ; Piu 
na, 
da; 
ține ___  ___  .
Automecanica, iar joi, In a doua 
partidă, va tntîlni Voința. Cum 
am mai anunțat, acest lot va e- 
fectua, in luna iulie, un turneu 
dc mai multe jocuri în R.P. Chi
neză.

Viscreanu, An 
Tătăran, Mari 
“ ‘ 1 fun 

Iliescu, Eftimie, Ilie, Mi

Bolba, Epure, Fîșic și Csor- 
— ■Înaintași. Astăzi, lotul sus- 
un meci de verificare cu

Lotul de tineret și-a încheiat 
teri stagiul de pregătire pentru 
meciul de miercuri, cu selecțio
nata similară a R.D. Germane, 
efectuînd două ședințe de pregă
tire : dimineață, antrenament fi
zic complex ; după-amiază, indi
vidualizare. Astăzi, sub conduce
rea antrenorului C. Drăgușin,' vor 
face deplasarea spre Gorlitz (o- 
rașul de disputare a 
următorii jucători :
Alexa (portari), Vlad, Iov an, lor- 
gulescu, Rcdnic, Bumbescu, M. 
Marian (fundași), Vlălănescu, 
Klein, L. Moldovan (mijlocași), 
Șoiman, Turcu, Cimpeanu II, 
Gabor, Geolgău (înaintași). De 
remarcat absența lui C. Solomon 
(accidentat în semifinalele Cu
pei), ca și selecționarea. In pre
mieră, a lui M. Marian.

partidei)
Speriata»

REZULTATELE ETAPEI A 27-a A DIVIZIEI „C“
(1—0), Ș.N. Tulcea — Unirea E- 
lorie 3—0 — neprezentare, Portul 
Constanța — Marina 
3—0 (1—0), Progresul 
Victoria Țăndărei 5—2 
pid Fetești — Viitorul 
3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1.

Mangalia 
Isaccea — 
(1—1), Ra- 
Mahmudia

mele: 14. Rapid Jibou 24 p (33—
Recolta Salonta 23 p
16. Metalul Cărei 2S p

53), 15.
(30—43), 
(31—55).

BRAVUL SELENAR
ui nostru 
v, Perjar 
loiești) —. 

de afiș*  
antrano- 

s-a oora- 
lar, mal 
etaculoasă 
■luda unei 
start, de 
este pro- 
ăril (Pre- 
a amelio
rai! șl n-a 
lina, cu
tștigat de-

aetent,
exactitatea
a «cos-o

Î Heraldi-
îecaz bra-
lindu-l în
•căm ape-
t să dis-

curselor,
dud este

seu, ceea
aa se: în-
formații...
ăcut două
ilkul doi
zarea la
nșat, pe
prin mij-

►t un fru-

trd la potou", la scurte 
intervale, așa cum se dorește de 
obicei ta alergările de cal. Re
zultate tehnice: Cursa I: L Hl- 
polit (I. Bănică) rec. 1:45,8, 2.
Flavian, simplu 2,60, ordinea 4. 
Cursa a H-a: L Poenița II (G. 
Grigore) rec. 1:38, Z. Aldina, 3. 
Vlgan. Simplu 8, ordinea 24, event 
13, ordinea triplă 602. Cursa a 
IH-a: 1. Garanta (Tr. Marinescu) 
peri. 1:29,7, Z. Faleza n. Simplu 
1,40, ordinea 13, everlt 10. Curea 
a IV-a: 1. indian (I. Crăciun) 
perl. 1:26,4, 2. Banjo, 3. Turban. 
Simplu 10, ordinea 17, event 12, 
ordinea triplă 1610. Cursa a V-a: 
L Heraldina (FI. Pașcă) rec. 
1:27,6, 2. Selenar. Simplu 3, or
dinea 6, event 20. Cursa a Vl-a: 
L Sibiia (M. Ștefănescu) rec. 
1^6,2, 2. Horoscop, 2. Tuf ana. 
Simplu 5, ordinea 31, event 19, 
ordinea triplă 621. Cursa a VH-a: 
1. Indian (I. Crăciun) perl. 1:26,6, 
X Banjo. Simplu 3, ordinea 4, e- 
vent 12, triplu ciștlgător 86. Cursa 
a vm-a: 1. Renumita (M. Leon- 
topol) rec. 1:30,8, 2. Jupan, 3.
Salata, simplu 1,60, ordinea 17, 
event 2, ordinea triplă 2080. Cursa 
a IK-a: 1. Grăbit (G. Solcan) 
rec. 1:33,2, 2. Onix, 3. Crainic.
Simplu 7, ordinea 15, event M, 
ordinea triplă 1402.

Doru IONESCU

A H-a
Celuloza Piatra Neamț — Reto

rul Săvlnești-Roznov 1—1 (1—1), 
FEPA 74 Birlad — Minerul Co 
mănești 1—0 (0—0), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — DEMAR Mărâ- 
jești 1—1 (0—1), Cimentul Blcaz
— Lelea Bacău 1—1 (0-0), Petro
lul Molneștl — Rulmentul Birlad 
4—2 (1—2), Partizanul Bacău —
Victoria I.R.A. Bacău 1-0 (0—0), 
Textila Buhuși — Luceafărufl 
Adj ud 5—1 0—1). Gloria Focșani 
nu a jucat.

Pe primele locuri: L RELONUL 
SAVINEȘTI-ROZNOV.....................
2. Minerul Ctomănești
3. Letea. Bacău 26 p
ultimele: 13. demar 
p (32—36), 14. FEPA 
p (24—42) ’
20 p (30-56).

SERIA A IH-a
Victoria Tecuci — Oțelul Galați 

0—1 (0—0), Ș.N. Brăila — Carpațl 
Sinaia 3—0 (1—0), Olimpia 
Sărat — Petrolul Băicol 
(1—0), Ancora Galați —- 
Matca 2—0 (1—0). Foresta
— Chimia Brazi 2—1 
FEROM Urzicenl — Dacia 
Brăila 0—1 (0—0), Carpațl
— Caraimanul Bușteni 2—3 (0—0), 
Petrolul Berea — Tractorul Vlzl- 
ru 6—0 (3—0).

Pe primele locuri: L OTELUL 
GALAȚI 42 p (55—15), 2. Chimia 
Brazi 38 p (84—20), 3. Victoria
Tecuci 33 p (39—21)... pe ultimele: 
14. Caraimanul Bușteni 22 p 
(38—40), 15. Dacia-Unirea Brăila
19 p (29—45) — echipă sancționa
tă cu —4 puncte, 16. Tractorul 
Viziru 2 p (11—125).

SERIA A IV-a
Cliimpex Constanța — Dunărea 

Călărași 0—0, Șoimii Cernavodă — 
Voința Constanța 1—0 (0—0), Con
structorul Călărași — Electrica 
Constanța 2—1 (0—1), Metalul
Mangalia — Amenil Slobozia 2—0

34 p (40—18),
31 p (45—21), 
(43—30)... pe
Mărășești 22
74 Birlad 32

15. Luceafărul Adjud

Rm.
1—0 

A viatul 
Gogești 

(0—11, 
Unirea 
Nehahi

__ _________________ dunărea
CĂLĂRAȘI 43 p (75—20), 2. Por
tul Constanța 36 p (61—34), 3.
Constructorul Călărași 30 p 
(47—37)... pe ultimele: 14. Șoimii 
Cernavodă 22 p (27—47), 15. Uni
rea Eforie 19 P (2S—50), 16. Elec
trica Constanța 18 p (22—47).

SERIA A V-a
Cetatea Tr. Măgurele — Petro

lul Videle 2—0 (2—0), Tehnome- 
tal București — Voința București 
1—1 (1—0), Viitorul Chirnogl — 
Flacăra roșie București 2—1 (1—0), 
Abatorul București — Chimia Tr. 
Măgurele 2—0 (0—0), T.M. Bucu
rești — Electronica București 1—1 
(0—0), Danubiana București — 
F.C.M. Giurgiu 1—0 (0—0), Petro
lul Bolintin — I.C.S.I.M. Bucu
rești 2—1 (1—0), Automatica Bucu
rești — Luceafărul București 3—0 
(0—0), Ș.N. Oltenița nu a jucat

Pe primele locuri: 1. AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 42 p (61—19), 
X TM. București 31 p (34—29), 
X Chimia Tr. Măgurele 30 p 
(37—37)... pe ultimele: 14. Flacăra 
roșie București 24 p (27—31), 15. 
LC.S.I.M. București 23 p (27—30), 
16. Petrolul Bolintin 21 p (36—41).

SERIA A VI-a
Energia Slatina — Metalul Mi

ja 1—o (0—0), Prahova Ploiești — 
Cimentul Fieni 3—0 (1—0), — s-a 
Jucat la Valea Călugărească, Spor
tul muncitoresc Caracal — Petro
lul Tlrgoviște 4—0 (1—0), Electro
nistul Curtea de Argeș — Pro
gresul Pucioasa 2—0 (0—0), Pro
gresul Corabia — I.P.C. Slatina 
3—1 (0—0), I.O.B. Balș — I.C.I.M. 
Ploiești 1—1 (0—1), Unirea Răcari 
— Dacia Pitești 2—1 (1—1). Mus
celul Cîmpulung — Recolta Stoi- 
cănești 3—0 (1—0).

0 Meciul Progresul Pucioasa — 
Unirea Răcari, din etapa trecută 
(pe teren 2—0), a fost omologat 
cu 3—0 in favoarea echipei Uni
rea, deoarece in timpul jocului 
au avut loc incidente grave. Jo
cul I.C.I.M. Ploiești — I.P.C. Sla
tina, care nu s-a disputat în e- 
tapa trecută, deoarece I.P.C. nu 
s-a prezentat din motive obiecti
ve, a fost .reprogramat pentru 4 
iunie.

Pe primele locuri: 1. ENERGIA 
SLATINA 41 p (68—21), 2. Pra
hova Ploiești 39 p (57—27), 
I.C.I.M. Ploiești 32 p (56—28) 
ultimele: 14. Unirea Răcari 21 p

2.

3. 
pe

(36—79), 15. Petrolul Tlrgoviște 10 
p (28—66), 16. X.P.C. Slatina 17 p 
(20—61) — din 26 de jocuri.

SERIA A VH-a
C.F.R. Craiova — Electroputere 

Craiova 2—2 (0—0), Mecanizatorul 
Simian — Viitorul Drăgășani 4—1 
(3—1), Jiul Rovinari — Progresul 
Băii ești 2—1 (2—1), Dierna Orșova
— Unirea Drobeta “ 
1—0 (0—0), Lotru Brezoi 
nărea Calafat 6—1 (3—0), 
Craiova — Constructorul 
0—4 (0—2), C.S.M. Drobeta 
Severin — Minerul Motru 
(1—0), Minerul țim. Vllcea — Me
talurgistul . Sadu 1—0 (0—0) — s-a 
jucat la Horezu.

Pe primele locuri: 1. ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 40 p (50—21), 
2. C.S.M. Drobeta Tr. Severin 37 
p (57—18) — echipă sancționată
cu —4 puncte, 3. C.F.R. Craiova 
36 p (39—17)... pe ultimele: " 
Metalurgistul Sadu 23 p ("
15. Progresul Băileștl 21 p <
16. Victoria Craiova 9 p (

SERIA A VlH-a
Strungul Arad — Unirea 

codau 4—1 (2—1), Minerul
— Explormin Deva 0—2
Victoria Ineu — C.F.R. Arad 2—1 
(li—0), Șoimii Strungul Lipova — 
Unirea Tomnatic 3—0 (2—0), Vul
turii textila Lugoj — C.F.R. Ca
ransebeș 3—1 (2—0), Metalul Boc
șa — Metalul Oțelu Roșu 7—0
(1—0), CP.L. Caransebeș — Mi
nerul Oravița 3—0 (1—0), Electro
motor Timișoara — Gloria Reșița 
1—0 (0—0).

Pe- primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 37 p (66—29), 2. Ex- 
plommin Deva 36 p (66—28), 3. Mi
nerul Oravița 30 p (51—38)... pe 
ultimele: 13. C.F.R. Caransebeș 25 
p (39—56), 14. Unirea Sînnicolau 
24 p (32—47), 15. Victoria Ineu 24 
p (32—53), 16. Metalul Oțelu Ro
șu 23 p " "■

Tr. Severin 
— Du- 
Victoria 
Craiova 

Tr. 
2—1

14. 
(29—31), 
(31—53), 
(20—«8).

Sînni- 
Certej 
(0-1),

(48—63).
SERIA A IX-a
Oraș dr. Petru Groza — 

Satu Mare 4—2 (2—0),
Elcond Zalău — Bihorea- 

Unirea 
Victoria Cărei 2—0 (1—0), 

Industria sîr- 
Trico- 
Elec- 
(0—0). 
Jibou 
Oașul 

(0—1), Unirea Va- 
- Armătura Zalău

Oțelul 
Someșul 
Victoria 
na Marghita 3—0 (1—0),
Dej ............. “
Voința Oradea 
mei C. Turzii 3—0 (2—0), 
lorul Beiuș — Construcții 
trometal Cluj-Napoca 1—0 
Recolta Salonta — Rapid 
1—1 (1—0), Metalul Cărei — 
Negrești 0—1 
lea lui Mi hal 
3—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 39 p (58—22), 2. U- 
nlrea Dej p (40—44), 3. Oașul 
Negrești p (35—29)... pe ulti-

SERIA A X-a
Minerul Ilba Seini — Minerul 

Baia Sprie 2—0 (0—0), Minerul
Rodna — Oțelul Reghin 4—1 
(3—0), Silvicultorul Măieru — Mi
nerul Băița 4—0 (2—0) — s-a ju
cat la Bistrița, Avîntul Reghin — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 5—0 (1—0),
Textila Năsăud — Simared Baia 
Mare 1—0 (1—0), Electrozahăr Tg. 
Mureș — Foresta Bistrița 1—2 
(0—1), CUPROM Baia Mare' — 
Mureșul Luduș 0—0, Minerul Ba
ia Borșa — ’ ' “ "
(1-0).

Pe primele 
ILBA SEINI 
nerul Rodna 
vîntul Reghin 31 p (44—25)... pe 
ultimele: 14. Simared Baia Mare 
24 p (35—41), 15. Silvicultorul Ma- 
leru 24 p (35—83), ™ —
hăr Tg. Mureș 21

SERIA A
Carpațl Mîrșa — 

Sibiu 6—0 (0—0),
Turda — Automecanica 
4—0 (0—0), Minerul știința
— C.I.L. Blaj 6—2 (0—1),
metan Mediaș — imix 
3—2 (1—0), Minerul Paroșeni —
Metalul Copșa Mică 4—0 (1—0),
Construcții Sibiu — C.F.R. Sime- 
ria 1—1 (0—0), Unirea Alba Iulia
— C.P.L. Sebeș 1—2 (0—1), Mine
rul Ghelar — Victoria Călan 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri:
MIRȘA 37 p (60—17), 2. Sticla A- 
rieșul Turda 32 p (67—17), 3. Mi
nerul Știința Vulcan 29 p (45—40)... 
pe ultimele : 14. Automecanica
Mediaș 23 p (28—35), 15. Metalul 
Copșa Mică 23 p (26—57), 16. Con
strucții Sibiu 20 p (31—49).

SERIA A Xll-a
LC.I.M. Brașov — Chimia Or. 

Victoria 2—0 (2—0), Progresul O- 
dorhei — C.S.U. Brașov 4—8 
(3—0), Torpedo Zărnești — Mu
reșul Toplița 3—1 (1—0), Măgura 
Mobila Codlea — Metrom Brașov 
0—0, Metalul Tg. Secuiesc — Mi
nerul Bălan 3—2 (0—1), Tracto
rul Miercurea Ciuc ■— Metalul Si
ghișoara 2—1 (2—0), Minerul Ba- 
raolt — Constructorul Sf. Gheor- 
ghe 10—0 (2—0), Carpați Brașov
— Precizia Săoele 2—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 42 p (54—21), 2. Progre
sul Odorhei 40 p (64—26), 3. Me
talul Sighișoara 34 p (42—18)... pe 
ultimele: 15. Constructorul Sf. 
Gheorghe 16 p (19—75), 16. C.S.U, 
Brașov 8 p (9—50).

Rezultatele ne-au (ost transmis» 
dc către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respectiva.

Minerul Băiuț 3—0

locuri: 1. MINERUL
35 p (47—27), 2. Mi-
33 p (49—22), 3. A-

16. Electroza- 
p (23—35).
Xl-a
Textila i.P.A. 
sticla Arie^uJ 

Mediaș 
Vulcan 
Vitro- 

Agnita

1. CARPAȚI



Un tensionant final de campionat la rugby

STEAUA - SPRE TITLU, DAR DRUMUL
SĂU TRECE PE LA CONSTANȚA...
Pasionant este acest final de 

campionat la rugby I Iată, mai 
sint doar două etape (mîine și 
duminică) și întrebările stă
ruie : cine va fi campioană ? ; 
cine va cuceri „bronzul" ? î 
cine o va insoți pe demult re
semnata echipă Constructorul 
Constanta în eșalonul secund 1 
In primul caz. un cuvînt greu 
de spus vor avea Farul și R.C. 
Sportul studențesc — adversa
rele liderei. Dar, în ciuda a- 
cestor serioase . obstacole, e re
lativ greu de crezut că Steaua 
va lăsa să-i scape printre de
gete titlul după ce a reușit 
duminică să cîștige partida cu 
Dinamo exact la diferența ca- 
re-i mai putea da dreptul la 
speranță ! Performanța sa este 
întru totul remarcabilă. Actuala 
(și viitoarea ?) campioană s-a 
prezentat la stadionul „Olim- 
pia“ (de ce nu pe Dinamo ?) — 
ce păcat că rugbyul nu are un 
stadion ne măsura rezultatelor 

Gh. Marin încearcă să păstreze .balonul, deși este „prins • intre 
Fuicu și Enafehe (Fază din derbyul Steaua — Dinamo) 

Foto : Dragoș NEAGU
practicanților săi. al interesului 
tot mai mare al iubitorilor de 
sport duminică înregistrîndu-se 
un adevărat record de spec
tatori al ultimilor ani la un 
meci intern în Capitală ! — cu 
un singur prinzător autentic 
(M. lonescu), fără redutabilul' 
apărător Achim. iar Suciu și 
Rădulescu nefiind nici el în 
plenitudinea forțelor. Conști
ent! de handicapul de lot și- 
conjunctură în clasament, ex- 
internaționalii Adrian Matees- 
eu și Radu Durbac. antrenorii 
de azi. au imaginat un desen 
tactic „la obiect". Jucînd. spre 
pildă tușa în doi pe repune
rea proprie. Steaua și-a asigu
rat prin vivacele Rădulescu. 
destule baloane. Apoi, circula
ția în teren — îndeosebi Mu- 
rariu. Muntcanu. Cioarec — și 
promptitudinea grupărilor au 
fost superioare celor ale adver
sarilor tn două momente, de
cisive Codoi si Rădulescu au 
placat necruțător, după cum 
trebuie reamintită realizarea 
lui Fuicu : balon înalt, urmă
rit în stil de autentic atacant 
de clasă, placai total în mo
mentul recepției mingii de că
tre Paraschiv. obligat astfel să 
greșească A profitat Alexan-

«TELEX •
AUTOMOBILISM > „Marele 

premiu Monac©14, de la Monte 
Carlo, a 6-a probă a C.M. pen
tru piloții de formula I a reve
nit canadianului Gillies Ville
neuve (,.Ferrari") cronometrat 
pe 251,722 km în 1.45:23,23 (media 
orară 132,030 km). L-au urmat 
australianul Alan Jones („Wi
lliams") și francezul Jacques 
Laffite („Talbot Ligier“). Au ter
minat cursa doar 7 din cel 20 
de piloți care au luat startul

RUGBY • Meciul dintre Ar
gentina șl Anglia, la Buenos Ai
res s-a încheiat nedecis 19—19 
(7—4).

TIR > Suhl (R.D Germană) 
— oroba de pistol viteză a fost 
cîștisată de vicecam pionul olim
pic Wiefel <R D G.) cu 597 p. 
după un baraj cu Teodor Tașcă 
(România) — 597 p al treilea
Pustirov (UR.S.S.) — 596 p. La
3X40 f Nipkov (Elveția) a reali
zat 1178 o.

tir cu ARCUL 0 La Eggen
felden <R.F. Germania) echipa 
masculină a U R S.S. 7960 p — 
record mondial. F-s-eev. Zabroskl. 
Gablikov au înregistrat cu 19 p 
mai mult decît vechiul record al 
echipei S.U.A. 

dru. merituos prin prezența sa 
pe fază.

Ce-i drept. în stabilirea în
vingătoarei a avut și șansa 
(neșanșa) rolul său : • Dina- 
movistul Petre a ratat în fina
lul primei reprize o lovitură do 
pedeapsă din poziție excelentă 
(moment psihologic 1) ® Con
stantin nu a mai fost redutabi
lul ..penalty king", el avînd în 
vîrful bocancului... titlul nu o 
dată, dar mai cu seamă în mi
nutele 74 și 4 de prelungiri (ce 
arbitru român ar fi dictat o lo
vitură de pedeapsă în acest 
moment, pentru o greșeală în 
margine ce trece, adesea, ne
observată ?!) ® Caragea s-a
uluit, pur și simplu. în minu
tul 64. scăpînd balonul din 
brațe în ținta adversă, trecînd 
astfel pe lingă un eseu ca și 
făcut. • In general, insă. Di
namo a fost lipsită de lucidi
tate, de realism — Suciu a 
fost, exenwlu convingător, mai 

exact decît Paraschiv. Acesta 
din urmă este socotit de multi 
un mare vinovat de înfringere, 
dar putem pune și altfel pro
blema : cine l-a susținut în 
(prea) desele sale încercări de 
a străpunge dispozitivul ad
vers ?... Eforturile veteranului 
Dărăban de a-și trezi la reali
tate grămada, zbaterea lui Borș 
au rămas fără efect. Și așa. 
iată, dinamoviștii sînt pe punc
tul de a rata din nou cuceri
rea titlului după care jinduiesc 
de mai bine de 10 ani. tocmai 
acum, cînd păreau mai aproape 
ca oricînd de el !

Să așteptăm însă ora deci
ziilor. Se mai pot întîmpla 
multe. Pînă atunci să spunem 
că derbyul trece în amintire ca 
o partidă jucată la cea mai 
înaltă tensiune, de mare anga
jament. dar în care miza a fă
cut ca nivelul tehnic să fie sub 
posibilitățile și pretențiile ma
rilor noastre echipe de club, 
care cuprind aproape pe toți 
componenții echipei naționale. 
S-a jucat exasperant și defec
tuos cu piciorul, fazele curgă
toare putînd fi numărate pe 
degete. Or. de la Steaua și Di
namo pretindem — cu temei — 
altceva...

Geo RAEȚCHI

Fotbal meridiane |
iN GRUPA A IV-A A

In cadrul grupe! a IV-a a Cam- 
plenatulul Europei pentru echi
pele de tineret (sub 21 ani), s-a 
disputat duminică, la Neuchâtel, 
partida Elveția — Anglia înche
iată cu un scor alb: 0—0. In ur
ma acestui rezultat, clasamentul 
grupei arată astfel:
1. Anglia 1111 8—4 5
1. Ungaria 2 2 0 0 5—1 4
3. România 3 1 0 2 8—7 9
4. Elveția 3 0 1 2 0—4 1

R.F. GERMANIA - POLONIA
Ieri, ta semifinalele campiona

tului european de juniori, care 
are loc ta R.F. Germania, am
bele partide au fost decise ta 
urma loviturilor de la 11 metri 
R.F. Germania — Franța 4—8 
(după timpul regulamentar 1—1.

CAMPIONATE
FRANȚA (et. 37). Principalele 

rezultate înregistrate: Nantes — 
Sochaux 4—2; Nisa — Monaco
2—1; Saint Etienne — Tours 3—1; 
Bordeaux — Metz 1—1; S.G. Pa
ris — Lens 3—2. In clasament : 
1. Saint Etienne — 55 p; I. Nan
tes — 54 p, 3. Bordeaux — 49 p.

R.F. GERMANIA (et. 32). Ba

„universiada de la bucurești constituie 
PENTRU MIȘCAREA SPORTIVĂ AMERICANĂ 

UN MARE EVENIMENT AL ANULUI 1981- 
declară George KALBER, director operativ al Cen
trului de pregătire olimpică de la Colorado Springs, 

in vizită la București
Aflat la București, George 

Kalber, director operativ, din 
1977. al Centrului american de 
pregătire olimpică de la Cqlo- 
rado Springs, ne-a răspuns cu 
amabilitate la cîteva întrebări:

— Scopul principal al vizitei 
mele in România este acela de 
a afla amănunte despre orga
nizarea Jocurilor Mondiale U- 
niversitare care vor avea loc 
la București. Acum, după ce 
am văzut Satul Universiadei 
și unele baze sportive care var 
găzdui antrenamente și intil- 
niri oficiale, și in urma vizi
telor efectuate la Comitetul na
tional de organizare și la Co
mitetul Olimpic Român, pot a- 
firma că sintem foarte mul
țumiți de cele aflate. Sportivii 
noștri vor fi, cu siguranță, plă
cut impresionați de modul de 
organizare a Jocurilor Mondiale 
Universitare, de eforturile fă
cute in România in vederea 
desfășurării in condiții exce
lente a întrecerilor.

— Ce ne puteți spune despre 
componența delegației ameri
cane ?

— Totalul delegației noastre 
se va ridica la peste 300 de 
sportivi, antrenori și oficiali. 
Nu pot da insă amănunte, in- 
trucit de abia in următoarele 10 
zile comisiile de selecție vor 
definitiva loturile la cele 10 
discipline. Vă pot spune, insă, 
că la București vor fi prezenți 
studenți sportivi americani de 
valoare mondială, campioni na

PISCINELE SE MODERNIZEAZĂ
(Urmare din pag. 1)

Bazinul se plachează cu o fa
ianță de culoarea cerului. Tri
bunele si vestiarele sînt gata 
renovate ; sistemul de filtrare 
a fost revizuit și ana va fi 
limpede ca cristalul. Sînt în 
curs de construcție o cabină 
specială pentru arbitri si secre
tariatul de concurs, tabelele de 
scor și „35 de secunde". Va fi 
revizuit si sistemul de ilumi
nat. astfel că vom putea urmărî 

tehnice București 
(Grupul da șantiere 
Băneaaa), pe baza 
documentației alcă
tuite de trustul d« 
construcții „Car- 
pați* *.  în momentul

• Ultimul anunț 
de participare la 
Universiadă ne par
vine din Porto Ri
co. Delegația va 
cuprinde 10 spor
tivi. Din Angola 
vor sosi la Bucu
rești 11 observatori. 
Iată și situația la 
zi a Înscrierilor : 

• ta liste se află 4541 
de participant re
prezentând 71 de 
țări ale lumii.
• La bazin ul de 

sărituri de la 
Ștrandul tineretului 
au început lucrările 
de montare a fil
trelor de limpezire 
a apei, produse de 
Întreprinderea Vul
can București. Exe
cutantul acestei lu
crări este Trustul 
de construcții in
dustriale agrozoo

C.E. DE TINEREI
Reamintim meciurile disputate: 

România — Anglia 4—0 șl 0-U, 
Anglia — Elveția 5—0 șl 0—0, El
veția — Ungaria 0—1, Ungaria — 
România 4—2. Următorul joc va 
avea loc vineri, 3 Iunie, la Keszt- 
hely: Ungaria — Anglia. Iată 
programul ta continuare: 22.rx, 
România — Ungaria; 9.X, Româ
nia — Elveția: 13.X, Ungaria — 
Elveția: 10.XI, Elveția — Româ
nia; 17.XL Anglia — Ungaria.
IN FINALA C.E. DE JUNIORI
la pauză 1—1) In celălalt meci : 
Polonia — Spania 6—5 (după 
timpul regulamentar 0—0). Azi, la 
Duisburg, se Intîlnesc Franța cu 
Spania pentru locul 3—4, Iar 
mîine, la Ddsseîderf, ane loc fi
nala dintre R.F.G. și Polonia.

yern Mtlnchen — Eintracht 7—2; 
Borussia Mdnchengladbach — 
Urdingen 7—1; Dtlsseldorf — Kai
serslautern 0—2 ; Stuttgart — 
Mtlnchen 1860 2—1; Karlsruhe — 
Hamburg 1—1; Dortmund — Kdta 
2—2; Bayer Leverkusen — V.LL. 
Bochum 2—0. în clasament : 1. Ba
yern Mflnchen — 47 p; 3. S.V.

BREVIAR
de față, 3 dintre 
pereții bazinului de 
sărituri sint placați 
cu faianță bleuma
rin, realizată de 
Cesarom București.
• Marii purtători 

de speranțe la me
dalii al delegației 
studențești din Fran
ța vor fi, se pare, 
scrimeril : se vor 
deplasa la Bucu
rești 15 băieți șl 5 
fete (echipă com

ționali, mondiali și olimpici.
— Care va fi în continuare 

programul sportivilor selecțio
nați în delegație 7

— După alcătuirea loturilor, 
marea majoritate a performeri
lor noștri se vor reuni la Cen
trul de pregătire olimpică de 
la Colorado Springs, care are 
o suprafață de 34 de acri (n.r. 
aproape 14 hectare) și absolut 
tot ceea ce trebuie pentru an
trenamente, odihnă și refacere, 
ca terenuri pentru toate spor
turile olimpice, laboratoare, ho
teluri, săli de întrunire. Apoi, 
in jurul datei de 10 iulie, se va 
pleca, pe calea aerului, spre 
București.

— Cum privește opinia pu
blică sportivă americană Uni
versiada 7

— In Statele Unite, Jocurile 
Mondiale Studențești sint co
tate foarte sus in ierarhia com
petițiilor internaționale. După 
Jocurile Olimpice, Universiada 
este al doilea mare eveniment 
sportiv al lumii, depășind in
teresul pentru Jocurile paname
ricane, care se bucuri totuși

prestigiu. 
București

la noi de un mare 
Universiada de la
înseamnă pentru mișcarea 
sportivă americani, pentru a- 
mericanii înșiși, un mare eve
niment al anului 1981, pregătit, 
in consecință, cu maximum de 
atenție.

Radu TIMOFTE

și jocuri în nocturnă, în condi
ții de vizibilitate perfectă.

Am încheiat la Ștrandul ti
neretului. de la șosea, scurtul 
nostru tur pe la piscinele „U- 
niversiadei". Aici se lucrează 
de zor. Se plachează bazinele 
de înot (25 si 50 m) care vor 
II folosite pentru antrenamen
te. iar cel de sărituri suportă 
o toaletă completă. Totul va fi 
gata în a doua parte a lunii 
iunie, cînd vom putea urmări, 
în avanpremieră, finalele „Da- 
ciadei".

pletă), specialiști la 
toate armele : sa
bie. spadă șl flore
tă. în schimb, oct 
mai numeros grup 
al delegației polo
neze S constituie 
atlețil, 45 da spor
tivi : 24 băieți șt 14 
fete. Ei vor fi ta- 
soțlțl de un arbitru 
șl 7 oficiali.
• Marco Antonio, 

director general ta 
Confederația spor
turilor din Mexic, 
a anunțat că spor
tivii din țara aa 
vor participa la ur
mătoarele discipline 
din programul Uni
versiadei: atletism, 
natație, scrimă, bas
chet, gimnastică, 
velei, tenis, lupte 
șl pelo. O singură 
disciplină absentă : 
săriturile tn apă.

Hamburg — 45 p; 3. V.I.B. Stut
tgart — 41 p.

SUEDIA (et. 8). Rezultate mal 
Importante: Ocster — Malmd 1—0; 
Norrkdplng — I.F.K. Gdteborg 
1—0; Halmstad — I.F.K. Sundsvall 
1—0. tn clasament: 1. Oester — 
14 p; I. NorrkOplng — it p.

FINLANDA (et. t). Pe. primul 
loc te clasament sa află Turun 
Palloseura cu 14 p, urmată de 
tivea Tampere cu 4 p șl Kuoplo 
Palloseura cu 7 p. tn etapa a 3-a, 
Turun Palloseura a învins cu 3—1 
pe Kuoplo Palloseura.

ALTE REZULTATE
• tn turneul de la Tokio: F.C. 

Bruges — Mitsubishi 3—3; Ever
ton — Sel. Japoniei 3—9.
• Desfășurat la Suva, tn pre

liminariile C.M;: Fiji — Indone
zia 0—4.
• La Asuncion, ta preliminari

ile C.M., Paraguay a învins cu
3—1 (0—0) formația Ecuadorului.
• La Niamey (Niger) «-a des

fășurat meciul retur dintre se
lecționatele Nigerului șl Algeriei, 
conttad pentru preliminariile 
C.M.. Gazdele au cîștlgat cu 1—0 
(0—0). învingători cu 4—0 ta pri
mul joc, fotbaliștii algerieni s-au 
calificat pentru semifinalele zonei 
africane.

242 SPORTIVI 
SOVIETICI 

LA BUCUREȘTI
Delegația sportivă studen

țească a Uniunii Sovietice, 
care va participa la întrecerii» 
ediției de vară a Jocurilor 
Mondiale Universitare de la 
București, este una dintre ce.» 
mai numeroase. Forurile da 
resort sovietice au anunțat ci
fra de 300 de participant!, spor
tivi, antrenori și oficiali: La 
cele două ediții anterioare, de
legațiile din această țară au 
totalizat 291 (Sofia. 19'77) și. 
respectiv. 220 de persoane (Ciu
dad de Mexico, 1979).

Studenții sportivi sovietici vor 
participa la toate întrecerile pe 
echipe : volei (b+f), baschet 
(b+f) și polo, înscriind cei 
mai mulți reprezentanți și in 
toate cele 7 sporturi individua
le : 75 la atletism (fără alte 
specificații), 12 (6 fete, 6 bă
ieți) la gimnastică, 34 (firf) 
la înot, 24 la lupte (12 la greco- 
romane, 12 la „libere"), 8 
(4 b + 4 f) la sărituri în apă, 
20 (15 b + 5 f) la scrimă. 8
(4 f + 4 b) Ia tenis, tn total, 
din delegația sovietică vor face 
parte 242 de sportivi și sportive.

Au fost nominalizați si 13 ar
bitri, cei mai cunoscuți fiind, 
fără îndoială, cîțiva foști per
formeri de renume mond’aL 
printre care scrimera Galina 
Gorkhova, luptătorii Alecsandr 
Medved și Iuri Zamiatin sau 
săritorul în apă Iuri Kolosov.

TURNEUL DE LA 
„ROLAND OARROS“

PARIS, 1 (Agerpres). — Cam
pionatele internaționale . de tenia 
ale Franței au continuat la „Ro
land Garres". In turul doi al 
probei de dublu feminin, pere
chea Ruzlcl, Evert-Lloyd a între
cut cu 3—6, 6—3, 7—5 pe Gregory 
(Australia), Plifterova (Cehoslo
vacia). La dublu masculin, Năs- 
tase șl Clerc (Argentina) au în
vins CU 2—6, 6—4. 6—4 pe Gil- 
detneister (Chile), Gomez (Ecua
dor) .

în proba de simplu masculin, 
TarSczy (Ungaria) l-a eliminat 
cu 7—5, 6—3, 5—7, 6—3 pe Tulasne 
(Franța), Iar Peccl (Paraguay) a 
cîștigat cu 6—2, 6—3, 6—3 jocul 
cu polonezul Fibak.

Luni, ta optimile de finală alo 
probei de simplu bărbați s-a în- 
registrat • mare surpriză : fran
cezul Noah a reușit să-1 elimin» 
pe argentinianul Vilas, unul din 
principalii favorițl, cu 6—2, 4—3, 
5—7, 6—4. Partida se Întrerupse»» 
duminică din cauza Întunericului, 
iar la reluare iul Noah l-au tre
buit numai 17 minute pentru a 
decide victoria în favoarea sa.

în proba de simplu femei, Mima 
Jausoveo a întrecut-» cu 6—3,
3— 4 pe Candy Reynolds, iar An
dreea Jaeger a dispus cu 6—9»
4— 4 de Mina Bohm, în partida 
conttad, d» asemenea, pentr» 
faza optimilor de finală.

Iată programul sferturilor d» 
finală ta proba de simplu femeii 
Chris Evert-Lloyd — Virginia Rtt- 
zld ; Nana Mandllikova — Kathy 
RiaaMl; Mima Jausoveo — An
dreea. Jaeger ; Sylvia Hamika — 
Marttaa Navratilova.

ACTUALITATEA 
ATLETICĂ

• ÎN CADRUL CAMPIONATE
LOR Bulgariei, la Sofia, Anton 
Paskalev a realizat un nou re
cord național la prăjină cu 5,45 
m. La Înălțime, Ludmila Jeceva 
a sărit 1,92 m • ATLETA NOR
VEGIANA Grete Waltz, .speciali
zată ta ultimii ani cu precădere 
ta alergările lungi, a cîștigat re
cent, la New York, o cursă do 
10 008 m ta 32:43,0. Pe locurile 
următoare, Carola Urlsh șl Pattl 
Catalano, ambele din S.U.A., au 
fost cronometrate în 33:40,0 și, 
respectiv, 33:51,0 • ÎNTR-UN
CONCURS la Philadelphia, semi- 
fondistul american James Robin
son a înregistrat pe 800 m 1:44,63 
cd mal bun rezultat mondial al 
sezonului. Anul trecut, cu 1:45,47, 
Robins nai a fost al 7-lea alergă
tor din lume pe această distanță. 
La • milă, Steve Scott a reușJ» 
3:52,24, Iar hurdlerul Edwin Ma
ses (campionul Olimpic de la 
Montreal) a obținut pe 400 mg 
a 61-a victorie censecuttvă 
(48,63 o) • MĂRȘĂLUITORUL 
MEXICAN Daniel Bautista, cam
pion Olimpic la 20 km ta 1974, 
a hetărlt să abandoneze activi
tatea competițlonală fiind tocă 
profund decepționat de descalifi
carea sa la J.O. din 1980 • A 
ÎNCETAT DIN VIAȚA „Misa 
Ludy", ta fapt Luclle Ellerebe 
Godbeld, atletă americană din 
Columbia care, tn 1922, la Paris, 
la primele „Jocuri Olimpice" 
ale femeilor (competiție organi
zată de Federația internațională 
sportivă feminină) a obținut 4 
medalii de aur la : greutate, tri- 
plusalt (1), 1000 m, 300 m, suliță 
șl aruncarea mingii.


