
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A ÎNMÎNAT COSMONAUTILOR 

DUMITRU PRUNARIU Șl LEONID POPOV 
ÎNALTE DISTINCȚII ALE 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inminat. luni la amiază, în 
cadrul unei festivități, titlul de 
onoare suprem „Erou al Repu
blicii Socialiste România" loco
tenentului major Dumitru S. 
Prunariu, cosmonaut-cercetâtor, 
pilot inginer de aviație în ar
mata Republicii Socialiste 
România, și colonelului Leonid 
Ivanovici Popov, pilot-cosmo
naut, cetățean al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
comandantul navei „Soiuz-40“, 
conferit prin Decrete preziden
țiale, pentru îndeplinirea cu 
înaltă răspundere a misiunii 
încredințate la bordul com
plexului orbital experimental 
științific „Saliut 6“ — „Soiuz" 
și realizarea cu succes a pro
gramului științific de cerce
tare a spațiului cosmic, cu pri
lejul efectuării primului zbor 
cosmic comun româno-sovietic.

De asemenea, în cadrul ace
leiași festivități, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a inminat 
ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I maiorului Dumitru T. 
Dediu, pilot-inginer de avia
tic in armata Republicii Socia
liste România, cosmonaut în 
echipajul de rezervă, conferit 
prin Decret prezidențial pentru 
activitatea deosebită desfășura
tă in cadrul programului de 
pregătire și realizare a primu
lui zbor cosmic comun ro
mâno-sovietic.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Die Verdef, Ion Coman, 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, Petru Enache, Constan
tin Olteanu, Ion Ursu, precum 
și general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, și general- 
locotcnent Gheorghe Zărnescu, 
comandantul aviației militare.

Au luat parte V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. 
Ia București, general-maior A- 
leksei Leonov, locțiitor al co
mandantului Centrului de pre

gătire a cosmonautilor, Vladcn 
S. Vercsecialin, vicepreședinte 
al Consiliului „Intcrcosmos", 
precum și membri ai ambasa
dei sovietice.

Cei doi piloti ai primului 
zbor cosmic comun româno-so- 
vietic, locotenent major Dumi
tru S. Prunariu și colonel Leo
nid Ivanovici Popov, au mulțu
mit din tot sufletul, cu profun
de sentimente de recunoștință, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru cinstea ce li ș-a făcut 
prin acordarea înaltului titlu de 
onoare suprem „Erou al Repu
blicii Socialiste România".

A luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a
felicitat cu căldură pe cei de
corați.

Cuvintul rostit de secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, a fost subliniat 
cu vii aplauze.

In amintirea zborului primu
lui român în cosmos, Dumitru 
S. Prunariu și Leonid Ivano
vici Popov au inminat to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu co
pia miniaturizată a Monumen
tului Eroilor Aerului din Bucu
rești, portretul secretarului ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, drapelele de 
stat ale României și Uniunii 
Sovietice purlind semnăturile 
echipajului comun româno-so
vietic, precum și alte obiecte 
care s-au aflat Ia bordul na
vei în timpul zborului cosmic 
al echipajului comun interna
tional.

De asemenea, general-maior 
Aleksei Leonov, locțiitor al co
mandantului Centrului de pre
gătire a cosmonautilor, a înmî- 
nat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o pictură realizată 
de el, reprezentînd un răsărit 
de stoare în Cosmos.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut, apoi, intr-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie cu cei decorați și s-au 
fotografiat împreună.

«Mlatea Jnd. Hune* 
SALA D€ LfCTUM.
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București ’81
STUDENȚII CAPITALEI LUCREAZĂ SUSȚINUT

PE ȘANTIERELE MARII COMPETIȚII

Utilaje puternice, de mare randament, lucrează in Satul Uni
versitar, grăbind ritmul amenajărilor Foto : V. BAGEAC

noare din a putea spune, în 
ziua de 19 iulie, la deschide
rea oficială a Jocurilor Mon
diale Universitare : „Și noi am 
făcut ceva pentru ca oaspeții 
noștri să se simtă bine in 
România !“

...In apropierea blocului U18 
(litera simbolizînd, bineînțeles, 
Universiada !) un grup masiv 
de fete și ceva mai putini bă
ieți mînuiesc cu o veritabilă 
dexteritate lopett și sape, tărgi 
și tirnăcoape. Asistenta Maria 
Ioncică ni-i prezintă : „Sînt
studenți in anii II și III ai fa
cultății de comerț a Acade
miei de științe economice. în 
majoritate fete". „Și ce fac a- 
cești specialiști în... comerț ?“ 
„Nivelează viitoarele spatii 
verzi din apropierea blocurilor".

Anul IV de la Facultatea de 
electronică a Institutului po-

„Satul Universiadei" conti
nuă să fie șantier. Numai că, 
în aceste zile, specialiștii con
structori de pe buldozere sau 
de la macaralele care ridică, 
in ciuda fragilității lor apa
rente, zeci de tone, pînă în 
dreptul ultimelor etaje, sînt a- 
jutați și de o altă categorie 
de lucrători. E vorba despre 
muncitori ocazionali : studenții 
bucureștenî — căci despre ei e 
vorba — care lucrează 
și entuziasm în „Satul 
siadei". Tinerii studioși 
pitalei — peste 1000 
timele zile, după cum

informați de către ing. Virgil 
Rădulescu, din cadrul Minis
terului Educației și învățămîn- 
tului, își fac o datorie de o-

litehnic curată iarba și mătură 
aleea care va face legătura în
tre blocurile de locuințe și 
noile terenuri de antrenament, 
zare se construiesc lingă sta
dionul de fotbal.

FIECARE CONCURS-ETAPĂ DE SELECȚIE

cu sîrg 
Univer- .
ai Ca-. 
în ul- 
sîntem

PENTRU STUDENȚII LUPTĂTOR!
• Constănțeanul Ion Draica în revenire de formă • 
Nicu Gingă în bună dispoziție de luptă • Și despre 

cîțiva „debitori"...

FLORENȚA CRĂCIUNESCU, A 6-a PERFORMERĂ DIN ISTORIA
APIINrĂRII nKrilllll ® După Anițoara Cușmir (6,91 m la lungime) alteAKUNtAKII UlolULUI douâ atIete pe primu| |oc -n topu| mondia| 1981;

Fița Lovin (1:57,42 la 800 m) și Natalia Mărășescu (4 :03,71 la 1 500 m)
Atletele noastre sînt capabile 

(au mai dovedit-o, cu priso
sință, șt altă dată !) să reali
zeze performante cu totul de
osebite, așa cum este acum și 
acest nou record de la arun
carea discului, reușit sîmbătă, 
la Bratislava, de către Flo
rența Crăciunescu, record de 
mare valoare internațională. 
De fapt, de mai multă vreme 
Florența anunțase acest record, 
posibilitățile sale șl buna pre
gătire, efectuată sub îndruma
rea prof. Dan Serafim, fiind o 
garanție în această privință. La 
Bratislava, Florența Crăciunes
cu a aruncat 68,98 m, dar sîn- 
tem siguri că această perfor
manță nu va fi decît o etapă

în drumul său spre... mai de
parte. Pînă una, alta, cu acest 
record Florența Crăciunescu 
trece pe locul doi în lista mon

dială a acestui sezon și de pe 
locul 17 al bilanțului mondial 
„din toate timpurile” avansează 
spectaculos pe locul 6 :

71,80 m
71.50 m
70.50 m
69,86 m
69,08 m
66,96 m
68,92 m
68,64 m

Maria Petkova '50 (Bulgaria*)
Evelih Jahl '56 (R.D.G.)
Faina Melnik '45 (U.R.S.S.)
Valentina Șartșenko '49 (U.R.S.S.)
Carmen Romero '50 (Cuba)
Floren(a Crâcîunescu *55 (România)
Sabine Engel *54 (R.D.G.)
Margitta Pufe '52 (R.D.G.)

Sofia
Potsdam
Soci
Moscova 
Havana 
Bratislava 
K. Marx-Std.
Berlinul Occidental

14.7.80
10.5.80
24.4.76
15.5.81
17.4.76
6.6.81

25.6.77
17.8.79

în același timp, la Sofia, la 
tradiționalul concurs organizat 
de ziarul „Narodna mladej" 
Fița Lovin și Natalia Mărășes
cu cu 1:57,42 pe 800 m și, res
pectiv, 4:03,71 au reușit cele 
mai bune rezultate din acest

sezon, cu care figurează pe 
primul loc în topul mondial 
’81 la 800 m și la 1 500 m. Re
marcabilă evoluția Doinei Beș-

(Continuare tn pag 2-3)

RIIOBYȘIII DI LA SHAIIA 
DIN NOU CAMPIONI

Pentru a 13-a oară in istoria de 64 de ani a 
campionatului de rugby (și pentru a treia oară 
consecutiv) pe Usta anuală a celei mai bune 
echipe din țara noastră apare numele clubului 
Steaua București. La cucerirea acestui titlu — 
realizare absolut remarcabilă, după o pasionantă

luptă, pină in ultimele momente ale campiona
tului, cu Dinamo — și-au adus contribuția (in 
picioare, de la stingă la dreapta): Marin Ionescu, 
Florică Murariu, Cristian Gheorghiosu, Octavian 
Corneliu, antrenorul Adrian Mateescu, Mircea 
Munteanu (căpitanul echipei), Gabriel Pojar, A- 
lexandru Achim, Nicolae Cioarec, Călin Ilie, 
Alexandru Rădulescu, antrenorul Radu Durbac, 
Dumitru Teleașă ; (in rindul de jos) : Eduard 
Suciu, Costică Florea. Adrian Lungu, Sorin Fui- 
cu, Dumitru Alexandru, Dumitru Enache, Ion 
Zafiescu, Laurențiu Codoi.

Foto : Petre IANUSEVICI (Constanța)

La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute. în 
Sala . sporturilor 
din Brașov s-au 
desfășurat întrece
rile celei de a 
XlX-a ediții a tur
neului internațio
nal de lupte gre- 
co-romane și libe
re al României, 
la startul concursu
lui fiihd prezențl 
240 de sportivi (118 
la greco-romane 
și 122 la libere) 
proveniți din 8 
țări.

Programată cu o 
lună și jumătate 
înaintea Universia
dei de la Bucu
rești, competiția de 
Ia Brașov a consti
tuit un foarte util 
prilej de verificare 
a stadiului de pre
gătire a sportivilor 
studenți și, in a- 
cclași timp, un cri
teriu de selecție 
in vederea alcătui
rii formațiilor care 
se vor prezenta la 
marea întrecere

Ion Tccuceanu .(dreapta), un tinăr care s-a 
comportat foarte bine in turneul de la 

Brașov
studențească de la București.

In rindurile de față vom în
cerca o succintă analiză a 
comportării luptătorilor suscep
tibili de a face parte din e- 
chipa de lupte greco-romane.

La categoria cea mai, mică 
Constantin Alexandru rămîne, 
deocamdată, cel mai bun, par
tenerii săi de întrecere situîn- 
du-se încă departe de valoa- 
rșa bucureșteanului.

Nicu Gingă (52 kg) a cîști- 
gat clar întrecerea, obținînd 
victorii fără drept de apel in 
fața cubanezului L. Perez, a

vest-germanului J. Kleer, ca și 
in disputa cu mai tinerii săi 
colegi. Studentul de la 
I.E.F.S. a manifestat o bună 
dispoziție de luptă și o ca
pacitate de efort corespunză
toare.

La categoria 57 kg a cîștigat 
piteșteanul Mihai Boțilă (în vi
zibilă revenire de formă), dar 
a luptat foarte bine și bucu-

Mihai TRANCA

(Continuare fn pag a 4-a)

SUCCESE ALE GIMNASTELOR NOASTRE LA MILANO
La concursul internațional 

desfășurat sîmbătă la Milano, 
cu participarea gimnastelor cla
sate pe locuri fruntașe la re
centele campionate europene, 
un frumos succes au repur
tat Cristina Grigoraș (locul 1 
la sărituri, cu 9,85, și la bîr-

nă ‘— la egalitate cu Rodica 
Dunca -r- ambele cu 9,70) și 
Rodica Dunca. Iată primele 
clasate la individual compus 1 
Elena Naimușina (U.R.S.S.) 
39,10, Rodica Dunca 39,05, Cris
tina Grigoraș 39,00.



DzîClxjăd jl FINALELE COMPETIȚIEI NAȚIONALE „DACIADAn ULTIMELE PARTIDE 
(RESTANTE) 
LA RUGBY

In Divizia , “ d<

SE CUNOSC PARTICIPANTELE

Emblema „Daciadei", a marii 
noastre competiții naționale, sub 
care oamenii de toate vîrstele șl 
preocupările găsesc noi șl noi 
resurse de vigoare fizică și inte
lectuală, de îmbogățire a eimțâ- 
mjntelor patriotice, șl-a făcut a- 
pariția la sfirșitu] sâptâmînli 
trecute șl în decorul estival al 
binecunoscutei stațiuni montane 
Poiana Brașov. Sîmbătă, pe sta
dionul de atletism de sub telefe
ric a fost iarăși sărbătoare spor
tivă. Arena, Împodobită sărbăto
rește. ca de obicei în asemenea 
prilejuri, a primit pe cei mai 
buni practicanțl. la nivel de 
masă, ai atletismului — cadre. 
eldVl și militari în termen din 
Ministerul de Interne. Peste 290 
de îndrăgostiți ai sportului din 
acest departament, reprezentînd 
33 de județe ale țării, și-au dis
putat cu elan și ambiție titlurile

de cîștigâto-ri ai tradiționalei lot 
competiții — „Dinamoviada". A 
fost caniculă, dar aceasta n-a 
putut diminua dorința concuren- 
ților mai ales a celor înscriși la 
probele de alergări pe distanțe 
mai mari, care au pretins efor
turi suplimentare — de a urca 
pe podiumul de premiere. Si 
n-a fost do mirare că, In aces
te condiții, citeva dintre recor
duri ale competiției, inclusiv cel 
de participare, au fost depășite.

Deosebit de animată a fost, de 
pildă, cursa pe 3 000 metri, pen
tru elevi și militari în termen, 
cursă terminată cu record al 
„Dinamovlaidei", In care lupta 
pentru primul loc s-a dat între 
brașoveanul Gyula Nemeș și 
bucureșteanul Mihai Moldovan, 
aceiași care și în ediția din 
anul trecut îșl disputaseră pri
ma treaptă a podiumului. Atunci

De astâzi, pe lacul Snagov

CĂIACIȘIII Șl CANOIȘTII
IȘI DISPUTA IITI llllllt DE CAMPIONI

>
cîștlgase Moldovan cu nou re
cord, dar acum ordinea s-a in
versat; Nemeș, pregătit de fos
tul campion Andrei Barabaș, 
treeînd linia de sosire cu aproa
pe 39 de secunde mai repede de- 
cît rivalul său care nu șl-a de
pășit recordul de acum un an...

La sfîrșit, cîștigătorul — tinăr 
care înainte de stagiul militar a 
lucrat la întreprinderea din Za
lău — era firește bucuros : „Mi-a 
plăcut mult competiția, frumos 
organizată, disputată. Sint bucu
ros că de data aceasta am reu
șit să cîștig... Cind mă întorc Ia 
Zalău, vreau să intru ta perfor
manță, Ia clubul sportiv de aco
lo, în proba de 5000 m“.

Noi recorduri s-au stabilit și 
la 800 m și la aruncarea grena
dei. Dar iată primii clasați in 
probele „Dinamoviadel" atletice ’ 
și care la sfîrșitul competiției, 
onorată de prezența tovarășului 
Nicolae Girbă, 1 adjunct al mi
nistrului de interne, de alte per
soane din cadrul Consiliului po
litic al M.I., precum și din par
tea C.N.E.F.S. Elevi și militari 
în termen, 100 m : 1. T. Egy 
(D. Băneasa H) 11,1 ; 2. L. Buda 
(Pompierul Brașov) M,2 ; 3. C. 
Tudose (D. Carpați) 11,3 ; 800 m: 

(Pompierul 
2. C.

3.

S-a consumat ultima etapă 
totuși campionatul de rugby 
numărul 64 mai are... întrebările 
sale. Aceasta deoarece, astăzi și 
miine, se dispută trei partida 
restante, dintre care două cu im
plicații directe asupra desemnă
rii ocupantei locului 3 și a celei 
de a doua retrogradate. Este vor
ba despre meciurile R.C. Grivița 
Roșie — Farul (astăzi, stadion 
Parcul copilului, ora 17) și Rapid 
— Știința CEMIN Baia Mare 
(milne, stadion Giulești, ora 10). 
Altă intilhire : R.C. Sportul stu
dențesc — Știința Petroșani 
(miine, stadion Parcul copilului, 
ora 18) fără mare importanță 
pentru clasamentul final.

Dar iată ordinea echipelor îna
intea acestor jocuri :

5* 
eu

1. STEAUA 26 24 0 2 1102-183 74
2. Dinam» 26 24 0 2 680-130 74
3. Șt. BaiaâL 25 18 1 6 298-145 62
4. Farul 25 18 0 7 587-252 61
5. Gr. Roșie 25 13 3 9 342-250 54
6. Rulmentul 26 11 1 14 243-381 49
7. Șt. Petrș. 25 10 4 11 206-326 49
«. Sp. stud. 25 9 3 13 229-337 46
9. „U« Tim. 26 9 1 16 207-444 45

10. C.S.M. Sb. 26 8 3 15 185-281 45
11. Polit. Iași 26 8 2 16 164-359 4412. P.T.T. Arad 26 7 3 16 172-495 43
13. Rapid 25 6 4 15 234-463 41
14. Constr. 26 1 1 24 109-712 29
• ÎN MECI AMICAL. Dinamo

Sezonul competițional de caiac- 
canoe va cunoaște, în zilele ur
mătoare, cota maximă de inte
res : marți, miercuri și joi, pe 
laeu] Snagov, se va desfășura 
cea mai importantă competiție 
internă a anului : etapa finală 
* „Daciadei".

Cele trei zile de întreceri de 
la Snagov reprezintă un prilej 
de a ne reîntîlni cu toți frunta
șii sportului pagaei și padelei, 
afiațl acum în luptă pentru cîș- 
tigarea titlurilor de campioni ai 
prestigioasei competiții naționale. 
Vom asista, de-a lungul celor 130 
de curse ale programului, la o 
adevărată paradă a caiaciștilor 
și canoiștilor, acest veritabil fes
tival nautic fiind onorat de pre
zența celor mai . -■•—
nume ale caiacului șl 
românești : Ivan
Toma Simionov, Ion Bîrlădeanu, 
Vasile Diba, Petre Capusta, Ion 
Geantă, Alexandru Giura, Aga- 
fia Buhaev, Maria Ștefan efc.

prestigioase 
canoei 

Patzaichin,

In programul concursului — la 
sfîrșitul căruia câștigătorii probe
lor vor primi titlurile de cam
pioni ai „Daciadei" și ai țării — 
figurează întreceri la cele 13 
probe, pe distanțele de 500 și 
1000 m de pe afișul campionat 
teilor mondiale (probele olimpi
ce — 11 — și cele două curs® 
de caiac 4 pe 506 m, masculin 
șl feminin). Iată programul de 
desfășurare : marți după-amiază 
— serii la 500 m ; miercuri di
mineață — serii la 500 m șl re
calificări la 1000 m ; după-amla- 
ză — recalificări la 500 m și se
mifinale la 1 000 m ; joi dimi
neața — semifinale la 500 m ;
după-amiază — FINALELE ce
lor "13 probe (cu start din 10 în 
10 minute). Fiecare club sau 
clație sportivă poate înscrie 
trej concurenți într-o probă 
lificați în urma etapelor 
zonă), iar un concurent ___
dreptul să participe la o singură 
probă (în cazul caiaciștilor o a 

participare poate avea loo 
la K 4 — 500 m).

1. M. Zamfirescu 
Brașov) 1:55,2 — record 
Păvăluc (D. Carpați) 1:56,3 ; 3. 
C. Maitei (D. Bănoasa II) 1:58,4; 
3000 m : G. Nemeș (Pompierul 
Brașov) 8:40,2 ; 2. M. Moldovan 
(D. Băneasa II) 8:01,4 : 
Moisei (D. Someș) 8:04 
carea grenadei : " 
șan (Pompierul 
— record ; 2. V. 
iova) 73.96 m ; 3. 
neasa) 73,86 m ; _
Fierea (D. Băneasa H) 6,80 m ; 

Păsărin (D. Carpați) 6.60 
‘ ’ Bă-

m :

2. T.

2.
3. N. 

. arun- 
1. L. Unguru- 

Brașov) 80,46 m 
Neacșu (D. Cra- 
L. Coruț (D. Bă- 
lungime : 1. M.

— Annesey (Franța) 26—ii (29—10). 
Partidă spectaculoasă, ieri pe 
stadionul Olimpia, cele opt eseuri 
fiind o dovadă elocventă. Au 
marcat : Paraschiv (două eseuri), 
Aldea, Constantin, Mânu — cite 
un eseu. Nlca 3 tr.. respectiv 
Ray — trei eseuri. Bard o tr. 
(Dumitru MORARU-SLIVNA co- 
resp.).

SImbătă și duminică s-au dis
putat Întrecerile ultimei etape a 
campionatului Diviziei „A“ de 
popice — jocurile în cele patru 
serii. Acum, se cunosc toate cele 
16 finaliste, primele patru clasate 
in fiecare serie, care vor parti
cipa la turneul final pentru de
semnarea echipelor campioane. 
Au obținut dreptul de participare 
la ultimul act al competiției for
mațiile : FEMEI — seria Sud : 
Voința Galați, Voința București, 
Laromet București și Gloria 
București ; seria Nord : Voința 
Tg. Mureș, Voința Timișoara, E- 
lectromureș Tg. Mureș și C.S.M. 
Reșița. BARBAȚi — seria Sud : 
Gloria București, Rulmentul Bra
șov, Voința București și Olimpia 
București ; seria Nord : Aurul
Baia Mare — 6ingura echipă care 
n-a pierdut nici un joc în cele 
18 etape, Electromureș Tg. Mureș, 
Metalul Hunedoara și Voința Tg. 
Mureș.

Iată și rezultatele ultimei etapei 
FEMININ • Voința Ploiești — 

Laromet București 2431—2499 p.d. 
(scor individual 1—5) • Cetatea 
Giurgju — Gloria București 2226— 
2395 (0—6) • Voința Oradea — 
Voința Timișoara 2371—2256 (6—0)
• Olimpia București — Voința
București 2335—2382 (3—3) • Vo
ința Galați — Petrolul Băicoi 
2349—2170 (6-0) • U.T. Arad —
Voința Cluj-Napoca 2350—0 — ne- 
prezentare • Carpați Sinaia — 
Metrom Brașov 2190—2307 (0—6)
• Voința Craiova — Electromu
reș Tg. Mureș 2234—2328 (1—5) • 
Hidromecanica Brașov — C.S.M. 
Reșița 2262—2327 (2—4) • Con
structorul Gherla — Voința Tg. 
Mureș 2201—2247 (2—4).

Au retrogradat : Carpați Sinaia, 
Cetatea Giurgiu, Voința Craiova 
și Voința Cluj-Napoca.

doua 
doar

aso- 
cîte 
(ca

de 
are

m ; 3. Ad. Ciosvarda 
neasa H) 6,46 ; cadre,
1. C. Roșu (D. Victoria) 8:31,8 ;
2. V. Tfivescu (D. Olt) 10:01,2 :
3. Gh. Marin (D. Cîmpina) 
10:06,8. Pe echipe : 1. Pompie
rul Brașov. 2. D. Bănoasa II, 3. 
D. Carpați. Și, în fine, felicitări 
organizatorilor — localnici și din 
Consiliul politic al M.I., cu con
cursul F.R. Atletism și C.J.E.F.S. 
Brașov — precum șl corpului de 
arbitri pentru cadrul perfect de 
desfășurare asigurat competiției. 
Și, desigur, felicitări concurenți- 
lor...

Aurelian BREBEANU

TURNEUL INTERNATIONAL DE
Lidcrii turneului internațio

nal de șah de la Satu Mare, 
Bischoff și Manouck, 
cutezat să forțeze în 
lor derby din runda a 
zînd de acord asupra 
Același rezultat a fost 
trat în întîlnirile Urzică — 
Ghițescu și Ștefanov — Grfin- 
berg. Osterman a înscris a 3-a 
victorie, învingîndu-1 pe Un- 
gureanu, iar Trataiovici și

nu au 
partida 

6-a, că- 
remizei. 
înregis-

ȘAH DE LA SATU MARE
Stanciu (prima), cîștigînd la 
Szabo și, respectiv, Lengyel.

în clasament, după 6 runde, 
continuă să conducă Bischoff 
(R.F.G.) cu 5 p, urmat de Ma
nouck (Franfa) 3'A (1), Stan
ciu și Ghitescu 3'/2, Osterman 
(Iugoslavia) 3 (1), Grunberg
3, Urzică 2*/a (1), Ungureanu, 
Tratatovici Z'/2, Lengyel (Unga
ria) 2, Ștefanov IVî (1), Sza
bo l'A. (T. NICOARÂ).
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Clasai 
după î: 
rii :

FEMIÎ
1. von
2. Voin
3. Laro
4. Gtor:
5. Petr.
6. Metr.
7. Voim
8. Olim
9. Carp

10. Cet.
Seria

1. VOIN
2. Voinț
3. Elect:
4. C.S.N
5. Voinț
6. Hidre
7. U T.
8. COaiSl
9. Voinț

10. Voinț 
MASCI

1. GLOT
2. Rulm
3. Olimp
4. Voinț;
5. Chim] 
0. Carpa
7. Const
8. C.F.R.
9. Rafinc 

10. Flăcăi
Seria N

1. AURU
2. Electr»
3. Met.
4. Voințs
5. Tehno
6. Prog.
7. Chimi<
8. Jiul T
9. C.F.R.

10. Vict. ‘

BASCHETUL SE VA JUCA 
IN NOUA SALA RAPID Șl IN 
PALATUL SPORTURILOR

0 TBUMOASA SARBATOARE VOIEIBAIISTICĂ:
FINALA ȚARA

FLORENȚA CRACIUNESCU, A 6-a PEI
(Urmare din pag 1)

Elita baschetului din țara 
noastră, jucători și jucătoare din 
Divizia „A" și- toți componenții 
loturilor care se pregătesc pen
tru Universiadă, iau parte — de 
miine pînă duminică — la între
cerile competiției naționale „Da
ciada". Cinstea de a participa 
la turneele finale a revenit. în 
urma desfășurării turneelor de 
calificare, selecționatelor județe
lor Cluj, Constanța, Iași, Sibiu, 
Timiș șl celei a municipiului 
București Ia băieți, selecționate
lor județelor Bihor, Brașov, Cluj, 
Mureș, Timiș și celei a munici
piului București Ia fete.

Din selecționatele respective nu 
vor lipsi componenții echipelor 
Steaua, Dinamo București, Farul 
Constanța (la băieți). Universita
tea Cluj-Napoca, Politehnica 
C.S.Ș. 2 București și Voința 
București (la fete), formații cla
sate, în ordinea de mal sus, pe 
primele locuri în campionatele 
naționale din acest an.

Meciurile turneelor finale se 
vor disputa în primele trei zile 
în noua sală a clubului sportiv 
Rapid, care va fi inaugurată cu 
acest prilej. în continuare — 
sîmbătă șl duminică — jocurile 
vor fi găzduite de Palatul spor
turilor și culturii. în fiecare zi, 
partidele vot avea Ioc cu înce
pere de la ora 9 și de la ora 
16 ; duminică, programul se va 
desfășura, non-stop, de la ora 9.

In _______
va fi gazda uneia _____ ___
mai importante si. fără Îndoială, 
dintre cele mai atrăgătoare ac
țiuni ale „Daciadel“ : finala, pe 
tară, Ja volei — feminin si mas
culin. Va fi o finală deosebit de 
disputată, care va pune punct 
drumului spre mult rîvnitul titlu 
de campion al „Daciadei".

După cum se știe, au obținut 
calificarea pentru " ' 'țară 8 - • -
atitea 
județele 
Bacău, 
nlclpiul ___
Dolj, Timiș, 
Tulcea, Bihor, ___ , _. _____
cipiul București (la băieți).

Meciurile se vor disputa mai 
întii în serii (între 10—12 iunie), 
cele 8 echipe jucînd fiecare cu 
fiecare, fetele în sala Dinamo, 
iar băieții în sala Floreasca. în 
continuare (în zilele de 13 si 14 
iunie), vor avea loc întrecerile 
în cele două grupe finale (pentru 
locurile 1—4 și, respectiv, pentru 
locurile 5—8). Echipele calificate 
in prima finală vor juca în sala 
Floreasca, iar cele din a doua — 
la Dinamo, Capitala va fi repre
zentată de echipele cîștigătoare 
in etapele interjudețene : la fe
minin de o combinată Dinamo- 
Flacăra Roșie, iar la băieți — 
de un sextet format din jucători 
de la Dinamo, Steaua si Calcu
latorul. în fiecare zi. de la ora

aceastâ săptamînă, Capitala 
dintre cele

_ ________ finalele pe 
echipe feminine si tot 
masculine. reprezentînd
Bihor, Constanța, Cluj, 

lăți. Galați, Dolj si mu- 
Biicurești (la fete) ; 

Galați, Maramureș, 
; Brașov si muni-

14, iubitorii voleiului din Bucu
rești vor putea vedea cite 4 me
ciuri, care vor alcătui adevărate 
spectacole voleibalistice de lun
gă durată și, sperăm, de calita
te, ambiția echipelor din pro
vincie cît și pregătirea tuturor 
reprezentativelor constituind a- 
tuurl în acest sens.

La capătul întrecerilor, echipele 
clasate pe primul loc, la fete și 
băiell, vor primi titlul de cam
pioane ale „Daciadei".

— Bucureștenii îșl pun mari 
speranțe în izbînda echipelor lor 
— ne-a declarat antrenorul fede
ral Vasile Pavel. In aceste echipe 
vor evolua multi sportivi care, 
în luna viitoare, ne vor 
zenta în marea competiție 
națională găzduită de tara 
tră, adică Ia Universiadă. 
„Daciada" își va îndeplini 
dintre frumoasele ei misiuni — 
de a contribui la pregătirea su
perioară a talentelor, care să ne 
reprezinte cu cinste în marile 
competiții internaționale : acum 
la Universiadă, far ta perspecti
vă — la Jocurile Olimpice.

Meciurile vor fi arbitrate nu
mai de purtători al ecusonului 
de arbitru internațional, printre 
care : A. Dinicu, I. Covaci, V. 
Ranghel, R. Farmuș, I. Nicules- 
cu. în total, 15 bucureșteni și un 
arbitru ploieștean — Dan Do- 
brescu.

repre- 
inter- 
noas- 
Astfeî 

una

Sever NORAN

liu-Melinte cu un valoros și 
promițător record (personal) la 
800 m — 1:58,19. Un astfel de 
record a înregistrat și Niculina 
Lazarciuc Ia 400 m — 51,70.

„Duelul" săritoarelor în lun
gime, Anișoara Cușmir — Vali 
Ionescu. deocamdată capul de 
afiș al actualității noastre atle
tice, a continuat de la dis
tanță. La Craiova, între două 
curse pe 100 m (a alergat 11,5!) 
Anișoara Cușmir a obținut 6,68 
m. în tim{5' ce la Sofia. Vali 
Ionescu a cîștigat concursul cu 
6,66 m (record personal în aer 
liber), întreeînd-o cu 3 cm pe 
atleta bulgară Zaprianova.

Iată alte rezultate înregistra
te pe stadionul Vasil Levski 
din capitala Bulgariei : 1500 m : 
1. Nicolae OneScu 3:47,81, 3000 
m F : 1. Maria Radu 
400 m F 
greutate 
18,38 m 
20,70 m, 
m) ; i 
(Bulg.) 1,93,' 2. 
1,80 m. Atleții 
registrat cîteva 
roase ; suliță F 
dorova 69,96 m 
dial de junioare ; ciocan : Emil 
Dulgherov 75,84 m, prăjină : 
Atanas Tarev 5,51 m. înălțime: 
V. Ghetov 2,21 m.

La Bratislava, după cum se

9 ‘22 28 * 
’ : 2. Elena Tărîtă’ 52,48;

F : 3. Mihacla Loghin 
(1. Veselinova-Bulg.

Muller — R.D.G. 20,50 
înălțime F : Zeșeva

Niculina Vasile 
bulgari au în- 
recorduri valo- 

: Antoaneta To- 
— record mon-

FLORENȚA CRACIUNESCl

CAMPIONATE- COMPETIȚII
- _______ ___ r

CICLISM
VELODROMUL DINAMO a găzduit sîmbătă 

o nouă reuniune a cicliștilor viteziști, la care 
am înregistrat o plăcută surpriză. De astă 
dată s-a prezentat la întreceri și un repre
zentant al asociației sportive Voința Piatra 
Neamț. Este vorba de Ion Bord ea, un tinăr 
de 15 ani, beneficiarul unui fizic de excepție. 
Arc peste 1,80 m înălțime, este bine legat, 
iar în plus este do-tat cu o dîrzenie ieșită din 
comun și dupâ cite se pare și cu un talent 
deosebit. Dovada ? Deși a urcat pentru prima 
oară pe c bicicletă specială de viteză (împru
mutată), tînărul Bordea a ocupat locul trei 
In proba de 200 m lansat (juniori mici), la 
o diferență de numai 3 zecimi de secundă de 
învingătorul cursei, M. Minea —• Stirom 
(13,0—13,3), iar în proba cu adițiune de 
puncte pe 21 ture, cursă extrem de preten
țioasă, tînărul din Piatra Neamț s-a clasat 
pe onorabilul loc patru. Iată un talent asu
pra căruia federația de resort ar trebui să-și 
îndrepte atenția și, pe cît posibil, să-i acorde 
un sprijin eficient. Cîteva dintre rezultatele 
mai bune obținute la această reuniune : vi
teză — 1. I. George (Dinamo) 11,6 — cel mai 
bun timp al sezonului. 2. L Gachi (Dinamo) 
11,8 ; 1 000 m start de pe loc — S. Mifcal (Sti
rom) 1:12,4 ; 200 m lansat — juniori mari — 
Fl. Popescu (C.S.S. 1) 12,4 ; adițiune de
puncte — juniori mari — E. Nica (C.S.S. 1) 
29 p, juniori mici — N. Manolache (Stirom) 
27 p.

HANDBAL
IERI A ÎNCEPUT În Sala Floreasca din 

Capitală turneul de baraj pentru Divizia „A“ 
la handbal. In mod firesc, meciurile au pur
tat amprenta unui angajament fizic total, a 
unei mari risipe de energie.

C.F.R. Craiova — Constructorul Timișoara 
19—17 (8—8). Partida dintre craiovence și timi- 
șorence a fost aprigă și spre surprinderea tu
turor tinerele jucătoare din Bănie au obți
nut victoria, pe care — subliniem — au meri
tat-o. Au înscris Pleșoianu 7, Buzdugeanu 6, 
Stanciu 2, Bălăci 2, Manta 2 — C.F.R. Cra
iova, Cojocărita 7, Mezei 3, Rădoi 2, Pălici, 
Melinte, Marcov, Tor joc, Dicu — Construc
torul.

Textila Buhuși — Confecția București 20—16 
(7—6). A doua partidă feminină a fost de u- 
zură, de ratări, de o parte și de alta, în lanț. 
O mostră : Confecția a ratat 7 aruncări de la 
7 m ! Au înscris Fodor 9, Ciobotaru 5, Buftea 
2, Scinteie, Leonte, Racliș, Amarandei — Tex
tila, Mălureanu 11, Constantinescu 3, Vasile, 
Nuțu — Confecția.

Universitatea Craiova — Nitramonia Făgăraș 
28—23 (13—10). Victorie la ,,pas“ a craioveni- 
lor, care — se pare — nu vor avea probleme 
în conservarea locului lor în prima divizie. 
O mențiune pentru făgărășanul Tudor Roșea. 
Au marcat : Dumitru 11, Cornea 6, Dogeanu 
4, S tu păru 2, Iacobi 2, Tudosie, Agapie, Ba- 
lint — Universitatea, Roșea 9, Bucur 4, True- 
tsch 4, Drăgan 3, Ciobanu 2, Albu — Nitra
monia.

Constructorul C.S.U. Oradea — C.S.M. Bor- 
zești 14—13 (8—6). Un adevărat derby al pri
mei zile, meciul fiind dominat în marea ma
joritate a timpului de orădeni. Au înscris : 
Vranlti 4, Tărniceru 4, Mureșan 3, Tudor 2 
și Zamfirescu, respectiv Berbecaru 5, Ciocîr- 
lan 2, Blaș, Bucioacă, Lămășanu, Mozsi, Pe- 
trea și Badea.

Programul de azi ora 14,30 : Textila Buhuși 
— C.F.R. Craiova (f) : 15,45 : Constructorul 
Timișoara — Confecția București (f), 17 î
C.S.M. Borzești — Nitramonia Făgăraș (m), 
18,15 : Universitatea Craiova — Constructorul 
C.S.U. Oradea (m). (h.n.)
MOTOCICLISM
MII DE SPECTATORI au asistat duminică, 

la Timișoara, în pofida ploii care amenința 
concursul,‘la prima etapă a campionatului de 
viteză pe șosea la mobocidism. La start s-au 
aliniat 135 de alergători, printre care și mai 
multe fete. La capătul unor întreceri atrac
tive primele locuri au fost cucerite de ur-’ 
mătorii sportivi : 50 cmc juniori — Lidia 
Lazăr (Muncitorul Arad) și Tănase Drăghici 
(TUMAG București) ; seniori — NLculița 
Frîncu și Ion Diaconu (ambii de la Energia 
Cîmpina) ; 175 cmc și 250 cmc — Attila Vik
tor (Voința Oradea) ; 500 cmc — Arpad Vik
tor (Voința Oradea) : motociclete cu ataș, 
pînă la 600 cmc — ion Telegescu 4- Sandu 
Roncea (Energia Cîmpina) ; motocicletă cu 
ataș, peste 600 cmc — frații Iuliu și Arpad 
Toth (I.R.A. Tg. Mureș).

știe, au mai concurat și alți 
cîțiva alîeți români : 400 m F: 
2. Maria Samungi 53,07 ; 100
mg : 3. Ion Oltean 13,90 — nou 
record național ; 3 000 m obst.: 
2. Gh. Neamțu 8:44,99 ; înălți
me : 2. Daniel Albu 2.15 m. 4. 
Adrian Proteasa 2,10 m; triplu: 
4. Bedros Bedrosian 16,27 m : 
disc : 3. Iosif Nagy 62,48 m. 4. 
Ion Zamfirache 61,81 m ; disc 
F : 3. Mariana Ionescu 62,56 m 
(2. Irina Mezinska — R.D.G. 
65,40 m).

O Miine, la Berlin, se va 
desfășura un mare concurs in
ternațional („Ziua olimpică") 
la care vor participa șl cîțiva

atleț i rom 
Lovin, Na 
șoara Cuși 
Oltean, G1
• Cîtev. 

trate în c- 
„Cupa C.Z 
Stadionul 
tală : tripl 
16,30 ; în. 
Popa 1,87 
Papi și L. 
mg : P. Pa 
Sușelescu î 
luța Vintilj 
Vintilă 55,2 
nole 7,34 
beta Neamț

ADMINISTRAȚIA de stat loto pronospo
ClȘTIGURILE TRAGERII SPE

CIALE PRONOEXPRES DIN 31 
MAI 1981

FAZA I : Categoria 2 : 1,50 va
riante a 32.961 lei ; cat. 3 : 7,50 
variante a 6.592 lei ; cat. 4 : 67,75 
a 730 lei ; cat. 5 : 103,75 a 477 lei; 
cat. 6 : 4.035 a 40 lei ; cat. 7 ?
127.25 a 200 lei ; cat. 8 : 1.750 a 
40 lei.

Report categoria 1 : 299.258 let
FAZA a Il-a ; Cat. G : 1 va

riantă 25% a 12.500 lei ; cat. II :
10.25 a 2.000 lei ; cat. I : 44.25 a 
500 lei ; cat. J : 2.017,25 a 60 lei; 
cat. K : 31,75 a 200 lei și cat. L :
711.25 a 60 lei.

FAZA a IU-a : Categoria M : 
4 variante 25% a 21.755 lei ; cat. 
N : 2 variante 100% a 16.575 lei 
sau la alegere o excursie de 1 
loc în R. S. Cehoslovacă sau 
R. D. Germană și diferența în 
numerar și 13 variante 25% a 4.144 
lei ; cat. O : 9,25 a 9.407 lei .
cat. P : 58 a 1.500 lei ; cat. R : 
134 a 649 lei: cat. S : 608,75 a 200 
lei ; cat. T : 9.629.75 a 40 Iei ; 
cat. U : 780,75 a 100 lei și cat. 
V : 6.004,25 a 40 lei.

ASTĂZI I 
NUMERE

Agențiile L< 
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numerele dv. 
tragerea obi 
de jnîine, 10 
de noi cîștigi 
ME și IMPOf 
BANI, care 
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numeroși par 
TE V ARIAN! 
MULTE ȘANi 
MĂRA MÎIN1 
CIȘTIGATORI 

înitrucît. cc 
tu Iui, faza I 
rii speciale P 
mai a.c. a b 
tul tragerii « 
(din 27 mai) 
transmite rep< 
nuite imediat 
rile tragerii 
Dres din 3 Ju 
ga miercuri 1( 
publicate joi :
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| După turneul de juniori de la Bacău

I BRAȘOVIA Șl METALUL BUCUREȘTI
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Deosebit de atractive și echili
brate au fost și ultimele patru 
partide ale turneului final de la 
Bacău, cele care aveau să desem
neze echipele finaliste ale cam
pionatului republican de juniori. 
Astfel, la Letca, „U“ Cluj-Napoca 
șl C.S.Ș. Brașovia, cu cite trei 
puncte flecare, au jucat la victo
rie, avintat, tinerește. Mal bine 
orientați în teren, clujenii au a- 
vut două minute (15—16) de mare 
inspirație, reușind să finalizeze 
spectaculos prin același jucător. 
Georgescu, și cu 2—0 la activ se 
părea că soarta partidei nu mai 
poate fl schimbată. Dar, lată că 
numai după cinci minute orașo- 
venii — neîmpăcați cu gtadul în- 
frtagerii — au reușit și ei două 
goluri spectaculoase, unul prin 
Mariniuc (dintr-o lovitură liberă 
exersată la antrenament^ timp de 
doi ani 1) și Berteanu. Și scorul 
va rămîne 2—2 ptaă în final, fa
vorabil, totuși, brașovenilor, care 
cîștlgă seria la golaveraj. Iată 
clasamentul acestei grupe :
1. C.S.Ș. BRAȘOVIA 3 1 2 fl 4-2 4 p
2. „U« Cluj-Napoca 3 1 2 fl l-t 4 p
3. Corvinul 3 1 1 1 6-6 3 p
4. C.S.Ș. Timișoara 3 0 1 2 2-5 1 p

Finalista a folosit la Bacău ur
mătorul lot de jucători : Dingan, 
Savu, Badea, Matei, Aronică, Dră- 
gulin, Liră, Mariniuc, Berteanu, 
Ciobanu, Mandoca, Guran, Graur, 
Sandor și Dărlmuș. Antrenor : 
Marin lancu.

In cealaltă serie, cum toate e- 
chipele aveau șanse de calificare, 
ambele meciuri au atras atenția, 
au fost extrem de echilibrate și, 
ptaă la urmă, s-au încheiat cu

■ ■■ 
scoruri favorabile echipelor Me
talul București și Luceafărul. In
timi rea Luceafărul — C.S. Tir- 
govlșie a avut tot ce-1 trebuțe 
unei partide ca să fie palpitantă. 
A fost mai tatii un... autogol al 
fundașului Marta, prin care tîr- 
goviștenil au deschis scorul, au
togol succedat de cîteva bune 
ocazii ale echipei lui H. Be- 
cheanu. Treptat însă Luceafărul 
și-a organizat mai bine Jocul, a 
pus stăptalre Pe el, Pîrvoiu a 
egalat cu un șut de la 25 m iar, 
după pauză, Pralea a înscris go
lul unei victorii absolut meritate, 
dacă socotim că ultimele 20 de 
minute elevii lui Aurel Măndoiu 
au irosit cîteva Imense ocazii dc 
gol. Dar cum Metalul a învins 
pe Politehnica Iași eu 2—0, aceas
tă echipă s-a calificat pentru " 
nală.
1. METALUL BUC.
2. Luceafărul
3. C.S. Tirgoviște
4. Politehnica Iași

Metalul, performera ________
final (singura echipă care a rea
lizat 5 puncte șl n-a primit gol), 
a prezentat la Bacău un lot omo
gen alcătuit din : Giurcă, Nica, 
Ciobanu. Popescu, Bucur, frații 
Bogdaniuc, Ștefan, Anca, Dumi
tra, Badea, Iosifescu, Petre, Tă
cuta și Mija. Antrenor : Vasile 
Nedelcu.

Finala campionatului va dis
puta sîmbătă. 13 iunie, la Bucu
rești, ea promițtad o partidă a- 
tractivă și spectaculoasă.

fi-
3 2 113-0 
3 1 2 0 3-2
3 1 0 2 5-5 
30123-7

turneului

5 P 
< P
2 P
1 P

D. LAURENȚIU 
Hie IANCU, coresp.

tRBIIIIII tlAPtl Ol MÎINi A IIIVIZIII
Steaua — Jiul Petroșani : V. 

Topan ; M. Adam (ambii din 
Cluj-Nap.) și I. Mureșan (Dej).

Univ. Craiova — S.C. Bacău: 
C. Ghiță ; M. Dobrin 
din Brașov) 
(Drobeta Tr. Severin).

A.S.A. Tg. Mureș - 
greșul Vulcan : Cr. Tcodorescu 
(Tîrgoviște) ; Al. Mustățea și 
C. Tănase (ambii din Pitești).

Corvinul Hunedoara — " ”
Baia Mare : Al. loniță ; 
Georgescu și Gh. Manta (toti 
din București).

Politehnica Timișoara 
namo : M. Salomir (Cluj-Na
poca) ; M. Moraru și FI. Po-

(ambii
și S. Drăgulici

Pro-

F.C. 
• N.

Di-

ff*

pescu (ambii din Ploiești) — 
meci televizat de la ora 16.

Politehnica Iași — Chimia 
Rm. Vîlcea i C. Szilaghi (Baia 
Mare) ; O. Ștreng și L Medveș 
(ambii din Oradea).

F.C. Argeș — F.C. Olt : R. 
Petrescu ; M. Ivăncescu (am
bii din Brașov) și G. Dragomir 
(București).

Sportul studențesc — F.C.M. 
Galati : V. Ciocîlteu (Craiova) 
A. Forwirth și I. Bungău (am
bii din Tinișoara).

F.C.M. Brașov — „U“ Cluj- 
Napoca : A. Deleanu ; M. Bu- 
zea și V. Roșu (toți din Bucu
rești).

Duminică, stadionul Pro
gresul a fost luat cu asalt. 
15 900 de spectatori l-au 
umplut pînă la refuz, în do
rința de -a urmări o partidă 
atit de importantă pentru 
Progresul-Vulcan, în primul 
rind. Și, într-adevăr, la 
sfîrșitul celor SO de minute, 
teama de a nu coborî în 
zona retrogradării a deve
nit o neplăcută realitate 
pentru echipa din str. Dr. 
Staicovici. De ce 7 Pentru 
că Progresul-Vulcan, domi
nată de 6ituatia precară, a 
evoluat cu ambiție, dar pre
cipitat, destul de confuz. E- 
forturile lui Marica, mai 
ales, de finalizator, n-au 
putut avea corespondent la 
unii dintre co
legi, aflati în 
eclipsă, cum au 
fost Draga, Țe
vi sau Apostol.
Doar 
pe 
ma 
vins, 
dea un bun înlocuitor al lui 
Iordache. Iar la poarta cea
laltă, gazdele aveau să plă
tească scump lipsa unui 
portar capabil să le ajute să 
iasă din impas. Starea ten
sională din tabăra gazdelor 
am dedus-o și din schimbă
rile făcute, care n-au avui 
darul să aducă îmbunătăți
rile așteptate în joc.

Steaua a constituit o fru
moasă surpriză. Nu atit prin 
ioc, cît, mai ales, prin pers
pectivă. în lipsa unor vechi 
titulari, echipa militară a 
lansat în arena încă doi 
tineri (n-am vrea să ne gră
bim cu laudele), dar, parcă, 
mai de perspectivă decîi 
Bolba, Jurcă și atîtea alte... 
încercări. E vorba de Balinl 
(în largul lui la mijlocul 
terenului și nu „libero" cum 
a fost folosit la echipa na
țională de juniori, pentru 
că nu exista altă soluție) 
și Sertov, cei care doar cu 
o săptămîna în urmă se În
torceau de la campionatul 
european de juniori. Doi ju
cători de 19 ani. într-o e- 
chipă al cărei căpitan a fost 
Mareei Răducanu ! • Iată 
marele cîștig. deși si cele 
două puncte obținute au re
lansat-o pe Steaua spre un 
loc în „Cupa U.E.F.A.".

Dincolo de rivalitățile tradițio
nale dintre echipele bucureștene, 
meciul Dinamo — Sportul stu
dențesc avea un plus de atrac
ție prin aspirațiile conjuncturale 
ale celor douâ echipe. Pe de • 
parte, echipa din Ștefan ceJ 
Mare, cu două alternative, un o- 
biectiv maximal — titlul do 
campioană, sau unul minimal — 
un loc in Cupa U.E.F.A. De cea
laltă parte, echipa din Regie, 
animată de dorința de a încheia 
In forță un retur care începuse 
sub negre auspicii. în teren, 
insă, numaj formația studențeas
că șî-a susținut — cu argumente 
concrete, de joc — intențiile. 
Surprinzător. Și nu prin prisma 
scorului sec (Dinamo a mai 
pierdut în fața Sportului studen
țesc), ci prin aceea a compor
tării elevilor lui Valentin Stă- 
nescu, Tănase Dima si Cornel 
Dinu. Văzindu-i pe dinamoviști

cu patru șuturi 
spațiul porții, To- 
nu putea fi în- 
mai ales că se dove-

cît de haotic se exprimau 
lipsă de decizie vădeau, 
reușeau să dea contur 
și ascuțime individuală 
rii teritoriale, am avut 
că aceștia abia așteaptă 
cortina peste ultimul act 
pionatului, pe care clubul și l-a 
dorit încununat cu titlu. Ca și 
cum asemenea interpret! ca Mul- 
țescu, Dinu, Custov, Dragnea, 
Țălnar și Dudu Georgescu își 
uitaseră de-odată rolurile și ceea 

UMBRA LUI DOBRIN
F.C. Argeș dștigase ULTIMELE 

CINCI PARTIDE de campionat 
susținute la Cluj-Napoca î „A- 
tunci, însă, în echipa piteșteană 
activa Dobrin“ — au replicat, du
minică, înainte de meci, clujenii, 
ca un refuz al „complexului ar- 
geșean", ea un acont moral pen
tru victoria necesară unui liniștit 
final de campionat. Clujenii au 
uitat însă (mai ales apărătorii !) 
că iscusitul antrenor piteștean 
Fl. Halagian a reușit să trans
forme o piesă grea (Dobrin) în 
cîțiva pioni (Kallo, Tulpan, Ignat, 
Băluță) cu mare rază de acțiune 
și vizibilă dorință de consacrare. * 
Iar golgeterul Radu II demonstra, 
duminică pe Someș, că... Dobrin 
este încă în formație. Pentru că

cum nu 
colectiv 

domin ă- 
impresîa 
s& cada 
al cam-

ce li se spunea (sau 11 s-a spus 
înainte de meci 1) nu mal ajun
gea pină la ei... Dar pe progra
mul piesei serie : 34- de acte, și 
Dinamo se anunțase — m a- 
van premieră și chiar ta antract 
— ca una din protagonistele lup- ; 
tei pentru titlu șl lat-o, acum,' , 
tn postură de... dublură, fără 
certitudinea „distribuirii" chiar 
șl ta rolul unei participante la 
Cupa U.E.F.A.

Echipa condusă de I. Voica este 
tatr-o evidentă creștere. Și ceea 
ce s-a relevat cu pregnanță — 
mai ales ta contrast cu adver
sara de duminică — a fost pof
ta de joc. „Apetit" care se și 
hrănește din capitalul moral al 
reușitei acțiunilor. Sportul stu- I 
dențesc avînd o bună și specta
culoasă frecvență ofensivă, prin 
cele două extreme ta formă, Fl. 
Grlgore șl Bucurescu, vîrful de 
atac M. Sandu, care șl-a regăsit 

încrederea, toți 
trei susținuți de 
mijlocașii Chi- 
baia, O. lories eu 
ți fundașii late
rali M. Marian și 

ca să nu mal vor- 
Cazan,

Munteanu II, 
bim de „metronomul' 
sau de ascensiunea lui lorgules- 
cu, candidat, credem noi, și r i- 
tru lotul național.

Au, atunci, drep‘ate cei care 
spun că Dinamo se află acum 
pe o poziție superioară lotului 
său, în timp ce la Sportul stu
dențesc situația este inversă ?

Paul SLAVESCU 

LA... CLUJ-NAPOCA! 
el. Radu IJ, a jucat așa cum l-a 
învățat Dobrin, demarcindu-se și 
pcndulînd pc tot terenul, allîn- 
du-se mereu acolo unde trebuia. 
Evoluția de excepție a lui Radu 
II, duminică, readuce ta discuție 
pe acest talentat vîrf, uitat — 
poate prea repede — de selecțio
neri, dar, în același timp, și a-- 
vantajele jocului de atac simplu 
și responsabili. „Sepcile roșii" au 
demonstrat duminică, o dată in 
plus, unde duce superficialitatea 
(sau automulțumirea ?) unor ju
cători talentați care, după e 
toamnă reușită, dădeau de înțe
les, prin antrenorul lor, că se 
gîndesc chiar la... Cupa U.E.F.A. !

Mfrceo M. IONESCU

DE LA SERIOZITATEA LUI ARTENI, 
LA DĂRUIREA LUI SIMIONAS

Constantin ALEXE

La o ora nepotrivită (16), din 
cauza căldurii sufocante (de ce 
nu se joacă sîmbăta partidele te
levizate, atunci cînd etapele sînt 
programate duminica ?), s-a dis
putat la Bacău un meci de im
portanță majoră pentru zona fier
binte a clasamentului. Multe pri
viri întrebătoare s-au îndreptat, 
unele cu subînțelesuri semni
ficative, fipre Bacău, din toată

CAMPIONATUL DIVIZIEI „C“ ETAPA A 28-a
SERIA I

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
— Constructorul Iași 0—1 (0—0), 
Dorna Vatra Dornel — Foresta 
Fălticeni o—1 (0—0), Avlntul
T.c.M.M. Frasin — Cetatea Tg. 
Neamț 3—2 (2—0), Unirea Șiret — 
Șiretul Bucecea 2—0 (2—0),
colina Iași — Metalul ~ 
2—0 (1—0), Zimbrul 
Laminorul Roman 
Cristalul Dorohoi — 
2—1 (1—0). Metalul
C.F.R. Pașcani 1—0 ...

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 28-a : 1. Construc
torul Iași 40 p (63—29), 2.
resta Fălticeni 39 p (47—11). 
Laminorul Roman 36 p (45—28)... 
pe ultimele : 14. Șiretul Bucecea

P
P
P

Ni-
Botoșani 

Suceava — 
2—1 (0—0) 
TEPRO Iași 
Rădăuți - 
(1-6).
1.

Fo-
3.

23
22
20

(32—51), 15. Zimbrul Suceava 
(30—47). “ “ ’ '

(32—51).
SERIA A

Relonul Săvinești ______
nergia Gh. Gheorghiu-Dej 
(3—0), Minerul Comănești 
DEMAR Mărășești 0—1 (0—1).
Rulmentul Birlad — Textila Bu- 
husi 4—0 (2—0). Letea Bacău — 
FEPA 74 Birlad 4—1 (2—0). Lu
ceafărul Adjud — Gloria Focșani 
6—1 (3—0). Partizanul Bacău — 
Petrolul Molnești 3—0 (2—0). Ce
luloza Piatra " i '
I.R.A. Bacău 1—0 (0—0). Cimen
tul Bicaz nu a jucat.

Pe primele locuri :

16. Unirea Șiret

II-A
Roznov — E-

3—0

Neamț Victoria

1._ _ ,______ _______ RELO
NUL SĂVINEȘTI ROZNOV 36 p 
(43—18), 2. Minerul Comănești 

31 p (45—22). 3. Letea Bacău 28 p 
(46—31)... pe ultimele : 14. FEPA 
74 Bîrlad 22 p (25—46) — 10 vic
torii, 2—0 în retur cu Luceafă
rul, 15. Luceafărul Adjud 22 p 
(36—57) — 10 victorii.* 2—1 în tur 
cu FEPA.

SERIA A III-A
Oțelul Galați — Foresta Guff ești 

2—0 (0—0). Chimia Brazi — Pe
trolul Berea 4—1 (3—0), Caraima- 
nul Bușteni — Ancora Galați 
7—1 (4—0), Petrolul Băicoi —
FEROM Urziceni 3—1 (1—0). Car- 
pați Sinaia — Carpați Nehoiu 
1—1 (1—0). Victoria Tecuci — 
S.N. Brăila 3—0 (2—0), Tractorul 
Viziru — Avîntul . Matca 1—4 
(0—2), Dacia Unirea Brăila — 
Olimpia Rm. Sărat 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OTELUL 
GALAȚI 44 p (57—15), 2. Chimia 
Brazi 40 p (68—21). 3. Victoria
Tecuci 35 p (42—21)... pe ulti
mele : 14. S.N. Brăila 23 p
(40—56), 15. Dacia Unirea Brăila 
21 p (32—45) — echipă sancțio
nată cu —4 puncte, 16. Tractorul 
Viziru 2 p (12—129).

SERIA A IV-A
Dunărea Călărași — Portul 

Constanța 2—0 (2—0). Șoimii Cer
navodă — Metalul Mangalia 3—2 
(1—2). Marina Mangalia — Victo
ria Tăndărei 2—0 (1—0). Viitorul

S.N.

Mahmudia — Chimpex Constanta
2— 0 (1—0) — s-a jucat la Măcin, 
Amonil Slobozia — Rapid Fetești
3— 0 (1—0). Electrica Constanța
— Ș.N. Tulcea 0—0, Voința Con
stanța — Progresul Isaccea ' ‘ 
(1—0), Unirea Eforie r_______
torul Călărași 0—3 — echipa din 
Eforie fiind exclusă " 
nat pentru două 
consecutive.

Pe primele locuri 
REA CALARAȘI 45 
Portul Constanta 36 
Constructorul Călărași 
(50—37)... pe ultimele : 13. Victo
ria Tăndărei 24 p (39—45). 14.
Șoimii Cernavodă 24 p (30—43), 
15. Electrica Constanta 19 p 
(22—47).

SERIA A V-A
Petrolul Videle — Automatica 

București 2—0 (0—0), I.C.S.I.M.
București — Viitorul Chimogi
4— 0 (3—0). Flacăra roșie Bucu
rești 
1—1 
T.M.

2—0
Construc-

din campio- 
neprezentări

: 1. dunA-
p (77—20), 2 
p (61—36), 3.

32 p

-T Chimia Tr. Măgurele 
(1—0). Voința București — 
București 1—2 (1—0), F.C.M. 

Giurgiu — Ș.N. Oltenița 1—1 
(0—0). Cetatea Tr. Măgurele — 
Tehnometal București 2—6 (0—0), 
Petrolul Bolintin — Abatorul 
București 3—0 (1—0). Electronica
București — Luceafărul București 
— amînat, Danubiana București 
nu a jucat.

Pe primele locuri ! 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 42 p 
(62—21), 2. T.M.B. 33 p (36—30), 

3. Chimia Tr. Măgurele 31 p 
(38—38)... pe ultimele :
ra
15.
16.

14. Flacă- 
P 
P 
P

SERIA A VI-A
Recolta Stoicănești —

JSlatina 1—2 (0—0), Dacia 
Cimentul Fienj 2—1

Progresul Pucioasa — Progresul 
Corabia 1—0 (0—0) — s-a jucat
la Curtea de Argeș, Metalul Mija 
— Prahova Ploiești 1—0 (0—0).
I.C.l.M. Ploiești — Sportul mun
citoresc Caracal 1—6 (1—6), 
trolul Tîrgoviște — I.O.B. 
2—1 (1—6). I.P.C. Slatina —___
celui Cîmpulung 0—0, Unirea Ră
cani — Electronistul Curtea de 
Argeș 2—0 (2—0).
• în meci restanță :

Ploiești —.I.P.C. Slatina 2—0 — 
joc nedisputat în etapa a 26-a.

Pe primele locuri : 1. ENER
GIA SLATINA 43 p (70—22), 2.
Prahova Ploiești 39 p (57—28). 
I.C.l.M. Ploiești 36 p (59—28).. 
pe ultimele : 13. Recolta Stoică- 
nești 23 p (38—49). 14. 
Răcari 23 p (38-79), 15.
Iul Tîrgoviște 21 p (30—67). 
I.P.C. Slatina 18 p (20—53).

SERIA A VII-A
Minerul Motru — Electroputere 

Craiova 3—2 (1—0)^ Viitorul Dră- 
gășanl — C.S.M. Drobeta

roșie București 25 
Voința București 24 
Petrolul Bolintin 23

(28—32). 
(46—37), 
(33—41).

Energia 
Pitești 
(1-0),

Pe-
Balș 

Mus-

I.C.I.M.

1.

3.

Unirea 
Petro- 

16.

Tr.

Severin 1—3 (0—1). Victoria Cra
iova — Jiul Rovinari 1—3 (0—1), 
Unirea Drobeta Tr. Severin — 
Lotru Brezoi 1—1 (0—0). Minerul 
Rm. Vîlcea — Dierna Orșova 
2—0 (2—0), s-a jucat la Horezu. 
Metalurgistul Sadu — Mecaniza
torul Simian 1—0 (1—0). C.F.R. 
Craiova — Dunărea Calafat 2—0 
(1—0). Progresul Băilești — Con
structorul Craiova 3—0 (1—Oh"

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 40 p 
(52—24), 2. C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. 39 p (60—19) — echipă sanc
ționată cu —4 puncte, 3. C.F.R. 
Craiova 38 p (41—17)... pe ulti
mele : 13. Metalurgistul . Sadu 
25 p (30—31). 14. Mecanizatorul
Simian 25 p (41—55), 15. Progre
sul Băilești 23. p (34—53). 16.
Victoria Craiova 9 p (21—71).

SERIA A VIII-A
Metalul Oțelu Roșu — Strungul 

/Arad 1—3 (0—1), Explormin Deva
— Șoimii Strungul Llpova 5—1
(2—0), C.F.R. Arad — Metalul 
Bocșa 3—1 (3—0). Electromotor 
Timișoara — Minerul Oravlța 
5—3 (3—0), C.F.R. Caransebeș — 
Unirea Tomnatic 2—1 (2—1),
Gloria Reșița — Vulturii textila 
Lugoj 5—1 (1—0), Victoria Ineu
— C.P.L. Caransebeș 2—1 (2—0).
Unirea Sînnlcolau — Minerul 
Certej 2—1 (0—1).

Pe primele locuri 
Arad 39 p 
Deva 38 o 
Oravița 30 
mele : 14. 
(43—51). 15. 
25 p (34—45), 16. Metalul 
Roșu 23

3.

1. strungul 
(69—30), 2. Explormin 
(71—29). 3. Minerul 

p (54—43)... pe ulti- 
Vulturli Lugbj 25 p 

C.P.L. Caransebeș 
Oțelu

D (49—66).
SERIA A IX-A
Salonta — Someșul Sa- 
3—6 (2—0). Bihoreana

_ — oașul Negrești 3—2 
Electrometal 

Unirea Dej 6—0 
Jibou — Victoria

Recolta 
tu Mare 
Marghita 
(2—0), Construcții
Cluj-Napoca 
(2—0),’Rapid . _____
Elcond Zalău 1—1 (0—0). Unirea 
Valea lui Mihai — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 1—1 (0—0). Industria 
sir mei C. Turzii — Metalul Că
rei 3—0 — neprezentare, tura — • -
1—1 
ința

Pe 
SUL 
2. Unirea Dej 31 
C.E. Cluj-Napoca 
De 
25
P 
20

Baia Mare — Silvicultorul Ma- 
ieru 5—0 (3—0), Lăpușul Tg. Lă- 
puș — Electrozahăr Tg.
2— 1 (1)—0), Minerul
— Avîntul Reghin 2—0 ...
Foresta Bistrița — Slmared Baia 
Mare 2—1 (1—1), Minerul Bălța
— Minerul Rodna 3—1 (1—1).
• In meciul Otelul Reghin — 

Avîntul Reghin, din etapa a " 
(pe teren 2—0) - ‘
3— 0 în favoarea _________
F.R.F. a hotărit menținerea 
zultatului de pe teren.

Pe primele locuri : 1, MINE
RUL ILBA SEINI 36 p (49—23),
2. Minerul Rodna 33 _p (50—25),
3. Minerul Bala Sprie 31 p
(54—30)... pe ultimele : 14. si-
mared Baia Mare 24 p (36—43), 
15. Silvicultorul Maieru 24 p 
(35—88). 16. Electrozahăr Tg. Mu-, 
reș 21 p (24—37).

SERIA A XI-A
C.P.L. Sebeș — Carpați Mirșa 

2—0 (1—0), C.F.R. Slmeria —
Minerul Paroșenl 2—0 (1—0),
IMIX Agnita — Minerul Gheiar 
2—2 (1—1). Automecanica Mediaș
— Unirea Alba lulla 3—2 (1—0), 
Textila Sibiu — Minerul-Știința 
Vulcan 3—0 (1—0), s-a jucat la 
Cisnădie, C.I.L. Blaj — Sticla- 
Arieșul Turda 2—0 (1—0). Victo
ria Călan — Vltrometan Mediaș 
2—1 (1—0). s-a jucat la Hațeg. 
Metalul Copșa Mică — Construc
ții Sibiu 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CAR-
PAȚ1 MIRȘA 37 p (60—19), 2.
Sticla-Arleșul Turda 32 p 
(67—19), 3. C.F.R. Sitoerla 30 p 
(32—24)... pe ultimele: 13. VI- 
trometan Mediaș 26 p (28—51), 
14. Automecanica Mediaș 25 p 
(31—37), 15. Metalul Copșa Mică 
25 p (29—58). 16. Construcții Si
biu 20 p (32—52).

SERIA A XII-A

Mureș 
Băiuț 
(1—0).

omologat 
Avîntului

23-a
CU

re-

---- —---------— •••
lumea fotbalului nosiru, mergin- 
du-se pînă acolo tacit multe „cal
cule" au indicat ca... sigure va
riantele egalului sau victoriei oas
peților. Că așa ar fl corect, chi
purile, vecinii moldoveni să se 
mai ajute între ei... El bine, toate 
aceste previziuni n-au avut te
mei. Sport club — deși fără pa
tru titulari, deși a apărut pe te
ren cu un debutant, Arteni, în 
postul chele de fundaș central — 
S-A PREGĂTIT, toată săptămîna. 
CU MARE SERIOZITATE și a JU
CAT CU ARDOARE pentru a 
cîștiga un meci asupra căruia 
planau atîtca semne de întrebare. 
Evoluînd așa, băcăuanii — ca 
dealtfel și băimărenil în partida 
cu A.S.A. — au arătat fața fru
moasă a fotbalului și pentru 
ATITUDINEA lor merită toată 
stima.

Cîteva cuvinte și despre învinsa 
de la Bacău. Ani de zile, aproape 
un deceniu, această echipă s-a 
sprijinit liniștită pe trei piloni 
solizi, rczistențl : Simionaș, Ro 
milă, Dănilă. Acum numai unul 
— Smlonaș — mal rezistă valuri
lor campionatului. La Bacău, ol 
a luptat cît trei coechipieri, în 
timp ce Romilă a fost cel mai 
slab de pe teren, Iar Dănilă, din- 
tr-un vîrf „urcat" pînă în națio
nală, a ajuns rezerva... rezerve
lor. Peste cel trei, e adevărat, au 
trecut multe campionate. Credem, 
totuși, că o... zvîcnire de ultimă 
clipă a valorii pe care ei o au 
mal poate salva o corabie aflată 
la un pas de naufragiu.

* Laurențîu DUMITRESCU

CLASAMENTUL 
BUCUREȘTEAN

Duminică s-a încheiat suita me
ciurilor între * ’ ’ *
tene al căror 
mătorul :
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Sportul studențesc 6 3 0 3 

Progresul-Vulcan 6 2 13

echipele 
clasament

buc u roș
ește ur-

4.

6 3
6 2

1 2
2 2

7-5 7
9-6 6
9-7 6
3-10 5

Armă-
Beiuș 

— Vo-
Zalău — Tricolorul 
(0—0), Victoria Cărei 
Oradea 1—1 (0—0).
primele locuri • 1.
SATU MARE 39 p

“ • ’ p (40—50), 3.
30 p (53—35)...

Recolta Salonta 
Rapid Jibou 25 
Metalul Cărei

SOME- 
(58—25),

ultimele : 14. 
p (33—43). 15. 
(34—54). 16.
D (31—58).

SERIA
Mureșul Luduș 

Seini 2—2 (1—1).
Sprie — Minerul ..__ . .
3—1 (1—1) oțelul Reghin — Tex
tila Năsăud 1—1 (1—1), CUPROM

A X-A
— Minerul Ilba

Minerul Baia
Baia Borșa

Mureșul Toplița — I.C.l.M. 
Brașov 1—2 (0—2), Progresul O- 
dorhei —. Minerul Baraolt 5—0 
(0—0), Precizia Săcele — Chimia 
Or. Victoria 0—0. Metfom Bra
șov — Torpedo Zămești 3—2 
(0—0). Constructorul Sf. Gheor- 
ghe — Tractorul Miercurea Cluc 
2—2 (1—1), C.S.U. Brașov —
Metalul Tg. Secuiesc 2—1 (0—0). 
Minerul Bălan — Măgura-Mobila 
Codlea 3—0 (3—0), Metalul Si
ghișoara — Carpați Brașov 0—0,

Pe primele locuri : ' - « -
BRAȘOV 44 p (56—22) 
greșul Odorhei “ . 
3. Metalul Sighișoara 
(42—18)... pe ultimele : 15. 
structorul Sf. Gheorghe 
(21—77), 16. C.S.U. Brașov 
(11-51).

Rezultatele ne-au fost 
mise de către 
noștri voluntari din 
respective.

L I.C.l.M.
2. Pro-

42 p (69—26)
35 p 
Con-
17 p

10 p
___ trans- 

corespondentii 
localitățile

„CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI"

După etapa a 30-a a Diviziei 
„A" „clasamentul adevărului" se 
prezintă astfel (în paranteze di
ferența de golaveraj) :

1. UNIV. CRAIOVA +n (+33)
2. Dinamo +7 (+18)
3. F.C ..Argeș +7 (+13)
4. Steaua +3 (+ 8)
5. Corvinul + 1 (+ 9)
6. S.C. Bacău +1 (+ 5)
7. F.C.M. Brașov +1 (- 3)

8—9. Chimia +1 (- 6)
„Poli" Timișoara + 1 (-6)

10. Spoitul stud. 0 (+7)
11. F.C Olt « (- 3)
12. Jiul -1 (+ 3)
13. „U“ Cluj-Napoca -2 (- 6)
14. A.S.A. t-2 (- 7)

15. Progresul-Vulcan -3 (-11)
16. Politehnica Iași —< (- 6)
17. F.C. Baia Mare -7 (-18)
18. F.C.M, Galați —14 (—30)

• LA MECIUL Sportul studen
țesc — F.C.M. Galați» care se va 
disputa mîine pe stadionul Poli
tehnica, elevii și studenții au in
trarea gratuită — ne-a anunțat 
clubul bucureștean.



FIECARE CONCURS-ETAPA DE SELECȚIEObiectiv Vifincron
PENTRU STUDENȚII LUPTĂTORI

AUSTRIA ARE VECHI Șl PUTERNICE TRADIȚII 
ÎN SPORTURILE DE IARNĂ Șl ÎN FOTBAL

5,79 m LA PRĂJINĂ! (Urmare din pag. 1)
PARIS, 7 (prin telex). 

Atleții francezi se pregătesc 
cu asiduitate pentru startul 
la Universiada de la Bucu
rești. în acest scop, după 
cum ne-a informat d. Chris
tian Denis, responsabilul 
pentru atletism la F.N.S.U. 
(Federația națională a spor
tului 
cute, 
telor 
lety, 
lecție 
păcate timpul total nepriel
nic — ploaie torențială, frig 
— a stricat, pur și simplu, 
o competiție care se anun
țase interesantă. Cu toate 
acestea Henri Dorina a să
rit 16,15 m la triplu iar Na- 
die Debois a reușit 6,13 m 
la lungime. în condițiile 
date, Jackie Curțet-Frechet, 
campioană universitară în 
1977, la Sofia, n-a izbutit 
să sară decît 5,97 m.

Din cauza ploii, săritura 
cu prăjina nici nu s-a mai 
putut desfășura, concurenții, 
de comun acord, efectuînd 
un antrenament în... sală. 
Cu acest prilej Houvion a 
sărit 5,50 m. A lipsit, 
Thierry Vigneron ușor ac
cidentat la genunchiul sting, 
la un meci de... fotbal, în 
timpul examenului la I.N.S. 
unde este student. Vigne
ron. campion european în 
sală, în acest ah, și-a axat 
întreaga pregătire pe... Uni
versiadă, propunîndu-și să 
realizeze, pînă atunci sau 
poate chiar atunci, la Bucu
rești, un nou record mon
dial la prăjină. Dealtfel, la 
ultimele concursuri Vigne
ron a încercat, deocamdată, 
fără succes la 5,79 m. Re
amintim că recordul lumii 
este de 5,78 m. de la J.O. 
de la Moscova, deținut de 
Wladislaw Kozakiewicz.

„Pentru Universiadă vom 
deplasa 30—35 atleți, a de
clarat Christian Denis, a că
ror selecție a început acum 
Ia Charlety și va continua, 
în diferite concursuri, in 
special Ia campionatele 
Franței, Ia 19—20 iunie".

universitar), zilele tre
cu prilejul campiona- 
F.N.S.U. de la Char- 
a avut loc prima se- 
pentru București. Din

în...

reșteanul Nicolae Zamfir. Clim 
Filipov a evoluat mult sub aș
teptări.

După lin început ceva mai 
slab, ca urmare a lipsei de 
participare în competiții, Ion 
Păun (62 kg) și-a probat din 
nou valoarea și experiența, cîș- 
tigind clar partidele următoa
re și turneul. în mare pro
gres s-a prezentat și Ion Tecu- 
ceanu, clasat pe primul 
tr-o grupă cu mulți 
de valoare.

Evident, Ștefan Rusu 
rămîne cel mai valoros 
al categoriei, chiar dacă el a 
fost învins de unul dintre cei 
doi luptători sovietici prezenți 
în concurs la categoria sa. în 
celelalte meciuri, campionul o- 
limpic a luptat bine, situîn- 
du-se foarte aproape de for
ma care i-a permis să cuce
rească titluri și medalii.

Deși la cat. 74 kg concurență 
a fost mai puternică (cîte doi 
sportivi din U.R.S.S. și R.F.G., 
cîte unul din Cuba, Bulgaria, 
Ungaria), reprezentanții noștri 
nu au scuze pentru slaba lor 
comportare. Singurul dintre ei 
care a evoluat aproape de ce
rințele unui astfel de concurs 
a fost studentul bucureștean 
Gheorghe Cibbotaru. In schimb, 
singurul student român prezent 
în întrecere la categoria 82 kg, 
Ion Draica, s-a arătat mult 
schimbat în bine, mai deciș 
în acțiunile ofensive și a cîș
tigat concursul ca în zilele sale 
bune.

Cu toate că n-a avut par
teneri de o valoare ridicată, 
Ilie Matei (90 kg) a luptat 
destul de bine și s-a clasat 
pe primul loc la categoria sa. 
Dar, 
buie 
atac, 
nile

După 
disputele din 
drcl (100 kg) 
puncte de sovieticul V. Avdi- 
șev, manifestînd — ca și Ște
fan Rusu — carențe în apăra
rea împotriva procedeelor de

loc in- 
sportivi
(68 kg) 
sportiv

studentul sucevean tre
să devină mai hotărît în 
să-și perfecționeze acțiu- 

ofensive.
trei victorii clare in 

serie, Vasile An- 
a fost învins' la

PREGĂTIRILE SĂRITORILOR DIN SIBIU
La Sibiu, Ru- 

xandra Hociotă 
(campioană a ță
rii), Rodica Vrîn- 
ceanu și Dan O- 
prean se pregătesc 
pentru Universia
dă, sub îndruma
rea antrenorului 
Dumitru Popoaie. 
în bazinul Olim
pia,’ cei trei spor
tivi parcurg un 
program care pre
vede adaptarea se
riilor de sărituri 
la cerințele ulti
melor modificări 
ale regulamentului 
(o altă parte a lo
tului se antrenează 
în bazinul „23 
August" din Capi
tală). Cea mai a- 
vănsată 
xandra 
sportivă 
obținut 
ani unele perfor
manțe remarcabile 
ceri internaționale 
locul 4 la ediția 
„Cupei Europei"). Dan 
are un program special 
cuperare (după un ; 
mai vechi) ; Rodica Vrinceanu 
— o speranță — insistă asu-

este Ru-
Hociotă, 

care a 
în ultimii

atac în lupta de la parter. Este, 
dealtfel, o deficiență constatată 
la mai 
noștri 
căreia 
trebuie 
timpul 
itoare !

Din păcate, Ia categoria 
nici unul dintre sportivii 
tri nu s-a prezentat la înălți
mea așteptărilor. Singurul care 
a dat o oarecare satisfacție a 
fost Victor Dolipsch* clasat pe 
locul 2, dar învins fără drept 
de apel de A. Elceaninov 
(U.R.S.S.).

Așa cum aminteam la în
ceputul comentariului, turneul 
de la Brașov — cu plusurile și 
minusurile evidențiate —, re
prezintă numai o etapă a pre
gătirilor și verificărilor în ve
derea participării la Universia
da de la București. în progra
mul luptătorilor mai figurează 
alte concursuri interne și in- 

• ternaționale : 26—28 iunie —
finalele „Daciadei", 19—21 iu
nie — turneu internațional la 
Ostrava și, în aceeași perioa
dă, campionatele europene fe
roviare (Miinchen), 3—5 iulie 
„Memorialul Podubnîi", la care 
vor participa majoritatea selec- 
ționabililor, concurs in urma 
căruia se va definitiva echipa.

multi dintre luptătorii 
fruntași, la îndrumarea 
colectivul de antrenori 
să insiste mai mult in 

antrenamentelor vi-

grea, 
noș-

Unele discipline sportive au 
în Austria o veche și bogată 
tradiție. Desigur, intr-un ase
menea cadru natural adecvat 
era firesc ca sporturile de iar
nă să ocupe un loc de 
Dacă cu decenii în urmă 
constituit doar un. sport 
grement, practicat la 
de săptămînă, în anii de duipă 
cel de-al doilea război mon
dial schiorii alpini, patinatorii 
artistici și boberii austrieci 
s-au impus cu strălucire pe 
plan mondial. Toni Sailer — 
urmaș al celebrului Hans Ilin- 
terseer — cîștigă trei medalii 
olimpice la Cortina d’Ampezzo 
în 1956, Karl Schranz se afir
mă în alte mari competiții 
mondiale de schi, ca și, mai pe 
urmă, săritorii .de pe trambu
lină Toni Innauer și Armin 
Kogler, iar în ultimii ani 
schioara Anne Marie Moser- 
Proel domină probele alpine 
în „Cupa mondială". La pati
naj artistic s-au remarcat în 
ultimele decenii la „mondiale" 
și Olimpiade printre alții, E- 
merich Danzer, Wolfgang 
Schwartz si Beatrix (Trixi) 
Schuba.

Un al doilea sport la fel, cu 
vechi tradiții, este și fotbalul. 
A rămas în amintire celebrul 
și legendarul „Wunderteam" 
(„echipa minune"), care în pe
rioada anilor 1930—33 era con
siderată cea mai bună de pe 
continent. Mulți au afirmat că 
acest „Wunderteam" ar fi cîș-

frunte, 
ele au 
de a- 
sfîrșit

tigat campionatul mondial din. 
1930, dar 
renumiții 
au putut 
ruguay.

Pentru 
reamintim acest „11“ : 
— Sesta. Schramseis • 
nek, Hoffmann, 
Zischek. Gschweidl, 
Binder, Vogel. Dintre 
Nausch, Sesta și Sindelar erau 
cele mai mari celebrități ale 
timpului. Dar, aceasta a fost 
prima perioadă de mare glorie 
a fotbalului austriac. A doua 
epocă de aur aparține anilor 
1950—1954, cînd la C.M. din El
veția (1954), Austria a ocupat 
locul 3, avindu-i în formație pe 
Happel, Stotz (acum ambii an
trenori), Stojaspal, Ocwirk, 
Hanappi ș.a.

în fine, a treia perioadă de 
afirmare a selecționatei Aus
triei este cea din ultimii- ani, 
din 1977 și pînă astăzi. La tur
neul final 
Austria a 
ție, aceea 
zentativa 
(3-2). pe 
titlului. Portarul Koncilia, fun
dașul Pezzcy, înaintașii 
KrankI și Schachner sînt 
în formația selecționatei, 
din grupa I, vizează, cu 
mari, calificarea pentru turneul 
final din Spania ’82.

din motive financiare 
jucători austrieci nu 

face deplasarea in U-

iubitorii de statistică 
Hidcn
Urba- 

Nausch — 
Sidelar, 
aceștia,

din Argentina (1978) 
produs 
de a fi

R.
atunci

* 
marea senza- 
învins repre- 
F. Germania 

deținătoarea

Jara, 
și azi 
care, 

șanse

lon OCHSENFELD

NĂSTASE INCINTĂ Șl ACUM

V33|Si r -AK j

între- 
pildă, 

1979 a 
Oprean 

l de re- 
accident

pra salturilor de la platformă.
In imagine (foto :
— Sibiu), discuție 
unui antrenament 
poaie, Hociotă (în 
ginei) și Vrinceanu.

V. Cîrdei 
la sfîrșitul 
între Po- 

stînga ima-

Ilie IONESCU, coresp.

• La fiecare etaj 
al blocurilor din 
„Satul Universiadei" 
vor fi amenajate cîte 
o cameră de lectură 
cu televizor șl alta, 
dotată cu o mașină 
de spălat si 
multe aparate 
călcat. Apropo 
confortul din multi
ple puncte - de vede
re al participanților: 
organizatorii s-au 
gîndlt și la sportivii 
cu talie mal puțin 
obișnuită șl. în con
secință. au dotat u- 
nele camere cu mo
bilier ieșit din co
mun. De pildă, s-au 
construit 500 de pa
turi în lungime de 3 
metri sl 30 de centi
metri 1

mal 
de 
de

• Mișcarea sportivă 
studențească
R.P.D. Coreeană 
fl reprezentată __ 
Jocurile Mondiale 
Universitare la 3 dis
cipline : atletism (6

din 
va 
la

BREVIAR
băieți sl 3 fete), 
gimnastică (4 spor
tivi) șl lupte libere 
(6 sportivi). îl vor 
însoți la București 
un arbitru sl 5 ofi
ciali.
• Din lista arbitri

lor care vor oficia la 
întrecerile de scrimă: 
Janka Claus (R.D.

Germană). 
Gorohova 
Sovietică). 
Schwcnde 
tian Vidosa 
da). Patrick 
let (Franța), ____
Geuter (R.F. Germa
nia). Wurm Păi și 
Meszena Găbor (Un
garia) .
• Ieri, la Comite

tul national de orga
nizare a Universiadei 
a sosit confirmarea 
de participare a unei 
delegații sportive stu
dențești din Zair. 
Cu aceasta, NUMĂ
RUL PARTICIPAN
TELOR A CRESCUT 
LA 4671 DE PER
SOANE. REPREZEN- 
TlND 77 DE TARI 
ALE LUMII.

si

Galina 
(Uniunea 

Cari 
Chris- 
(Cana- 

Rousse- 
Max

In Iunie 1973, printre mai multe 
reprize ’ ' '* "" '
cîștigat 
Roland 
extrem 
zlan, 7 
vreun set !... 
le reamintim : 
Bravo (Chile). 
Hrbec (Cehoslovacia), 6—2,
6—3 cu Jiirgen Fassbender 
Germania), 6—4, 6—2, 6—4
Francois Jauffret (Franța), 
6—2, 7—6 cu Roger Taylor 
glia), 6—3, 6—4, 6—1 cu Tom 
man (S.U.A.) și 6—3, 6—3, 6—0 cu 
Nikola Pllici (Iugoslavia). A fost, 
fără discuție, una dintre cele mai 
spectaculoase reușite ale marelui 
nostru tenisman.

In iunie 1981, tot printre reprize 
de ploaie, Ilie Năstase a luat un 
nou start în acest marc clasic al 
tenisului mondial, la Roland Gar
ros. Primul adversar, tinărul ame
rican Eliot Teltscher, numărul 14 
în ierarhia mondială din 1981. Ilie 
realizează un joc excepțional și 
obține victoria cu 6—2, 6—4, 7—5, 
prilejuindu-i unuia dintre nume
roșii redactori ai cotidianului pa
rizian l’Equipe, prezenți la tur
neu, o „poantă" plină de rafinat 
umor : „Exit Teltscher, bonjour 
Iile EXTASE". In acest meci, Ilie 
a jucat ca-n vremurile tinereții 
sale, demonstrîndu-și marea clasă

de ploaie, Ilie Năstase a 
turneul tradițional de la 
Garros, realizînd o suită 
de rară pe terenul pari- 
victorii fără să fl pierdut 

Ne face plăcere să 
: 6—1, 6—4 cu Pinto 
, 6—2, 6—4 cu Jlri 

6—1, 
(R.F. 

cu 
6—0, 
(An- 
Gor-

care l-a făcut, cu cîțiva ani în 
urmă, jucătorul nr. 1 din lume.

In turul doi, Die s-a aflat fa- 
ță-n față cu francezul Patrick 
Proisy... Total 67 de ani (Ilie a- 
vînd 35 !) pe terenul nr. 2 ! Năs
tase nu lasă nici o speranță ad
versarului său : 6—1, 6—2, 6—0 ! 
Citim în l’Equipe cîteva însem
nări ale confratelui Jacques Car- 
ducci : „Meci de amintiri pe te
renul 2. Dar meciul acesta al a- 
mintlrilor ne place, pentru că Ilie 
Năstase a redevenit, chiar dacă 
numai pentru acest turneu, vră
jitorul de altădată. Publicului, de 
asemenea, căci el a avut întot
deauna o mare slăbiciune pentru 
artiști, pentru trapeziștil tenisu
lui care lucrează fără plasă.

Nasty este un tip deosebit. Te
nisul este teatrul lui, terenul sce
na... Dacă Năstase lși șterge cî
teva riduri întreg tenisul ia un 
aer tineresc". „Am deodată 10 
ani mai puțin", spune înclntat 
Pierre Barthes.

Pe ecranul negru al nopților

lui albe, Năstase nu mai are ne
voie să facă cinema. „Joc bine, 
mă amuz, totul îmi reușește".., 
Ieri Năstase a dat un recital și 
cînd este în dispoziție acest om 
este genial ! Brațul lui de aur 
atingind racheta are delicatețea 
unui violonist".

Dar apropo de Năstase, în;r-una 
din cărțile sale Bjorn Borg scrie; 
„Singurul tip imprevizibil pe caro 
l-am cunoscut, capabil să te tri
mită Ia 3 metri de minge, este 
Năstase !“.

Hie a părăsit, în turul 3, tur
neul de la Paris, dar evoluția sa 
a fost cu totul lăudabilă. L-a în
vins. in primul rînd, ritmul mai 
rapid al Iui Terry Moor, căci 
„la ritmul său, cum scrie 
l’Equipe, Ilie Năstase rămîne un 
mare, un foarte mare artist !“.

ULTIMELE FINALE DE LA
ROLAND GARROS

Rezultatele înregistrate în ulti
mele finale ale celui de al 64-lea 
turneu de tenis de la Roland 
Garros : dublu femei : Tanya 
Harford, Rosalyn Fairbank — 
Candy Reynolds, Paula Smith 
6—1 6—3 ; dublu mixt : Andrea
Jaeger, Jimmy Arias — Betty 
Stove, Freddie McNair 7—6, 6—4 ; 
.simplu junioare : Bonnie Gadu- 
sek (S.U.A.) — Hana Sukova 
(Cehoslovacia) 6—7, 6—1, 6—4 ;
simplu juniori : Mats Wilander 
(Suedia) — James Brown 
(S.U.A.) 7—5, 6—1. Cupele ,.fair
play" au fost acordate lui Bjdrn 
Borg șl Chris Evert-Lloyd.

Proba de 5 000 m 
Gateshead (An- 
atletului englez 

cu timpul de 
de Tolossa Kdtu 

i și Bill McChes-

Romeo VILARA

FINALE DE CUPEZ
OLANDA. AZ ’67 Alkmaar a 

■ ocupat locul 1 cu 60 p, urmată 
de Ajax 48 p, Utrecht șl Feye- 
rioord cîte " ‘ . . .
din prima 
genlngen.

GRECIA.
pe Olympiakos Pireu are un a- 
vans de 3 p față de A.E.K. și 
poate fl considerată campioană.

R. F. GERMANIA. înaintea ul
timei etape Bayern Munchen are 
51 p (virtual campioană) urma
tă de S. V. Hamburg (47 p) și 
Stuttgart (44 p). In etapa 33-a : 
Bayern Mtinchen-Borussia M6n- 
chengladbach 4—L Munchen 1860 
— Hamburg 0—0.

BELGIA. In finala Cupei : 
Standard-Liege* — S.C. Lokeren 
4—0 (1—0).'

LUXEMBURG. In finala Cupei:

45 p. Au retrogradat 
ligă Excelsior și Wa-

înaintea ultlm-ei eta-

CAMPIONATE, TURNEE
Jeunesse d’Esch — Olimpique 
Eischen 5—0 (2—0).

IUGOSLAVIA. Cu două etape 
înaintea finalului campionatului 
în cursa pentru .titlu sînt Steaua 
roșie (42 p) și Hajduk Split 
(40 p). Radnickl Ni,ș are 38 p.

SPANIA. In semifinalele Cu
pei (tar) : Gijon — Sevilla 2—0; 
C.F, Barcelona — Athletic Bilbao 
2—0. Jocurile retur la 13 iunie, 
finala la 18 Iunie, la Madrid.

ÎN PRELIMINARIILE C.M. (zo
na Sud-axnerlcană) Paraguay — 
Chile 0—1 (0—0).

IN TURNEUL, de la Tokio, 
F.C. Bruges — Sel. Japoniei 2—0 
(1—0) ; In finală ; Bruges va 
întâlni pe Intemazionale Milano.

IN TURNEUL echipelor de ti
neret de la Toulon : U.R.S.S. — 
Italia 2—1 ; Brazilia — Portuga
lia 2—0.

ATLETISM O 
desfășurată la 
glia) a revenit 
Barry Smith, 
13:21,14, urmat i 
(Etiopia) 13:23,35 
ney (S.U.A.) 13:24,66. • La Ba
ton Rouge (S.U.A.). Rickey 
Pittman a stabilit un nou re
cord mondial de juniori în pro
ba de ~~~~ --------
8:27,62. 
8:29,50 
nulul _____
rezultate : 200 m : Evans (S.U.A.) 
20,20 ; 400 m : Cameron (Jamai
ca) 44,58 ; 800 m : Koskel (Ke
nya) 1.46,41 ; 5 006 m : Nyanbui 
(Tanzania) 13:38.8.

GIMNASTICA • La Sofia a 
luat sfîrșlt concursul internațio
nal de gimnastică ritmică mo
dernă La coardă a cîști
gat gimnasta româncă Doina 
Stălculescu cu 18,30, p. In clasa
mentul general Doina Stăicules- 
cu a ocupat locul 4 cu 27,50 p. 
după Dunavska (Bulgaria) 27,90 
p, Silvia Dimitrova (Bulgaria) 
27,80 p șl Kan Yong Rang 
(R.P.D. Coreeană) 27,60 p.

•TELEX•

3 ooo m obstacole cu
Vechiul record era de
șl aparținea vest-germa- 

Ralph Ponltzcsh. Alte

RUGBY • Selecționata Angliei 
și-a încheiat turneul în Argenti
na disputlnd la Buenos Aires un 
al doilea meci „test" cu repre
zentativa țării gazdă. Rugbyștii 
englezi au cîștigat cu scorul de 
12—6 (6—0). Echipa engleză a ter
minat neînvinsă turneul, primul 
joc „test" încheindu-se la egali
tate : 19—19.

SCRIMA • La Moscova au 
continuat campionatele unionale 
de scrimă. In proba de spadă 
victoria a revenit Iul A. Abusa- 

flnală 
Lo- 
Lu- 

în

metov care l-a învins în 
cu 10—8 pe Leonid Dunalev. 
cui trei a fost ocupat de 
komskl. învingător cu 11—8 
meciul cu Karagian.

ȘAH * în prima rundă a 
neulul de la Smederevska 
lanka. în Iugoslavia, marele 
maestru Victor Ciocâltea a între
rupt partida cu iugoslavul 
ticl. A fost 
în partidele 
kov, Popov 
•— Ivkov.

TENIS •

tur- 
Pa-

R1S- 
consemnată remiza 

Rajkovici — Ermen- 
— Szmit. Martinovicl

In urma rezultatelor

înregistrate în turneul de la 
„Roland Garros", în clasamentul 
general al „Marelui Premiu"- 
FILT continuă să conducă tenis- 
manul american Jimmy Connors 
1050 p. urmat de Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) 1016 p. Roscoe 
Tanner (S.U.A.) 649 p, Guillermo 
Vilas (Argentina) 640 p. Viktor 
Peccl (Paraguay) 612 p, Yannick 
Noah (Franța) 580 p etc.

VOLEI 0 Competiția Interna
țională masculină pentru „Cupa 
orașului Sofia" a luat sfirșlt cu 
victoria echipei Bulgariei care, 
în finală, a întrecut cu scorul de 
3—1 (15—12. 13—15. 15—7. 15—11)

' selecționata Iugoslaviei. Pe locul 
trei s-a clasat echipa Cubei în
vingătoare cu 3—0 în fata forma
ției R.D. Germane. Alte rezul
tate : Polonia — Sel. Moscovei 
3—1 ; Ungaria — Argentina 3—2.

YACHTING • Campionatul 
european de la clasa „470“ a luat 
sfîrșlt, la Morges (Elveția), cu 
victoria echipajului italian (com- 

‘ "• .. ........... a
se

al 
cu

pus din frații Chief fi), care 
totalizat 16 puncte. _Pe locul 
cund s-au situat 
Svensson
18,7 puncte.

_____ Borowski 
(B.D. Germană)


