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Schimbul de vederi între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Rudolf Kirchschlager, intre șe
ful statului român si cancela
rul federal al Austriei a conti
nuat în timpul dejunului oferit, 
miercuri, în onoarea președinte
lui Republicii 
nia si a 
Ceaușescu de Kreisky.

In timpul dejunului, care a 
avut loc într-o atmosferă de 
caldă prietenie, s-a toastat in 
sănătatea celor doi șefi de stat, 
a tovarășei Elena Ceaușescu și 
a doamnei Herma Kirchschla
ger, a cancelarului federal, pen
tru prosperitatea popoarelor ro
mân si austriac, pentru conti
nua dezvoltare a relațiilor din
tre țările și 
pentru pace 
lume.

Socialiste 
tovarășei 
cancelarul

Romă- 
Elena 

Bruno

popoarele noastre, 
și colaborare in

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a intilnit, miercuri 
10 iunie, cu cancelarul federal 
al Austriei. Bruno Kreisky.

Cancelarul Bruno Kreisky și-a 
exprimat satisfacția fată de vi
zita pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o întreprinde în Aus
tria, relevînd că ea se înscrie 
ca un nou și important moment 
in evoluția relațiilor româno- 
ausiriece, ca un aport de sea
mă la cauza destinderii, păcii, 
prieteniei și colaborării în Eu
ropa și în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat — și cu acest pri
lej — convingerea că schimbu
rile de păreri pe care le are cu 
șeful statului austriac, cu can
celarul federal, vor contribui, 
prin rezultatele lor. la dezvol
tarea pe un plan superior a co
laborării dintre cele două țări.

După încheierea convorbirilor, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul 
Kreisky

federal Bruno 
au făcut, la cererea 

presei, scurte declarații, subli
niind spiritul de înțelegere și 
colaborare în care se desfășoară 
vizita în Austria.

Președintele Republici Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu i-au primit miercuri 
Pe membrii conducerii organiza
țiilor cetățenilor austrieci origi
nari din România.

Reprezentanții organizațiilor 
cetățenilor austrieci originari 
din România au mulțumit tova
rășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu pentru 
tot ce au făcut și fac în vede
rea dezvoltării multilaterale a 
tării, creșterii prestigiului ei în 
lume și Ie-a urat noi succese 
în activitatea de înaltă răspun
dere pe care o desfășoară spre 
binele și fericirea poporului 
român.

Exprimînd satisfacția de a se 
întilni cu membrii conducerii 
organizațiilor cetățenilor aus-

trieci originari din România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că ia cunoștință cu 
plăcere de preocupările acestora 
privind continua dezvoltare a 
relațiilor prietenești dintre ță
rile noastre.

Intilnirea a decurs într-o at
mosferă cordială.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au pri
mit, miercuri dimineață, la Ho
tel „Imperial", reședința oficială 
rezervată pe timpul vizitei, o 
delegație a Asociației de prie
tenie Austria-România.

Intilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

★
Tovarășa Elena Ceaușescu a 

vizitat, miercuri dimineața, în
soțită de doamna Herma 
Kirchschlager, galeria vieneză 
Albertina;

In semn de apreciere la a- 
dresa activității colectivului de 
la „Albertina", tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna 
Kirchschlager au 
cartea de onoare

*
In prezența

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și a președintelui fede
ral al Austriei, Rudolf Kirch
schlager, și a doamnei Herma 
Kirchschlager, miercuri după- 
amiază a avut Ioc vernisajul 
expoziției „Dacii descoperiri 
arheologice din România".

Organizată sub înaltul patro
naj al celor doi șefi de stat, ex
poziția este 
pavilion al vienez.

Au tinut să 
ceastă manifestare, menită 
facă cunoscute in capitala aus
triacă valori ale culturii înflo
ritoare din timpuri străvechi pe 
teritoriul României de azi, nu
meroase personalități ale vieții 
politice austriece, oameni de 
știință, artă și cultură, un mare 
număr de vienezi.

★
în cursul serii de miercuri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui federal 
Rudolf Kirchschlager și a doam
nei Herma Kirchschlager, au 
vizitat cartiere ale capitalei 
austriece. Edilii Vienei au înfă
țișat înaltilor oaspeți date cu 
privire la dezvoltarea orașului, 
s-au referit la proiectele de a- 
menajare în perspectivă a di
feritelor zone ale acestui impor
tant centru urbanistic. Vizita 
s-a încheiat printr-un scurt po
pas la Turnul Dunării, izbutită 
realizare arhitecturală a Vienei, 
care a oferit prilejul unei pri
viri panoramice asupra orașului, 
asupra edificiilor sale.

a

Herma 
semnat in 
muzeului.

tovarășului

găzduită intr-un 
Noului Hofburg
fie prezenti la a- 

să
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Învinge
CAMPIONII

LA CAIAC-CANOE
Parada caiacelor și canoelor 
continuat ieri la Snagov, ziua 
doua a finalelor „Daciadei"

a
a ..
programind nu mai puțin de 67 
de curse, de-a lungul a opt ore 
și jumătate ! Am putea spune 
că de această dată mai greu a 
fost pentru cei care urmăresc 
de pe margine întrecerile, din 
turnul de la sosire, transformat 
într-o adevărată etuvă. Mai a- 
proape de... apă, competitorii 
s-au dovedit în bună dispoziție, 
o£erindu-ne dispute interesante 
în majoritatea 
dacă întrecerile 
avea loc abia 
miază.

Dimineața, în

curselor, chiar 
decisive vor 

astăzi după-a-
seriile probe-

(Continuare in pag. 2-3)

PE CLUJENI LA BASCHET PE DEȚINĂTORII
finale de baschet ale 
au Început ieri in 
a Clubului Sportiv 
Capitali. Spațioasă,

Turneele 
„Daciadei*  
noua sală 
Rapid din 
dotată cu întreaga aparatură ne
cesară. baza din șoseaua Ciu
lești se dovedește o gazdă pri
mitoare a întrecerilor sportive.

Iată amănunte de la întrece
rile primei zile.

FEMININ
BRAȘOV — TIMIȘ 47—43 

(16—23). Partida de debut a 
turneului final a opus selecțio
natele județelor Brașov și Ti
miș. Bănătencele au început 
bine meciul și au condus o 
bună parte din timp. încet, În
cet. însă. Brașovul s-a apropiat 
și în final, datorită jocului bun 
prestat de cele două excelente

(Continuare in pag. 2-3)

TITLULUI, LA VOLEI
Cele 16 finaliste ale competi

ției de volei s-au reunit ieri, 
la prînz, in sala Floreasca, un
de a avut loc festivitatea de 
deschidere. Formațiile femini
ne s-au deplasat apoi la sala 
Dinamo, iar cele masculine și-au 
început disputa în Floreasca.

Căldura înăbușitoare și-a pus, 
firește, amprenta, asupra ran
damentului 
tuși, și-au 
șansele de 
în turneele 
I—IV si. deci, pentru stabili
rea campioanei in cea de » 
doua ediție, pe țară, a „Dacia
dei".

echipelor, care, to- 
apărat cu ambiție 
calificare din serii 

pentru locurile

(Continuare In pag 2-3)

București ’81
rccordul Argentinei Mcnis, 1,02 m pind In îO... m!

FLORENȚA CRĂCIUNESCU: VREAU SĂ TREC CU NOTĂ MAXIMĂ
MARELE EXAMEN

„Pulsul" Universiadei se sim
te tot mai puternic în „venele" 
atletismului nostru de vîrf. De 
mult n-am mai fost martorii 
unui început de sezon atît de 
promițător, cu performanțe de 
autentică valoare mondială. 
Două se detașează în mod de
osebit și este îmbucurător că 
ele au venit tocmai în probele 
feminine, pe care calculele 
noastre le așează printre cele 
mai plauzibile șanse de afir
mare la Universiadă : săritura 
in lungime și aruncarea discu
lui. Ambele sînt probe de mare 
tradiție în atletismul nostru, 
ambele ne-au adus satisfacții

A STIMULAT
RECORDUL DE EFICACITATE (41 goluri!)

• „Meciul în trei**  pentru U.E.F.A. continuă • Sîmbătă, la București, 
supraviețuirii în „A**,  Progresul Vulcan-Politehnica lași

derby-ul

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

AL ANULUI!

F.C.M. Brașov
Steaua
Univ. Craiova
A.S.A. Tg. Mureț - Progresul Vulcan 
~ — F.C. Baia Mare

— Dinamo
— Chimia Rm. Vîlcea
- F.C. Olt
— F.C.M. Galați

— „U“ Cluj-Napoca
— Jiul Petroșani
— S.C. Bacău

3-1 (2-0)
2-1 (2-0)
6-2 (3-1)
2-0 (2-0)
6-1 (3-0)
3-3 (2-2)
1-0 (0-0)
7-0 (2-0)
3-0 (2-0)

Corvinul Hd. 
Poli Timișoara 
Politehnica lași 
F.C. Argeș 
Sportul stud.

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 13 iunie)
(1-3) 
(0-1) 
(0-3) 
(0-2) 
(3-1) 
(0-5) 
(1-3) 
(0-4) 
(0-0)

F.C. Baia Mare 
Corvinul Hd.
Progresul Vulcan 
Jiul Petroșani 
F.C. Argeș 
F.C.M. Galați 
Dinamo ___  ___
Chimia Rm. Vilcea — Univ. Craiova 
F.C. Olt — ,,U“ Cluj-Napoca

' — Steaua
— Politehnica Tim.
— Politehnica lași
— S.C. Bacău
— Sportul studențesc
— A.S.A Tg. Mureș
— F.C.M. Brașov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

UNIV. CRAIOVA 
Dinamo
F.G Argeș 
Steaua
S.C. Bacău 
F.C.M. Brașov 
Sportul stud. 
„Poli*  Timișoara 
Corvinul Huned. 
Chimia Rm. Vilcea 
A.S.A. Tg. Mureș 
„U“ Cluj-Napoca 
F. G Olt 
Jiul Petroșani 
Politehnica lași 
Progresul-Vulcan 
F.C. Baia Mare 
F.C.M. Galați

31 20 3 8 64-27 43
31 16 6 9 50-32 38
31 17 3 11 54-34 37
31 14 7 10 47-38 35
31 14 5 12 43-42 33
31 14 5 12 34-35 33
31 15 2 14 43-33 32
31 13 6 12 32-38 32
31 14 3 14 59-45 31
31 14 3 14 45-52 31
31 13 4 14 47-52 30
31 13 4 14 42-50 30
31 12 6 13 35-45 30
31 13 3 15 38-36 29
31 11 6 14 39-44 28
31 11 5 15 37-50 27
31 9 5 17 29-52 23
31 6 4 21 32-65 16

dintre cele mai 
mari de-a lungul 
timpului. Și ambe
le ne dau credința, 
acum, că firul suc
ceselor 
nodat. 
gument 
rit, la 
nișoara 
noul record ’ de 
6,91 m la lungime. 
Al doilea vine din 
partea Florenței 
Crăciunescu, care 
a aruncat, sîmbătă, 
la Bratislava, 68,98 
m, depășind cu 
1,02 m recordul 
național, vechi de 
5 ani, al Argenti
nei Menis. împre
ună cu antrenorul 
ei Dan Serafim, 
noua recordmană 
ne-a vizitat Ia redacție imediat du
pă întoarcerea de 
la Bratislava :

— Am vrea să 
aflăm, în primul 
rînd, scurta po

veste a acestui record.
— Simțeam ci mă aflu, 

potențial, in preajma celor 68 
de metri, chiar dacă la mijlo
cul săptămânii trecute arunca
sem, la Ostrava, mai puțin de 
64 de metri. Recordul a venit 
la a doua aruncare, după ce 
depășisem la prima. Iată, de
altfel, seria : depășit — 68,98 — 
depășit — 65,60 — 67,80 —
67,48.

— A fost, se poate spune, 
o aruncare perfectă 7

va fi rein- 
Primul ar- 
ni l-a ofe- 
23 mai, A- 
Cușmir, cu 

record Z

zzzz z/ "zz

Florența 
de... disc

ca

Citiți cronicile in pag. 2—3

Crăciunescu — la o aruncături 
de granița celor 70 m ? !...

Foto : Dragoș NEAGU
— Mi-am dat seama că dis

cul se duce departe, dincolo de 
linia de 65 de metri, dar n-am 
știut imediat cit e de lungă. 
Din tribună, Iosif Nagy și Ion 
Zamfirache au început să stri
ge că e record !

(Dan Serafim intervine ji ne 
spune că aruncarea-record nu 
a fost, in ceea ce privește teh-

Vlrdîmir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

A FOST DESEMNAT ARBITRUL PRINCIPAL
AL MECIULUI ROMANIA - ARGENTINA

DIN „CUPA DAVIS“
Comisia Cupei Davis din ca

drul Federației Internationale 
de tenia a desemnat echipa de 
oficiali pentru meciul România 
— Argentina, din sferturile de 
finală ale competiției. La me-

ciul care va avea loc la Timi
șoara în zilele de 10—12 iu
lie arbitru principal 
va fi Carlo Martini 
însoțit de doi arbitri de scaun 
de asemenea italieni.

neutru 
(Italia),



|Dx1CIxÎm] FINALELE COMPETIȚIEI 
NAȚIONALE „DACIADA"

ÂSTĂII VOM CUNOAȘTE CAMPIONII LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

lor de 500 m nu s-au înregis
trat surprize. Nici după-amia
ză. în semifinalele de la 1000 
m nu s-au întîmplat... acciden
te, favoriții asigurîndu-și locu
rile în finale, dintre care cea 
mai așteptată pare a fi cea de 
canoe simplu, unde neobositul 
Ivan Patzaichin — la primul 
concurs în barca de simplu 
după aproape un an — va avea 
de suportat asaltul tinerilor 
Dobre Nenciu și Mihail Timof- 
te. La caiac prima șansă o are 
Ion Geantă, iar la simplu fete 
Agafia Buhaev ne-a lăsat cea 
mai bună impresie în serii și 
semifinale. Dar. așa cum spu
neam. titlurile vor fi decernate 
abia astăzi după-amiază. (cele 
13 finale vor avea loc de la ora 
16, cu start din 10 în 10 minu
te).

Primii trei clasați în semifi
nale la 1 000 m : C 1 : Dobre 
Nenciu (Steaua) 4:11,6, Gh. Lun- 
gu (Danubiu Tulcea) 4:13,2. C. 
Duma (Marina Mangalia) 4:32,0 ;
I. Patzaichin (Dinamo) 4:20,9, P. 
Zgurschi (D) 4:21,6, M. Chir iță
(SMABED Baia Mare) 4:23,0 : 
M. Timofte (S) 4:23,4, N. Toma
(Delta Tulcea) 4:26,7, N. Șerban 
(S) 4:29,7 ; C 2 : Steaua (Cobza-

IIȘIMI 1AIJ ÎNVINS PE
(Urmare din pag 1)

baschetbaliste care sînt Magda
lena Pall si Camelia Solovăstru, 
echipa județului Brașov a cîș
tigat pe merit. Au marcat: Pali 
24 Solovăstru 8, Parcanski 9, 
Cicio 6, pentru învingătoare, 
respectiv Armion 7. Gross 8. 
Hoszu 4. Bodea 6, Czmor 2. 
Catrina 16. Au condus foarte 
bine A. Atanasescu și C. Pa- 
raschivescu.

BUCUREȘTI — BIIIOR 90—68 
(50—36). In echipa municipiu
lui București au evoluat majo
ritatea jucătoarelor din lotul 
pentru Universiadă. Ele au ju
cat bine si au realizat o victo
rie scontată în fata reprezenta
tivei județului Bihor, din rîn- 
dul căreia a lipsit Magdalena 
Szekeli — accidentată. Au în
scris : Bădinici 20, Zidaru 16, 
Biră 3, Filip 25. Silin-Becea 7. 
Fotescu 17, Grecu 2, respectiv 
Ciban 30, Tabără 16, Niculescu 
8. Szabo 4. Grigoraș 6, Constan- 
tinescu 4. Fără greșeală arbi
trajul cuplului E. Nicolescu—N. 
Constantincscu.

CLUJ — MUREȘ 73—52 
(28—30).

MASCULIN
IAȘI — CLUJ 76—75 (39—45). 

Pasionant din prima pină în 
ultima secundă de joc a fost 
meciul dintre aceste selecțio
nate reprezentînd două județe 
în care baschetul are o veche 
tradiție. Clujenii au dominat 
în repriza I dar, în următoarea, 
cu Moisescu, Mihăilescu și

BIHORUL INVJNCE PE DEȚINĂTORII TITEUEUI, LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

Programul întrecerii masculi
ne a fost deschis de reprezen
tativele județelor Dolj și Ga
lați. Conform previziunilor, dol- 
jenii au cîștigat fără proble
me : 3—0 (12, 9, 7), lipsa din 
echipa gălățeană a jucătorilor 
selecționați în lotul universi
tar al țării făcîndu-se resimți
tă. Mult mai disputat și mai 
atractiv a fost meciul următor, 
în care reprezentativa Bihoru
lui — județ care, la sfîrșitul 
lunii trecute, a reușit să urce, 
prin C.S.U. Oradea, în prima 
Divizie — a furnizat o plăcută 
surpriză, învingînd reprezenta
tiva Maramureșului, cîștigătoa- 
rea ediției precedente a „Da- 
ciadei". Elevii lui Al. Manț au 
obținut victoria cu 3—2 (10, —8 
8, —3, 15). Cel mai spectaculos 
set a fost cel decisiv, caracte
rizat prin interesante schimbări 
de scor : 5—3, 5—7, 6—10, 12—10, 
12—14. 17—15.

In celelalte două întîlniri. 
Brașov — Tulcea 3—0 (7. 11, 
6) și București — Timiș 3—0 
(6. 10, 6). Arbitrajele au fost 
asigurate de : M. Stamate, Al. 
Dragomir, V. Ranghel, M. Ni- 
colau, I. Niculescu. A. Dinicu 
și V. Pavel.

Aurelian BREBEANU
Meciul inaugural al finalei 

feminine a opus selecționatele 
județelor Constanța și Bihor. 
Mult mai experimentate, cons- 
tăntencele au cîștigat lejer, cu 
3—0 (3. 5, 12). Numai setul al

xenco — Corneencoj 3:56,0, C.S.Ș. 
Tu]cea (Scuntu — Cordon) 3:58,6, 
Danubiu (Vasile — Haralambie) 
4:03,5 ; Dinamo (Gheba — Iva
nov) 3:53,2, Steaua (Avram — 
Zdrîncu) 3:55,2, C.S. Brăila (Ko- 
coveț * *— Marin) 4:06,3 ; Dinamo 
(Feodorov — Stolcu) 3:49,8, Stea
ua (Cozlov — Duimitrașcu) 3:54,1, 
Dlnaimo (Roch — Petrov) 4:06,6; 
K 1 : I. Geantă (D) 3:54,5, T.

17 34 16
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

1.130.554 lei, din care 272.565 lei,
report categoria L
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 3 IUNIE 1981

Categoria 1 I 1 variantă 100% 
autoturism „Dacia 1300“ și 1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
2 variante 100% a 20.269 lei și 4 
variante 25% a 5.067 lei ; cat. 3 :
33.25 a 1.829 lei ; cat. 4 : 148,25 a 
410 lei ; cat. 5 : 252,75 a 241 lei ; 
cai. 6 : 9.115 a 40 lei ; cat. 7 :
266.25 a 200 lei ; cat. 8 : 4.308,50 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 272.565 
lei.

Luipou (D) 3:58,6, D. Negea (Vo
ința Tg, Mureș) 3:59,5 ; Fl. Ma
rinescu (S) 3:57,4, N. Stoica (S) 
4:02,6, A. Smîdu (S) 4:04,4 ; C.
Livadariu (D) 3:58,8, N. Fedosei
(Danubiu) 3:59,0, C. cîmpeanu 
(Marina Mangalia) 4:08,1 ; K 2: 
Dinamo (Giura — Ticu) 3:37,6, 
Dinamo (Nicolae — Alexe) 3:38,2, 
Danubiu (Nacar — Melineov) 
3:42,7 ; Steaua (E- Bîrlădeanu — 
Lețcaie) 3:30,0, Steaua (Comat 
— Axente) 3:31,9, Delta Tulcea 
(Boghivj — Gingirov) 3:44,3 ; 
Dinamo (Csonti — Covacs) 3:39,2, 
Steaua (Constantinov — Sldor) 
3:42,0, Poilitelmlca Timișoara 
(Pascale — lagăr) 3:44,7 ; K 1 F: 
Tecla Borcănea (Farul) 2:08,5, 
Niculina Dobre (D) 2:12,1, Vale-, 
ria Boboc (C.S.Ș. Triumf) 2:13,1; 
Agafia Buhaev (S) 2:02,5, Ana
Perecsenyl (S) 2:08.5. Magdalena
Keller (Voința Arad) 2:08,7 ; Ma
ria Ștefan (D) 2:08,7, Tecla Dră- 
gan (D) 2:10,1, Petrica Popa (Si

CLUJENI LA BASCHET
Boișteanu jucători de bază, bi
ne completați cu mai tinerii 
Bahrin. Marin și Chirilă, au 
egalat în min. 24. In continu
are. avantajul a alternat iar 
rezultatul a fost decis prin 
două aruncări libere fructifi
cate de Chirilă. Au marcat : 
Boișteanu 33, Mihăilescu 11, 
Moisescu 10, Măgurean 8, Matei 
6, Bahrin 4, Chirilă 4 pentru 
învingători, respectiv. Nicoară 
17. Barna 16, Herbert 15. Ge- 
lert 10, Mara 3, Mathe 2. Gro- 
paru 2. Au arbitrat : C. Negu- 
leseu și I. Olaru.

BUCUREȘTI — SIBIU 124—56 
(64—36). Selecționata bucureș- 
teană, alcătuită în exclusivita
te din componenți ai lotului 
care se pregătește pentru Uni
versiadă. a abordat cu seriozi
tate și ambiție această partidă 
susținută în compania unor par
teneri evident mai modești ca 
valoare, dar care, totuși, au iz
butit în unele perioade să țină 
pasul cu internaționalii. Au mar
cat : Cernat 21. Ermurachc 16, 
Căpușan 14, Ionescu 14, Flu- 
turaș 12. V. Ion 12. Pogonaru 
10, Carpen 7. Opșitaru 9, Du
mitru 5 și Antochi 4 pentru 
învingători, respectiv. Palhegy 
14, Tonca 12, Takas 10. Igna 8, 
Georgescu 6, Cosma 4, Mladin 2.

Au arbitrat : M. Aldea și I. 
Breza.

CONSTANȚA — TIMIȘ 97— 
71 (49—36).

D. STĂNCULESCU 
P. IOVAN

3-lea a fost mai echilibrat și 
asta pentru că elevele antreno
rului Dorin Jitaru au „redus 
motoarele". Bihorencele au în
cercat să facă față valoroaselor 
lor adversare, dar posibilitățile 
lor tehnico-tactice. modeste, nu 
le-au permis mai mult.

Cel mai echilibrat joc al zi
lei a fost cel dintre selecțio
natele județelor Bacău și Iași. 
Mai mobile, cu preocupări spo
rite pentru blocaje și preluări, 
băcăuancele s-au impus cîști- 
gînd cu 3—1 (—10. 6. 12, 8). 
Remarcate : Niculina Cueiu-
reanu, Monica Moise și Mioara 
Bistriceanu — de la învingătoa
re. Gabriela Coman si Car
men Cuiejdeanu — de la ie- 
șence.

In cel de-al treilea meci, re
prezentativa Bucureștiului a în
vins detașat pe aceea a jude
țului Cluj cu 3—0 (6, 9. 1), fă- 
cînd, în fapt, un meci de... an
trenament cu spectatori. In ul
timul joc, Galați — Dolj 1—3 
(10, —9. —13. —10). Au arbitrat: 
I. Covaci, N. Ionescu, R. Far- 
muș, V. Dumitru, N. Găleșeanu, 
V. Vrăjescu, D. Rădulcscu și D. 
Dobrescu.

Mihail VESA
Azi. 11 iunie, se vor disputa 

partidele : masculin (sala Flo- 
reasca), Tulcea — Maramureș, 
Brașov — Bihor, București — 
Galați și Dolj — Timiș, iar la 
feminin (sala Dinamo). Bacău
— Cluj, Galați — Bihor, Iași
— București și Dolj — Cons
tanța. Meciurile încep la ora 
14,00.

la linele turneului de Daraj, la handbal

l). CRAIOVA, CONSTR. C. S. U. ORADEA (m), |
TEXTILA BUHUȘI Șl CONFECȚIA BUCUREȘTI |

AU PROMOVAT IN DIVIZIA „A" |
Ieri la amiază a luat sfîrșiț 

in sala Floreasca din Capitală 
turneul de baraj pentru Divizia 
„A" la handbal. Clasîndu-se pe 
primele două locuri, formațiile 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
și CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA, la băieți, TEXTILA 
BUHUȘI și CONFECȚIA BUCU
REȘTI. la fete, au căpătat 
dreptul de a evolua în prima 
divizie, in campionatul 1981/1982. 
Din păcate echipa C.F.R. Cra
iova, alcătuită în majoritate 
din junioare, una dintre cele 
mai viguroase formații ale a- 
cestui turneu și cu mari pers
pective de evoluție valorică, 
n-a putut promova, deși s-a 
aflat la egalitate de puncte cu 
primele clasate, învingînd-o 
chiar pe câștigătoarea turneu
lui, Textila Buhuși...

Cîteva amănunte de la ultima 
reuniune : .

CONSTRUCTORUL C.S.U. O- 
RADEA — NITRAMONIA FĂ
GĂRAȘ 16—13 (8—8). Evident 
mai buni, cu o mai mare gamă 
de mijloace în atac, orădenii 
pregătiți de antrenorul Gh. Io
nescu au cîștigat pe merit. Tî- 
nărul și talentatul Tudor Roșea 
(Nitramonia) s-a remarcat, din 
păcate, prin joc brutal și ati
tudine nesportivă. Au marcat : 
Tărniccru 7, Tudor 4, Vranău 
2, Zamfirescu 1, Timaru 1 și 
Mureșan 1, respectiv. Roșea 4, 
Ciobanu 3. Basfalianu 3, Bucur 
2, Truetsch 1.

s au disputat și ultimele partide restante la rugftij

BĂIMĂRENII - LOCUL 3, RAPID - iN DIVIZIA „B“
Ieri s-au consumat în Capitală 

ultimele secvențe ale campiona
tului de rugby. Dimineața, în 
Giulești, s-au întîlnit — într-o 
partidă cu miză mare pentru 
ambele echipe — Rapid și Știința 
CEMIN Baia Mare. Cu un lot de 
o valoare indiscutabil superioară, 
băimărenii au cîștigat cu 9—4 
(6—0), rezultat care-i situează pe 
locul trei în clasamentul final, 
performanță remarcabilă, pentru 
care ,,15-le“ pregătit de Mitică 
Antonescu merită toate laudele. 
Feroviarii, în- schimb, părăsesc 
prima divizie.

Jocul a fost destul de disputat, 
însă fără prea multe virtuți teh
nice. Cantea a punctat, în două 
rînduri, »din drop (minutele 23 
și 31). După pauză, oaspeții s-au 
arătat mai relaxați, permițînd 
bucureștenilor o anume revenire 
și Luca a reușit un eseu specta
culos (min. 47). Dar, impulsionați 
de veteranul Tătucii, băimărenii 
au revenit înspre final, ștefiuc

UN EPILOG NEDORIT 
LA UN MECI FRUMOS
Duminică, la Constanța, Fa

rul și Steaua au onorat der- 
byul : un meci jucat Ia cea 
mai înaltă tensiune și, în ace
eași vreme, una dintre bu
nele partide ale campionatului, 
în destule momente ea avînd 
valențe tehnice și spectaculare 
deosebite. Am făcut la timpul 
potrivit și evidențierile, dar sc 
cuvine să subliniem și acum 
că cei doi frați Florea (fun
dașul Farului, Gheorghe, și 
aripa de linia a treia de la 
bucureșteni, Costică) pot fi 
socotiți, alături de Murariu, 
printre cei mai buni jucători 
de pe teren. Îndeosebi primul: 
curajos — un... J.P.R. Wil
liams în devenire —, se inter
calează prompt și eficace în 
linia de treisferturi, plachează 
necruțător. Bine a jucat și 
Bucos, însă numai faza de 
atac, Alexandru depășindu-1 
nu doar o dată.

Și totuși, am plecat din 
Constanța cu un gust amar ! 
După ultimul fluier al arbi
trului C. Udrea — ale cărui 
decizii nu au influențat în 
vreun fel soarta partidei —, 
un grup de spectatori s-a 
năpustit asupra acestuia, cău- 
tîndu-1 în același timp pe Al. 
Achim, jucătorul de la Steaua, 
care a oficiat ca judecător de 
margine (ce-i drept, la un 
med de asemenea importanță

★

5 ANI, 5 VICTORII. Iată frumosul „generic*  sub care a fost 
marcată împlinirea a 5 ani de la înființarea Clubului sportiv 
școlar Locomotiva București, a cărui echipă de rugby deține — 
încă din anul de debut la campionatul republican de juniori — 
supremația în lumea juvenilă a sportului cu balonul oval. Cu 
acest prilej a fost organizată o competiție internațională dotată 
cu „Cupa Feroviarul*.  Rezultate — în prima zi : C.S.Ș. Loco
motiva — Lokombiive Leipzig (campioană de seniori a R.D.G.) 
18—12, Sel. foștilor juniori Locomotiva — Sel. junTori 27—3 ; 
meci pentru locurile 3—4 ; Sel. juniori — Lokomotive Leipzig 
42—0 ; finala Sel. foștilor juniori Locomotiva — C.S.Ș. Loco
motiva 44—14.

UNIVERSITATEA CRAIOVA . 
— C.S.M. BORZEȘTI 28—23 I 
(11—8). Au înscris : Cornea 6, ■ 
Dumitru 5, Barcan 4, Nițu 4, . 
Stuparu 3, Agapie 2, Gheorghe I 
2, Balint 1 și Dobeanu 1, res- I 
pectiv Mozsi 7, Bucioacă 5, 
Berbecaru 3, Lămășanu 3, Cio- I 
cîrlan 3, Ciomponieru 1 și Oan- I 
cca 1. Clasament final : ■
1. Univ. Craiova
2. Constr. CSU Ord.
3. Nitramonia Făg.
4. C.S.M. Berzești

3 2 1 0 71-61 5
3210 45-41 5
3102 58-60 2
3003 52-64 0

CONFECȚIA — C.F.R. CRA
IOVA 18—14 (8—7). Marca
toare : Grigoraș 5, Pițigoi 4 
(excelentă în finalul partidei), 
Nuțu 3, Vasile 3, Constantines- 
cu 2. Mălureanu 1, respectiv 
Pleșoianu 10, Buzdugeanu 3 și 
Bălăci 1.

TEXTILA BUHUȘI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
24—19 (14—10). Realizatoare : 
Ciobotaru 10, Fodor 5, Racliș
4, Buftea 3, Leonte 1 și Apos
tol 1, respectiv Torjoc 6, Rădoi
5, Mezei 4, Melinte 2, Palici 1 
și Dicu 1.’ Au arbitrat bine C. 
Căpățînă și Gh. Mihalașcu 
(Buzău). Iată clasamentul fi
nal :

I 
I 
I
I 
I 
I
I
I

1. Textila Buhuși
2. Confecția Buc.
3. C.F.R. Craiova
4. Constr. Timiș.

3201 63-57 4
3201 61-53 4
3201 55-54 4
3003 55-70 0

I 
I
I
I

mareînd din drop. A arbitrat bine I 
R. Chiriac (g.r.).

• După-amiază, în Parcul co
pilului : R.C. Sportul studențesc | 
— Știința Petroșani 8—3 (0—3). I
A fost un meci spectaculos, în I 
care oaspeții au punctat în prima 
repriză prin D. Luca (drop). După I 
pauză, bucureștenii au ieșit mai I 
curajos la joc, A. Bariton și Co- ■ 
jocaru realizînd cite un frumos 
eseu. Arbitru : P. Soare.

CLASAMENT FINAL

1. STEAUA 26 24 0 2 1102-183 74 |
2. Dinamo 26 24 0 2 680-130 74 1
3. Șt. Baia M. 26 19 1 6 307-149 65 ■
4. Farul 26 10 0 7 610-264 64
5. Gr. Roșie 26 13 3 10 354-273 55 |
6. Șt. Petrș. 26 10 4 12 209-334 50 I
7. Rul. Bîrlad 26 11 1 14 243-381 49 1
8. Sp. stud. 26 10 3 13 237-340 49
9. „U‘‘ Timiș. 26 9 1 16 207-444 45 110. CSM Sibiu 26 8 3 15 185-281 45 I

11. Polit. Iași 26 8 2 16 1G4-359 44 ■
12. PTT. Arad 26 7 3 16 172-495 43
13. Rapid 26 6 4 16 238-472 42 I
14. Constr. C-ța 26 1 1 24 109-712 29 J

ar fi fost nimerită delegarea 
unei brigăzi complete, mai 
ales că în tribune s-au aflai 
arbitri oonstănțeni calificați, 
O. ionescu sau FI. Zamfirescu 
putînd foarte bine să apară 
la tușă alături de V. Chiron- 
dojan). Au fost scene peni
bile, s-a aruncat cu pietre, 
sticle, legume și numai inter
venția unor conducători, a an
trenorului M. Naca, a antre
norului Tr. Doiciu și a exin- 
temaționalilor Gh. Celea și 
I. Băcioiu a făcut ca integri
tatea arbitrului, a oaspeților, 
să fie salvată. Am văzut în 
învălmășeală, în apărarea oas
peților, și cîteva — prea pu
ține — tricouri ale Farului 
(am aflat însă ulterior — cu 
surprindere — că Bucos ar fi 
incitat spectatorii !). Cum ase
menea scene reprobabile s-au 
mai petrecut în toamnă la un 
alt derby (Steaua — Dinamo), 
credem că se impune inter
venția hotărîtă a federației, 
dar mai cu seamă A CLUBU
RILOR, chemate să-și educe 
suporterii, să asigure desfășu
rarea în bune condiții a par
tidelor. Fair-play în teren, dar 
- nu în ultimul rînd și în 
tribune, iată un adevărat cu- 
vînt de ordine.

Geo RAEȚCHI

★ ★

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

CRAIOVEKII VOR SĂ
Caniculară în majoritatea orașelor ga: 

dă ale jocurilor, această etapă ne-a m< 
răcorit cu o ploaie de goluri la Piteș 
(bravo, Argeșul I — bravo, Halagian ! 
la Hunedoara (bravo, Corvinul I — brav< 
Lucescu !) și la Craiova (bravo, Univer 
sitatea 1 — bravo, Oblemenco 1). Este 
fără îndoială, spectaculoasă această FU 
RIE care trădează nu numai o stare d< 
spirit, „încinsă" și ea, ci și resurse o 
fensive îmbucurătoare intr-un final d 
întrecere-maraton, cum este campionatul 
Cu gîndul „agătat" de pe acum, zi ș 
noapte, vrind-nevrînd, la partida de 1. 
23 septembrie, data „examenului de ad 
mitere" al fotbalului românesc la E 
Mundialul spaniol, ni se pare îmbucură 
toare mai ales ambiția craiovenilor - 
majoritatea internaționali — de a termi 
na acest campionat în forță, irezistibili,

NEDELCU („hat-trick"), I
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon).

Disputat la „oră mică*,  pe căl
dură sufocantă, meciul a avut 
ritm fluctuant, sfîrșind pină la 
urmă într-o acalmie generală. 
Nici o echipă nu a adoptat vreo 
tactică specială, s-au refuzat și 
rigorile fotbalului modern (mar
caj, presing), așa că jocul a avut 
un caracter deschis, uneori a- 
great de spectatori. S-a atacat 
cu seninătate, dinspre un careu 
spre celălalt, din momentul po
sesiei balonului ; apărările slabe 
au permis, Ja rîndu-le, finalizări 
frecvente, explicîndu-se astfel în
cărcătura cifrică din caseta teh
nică ; portarii, slabi și ei, au 
scăpat goluri parabile. explicîn- 
du-se astfel scorul bogat, peste 
prestația medic s-au ridicat Ne- 
delcu, vivace, derutant, cu\poftă

20-0 „ÎN

de șut, D 
văzător, 
tant, Augi 
dar care 
ale gazde 
careu. Cu 
numai o

Discutab 
min. 12. ț 
CU a des 
nat, a căz 
pe minge 
din car a 
depistat d 
pins („un 
bitrul. „Ci 
atac*  susți 
gol, NED1 
15). reluîn 
Speriatu. 
continuă : 
îl „bate*  i

O victorie ușoară, fără proble
me. în care studenții n-au mai 
reeditat tempoul ridicat al altor 
jocuri, ei fiind mai curînd pre
ocupați de înregistrarea celui 
de-al 20-lea gol consecutiv „în 
Regie*,  fără să fi primit vre
unul. Gălățenii au încercat cite 
ceva, neîmpăcîndu-se cu rolul de 
spar ring-partner. Din păcate pen
tru ei, foițele echipei sînt în scă
dere.

A fost un meci în care studen
ții au dominat copios, cu nenu
mărate mingi pornind lejer de 
pe linia de fund — cu Iorgulescu 
integrat deseori în atac, cu Chi- 
haia în rol de distribuitor dega
jat, cu un Mircea Marian într-o 
vervă care face din el o extremă

REG
și un fun 
a fost, de 
care a apă 
ra<tor — i 
Sandu în j 
pat strict

Golurile, 
rul ocazii] 
— primele 
tribuție a 
prezentul ? 
CU păcălin 
cu ușoare 
badminton 
treilea gol 
RESCU (m 
puternic su 
trată puteri 
gore, mai

„LOBURILE LUI VĂ
HUNEDOARA, 10 (prin telefon)
O primă repriză destul de inte

resantă, în ciuda netului avantaj 
luat de gazde. Corvinul a atacat 
în trombă, fundașii laterali avan- 
sînd mereu pină în preajma ca
reului advers. Schimbările de joc 
de pe o parte pe alta au descum
pănit apărarea adversă, asemenea 
manevre ducînd la marcarea go
lurilor, astfel : în min. 18. Windt 
este depășit de o minge înaltă și 
KLEIN reia cu capul în plasă ; 
1—0. In min. 33, Gabor centrează 
peste întreaga defensivă băimă- 
reană. VAETUȘ rămîne doar cu 
Windt în față, pe care îl „în
vinge cu o minge lobată: 2—0. 
Cinci minute mai tîrziu, PETCU 
îl va sancționa pe goalkeeper-ul 
oaspeților, reluind în plasă min

gea greșit t 
F.C. Baia IV 
de cîteva < 
versorului c 
s-au arătat 
decisa apăr 
minute duț 
VAETUȘ c 
„specialitate 
Gazdele coi 
Feher intrc< 
se arată ce 
renii devin 
tac. în min 
balon de pe 
minute mai 
cală este : 
la capătul u 
ller și Sepi 
Corvinul for 
încă două o

FUGA DE „MATP
TG. MUREȘ, 10 (prin telefon).

Meci de marc tensiune, acest 
derby al subsolutLui ! Atmosferă 
încinsă, la propriu și la figu
rat, amplificată și de startul 
oaspeților, printr-un atac lung 
de trei minute, ca la handbal. 
Numai că imediat a început și 
ploaia, parcă pentru a mai li
niști jocu>l, decisiv pentru gazde, 
conștiente că un punct pierdut 
acasă le-ar fi. trimis, în stagiu
nea viitoare, să evolueze în Di

vizia „B*  îr 
reșenii fo-rțe 
tului greu < 
tează puteri 
careului, în 
dru „șterge1 
primul gol 1 
nu încearcă, 
se laterale, t 
dă în propr 
fără succes, 
lui Szabo ( 
(min. 31), la

ADMINISTRAȚIA DE STAT TOTO PD0N0SP01
NUMERELE EXTRASE LA TRA-
GEREA PRONOEXPRES DIN 10

IUNIE 1981
EXTRAGEREA I : 28 21 32 41

3 13
EXTRAGEREA A H-a î 20 44 10

Autoturism:, 
la categoria 1 
BANICIOIU 1

?ROh
Cunoscutul 

tin. care este 
admirator de 
următoarele i 
concursul Pre 
șitul acestei s

I. Șoimii S1
n. Rapid 2

IU. C.I.L Sig
IV. Min. Ani 
V. Atalanta

VI. Catania - 
VII. Foggia - 

VIII. Lazio — 
IX. Lecce —
X. Pisa — L 

XI. Rimini — 
XII. Sampdori 

XIII. Verona -



Divizia ,, A" - etapa a 31-a

CAMPIONATUL
vărat marș triumfal. Să în- 
ri în două meciuri unor e- 
în general, cum sint Brașo-

1, iată un semn bun, de am- 
onalitate. Campionii de azi, 
... mîine, vor să termine a- 
i pea mai înaltă cotă, neui- 
I, finalul ratat de anul tre- 
re în ultimul meci de cam- 
•opriul teren, ca și elimina- 
inale, din Cupă). Firește, noi 
să DEA TOTUL și la 23 sep- 
I ALES la 23 septembrie (!), 
ită, orice s-ar întîmpla acum, 
orii fotbalului românesc — 
cu echipa Ungariei zburăm 

i grijile și cu speranțele...
meciul de la Timișoara, cu 
senzațional la golul trei, cu 

! buni, Augustin și Dumitru)

ÎN MARȘ TRIUMFAL...
— in fața unui portar... speriat rău de 
tot, este adevărat —, spectacolul fotbalis
tic televizat avînd o singură pată cenu
șie, penaltyul discutabil dictat de clujea
nul Salomir. Au trecut pe lingă victorie 
și gazdele, și oaspeții și, urmărindu-le 
evoluția, întrezăream viitoarea lor, foar
te probabilă, carieră internațională la 
toamnă, în cupele europene, pentru care 
trebuie să se mobilizeze serios încă de 
pe acum și să se întărească.

în fine, ascultînd meciul transmis din 
Copou. ne gîndeam la așteptatul joc al 
retrogradării Progresul Vulcan — Poli
tehnica Iași. Ieșenii au două șanse, „X,2“, 
Progresul doar una, „1". Ce va fi sîmbă- 
tă, se anunță a fi de domeniul lui Hit
chcock. Numai inimă de suporter să nu

Marius POPESCU

DIN NOU
CRAIOVA, 10 (prin telefon).

întâlnind un adversar care a 
aliniat un „11“ fără 6 titulari, 
craiovenii s-au impus și mai 
ușor decît se așteptau, desprin- 
zîndu-se în merituoși cîștigători. 
Ei au început partida cu atacuri 
în trombă și după numai șase 
minute au reușit să deschidă 
scorul : Cămătaru a fost faultat 
la marginea exterioară a careu
lui, Bălăci și-a potrivit mingea 
pentru a executa lovitura acor
dată, însă ȘTEFANESCU i-a 
luat-o înainte șutând imparabil 
cu stînguL După o bară a lui 
Cîrțu (min. 10) și o mare ratare 
a lui Cămătaru (min. 15) ur
mează al doilea gol. cel mai 
frumos al meciului : Ștefănescu 
face o cursă spectaculoasă pe 
partea stângă, centrează ca la 
carte și CĂMATARU reia, cu 
capul, printr-un splendid plon
jon (min. 16). Perioada de joc 
excelentă a gazdelor continuă și, 
în min. 22, CRIȘAN majorează 
scorul după un inspirat avantaj 
lăsat de arbitru. Eliberîndu-se

0 EVOLUȚIE LA ÎNĂLȚIME
UNIVERSITATEA CRAIOVA - S.C. BACĂU 6-2 (3-1)

Stadion Central ; teren bun ; timp călduros ; spectatori - aproximativ 
30 000. Au marcat: ȘTEFANESCU (min. 6), CAMÂTARU (min. 16, 59 și 73), 
CRIȘAN (min. 22), DONOSE (min. 49), respectiv MOLDOVAN (min. 27) și 
BOTEZ (min. 54). Șuturi la poartă : 21-9 (pe poartă : 15-4). Cornere : 10-0.

UNIVERSITATEA: Boldici 7 — Purima 7 (min. 66 Negrilă 7), Tliihoi 7, Ște
fănescu 9, Ungureanu 7 — Țicleanu 8, Bălăci 8, Donose 8 - Crișan 8, Că
mătaru 9, Cîrțu 7 (min. 66 Irimescu 7).

S.C. BACAU : Mangeac 4 (min. 25 Popa 5) — Andrieș 6, Cărpuci 6, Arte- 
ni 5, Elisei 5 — Moldovan 5, Botez 6, I. Solomon 5 (min. 74 Viscreanu 6) — 
lancu 6, Antohi 5, Chitaru 6-J-.

A arbitrat : C. Ghiță 9 j la linie : 'M Dobrin (ambii din Brașov) și S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 4-1 (3-0).

treptat din strâns oare, băcăuani i 
reușesc să echilibreze oarecum 
disputa și, în min. 27, MOLDO
VAN reduce din diferența de 
goluri.

Scăzînd puțin din ritm în ul
tima parte a primei reprize, jo
cul reîncepe și continuă după 
pauză parcă și mai antrenant,, 
mai plăcut de urmărit. DONOSE 
mai înscrie un gol (min. 49) la 
capătul unei acțiuni personale, 
dar replica oaspeților (care nu

s-a limitat la o defensivă dis
perată) nu sa lasă așteptată și 
BOTEZ sancționează prompt 
(min. 54) un moment de super
ficialitate a apărării craiovene. 
Festivalul ofensiv al gazdelor va 
fi reluat însă, CĂMĂTARU adu
când scorul la 6—2 prin încă 
d-ouă goluri marcate în min. 59 
(după ce i-a „furat" © minge 
portarului Popa) și min. 73 (fructi 
ficarea centrării lui Bălăci)

Constantin FIRĂNESCU
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POLITEHNICA TIMIȘOARA - DINAMO 3-3 (2-2)

Stadion 1 Mai : teren bun ; timp canicular ; spectatori — aproximativ 14 000. 
Au marcat : D. GEORGESCU (min. 12 din 11 m). NEDELCU (min. 19. 30 și 
60), AUGUSTIN (min. 24 și 68). Șuturi la poarta : 20-12 (pe poartă : 8-6). 
Cornere : 8-3.

POLITEHNICA : Moise 5 — Șunda 6, Vișan 6, Șerbânoiu 5, Murar 5 — Ma
nea 6, Vlâtânescu 7, Dumitru 8 — Anghel 8 (min. 76 Cotea), Nedelcu 9, Pa
lea 6 (min. 70 Dembrovschi 5).

DINAMO : Speriatu 5 (min. 60 Eftimescu 6) — I. Marin 6, Dinu 6, Bum- 
bescu 6, Stredie 5 — Augustin 8, Mulțescu 6, Dragnea 6 — Țălnar 5 (min. 82 
D. Zamfir),D. Georgescu 6, Custov 7.

A arbitrat : M. Salomir (Cluj-Napoca) 6 ; la linie : M. Moraru și Fl. Po
pescu (ambii din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 0—3 (0—2).

de cap de la 16 m. NEDELCU. 
pe urmele „hat-trick“-ului în min. 
30 și 60 va relua cu efect în col
țul lung pentru ca AUGUSTIN 
să pecetluiască rezultatul (min-. 
68) cu un voleu pe traiectoria 
căruia s-a interpus Șerbănoiu.

schimbînd direcția mingii. In min. 
73 Nedelcu. bine deschis de Du
mitru, a ratat un gol infinit mai 
ușor decît cele realizate.

Ion CUPEN

SPORTUL STUDENȚESC - F.C.M. GALAȚI 3-0 (2-0)
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Stadion Politehnica ; teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori - apro
ximativ 4 000. Au marcat : O. IONESCU (min. 33 și 45), BUCURESCU (min. 
66). Șuturi la poartă : 19-6 (pe poartă : 7—2). Comere : 17—7.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 - M. Marian 8, lorgulescu 7, Cazan 7, 
Munteanu II 7 — Chihaia 8, O. lonescu 7, Munteanu I 7 (min. 50 Șerbăoicâ 
6) — FI. Grigore 7, M. Sandu 5, Bucurescu 7.

F.C.M. GALAȚI : lordâchescu 4 (min. 46 Oană) 8 - Popescu 6, Anghelinei 
6, Stoica 6, Orac 7 — Balaban 6, Corn șa 6, Zlate 6-}- - Majaru 6, Căpățînă 
5 (min. 46 Cr. Rusu 6), Ancuța 6.

A arbitrat : V. Ciocîlteu (Craiova) 9 ; la linie : A. Forwirth șî I. Bungâu 
(ambii din Timișoara).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 0-1 (0-0).

PITEȘTI, 10 (prin telefon).
Con firm în du-și forma excelentă 

din acest final de sezon, arge
șenii au realizat azi un joc de 
calitate întreeîndu-și adversarul 
sub toate aspectele. Piteștenij au 
prezentat o formație deosebit de 
activă, cu o mare poftă de joc, 
ou un spirit ofensiv debordant, 
realizând faze de real spectacol 
fotbalistic. Lăudîndu-i pe toți 
piteștenii pentru evoluția lor de 
azi, nu putem să nu subliniem 
în mod deosebit jocul mijlocași
lor Bărbulescu și Kajllo care au 
fost într-o zi de excepție, impu- 
nîndu-se atît printr-un imens 
travaliu, cît și prin felul cum 
și-au condus coechipierii, cum 
au creat faze de gol parteneri
lor lor din atac și chiar prjn 
finalizare. Iată cum s-au mar
cat cele 7 goluri. In min. 17, 
Bărbulescu execută puternic o 
lovitură liberă, Anghel respinge 
cu piciorul și M. ZAMFIR reia 
în plasă. în min. 35, RADU II 
este faultat în careu și tot el 
transformă penaltyul. De notat 
că în această repriză oaspeții au 
șutat o singură dată la poartă.

După pauză, inițiativa aparține 
în mod net piteștenilor. în min.

KALLO ÎN ZI DE EXCEPȚIE
F.C. ARGEȘ - F.C. OLT 7-0 (2-0)

Stadion „1 Mai*  ; teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori - aproxi
mativ 1'5 000. Au marcat ; M. ZAMFIR (min. 17), RADU II (min. 35 — din 
penalty), KALLO (min. 54 și 83), BALUȚA (min. 59), MOICEANU (min. 76) și 
BĂRBULESCU (min. 82). Șuturi la poartă : 22—6 (pe poartă : 14—1). Cornere : 
7-2.

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — M. Zamfir 7, Sbancu 8, Cîrstea 7 (min. 72 Balaur 
7), Tulpan 7 — Kal'lo 9, Bărbulescu 9, Ignat 7 - Nica 7, Radu II 7, Băluță 
8 (min. 60 Moiceanu 7).

F.C. OLT : Anghel 4 — Lică 5, Al. Nicolae 6, Martinescu 5, A. Mincu 5 — 
Leac 5, lovănescu 5, Șoarece 5 (min. 70 Tufan 5) — Prepeliță 5, larnandi 6, 
Matei 5.

A arbitrat : R. Petrescu 9 ; la linie : M. Ivăncescu (ambii din Brașov) și 
G. Dragomir (București).

Cartonașe galbene : BĂRBULESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 12-2 (5-0).

• ........................................
54 și 59, Bărbulescu centrează 
de două ori de pe aripa dreaptă 
șî mai întîi KALLO, apoi BA
LUȚA înscriu, ambii cu capul, 
din plonjon. Introdus în teren, 
MOICEANU nu-și dezminte efi
cacitatea obișnuită din finalurile 
de partidă și, în min. 76, în ur
ma unui corner, înscrie cu un 
șut puternic sub bară. De abia 
după acest gol, F.C. Olt se vede 
ceva mai mult în atac și are 
câteva ocazii (larnandi, Al. Ni
colae și mai ales Tufan). Lan
sați către uin scor record, piteș

tenii mai înscriu de două ori 
prin acești veritabili protagoniști 
ai meciului de azi (n.r. — ieri), 
Bărbulescu și Kallo. In min. 
82, BĂRBULESCU marchea
ză din lovitură liberă de la 
30 m, portarul Anghel atingînd 
balonul, dar neputîndu-1 reține. 
Un minut mai tîrziu. Radu II 
execută o lovitură liberă de la 
16 m, Anghel respinge și KALLO 
fixează scorul partidei cu un 
șut plasat.

Radu URZICEANU

CIND TE JOCI CU OCAZIILE...

e ■' .............
tădată în fața unui adversar cu 
frumoase calități (Orac).

Studenții au cîștigat. deci, cu 
detașare, un meci pe care l-au 
jucat cu cel mult 60 la sută din 
potențial. în tabăra gălățeană, să

admirăm hotărîrea cu care echipa 
de pe malul Dunării respinge 
Ideea destrămării, atît de frec
ventă în asemenea situații.

loan CHIRlLĂ

CORVINUL HUNEDOARA - F.C. BAIA MARE 6-1 (3-0)
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Stadion Corvinul ; teren excelent ; timp înnourat ; spectatori — aproximativ 
6 000. Au marcat : KLEIN (min. 18), VAETUȘ (min. 33 și 50), PETCU (min. 
38 și 88), NICȘA (min. 77), respectiv BUZGAU (min. 70). Șuturi ta poartă : 
24—10 (pe poartă : 13-7). Cornere : 7-0. a»

CORVINUL : Alexa 8 — Nicșa 8, Gălan 8, Dubinciuc 7, Rodnic 8 — Andone 
7, Petcu 8, Klein 8 — Gabor 8 (min. 73 Bogdan 7), Gbiță 8 (min. 64 Dumi- 
trache 7), Vâetuș 9.

F.C. BAIA MARE : Windt 4 (min. 51 Feher 6) G. Murețan 5, Borz 5.
Koller 6, Hotico 6 — Bălan 5 (min. 46 Drago mir eseu 6), I. Mureșan 6 — Sepi 

6, Buzgău 6, Terheș 6, Lenghel 6.
A arbitrat : Al. loniță 9 ; la linie : N. Georgescu șl Gh. Manta (toți din 

București).
Cartonașe galbene : ANDONE.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 1—1 (1-0).

Steaua a avut condijUle pentru 
a obține în fața Jiului o victorie 
lejeră, fără emoții, chiar la scor. 
Și totuși. Steaua a cîștigat cu 
mare dificultate un meci fără 
prea mare miză pentru adversara 
sa, care a intrat pe teren obse
dată de grija de a primi cît mal 
puține geluri. Șl pînă la urmă 
puține a șl primit. Mai mult 
chiar, în ultimul minut de joc, 
oaspeții au avut și șansa remi
zei, pe care numai pripeala lui 
Sălăjean a făcut ca să rămlnă 
revalorificată. Ar ti fost, evident, 
nedrept, ținind seama de rapor
tul de forțe din teren, de perioa
dele de dominare insistentă a 
gazdelor, de frecvența acțiunilor 
lor de atac. Dar Steaua s-a ju
cat aproape tot meciul, mal cu 
seamă în repriza secundă, cu oca
ziile de gol și acest lucru era să 
o coste. Scorul a fost deschis în 
min. 30 Ia executarea unei lovi
turi de colț. M. Răducanu a 
trimis balonul înalt, (n careu,

STEAUA - JIUL 2-1 (2-0)
Stadion Steaua ; teren excelent ; timp călduros ; spectatori — aproximativ 

7 000. Au marcat : ZAHIU (min. 36), SERTOV (min. 45), respectiv GIUCHICI 
(min. 85). Șuturi la poartă : 26-19 (pe poartă : 9-9). Cornere : 6-6.

STEAUA : Toma 8 — Anghelinî 7, lovan 7, Someș 7 (min. 60 FI. Marin 7), 
Ion Gheorghe 8 — Stoica 6, Balint 6, Zahiu 7 (min. 42 Rotar 5) — M. Ră- 
doconu 6, A. lonescu 6, Sertov 6.

JIUL r Cavai (min. 4 Focșeneanu 5) — P. Grigore 6, Vasiliu 6, Rusu 7,
Vînătoru 6 — Șumulanschi 6, Varga 6, Stoica 6 (min. 54 Neagu 7) — Sălăjan 
6, Lasconi 6, Giuchici 8.

A arbitrat : V. Topan 9 ; la linie : M. Adam (ambii din Cluj-Napoca). I. 
Mureșan (Dej).

Cartonașe galbene : SAL A JAN.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranfe : 2—1 (1-0).

• ■ " ... .............—
Focșeneanu a ezitat să Intervină 
șl ZAHIU a reluat cu capul în 
plasă. In min. 45 același Focșe
neanu scapă mingea din mină, 
la un șut ușor al Iui M. Rădu
canu, și SERTOV. care a urmă
rit faza, a înscris fără dificultate. 
După pauză. Steaua a dominat 
cu autoritate, dar M. Răducanu, 
Sertov, Rotar, stoica și Ad. Io- 
nescu au trecut cu mare ușurin

ță pe lingă gol. Jiul, care s-a 
apărat aproape tot timpul cu 
multă decizie și calm, a ieșit, că
tre sfîrșitul meciului, mâl mult 
la joc. Atunci a și Înscris un 
gol frumos, prin GIUCHICI. in 
min. 85, ratind șl egalarea în 
min. 90. Dacă se hotăra să iasă 
mai devreme la atac...

Mihai IONESCU

•  ......... !■■■ ■ ■——— |
77 — șut pe jos Ia o pasă a lui găsește în acest final de sezon

■’ Petcu) 5 1 și PETCU (min. 88 recunoscuta sa vervă de joc.
— la o frumoasă acțiune colec
tivă de atac) 6—1. Victorie irndis- 
cutaibilă a Corvinului care își re- Eftimie IONESCU

A.S. ARMATA TG. MUREȘ - PROGRESUL VULCAN 2-0 (2-0)
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Stadion ,,23 August**  ; teren foarte bun ; timp bun, ploaie In prima repriză ; 
spectatori — aproximativ 8 000, Au marcat : C. ILIE (min. 13) și BIRO I (min. 
36). Șuturi la poartă : 17—11 (pe poartă : 8-4). Comere : 9-3.

A.S.A. : Varo 7 — Szabo 8, Boloni 8, Ispir 7, Fodor 7 — C. Ilie 8, Vigu 7, 
Biro I 7 (min. 70 Hajnal 6) — Both II 7, Fonici 6, Fazekaș 6 (min. 87 Dulău).

PROGRESUL VULCAN : Paraschiv 7 — 1. Alexandru 6, Dragu 6 (min. 77. M. 
Anghel), Grigore 7, G. Ștefan 6 — Mateescu 7 (min. 57 Tică 6), M. lonescu 
6, Niculcea 6 — 1. Nicolae 6, Apostol 6, Marica 6.

A arbitrat : Cr. Teodorescu (Tîrgoviște) 9 ; la linie : Al. Mustoțea (Pitești) 
și C. Tănase (Cîmpulung Muscel).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2—1 (0—1).

A DECIS
BRAȘOV, 10 (prin telefon).
Med frumos la Brașov, Joc 

curat, rapid, atractiv, de mare 
angajament fizic, dar sportiv. 
Gazdele au cîștigat cu 3—1 (2—0) 
și ele datorează succesul, în 
principal, începutului de partidă, 
Localnicii, ca mai toate echipele 
care joacă acasă, s-au lansat din 
start și în min. 5 Bența a trimis 
• „bombă “ din lovitură liberă, 
pe care Moldovan a respins-o cu 
dificultate. Era începutul „vije
liei**  care avea să se abată spre 
poarta sa. Și în min. 9, la cor
nerul executat de același Bența, 
MARINESCU s-a înălțat și a în
scris cu capul, penalizînd lipsa 
de marcaj a adversarului. După 
ce Moldovan avea să mai res
pingă un șut puternic (Bucur, 
min. 12), în min. 14, GHERGHE, 
în moment de inspirație, a liftat 
din unghi, peste portarul clujean 
și a înscris plasat. în min. 17 
putea fi 3—0, dar Bucur — doar 
de la 8 metri ! — a trimis peste 
poarta goală.

ÎNCEPUTUL de partida...
F.C.M. BRAȘOV - „U“ CLUJ-NAPOCA 3-1 (2-0)

Stadion Tineretului ; teren bun, puțin alunecos ; timp cu ploaie în „reprize" : 
spectatori — aproximativ 12 OCX). Au marcat: MARINESCU (min. 9), GHERGHE 
(min. 14), BORICEANU (min. 53). CIMPEANU II (min. 62. din penalty). Șuturi 
la poartă : 20-10 (pe poartă : 9—5). Comere : 6-10.

F.C.M. : Popa 7 — Papuc 7, Panache 7, Naghi 8, Manciu 9 — Șulea 7, 
Gherghe 7 (min. 59 Chiorecnu 5), Bucur 6 — Bența 6, Marinescu 8, Bod1- 
ceanu 7.

MU“ : Moldovan 6 — L. Mihai 6, Dobrău 7, Moș 6 (min. 28 Dabrotă 7), 
I. Mureșan 7 - FI. Pop 6, Suciu 8, Țegean 5 (min. 59 Țiglariu 6) - Boco 
6, Cîmpeanu II 6, Batachu 7.

A arbitrat : A. Deleanu 9 ; la linie : M. Buzea și V. Roșu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 3-1 (1—0).
•'

La reluare, In mina. 51 l-am 
revăzut pe Cîmpeanu n, așa cum 
îl știm, abil, dar șutul lui a ni
merit în portar. Peste două mi
nute, tabela se modifică din nou 
în favoarea brașovenilor : Mari
nescu a trimis spre gol. balonul 
s-a lovit de Dobrotă, a ricoșat la 
BORICEANU, care a driblat dc 
două ori consecutiv pe portar și 
pe fundașul L. Mihai și a în

scris în poarta goală. Paradoxal,’ 
oaspeții au început să joace mai 
bine abia acum. în min. 62 ei 
au redus din handicap prin CÎM
PEANU II. care a transformat 
penaltyul acordat la faultul în 
careu comis de Chioreanu asu
pra lui Batacliu. „U“ ataca în 
valuri, echipa brașoveană se re
trăsese.

Constantin ALEXE
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excelent, de pe dreapta, de B6- 
loni, in min. 36, mingea ajunge 
la BIRO I în colțul careului de 
6 m, pc stfnga, lovitură precisă, 
balonul lovește bara și intră în 
gol, semn că meciul este jucat. 
Pentru că zbuciumul bueuirește- 
nilor n-are ecou pe tabela de 
marcaj, absența lui Țevi fiind 
hotărâtoare. Totuși, Marica și 
Mateescu vor rata., în min. 37 
și 40, două bune ocazii. In re
priza secundă formația lui Er- 
dogh și Czaiko, liniștită, descă

tușată de marea tensiune a a- 
cestui joc vital pentru ea, do
mină, dar fără să forțeze, Si 
ratează prin Bdl&ni (min. 50) și 
Both n (min. 56 și 84). Progre
sul Vulcan ratează și ea două 
ocazii în final, prin Niculcea 
(min. 85 și 86), însă toate spe
ranțele ed sînt puse acum în... 
meciul de sîmbătă, deosebit de 
important pentru bucur oșteni.

M.'rcea M. IONESCU

CU SUFLETUL LA GURĂ!
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ÎN DIVIZIA „B"
AZI, LA PLOIEȘTI, Luceafă

rul București—Petrolul Ploiești, 
contînd pentru etapa din 14 iu
nie a seriei a Il-a a Diviziei 
„B“. Partida se va disputa pe 
stadionul Petrolul de la ora 
17,30 și va fi condusă de M. 
Bercan (București).

I.M.U. MEDGIDIA — VIITO

RUL GHEORGHENI 3—0 (0—0). 
Meciul, care face parte din e- 
tapa de duminică a seriei I a 
Diviziei „B“, a fost devansat 
disputîndu-se ieri după-amia- 
ză. Au marcat: Brace (min. 
46), Constantin (min. 59) șl 
Alexandru (min. 75). (R. Avram 
coresp.).

IAȘI, 10 (prin telefon).
In partida dintre Politehnica 

și Chimia Rm. Vîlcea echipa lo
cală a dominat cu autoritate, iar 
Chimia s-a apărat supranume- 
ric, punînd accent d-oar pe de
fensivă, înlăturând minut cu mi
nut pericolul de la poarta apă
rată cu brio de Constantin și 
apoi de Roșea, înlocuitorul aces
tuia. A fost un meci care nu a 
strălucit, dar a plăcut totuși 
prin frecvența acțiunilor ofensi
ve inițiate de ieșeni, în dorința 
de a înscrie cît mai repede go
lul care să le deschisă calea 
spre victoria de care aveau atî- 
ta nevoie. Dar golul nu a venit 
decît după pauză, în min. 47, 
atunci cînd ROMILĂ a transfor
mat lovitura de la 11 m acor
dată just de arbitru în urma u- 
nui fault comis în suprafața de 
pedeapsă de Catargiu asupra Iui 
Cioacă. Ce s-a întîmplat pînă 
atunci ? Atacuri precipitate, ne- 
gîndite, lipsite de claritate, de
clanșate de formația locală care

POLITEHNICA IAȘI - CHIMIA RM. VÎLCEA 1-0 (0—0)
Stadion 23 August ; teren bun ; timp canicular ; spectatori — aproxima

tiv : 7 000. A marcat : ROMILĂ (min. 47, din 11 m). Șuturi la poartă : 22-6 
(pe poartă : Î1—3). Comere : 10—3.

POLITEHNICA : Naște 7 - Oprea 8, Ursu 8, Anton 7, Gh. Munteanu 7 - 
Rom Hă 7, Simtonaș 8, Florean 7 - D. lonescu 6 (min. 56 Opaiț 6), Dănilă 

6 (min. 46 Cioacă 7+), C. lonescu 7. .
CHIMIA : Constantin 8 (min. 34 Roșea 8) - Basno 7, Iordan 7, Catargiu 8, 

Cincă 7 — G. Stan 7, Alexandru 6, Stanca 6 — Teleșpan 5, Preda 6 (mm. 
68 Georgescu 6), Gîngu 7. ,

A arbitrat : C. Szilaghi (Baia Mare) 8 : la linie : O. Ștreng și I. Medves 
(ambii din Oradea).

Cartonașe galbene : CATARGIU, IORDAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe 7—3 (6—0).

• ..... ..
nu au avuit so-rți de izbîndă. Cu 
toate acestea ocaziile de deschi
dere a scorului nu au lipsit : 
Romilă (min. 10), C. lonescu 
(m’n 1.1, 23 și 27), D. lonescu
(rniin. 12. 34 și 44) și Dănâlă
(mjn. 23, 24 și 35) au fost be- 
nef’ciarii unor situații clare, i- 
rosite nepermis de ușor.

Abia după ce s-au văzut con
duși, vîlcenii au început să iasă 
d:n „cușca**  pr-opriei jumătăți 
de teren și la două contra

atacuri, Gîngu (min. 50 și 57), 
scăpat singur de la mijlocul te
renului, a șutat pe lingă poartă. 
Finalul aparține ieșenilor care 
se joacă cu ocaziile de goi Și 
ei obțin o victorie la limită, cu 
sufletul la gură, în locul unui 
succes care ar fi putut să-i de
tașeze net față de partenera lor 
de întrecere, dar care îl menține 
totuși în lupta pentru evitarea 
retrogradării.

Gheorghe NERTEA



CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI, 
COMPETIȚIE DE PRESTIGIU A TIRULUI MONDIAL

Azi, din Deva

SE DĂ PLECAREA ÎN „RALIUL DUNĂRII-DACIA"
Desfășurate pentru prima da

tă în 1954, Campionatele inter
naționale de tir ale României 
au devenit, cu vremea, o com
petiție de primă importanță în 
calendarul tirului european'. 
Dacă Ia starturile ediției inau
gurale s-au aliniat doar cîteva 
țări, iată, în anul preolimpic 
1979, au fost prezenți la Bucu
rești țintași de elită reprezen- 
tind 27 de țări din 4 continente 
(Europa, cele două America și 
Africa), anul acesta anunțin- 
du-și participarea chiar cîțiva 
trăgători din îndepărtata Aus
tralie !

Ridicarea continuă a presti
giului Campionatelor interna
ționale de tir ale țării noastre 
a avut la origine, în primul 
riad, condițiile excelente de în
trecere oferite dc poligonul Tu
nari — ani de-a rîndul un mo
del al genului —•_ regularitatea 
competiției, seriozitatea organi
zării. ospitalitatea românească 
tradițională. Toate acestea au 
permis obținerea unor rezul
tate ridicate, de nivel mondial 
adeseori. Ar fi de ajuns să a- 

mintim că recordul campiona
telor internaționale la pușcă li
beră 60 f.c. (N. Rotaru, cu 599 
p) este egal celui mondial și

RECORDURILE CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI

Pușcâ liberă, 60 f.c. : 599 p, Nicolae Rotaru (România), 1976
Pușcă liberă, 3 X 40 f : 1170 p, Berndt Hartstein (R. D. Germana), 

1979
Pușcâ standard, 60 f.c. : 597 p. Desanka Pesut (Iugoslavia), 1975 
Pușcâ standard, 3 X 20 f : 580 p, Baiba Zarinia (U.R.S.S.), 1972 
Pistol liber : 569 p, Vladimir Stolîpin (U.R.S.S.), 1966
Pistol viteză : 597 p, Josef Zapedski (Polonia), 1968 ; Afanasi Kuz

min (U.R.S.S.), 1974 ; Corneliu Ion (România), 1979 și 1980.
Pistol standard : 582 p, Veronika Rohony (Ungaria), 1974
Skeet : 200 t, Sigismund Gawlikowski (Polonia), 1968.

Radu TIMOFTE

REDUTABILUL NOSTRU LOT FEMININ TREBUIE SA ȘI APERE TITLURILE LA TENIS
Turneele internaționale din 

ultima vreme (printre care cele 
de la Foro Italico sau Roland 
Garros) au cunoscut pe pro
gram și numele celor mai buni 
tenismani români, printre care, 
în primul rînd, cei vizați să 
alcătuiască lotul participant la 
Universiadă. Pe toți aceștia i-a 
urmărit în joc secretarul res
ponsabil al federației de spe
cialitate, prof. Alexandru Lăză- 
rescu, care ne-a împărtășit im
presiile sale :

— Sintem conștient! de res
ponsabilitățile sporite cărora 
trebuie să le facem față, nu 
numai ca gazde ale turneului 
de tenis al Universiadei, ci și 
ca unii dintre participanții cei 
mai încununați la edițiile ante
rioare. lată de ce, după evolu

VREAU SĂ TREC CU NOTĂ MAXIMĂ MARELE EXAMEN AL ANULUI!
(Urmare din pag. 1)

nica, un model. Florența n-a 
stat prea „sus" in final și de 
aceea traiectoria discului a fost 
plată. Dacă parabola ar fi fost 
cu 2—3 metri mai înaltă, arun
carea ar fi măsurat, probabil, 
70 de metri...).

— Ne-ar interesa o com
parație între Florența Cră- 
ciunescu de acum și cea de 
anul trecut.

— Stau mult mai bine la toți 
indicii. Am lucrat foarte mult 
și foarte bine în iarnă. Sini și 
psihic mai echilibrată. Mă sti
mulează și progresul Marianei, 
sora mea. lucrul în echipă, in

CELE MAI BUNE REZULTATE ROMÂNEȘTI 
LA TOATE EDIȚIILE

599 p, la pușcă liberă 60 f.c. (Nicolae Rotaru, 1976)
1162 p, la pușcâ liberă 3 X 40 f (Nicolae Rotaru, 1972)
596 p, la pușcă standard 60 f.c. (Niculina losif, 1973)
571 p, la pușcă standard 3 X 20 f (Melania Petrescu, 1975)
567 p, la pistol liber (Laurențiu Pop, 1978)
597 p, la pistol viteză (Corneliu Ion, 1979 șl 1980)
580 p, la pistol standard (Anișoora Matei, 1973)
196 t, (Gheorghe Sencovicî, 1973 și loan Toman, 1979)

olimpic, că cel de la 3X40 f 
(B. Hartstein, cu 1170 p) se află 
în imediata apropiere (la 2 p) 
de recordul mondial, sau că 
cele 569 p de la pistol liber ale 
lui Vladimir Stolîpin au fost, 
timp de 4 ani, egale cu cea 
mai ridicată performanță mon
dială oficială. Perspectiva ma
rilor performanțe (favorizată de 
concursurile organizate la Tu
nari) a însemnat mereu o invi
tație — acceptată aproape din 
oficiu — la Campionatele in
ternaționale ale României.

Printre oaspeții acestei com
petiții s-au numărat, de-a lun
gul anilor, o serie de cam
pioni olimpici, mondiali și eu
ropeni. Printre aceștia : Alek
sandr Mitrofanov (U.R.S.S.), 
John Writter (S.U.A.), Jiri Vo

țiile din capitala Franței, con
sider că avem — cu Virginia 
Ruzici și Lucia Romanov, că
rora li se alătură Florența Mi
hai — o redutabilă formație 
feminină, capabilă să apere ti
tlurile cucerite pînă acum, ba 
chiar să mărească zestrea de 
medalii și în proba de simplu. 
Ruzici a dovedit la Roland 
Garros — in partida cu Chris 
Evert-Lloyd — că stăpînește 
foarte bine jocul pe zgură. Ea 
mi-a mărturisit că țintește, la 
București, locul I la Universia
dă. Pentru a spori omogenita
tea cuplului Ruzici — Mihai 
(care deține, din 1977 și 1979, 
titlul de campion mondial uni
versitar de dublu feminin), am 
prevăzut, după turneul de la 
Wimbledon, participarea celor 

cadrul grupei. Mă ajută enorm 
soțul meu (n.n. aruncătorul de 
greutate Gheorghe Crăciunes- 
cu), care îmi este partener la 
majoritatea exercițiilor.

— Ai început sezonul de
vreme, în aprilie, cu un 
67,62 m. Se poate spune că 
recordul „plutea în aer“...

—Am început devreme, res- 
pectind stereotipul sezoanelor 
trecute. E nevoie de multe con
cursuri pentru a găsi plafonul 
formei. Ne-am dat seama că in 
această perioadă un concurs 
este mai util decit un antrena
ment.

— *•  Recordul Argentinei 
Menis a fost depășit cu 1,02 
m. Este exact diferența care 

gler (Cehoslovacia). Nonka Ma
tova (Bulgaria). Mihail Itkis 
(U.R.S.S.), Harald Vollmar 
(R.D. Germană), Josef Zapedski 
(Polonia). Afanasi Kuzmin 
(U.R.S.S.) și mulți alții. în a- 
ceastă companie selectă de 
peste hotare, trăgătorii români 
s-au ridicat, în permanență, la 
un înalt nivel de evoluție, im- 
punîndu-se deseori în fața 
prestigioșilor lor adversari. Io
sif Sîrbu, Jacqueline Zvonevschi, 
Traian Coguț, Petre Șandor, Ni
colae Rotaru, Niculina losif. 
Mariana Feodot, Romulus Nico- 
lescu, Ilie Codreanu, la pușcă, 
Gavrilă Maghiar, Laurențiu Pop. 
Ion Tripșa, Marcel Roșea, Dan 
Iuga, Corneliu Ion. Anișoara 
Matei, Ana Ciobanu, la pistoa
le, au ridicat, și cu prilejul 
„internaționalelor", tirul româ
nesc la nivelul marilor valori 
ale tirului internațional. Fără 
campionatele internaționale ale 
României, istoria tirului euro
pean ar fi, pe drept cuvini. 
într-o măsură considerabilă, in
completă.

Iar ediția 1981 a Campiona
telor internaționale nu va face, 
nici ea, excepție de la acest 
adevăr.

două jucătoare, in cuplu, la în
trecerile de la Lezară (Franța) 
și Kitzbăhel (Austria). In pri
vința băieților, firește că spe
ranțele noastre sini Florin Se- 
gărceanu și Andrei Dîrzu. Im
portant este ca forma lor spor
tivă să crească progresiv. Iată 
de ce considerăm că împreju
rarea de a avea — la 10—12 
iulie, deci cu 10 zile înainte de 
începerea turneului Universia
dei — o „probă de foc", cum 
este meciul de Cupa Davis cu 
echipa Argentinei, va ajuta pe 
băieți in evoluția lor, dîndu-le 
simțămîntul net al sporului da 
răspundere, dar și un plus de 
experiență competițională ! La 
vîrsta lor (media : 21 de ani), 
e nevoie de așa ceva, (vib)

îți lipsește pînă la 70 de 
metri...

— Este o simplă coincidență. 
Mi bucur pentru record, mă 
bucur că sint mai aproape de 
marea graniță...

— O vei depăși in acest 
an ?

— In iarnă îmi planificasem 
pentru 1981 un rezultat intre 
68,00 și 68,50 m. Acum trebuie 
să ajustez obiectivul. Merg din 
aproape in aproape...

— Ce va urma ?
— Săptămâna viitoare. un 

concurs important — finalele 
„Daciadei". Apoi, toate gindu- 
rile spre Universiadă, care ră
mâne marele examen al anu
lui. Vreau să-l trec cu notă 
maximă !

— Succes !

• La start, peste 100
DEVA, 10 (prin telefon). în lo

calitate este sărbătoare, mal pre
cis o sărbătoare sportivă automo
bilistică de prim rang : joi. de 
aici, se dă startul In marea com
petiție internațională de presti
giu „Raliul Dunării-Dacia1* — e- 
tapă in campionatul de raliuri al 
Europei, în campionatul balcanic 
șl In „Cupa Păcii șl Prieteniei**  
(rezervată pUoților din țările so
cialiste) — Întrecere ajunsă la cea 
de a 16-a ediție.

Străzile centrale stat frumos 
pavoazate, fațada Casei de cul
tură, de asemenea, printre altele 
cu stindardele țărilor participan
te, la balcoane au apărut flori și 
covoare naționale. în piața dta 
fața Casei de cultură s-a amena
jat o frumoasă tribună înaintea 
căreia se află obișnuita platfor
mă specială de pe care se dau 
plecările (dta minut ta minut) șl 
unde au loc sosirile. în preajmă, 
așezate ta ordine, cuminți, frumos 
oolorate, oare de care mal origi
nal, stau peste 100 de mașini — 
mii de cal putere — ce vor porni, 
taceptad de la ora 19,01, ta difi
cila cursă. Stat : Dacia 1300, Flat, 
Skoda 130 RS, Lada, Porsche, 
BMW 2002, Opel Ascona, Peugeot, 
Renault S Alpine șa. Vom ur
mări plecarea ta raliu a unor e- 
ctilpaje din i țâri : Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, BJF. Germa
nia. Polonia, România, Turcia, 
Ungaria șl Uniunea Sovietică — 
cu piloțl șl navigatori cunoscuțl, 
dintre care amintim pe: nia 
Ciubrlkov (Bulgaria) — ctștlgâtor 
al raliului In anii 1978 șt 1977. 
Ferry Osterer (Austria), Blazek 
Krupa (Polonia) — locul 2 ta

ECHIPELE CU „GIGANTI" AU DOMINAT 
C.E. DE BASCHET MASCULIN

Ediția a 22-a a campionatu
lui european de baschet mas
culin s-a încheiat, la Praga, cu 
victoria reprezentativei U.R.SB. 
care realizează performanța 
pentru a 13-a oară. în finală, 
formația sovietică a învins pe 
cea a Iugoslaviei cu 84—67 (au 
înscris : Mîșkin 27. Vâlters 20, 
Jovaska 15, Bjelovsten 12. Tka- 
cenko 6, Jeromin 4, respectiv 
Ciosici 18, Kicianovici 13. De- 
libasici 11, Knego 10, Dalipa- 
gici 8, Poliak 5, Peirovici 2). 
Selecționata Iugoslaviei cîștigă 
pentru a cincea oară medalia 
de argint (a mai cucerit-o în 
1961, 1965, 1969 și 1971). Meda
lia de bronz a revenit echipei 
Cehoslovaciei, care a mai obți
nut aceeași performanță în anii 
1935, 1957, 1969 și 1977.

Și la aceste întreceri a ieșit 
pregnant In evidență superiori
tatea formațiilor care au jucă
tori foarte înalți, bine pregă
tiți fizic.® tehnic și tactic. 
U.R.S.S. a avut în lot 7 jucă
tori de peste 2 m (cel mai 
înalt : Tkacenko — 2,20 m), iar 
Iugoslavia 6 (cel mai înalt : 
Ciosici — 2,10 m). Aceste echi
pe (ca și altele, dealtfel) au 
avut permanent în teren cel 
puțin 3 jucători de peste 2 m. 
S-a constatai o creștere de 
înălțime și a celorlalți jucători. 
Valters, de pildă, noul condu
cător de joc promovat de antre
norul sovietic A. Gomelskl, 
măsoară 1,94 m. în general, s-a 
constatat întinerirea lotului re
prezentativei U.R.S.S., în vre
me ce selecționata iugoslavă 
(antrenată de B. Tanjevici) s-a 

bazat pe baschetbaliști foarte 
experimentați.

Pentru ediția 1983 a C.E. au 
obținut calificarea echipele 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Ceho
slovaciei, Spaniei, Italiei, Israe
lului, Poloniei și Franței (ulti
ma ca țară organizatoare). Ce
lelalte patru participante Ia 
campionatul european vor fi 
cunoscute după întrecerile Chal
lenge round-ulul, care vor a- 

de echipaje din 9 țări
1980, Erhard Breltenbach și Klaus- 
Dieter Helm (R.F.G.) Mircea U1- 
oala și Ludovic Balint (România) 
ș.a.

Concurențil — români sau stră
ini — vor putea fl văzuți joi, 
intre orele 8—13, la obligatoria 
verificare tehnică a mașinilor îna
inte de concurs, după care parcul 
va fi închis ptaă ta preajma ple
cării. Sportivii (piloți și naviga
tori) vor avea de străbătut, in
tre U șl 13 iunie (evident vor e- 
xlsta șl perioade de Întreruperi 
pentru repararea mașinilor, pen
tru odihna echipajelor), un tra
seu lung de 1 052,1 km — attt 
ziua cit șl noaptea — pe șosele 
modernizate (asfaltare), dar și 
nemodernizate (drumuri fores
tiere, de pildă), alese în mod 
special pentru a da dificultate 
concursului, pentru testarea re
zistenței mașinilor. Pe parcurs, 
ta județele Hunedoara și Alba 
vor exista 43 de posturi de con
trol orar șl se vor disputa 36 d« 
probe speciale.

Inginerul Victor MateevicI, pre
ședintele Federației române de 
automobilism șl karting, ne-a 
prezentat ieri seară, ta cadrul 
unei tatttairi. pe principalii ofi
ciali al competiției : Radu Do- 
brescu — directorul concursului, 
loan Petre, Paul Alexandrescu. 
Valeriu Angelescu. Ivan Gheor- 
ghlev (Bulgaria), Haas-Joachim 
Kleln (KJr.GJ — comisari spor
tivi. Salvator» Aleffl (Italia) și 
Peter Cooper (Anglia) — Inspec
tori al Federației internaționale 
de automobilism.

Modesto FERRARIN1

in anul 1932. După cum se 
vede, F.I.B.A. nu a mai progra
mat turneul de calificare îa 
același an cu „europenele", in 
scopul evitării participării for
mațiilor calificate după efortul 
depus pentru obținerea promo
vării. S-a considerat că acest 
lucru scade potențialul selecțio
natelor respective. Dealtfel, 
anul acesta, la Praga, toate cele 
patru calificate la Istanbul 
(R.F.G.. Grecia, Turcia și An
glia) au retrogradat !

Dumitru STĂNCULESCU

FOTBAL 
MERIDIANE
• în finala Cupei Portugaliei,’ 

Benfica Lisabona (campioana ță
rii) a dispus cu 3—1 de F.C. Porto, 
care va participa ta Cupa cupelor.
• In finala Cupei Italiei se vor 

tatîlml Roma cu Torino. în ulti
mele semifinale : Roma — Ju
ventus 1—1 (ta tur 1—0) ; Torino 
— Bologna 3—2 (ta tur joc egal).
• în semifinalele Cupei Fran

ței : Strasbourg — St. Etienne 
1—1 (ta tur cîștigase St. Etienne); 
Bastia — Lens 1—0. în finală, la 
13 iunie : St. Etienne — Bastia. 
Prima fiind campioană, Bastia va 
participa ta Cupa cupelor.
• Turneul de la Croix (Franța) 

a fost cîștigat de Glasgow Ran
gers, ta finală 0—0 cu Dinamo 
Kiev, departajarea făctadu-se ta 
urma loviturilor de la 11 m.
• în turneul echipelor de tine

ret de Ia Toulon : Portugalia — 
Italia 6—1 ! ; Brazilia — U.R.S.S. 
1—0 ; Cehoslovacia — Spania 2—1; 
Franța — Columbia 1—0. In fi
nală se vor tatltal Brazilia cu 
tavfagătoarea dintre Franța și 
Cehoslovacia.

• Crește numărul " sau 
de cereri de acredi
tare dta partea zia
riștilor din diferite 
țări ale lumii care 
doresc să transmită 
aspecte ale întreceri
lor de la București. 
La biroul special de 
acreditări s-au înre
gistrat ptaă acum 132 
de astfel dg solicitări.
• în sprijinul arbi

trilor care vor oficia 
la întrecerile de lup
te, scrimă șl la li
nele probe atletice 
(sărituri șl aruncări), 
se va apela la o apa
ratură sovietică spe
cială de tip „VISTI”. 
Instalația este capa
bilă tea a absolvit cu 
succes examenul
Jocurilor Olimpice de 
la Moscova) să me
morizeze șl să tare- 
gis treze punctajele 
intermediare, și finale

încercările ta 
cazul probelor atletice 
menționate.
• în delegația Gre

ciei vor fi selecțio
nați 15 atlețl (12 m +

BREVIAR

3 f), 12 baschetbaliști, 
3 luptători la greco- 
romane șl unul la sti
lul „libere**,  13 poloiști, 
12 voleibaliști. Dta 
delegația de 71 de 
persoane vor face 
parte șl - arbitri, ofi
ciali șl conducători.
• Iată și cîțlva din

tre arbitrii care vor 
oficia la întrecerile 
de sărituri ta apă, 
găzduite de bazinul 
special de la Ștran

dul tineretului : Oda 
Satoshi (Japonia), 
Yu-Shuchuaa (R. p. 
Chineză), Iuri Kolo
sov și Valeri Andreev 
(U.R.S.S.), Helen
Morneau și Marbie 
Tatham (Canada), 
Balia Bela (Ungaria).
• Sosirile ta pro

bele atletice de pe 
stadionul „23 August" 
vor fl înregistrate de 
aparate „foto-sprint“, 
tip O.P.S. 3, produse 
ale firmei OMEGA, 
care filmează toate 
sosirile, le „anali
zează**,  departajează 
învingătorul de în
vinșii săi indictad re
zultatele ta scris, pe 
un ecran, ta ordinea 
culoarelor șl implicit 
a concurenților. Si
multan, clasamentul 
apare pe marea insta
lație electronică a 
stadionului.

ATLETISM • Londra : Steve 
Ovett (Anglia) 3:57,92 pe o milă, 
Ferenc Paragi (Ungaria) 88,04 m 
la suliță, Oakes (Anglia) 50,49 la 
400 mg, Maltavernl (Italia) 46,72 
la 400 m. Tura (Etiopia) 8:27,68 la 
3 000 m obst., Stock (Anglia) 5,50 
m la prăjină • Belgrad : con
curs pe echipe de cluburi dști- 
gat de Dukla Praga 771 p, urmată 
de Steaua roșie Belgrad 726 p și 
TV Wattensched (R.F.G.) 723,5 p. 
100 m — Zaske (R.F.G.) 10.59. 400 
m — Scott (Anglia) 46,65, 10 ooo 
m — Janlcevlci (Iug.) 29:25,26, 
110 mg — Julius (Ceh.) 13,93, lun
gime — Stekici (Iug.) 7,92.

CICLISM • Turul Europei pen
tru amatori. Prima etapă Bruxel
les — Net tot (154 km) a revenit 
belgianului Vercammen ta 3.50.51. 
Același timp și pentru Rijsbergen 
(Olanda) șl Frederic (Belgia).

HOCHEI PE IARBA • C.C.E. 
pentru formații masculine a reve
nit echipei olandeze Klein Zwit-

•TELEX*
serland. In finala de la Bruxelles 
a Învins cu 4—8 echipa sovietică 
S.K.A. Sverdlovsk.

ȘAH • în turneul de la Sme- 
derevska Palanka. după 1 runde 
conduc iugoslavii Marttaovid, 
Despotovlcl șl polonezul Szmit cu 
l'/i P. Victor Clocîltea este al 
6-lea cu 1 p (1). în runda a 3-a 
a remizat cu iugoslavul Ivan Jl- 
vanovld.

TENIS • în turneul Interna
țional de juniori de la Reggio 
Emilia (Italia), Teodora Tacite 
(13 ani) a obținut un frumos 
succes, dștigtad proba de sim
plu (25 de concurente), învtagtad 
în finală pe Bellini (Italia) cu 
6—4, 9—3. De asemenea, Ionuț 
Șesu (19 ani) s-a calificat ta fi
nala probei de simplu (64 concu- 
rențl), fiind învins ta ultimul 
meci de favoritul Fioronl (Italia)

cu 3—6. 2—6. Alice Dănilă a a- 
juns printre primele 16 jucătoare, 
iar Dumitru Clucă de asemenea 
• „Cupa Davis”, medul Finlanda
— Bulgaria, Ia Helsinki. După
prima zi 1—0 (Leo Palin — Liu- 
bomir Petrov 6—2, 6—1, 6—3).
Partida Mattl Timonen — Stama- 
tov 8—10, 6—1, 6—2 s-a întrerupt 
din cauza întunericului • Bru
xelles, campionatele internațio
nale : Andrei Dîrzu — Aubone 
(Argentina) 6—2, 6—4. Kodeș — 
Guerrero 6—2, 6—i, Panatta — 
Bengocchea 1—6. 7—6, 6—1, II re
bec — Naynetto 6—4. 6—o, Hjert- 
qulst — Cano 7—6, 5—7, 6—4 • 
Londra, turneu internațional : 
McEnroe — Feaver 6—1. 6—2. Tan
ner — Parun 6—3, 6—2, Gulllkson
— Amritraj 6—3, 5—-7, 6—3 ; fe- 
md : Casals — Sato 6—1, 6—1, 
Rossi — Piatek 7—5, 7—6, Hal- 
lquist — Billie Jean King 6—3, 
6—2. Nagelsen — Pin terova 6—4, 
6—1, Russell — Blount 7—5, 6—4.


