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DACIADA". ÎN PRIM-PLAN!

De înnnc, îa municipiile Cluj Napoca (m) și Dcia (i)

TURNEELE FINALE LA HANDBAL SENIORI Șl SENIOARE
S-au calificat cite 8

începind de mîine munici
piile Cluj-Napoea (pentru re
prezentativele masculine) și 
Deva (pentru cele feminine) 
vor găzdui turneele finale la 
handbal de performanță din ca
drul competiției naționale „DA
CIADA". La întreceri vor lua 
parte echipele selecționate din 
faza anterioară, cea interjude
țeană. Au rămas în cursă cite 
8 selecționate, care au fost îm
părțite în cîte două serii a 4 
echipe, în cadrul cărora se vor 
disputa partide după formula 
„fiecare cu fiecare". Formațiile 
clasate pe aceleași locuri în se
rii vor disputa între ele cîte 
un singur joc pentru stabilirea 
clasamentului final (locurile 
1-8).

Echipele au fost repartizate 
în serii astfel :

MASCULIN. Seria „A“ : 1. 
București, 2. Brașov, 3. Neamț. 
4. Bihor ; seria „B“ : 1. Mara
mureș, 2. Timiș, 3. Bacău, 4. 
Dolj.

FEMININ. Seria „A" : 1. Ba
cău, 2. Mureș, 3. Timiș, 4. Bucu
rești ; seria „B“ : 1. Brașov, 2. 
Iași, 3. Cluj, 4. Maramureș. Re
partizarea echipelor în serii s-a 
făcut după principiul valoric, 
adică după locul ocupat in cla
samentul final al Diviziilor ,,A“ 
Și „B“.

$1 IN AtEASTĂ SĂPTĂMÎNÂ
Grandioasa competiție națională 

,,Daciada" stimulează — neconte
nit — energii, pasiuni, fapte. Iată, 
în această săptămînă. arenele sale 
vor cunoaște din nou entuziasmul 
specific tinereții. Au loc, de as
tăzi pînâ joi, două finale de atrac
ție — în Campionatele școlilor ge
nerale la atletism (cat. 11-14 ani) și 
gimnastică (7—14 ani). Sala Flo- 
reasca din Capitală va reuni prac- 
ticanți și practicante ale sportu
lui în care ne mîndrim cu cam
pioane de talia Nadiei Comăned. 
Cristinei Grigoraș sau Emiliei E- 
berle. în program (întrecerea pro- 
priu-zisă începe mîine, de la ora 
8.30) figurează exerciții individua
le la sol — fete Și băieți, sărituri 
— băieți, precum și concursuri la 
ansambluri. Micii atleți se întrec 
la Bala Mare, promițind o luptă

selecționate de județe
Programul jocurilor.
MASCULIN (Sala sporturilor 

din Cluj-Napoca) : ora 15 — 
festivitatea de deschidere ; în 
continuare vor avea loc meciu
rile Timiș — Dolj, Brașov — 
Bihor, București — Neamț, 
Maramureș — Bacău — 17 iu
nie; București — Bihor, Mara
mureș — Dolj, Brașov — Neamț, 
Timiș — Bacău — 18 iunie ; 
Neamț — Bîhor, Bacău — Dolj, 
București — Brașov, Maramu
reș — Timiș — 19 iunie ; locuri 
4 din serii pentru pozițiile 7—8, 
locuri 3 din serii pentru pozi
țiile 5—6 — 20 iunie ; locuri 2 
din serii pentru pozițiile 3—4, 
locuri 1 din serii pentru pozi
țiile 1—2.

FEMININ (Sala sporturilor 
din Deva) : ora 15 — festivita
tea de deschidere ; în continua
re vor avea loc meciurile Ba
cău — Timiș, Iași — Maramu
reș, Brașov — Cluj. Mureș — 
București — 17 iunie ; Iași — 
Cluj, Mureș — Timiș, Bacău — 
București, Brașov — Maramu
reș — 18 iunie ; Cluj — Mara
mureș, Timiș — București, Ba
cău — Mureș, Brașov — Iași 
— 19 iunie. Programul din zi
lele de 20 și 21 iunie respectă 
aceeași schemă ca în concursul 
masculin.

ACȚIUNI DE MARE ATRACȚIE
interesantă cu secundele șl cen
timetrii.

De un deosebit Interes s-au bu
curat pînă tn prezent „Serile Da
ciadei", o inițiativă remarcabilă, 
care marchează la sfirșitul săptâ- 
mtnii un moment semnificativ : 
finalele pe țară ale acestor mani
festări sportive ale grației și fru
museții. Participă ansambluri de 
gimnastică ritmică modernă din 
15 județe șl din Municipiul Bucu
rești, care vor evolua joi (orele 
1») pe stadionul Dlnamo, vineri 
(orele 18) la Arenele Romane (în 
caz de timp nefavorabil la Sala 
Floreasca) șl sîmbătă, de la o- 
ra 9, la Sala Floreasca. De men
ționat că aceste evoluții sînt inte-

(Continuare în pag Î-J)

MIRCEA ROMAȘCANU — 
CAMPION LA 

CONTRATIMP INDIVIDUAL
BRAȘOV, 15 (prin telefon). 

Luni dimineață au fost reluate 
disputele din cadrul finalelor 
„Daciadei" Ia ciclism — șosea. 
Spre deosebire de sîmbătă, cînd 
concurenții, datorită căldurii 
toride, au transpirat abundent 
pe traseul probei de semifond, 
astăzi (n.r. — ieri) temperatura 
nefiresc de scăzută și vîntul in 
rafale i-au făcut să tremure. 
Proba de contratimp individual, 
desfășurată luni, a fost progra
mată pe șoseaua Brașov — Tîr- 
lungeni, pe distanța de 40 km 
(două bucle a 20 km). Șoseaua, 
bine asfaltată și puțin circulată, 
ar fi oferit concurenților con
diții de întreceri ideale. Frigul 
și vîntul au făcut insă ca com
petitorii să fie supuși unuia 
dintre cele mai grele examene. 
In această situație, victoria fi
nală și titlul de campion al 
„Daciadei" au revenit redutabi
lului nostru rutier, Mircea Ro
mașcanu (Dinamo), sportiv care 
reușește astfel să-și recîștige, 
după un interval de șase ani 
(1975), titlul de cel mai bun a- 
lergător solitar al țării. Mircea 
Romașcanu și-a dozat judicios 
efortul pe parcursul celor 40 km 
ai întrecerii, pe care a rulat 
cu o constanță remarcabilă (13 
min la 10 km, 27:52 la 20 km 
șl 56:04 la 40 km). Timpul final 
al lui Romașcanu, 56:04,4, co
respunde unei medii orare de 
42,857 km.

Dintre sportivii celorlalte clu
buri un rezultat bun a obținut 
A. Antal (CIBO Brașov) — lo
cul 4, ca și C. Ologu (Metalul 
Plopeni) ocupantul unui meri
tuos loc 8 in finalul întrecerii. 
Și acum clasamentul finalei 
„Daciadei" la contratimp indivi
dual : 1. M. Romașcanu (Dina
mo) 56:04,4, 2. C. Căruțașu (Di
namo) 56:35,3, 3. Gh. Lăutaru 
(Dinamo) 56:56,1. 4. A. Antal 
(CIBO Brașov) 56:58,5, 5. I. 
Gancea (Dinamo) 57:58,6, 6. C. 
Nicolae (Dinamo) 58:07,0.

Următoarea finală a „Daciadei" 
va avea loc miercuri — proba 
de fond, care se va desfășura 
pe ruta Brașov — Zărnești — 
Bran — Rucăr — Bran — Zăr
nești — Poiana Brașov (pe șo
seaua nouă).

Gheorghe ȘTEFANESCU

ÎN ACELAȘI CONCURS, PREZENTUL
ȘI VIITORUL

Fruntașii atletismului nostru, 
seniorii dar și juniorii de cate
goria a IlI-a, se reîntîlnesc pe 
Stadionul Republicii cu prilejul 
finalelor de atletism ale celei 
de a Il-a ediții a marii noastre 
competiții naționale „Daciada", 
prilej cu care vor fi desemnați 
cîștigătorii la toate cele 22 de 
probe masculine șl 15 probe fe
minine la seniori și la cele 26 
de probe ale juniorilor III (15 
la băieți șl 11 la fete).

Totodată vor fi decernate și 
titlurile de campioni ai țării, 
întrecerea seniorilor, de pildă, 
aflîndu-se la cea de a 65-a edi
ție, ea fiind una dintre cele 
mai vechi competiții naționale 
din țara noastră. Acordarea ti
tlurilor de campioni naționali 
este condiționată, ca și în anii 
trecuți, de îndeplinirea chiar in 
timpul întrecerilor a anumitor 
performanțe, destul de preten
țioase, așa cum trebuie să fie 
insă, de fapt, rezultatele cam
pionilor noștri la atletism. Iată 
aceste haremuri : bărbați : 100 
m — 10,65, 200 m — 21,45, 400 
m — 47,35, 800 m — 1:49,0, 1 500 
m — 3:42,5, 5 000 m — 13:50,0, 
10 000 m — 28:55,0, 20 km marș
— 1.29:30,0, 3 000 m obst. —
8:35,0, 110 mg — 14,35, 400 mg
— 51,55. 4X100 m — 41,15,
4X400 m — 3:14,0, lungime — 
7,65 m, triplu — 16,30 m, înăl
țime — 2,15 m, prăjină — 5,00 
m, greutate — 17,70 m, disc — 
59,00 m, suliță — 77,00 m, cio
can — 68,00 m (la decatlon nu 
este prevăzut nici un barem) ; 
femei : 100 m — 11,85, 200 m

1500 DE MINIBASCHETBALIȘTI LA START!
143 de echipe, însumînd 1 500 

de copii între 8 și 13 ani, se 
întrec, de asțăzi pînă luni 29 
iunie, în pasionantele dispute 
ale Festivalului național pionie
resc de minibaschet, din cadrul 
„Daciadei". Această ediție — a 
15-a — a Festivalului este găz
duită de unul dintre cele mai 
vechi centre baschetbalistice ale 
țării, municipiul Tg. Mureș. 
Aici, pe bazele C.S.Ș. 2. Lie. 
„Bolyai" (7 terenuri) și C.S.Ș. 1 
(4 terenuri) își dispută întîieta-

Cu 6,91 m Ani- 
șoara Cușmir (în 
fotografie) a reali
zat, săptămînile 
trecute, primul, cu 
adevărat, mare re
zultat al atletis
mului nostru in a- 
cest an al Univer
siadei a Xl-a. In
tre timp, Anișoara 
Cusmir s-a arătat 
constantă la per
formanțe in jurul 
a 6,70 m, ceea ce 
reprezintă, desigur, 
o bază de plecare 
pentru asaltul ce
lor 7 metri pe care 
și i-a propus să-i 
sară In acest sezon 
atit ea, cU și princi
pala-) adversară, 
Vali lonescu. în
trecerea săritoare
lor in lungime va 
avea loc joi. Ce ne 
va aduce oare 7

ATLETISMULUI I
— 24,15, 400 m — 53,65, 800 m
— 2:01,5, 1500 m — 4:09,0, 3 000 
m — 9:15,0, 100 mg — 13,85, 400 
mg — 59,65, 4X100 m — 47,15, 
4X400 m — 3:44,0, lungime —
6,30 m, înălțime — 1,82 m, gre
utate — 17,20 m, disc — 59,00 
m, suliță — 57,00 m. Pentru ju
niorii III nu se prevede nici un 
fel de cerință de performanță, 
ceea ce nu înseamnă însă că nu 
sint de așteptat rezultate cit 
mal bune și în disputele spe
ranțelor atletismului nostru. De
altfel. reunirea în cadrul ace
luiași concurs a speranțelor șl 
a cor^acraților atletismului ni 
se pare o legătură simbolică a 
prezentului și viitorului atle
tismului românesc.

întrecerile seniorilor ne inter 
resează în mod deosebit deoa
rece, precum se știe, cei mal 
buni dintre eî vor avea de fă
cut față, în continuare, unor 
competiții de răspundere. Uni
versiada de Ia București fiind, 
in această privință, cea mai 
importantă. Atlețil noștri tre
buie să aibă la Universiadă, în
tre 21 și 26 iulie, cea mai bună 
evoluție a lor din acest an șl 
să realizeze performanțe de 
Înaltă valoare, cu adevărat 
competitive la nivelul preten
țiilor actuale ale Jocurilor mon
diale universitare. Lesne de În
țeles că bunele rezultate pe 
care le așteptăm a fl obținute 
de atleții noștri la Universia
dă trebuie să fie realizate, mal 
intii, acum, la întrecerile care 
incep mîine pe Stadionul Repu
blicii !...

tea (în meciuri oficiale, pentru 
„Coșul de aur", în concursuri 
de poezii, desene, machete și 
de cor) reprezentanți ai 37 de 
județe, impărțiți pe categorii de 
vîrstă : născuțl în 1968 și mal 
tineri, născuțl în 1970 și mai ti
neri. De astăzi pînă duminică, 
în prima serie, se întrec mini- 
baschetbaliștil de cat. I și mi- 
nibaschetbalistele de cat. a 
H-a ; între 24 și 29 iunie, au 
loc jocurile fetelor din cat I 
și ale băieților din cat. a Il-a.

i București 181
SE CONTUREAZĂ 0SELECȚIONATĂ FEMININĂ

DE VOLEI VALOROASĂ

PISTA DE ATLETISM DIN „TIOPLAST ROMÂNESC
Cu 5 ani în urmă, inginera 

chimistă Ani Cirleanu, de la 
Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc, situat pe raza mu
nicipiului Pitești, a început să 
lucreze intens la ceea ce a de
venit acum „Tioplast"-ul româ
nesc. Adică o varietate de cau
ciuc lichid, care, rămine com
pact in timpul tehnologiei de 
turnare și care are performanțe 
asemănătoare cu produsul simi
lar din alte țări cunoscut sub 
numele de cauciuc poliuretan. 

Mai mult : după cum ne asigu
ră însăși descoperitoarea lui, 
produsul românesc rezistă mai 
bine decit poliuretanul la tem
peraturi sub minus 20 de gra
de, posibile în țara noastră...

De ce această prezentare ? 
Pentru că în aceste zile, „Tio- 
plast“-ul piteștean (preparat pe 
baza unui chit special, pregătit 
la C.I.P.A. Rîmnieu-Vîlceal este 
turnat, în premieră, pe o supra
față destinată atletismului. Ine
lul de antrenament din imedsa-

Mai sint puține zile pină la 
startul celei mai importante 
competiții sportive internațio
nale a anului : Universiada de 
la București. Cum este și firesc, 
pregătirile sînt în toi, verifică
rile cu parteneri din ce în ce 
mai valoroși se întețesc. în a- 

ta apropiere a pistei de la sta
dionul „23 August" (pe care se 
vor desfășura întrecerile ofi
ciale de atletism ale Universia
dei), este „îmbrăcat" cu stra
turi succesive din acest mate
rial sintetic de primă calitate, 
de un roșu închis.

în imaginea surprinsă, 
de fotoreporterul nostru 
MIHAICĂ. un aspect de la 
narea „Tioplast“-ului ne 
toarea pistă din parcul „23 
gust". 

ieri. 
ION 
tur- 
vii- 
Au-

cest context, Campionatele bal
canice, recent încheiate, au re
prezentat unul dintre cele mai 
importante prilejuri de verifi
care a stadiului pregătirii echi
pei feminine de volei a Româ
niei, totul raportat la necesită
țile impuse de prezentarea cit 
mai bună la Universiadă, fără 
insă să se scape nici un mo
ment din atenție faptul că in 
toamnă sînt programate și Cam
pionatele europene unde, de a- 
semenea. reprezentativa țării 
noastre trebuie să obțină rezul
tate superioare.

întrecerea feminină de la 
Balcaniadă — situată la un ni
vel valoric mulțumitor — a 
scos în evidentă rodul preocu
părilor din ultimul timp pentru 
definitivarea sextetului de bază 
ai selecționatei noastre univer
sitare. antrenorilor Chiriță, Hu
mă și Solomonov revenindu-le 
însă misiunea — deloc ușoară 
— de a spori în continuare e- 
fieacitatea serviciilor, a preluă
rilor și a blocajelor, de fapt e- 

tementele mai puțin reușite 
care au privat echipa (2—3 cu 
Bulgaria) de un succes deplin 
la Balcaniadă. Se poate spună 
de pe acum că se conturează o 
echipă reprezentativă pentru 
Universiadă în care experiența 
competițională a unora se îm
bină din ce în ce mai bine cu 
dorința de afirmare a altora, a 
tinerelor talente. Concret, ală
turi de Irina Petculeț sau Iu- 
liana Enescu pot oricînd, si tre
buie, să facă saltul calitativ 
spre marea performanță Niculi- 
na Stanică. Gulniza Gelil. Da
niela Drăghiei (din păcate, ab
sentă Ia Balcaniadă, accidenta
tă) și altele, cu atit mai mult, 
cu cit mai sînt puține zile pînă 
la startul Universiadei. După 
acest important test, este de 
datoria tehnicienilor, a F. R. 
Volei, să tragă toate învățămin
tele și, prin înlăturarea lipsuri
lor manifestate, printr-o pregă
tire la cote tot mai înalte, vo-

Mihail VESA

(Continuare în pag a 4-a)



„DACIADA", ÎN
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PRIM-PLAN!
O MARE SARBATOARE C.S. Arad (f) și C. S.M. Cluj-Napoca I

Intrată în tradiția sportului nos
tru național ..Dinamoviada'* de 
oină — desfășurată sub egida 
„Daciadei" — a reunit la start și 
In acest an numeroase echipe. 
Dintre acestea. 12 formații care 
au mers din victorie în victorie 
t-au calificat în finala pe tară, 
găzduită la sfîrsitul săptămânii 
trecute de municipiul Bacău.

Specialiștii prezenți la actualele 
întreceri au fost de părere, în 
unanimitate, că finalistele s-au 
prezentat — fără excepție — în 
evident progres, unele echipe — 
ca de exemplu Dinamo Șiretul și 
Dinamo Marea Neagră — consti
tuind revelația competiției. S-a 
jucat sistem turneu, ceea ce a 
supus pe jucători la un dificil 
test tehnic și fizic. Confirmând 
așteptările, oiniștii de la Dinamo 
Bănoasa II. bine conduși de ofițe
rul Viorel Popa, instructorul e-

chipei, acționând cu multă sigu
ranță atit la „prinderea" cât si 
Ja „bătaia mingii", și-au dominat 
adversarii. Ei au avut cei mai 
puternici adversari în jucătorii 
de la Dinamo Șiretul și Dinamo 
Marea Neagră, în compania căro
ra au realizat partide viu dispu
tate : 10—9 și. respectiv. 10—7.
Mult gustată de public a fost și 
întâlnirea Dinamo Șiretul — Di
namo Marea Neagră încheiată la 
limită : 12—11.

Câștigând toate jocurile susținu
te, Dinamo Băneasa II și-a men
ținut titlul cucerit anul trecut.

CLASAMENTUL FINAL : L Di
namo Băneasa II 33 jp, 
mo Șiretul 31 p. 
rea Neagră 29 p, 
meșul 24 p, 5. Dinamo Turani 24 
p (punctaveraj mai slab), 6. Di
namo Cotroceni 23 p. (Hie IAN- 
CU — ccresp.).

. . 2. Dina-
3. Dinamo Ma-
4. Dinamo So

PENTRU CAIACISTI SI CANOISTI!

ELEVII CINSTESC „DACIADA1 ACȚIUNI DE MARE ATRACȚIE
• UN FRUMOS SPECTACOL 

SPORTIV a avut loc sîmbătă, pe 
stadionul „Cetatea*4 din Deva, în 
cadrul „Daciadei*4. Printre elevii 
care și-au adus contribuția la a- 
ceastă reușită s-au aflat și com
ponentele lotului reprezentativ de 
gimnastică : Emilia Eberle, Cris
tina Grigoraș, Melita Ruhn, Rodi- 
ca Dtmca, Dumitrița Turner, Ma- 
rilena Vlădărău, Ecaterina Szabo. 
(I. SIMION, coresp.)

(Urmare din pag. 1)

• O ALTA MANIFESTARE DE 
AMPLOARE înscrisă sub generi
cul marii competiții naționale s-a 
desfășurat, în aceeași zi la Baia 
Mare, cu participarea a peste 6000 
de elevi și eleve. Evidențieri : Li
ceul „Gh. Șincai", Lie. mat.-fi
zică 1, liceele industriale 1, 3, 4, 
școlile generale 3, 6, 7, 8, 11, 12, 
14. (V. SASARANU, coresp.)

grate unor spectacole cultural- 
sportive sau cu caracter polispor
tiv de toată atractivitatea.

Desprindem, totodată, de pe a- 
genda „Deciadei". Concursul de se
lecție la sprint și sărituri pentru 
tinerii de la sate (cat. 14—16 și 
17—19 ani), care va avea loc 
miercuri și joi la Blaj, „Cupa Să
nătății" la volei (vineri și sîmbâ
tă, la Alba înlia), „Cupa învăță- 
m în tul ui și Culturii" la volei, te
nis și șah (sîmbătă și duminică, 
Bacău).

Dar stadioanele și sălile de 
sport se vor umple, cu siguran
ță, și de numeroși alți iubitori de 
mișcare, partieipanți la multe alte 
competiții organizate sub genero
sul însemn al „Daciadei"...

-r

PENTUU OOUA ORE, STADIONUL STEAUA
0 GRADim URIAȘA DE COPII

La sfârșitul săptămânii trecute 
am fost invitați la o întrecere 
deosebit de frumoasă ; la specta
colul cultural-sportiv „Mulțumim 
din inimă partidului44, susținut de 
șoimii patriei din sectorul 6 al 
Capitalei. Splendida manifestare 
din cadrul „Daciadei" de vară a 
avut loc pe stadionul Steaua, in 
ziua aceea un fel de grădință 
uriașă, cu 1 500 de copii din 33 
de unități preșcolare !

Sigur. în lumea minunată a co
piilor totul e posibil... Plasele din 
jurul terenurilor de sport, bună
oară. se transformaseră în cîm- 
puri verticale cu mii și mii de 
margarete, delicat lucrate din 
pînză fină, puțin apretată. într-un 
colț al gazonului, 1&2 de păpuși 
mari își făceau „încălzirea". La 
fiecare aplecare, recuzita închidea 
și deschidea ochii mari, restu1 
exercițiului căzînd în... sarcina 
micilor gimnaste care urmau să 
prezinte repriza „Păpușa, prie
tena mea". între tribune și are
nele de concurs patrulau, grav, 
miniagenti de circulație, buni cu
noscători ai locurilor cu răcori
toare și dulciuri. Pe un teren cu 
Dorți ca de hochei se juca fot
bal : toată lumea ataca, toată lu
mea se apăra ! Partidă derby, cu 
faze fierbinți. Arbitrul — educa
toarea Viorica Muntean u — simte 
la un moment dat că-i scapă me
ciul din mână. Fluieră scurt, după 
care — cu o mînă ridicată — 
arată un cartonaș galben. Copiii 
se liniștesc pe loc. jocul conti-

chipul 
râvnind 
să obțină acel. 
Rezultat final :
— Grădinița nr. 218

cel mai sportiv, 
ca la sfârșitul 

cartonaș 
Grădinița 

0—0.

cu

nuă în 
fiecare 
partidei 
galben, 
nr. 217

Stadionul Steaua găzduiește în 
fiecare lună iunie frumoasele în
treceri ale preșcolarilor din sec
torul 6 al Capitalei. Cei care cu 
ani în urmă evoluau — stângaci 
— pe aceste terenuri din Bule
vardul G hence a. sînt astăzi ade- 
vărați sportivi în diferite secții de 
copii și juniori ale clubului 
Steaua. Așadar, un încântător 
spectacol cultural-sportiv. In pro
gram cu aplaudate ansambluri de 
dansuri moderne (Grădinițele 
I.C.T.B.. 246, 250), cu jocurile de tot 
felul (Grădinițele 299, 211, 200, 218, 
230 și M. Ap. N.). cu gingașe 
momente din viața celor mai mici 
cetățeni din această zonă a Bucu- 
reștiului (unitățile preșcolare de 
La Tricodava. C.F.R. etc.).

în afară de fotbal, întrecerile 
sportive au 
de alergări __  _ _
sprinteri de la grădinițele 80. 86, 
36 șî I.I.L.). partide de mlnibas- 
chet și handbal. A fost o dimi
neață de neuitat, cu zeci de an
sambluri și echipe bine pregătite, 
cu o organizare ireproșabilă asi
gurată (prin colective competen
te de prefesori, educatoare, teh
nicieni) de Inspectoratul școlar și 
C.E.F.S. al sectorului 6.

Vasi’e TOFAN

cuprins concursuri 
(cu cei mai buni

Pe terenul de minihandbal evoluează echipele grădinițelor nr. 
229 și 230. „Taetica de joc" — toată lumea atacă, toată lumea se 
apără!...

Ion Geantă, învingător autoritar la caiac simplu 1 000 m 
Foto : Vasile BAGEAC

Eșeanu (1 000 m) și Ion Bîrlădea- 
n.u (500 m) Nițu a întrecut „pie
sele grele" ale ambarcațiunilor 
dinamoviste (Dîba — Geantă — 
Dimofte — Cioban u la 500 m, 
Dîba — Dimofte — Ciobanu — 
Popa la 1 000 m). Și nu se poate 
spune că Dîba și colegii lui n-au 
făcut totul pentru a cîștiga : tim
pii sînt cei mai buni înregistrați 
vreodată la Snagov !

Revenind la timpii finalelor, 
trebuie să subliniem că în toate 
cursele ei reprezintă cele mai 
bune prestații românești ale sezo
nului. Este un indiciu elocvent 
al creșterii nivelului de pregăti
re, un plafon ridicat de la care 
trebuie să înceapă efortul cel 
mare pentru atingerea vîrfului de 
formă la campionatele mondiale, 
de care ne 
mini.

„Dacia da", 
lui nostru, a 
un moment 
caiaciști și canoiști, ca și pentru 
cei care le-au urmărit, de-a lun
gul a 130 de curse, disputele.

Clasamentul „Daciadei" pe clu
buri : 1. DINAMO 128 p, 2. Steaua 
126 p, 3. Danubiu Tulcea 12 p, 4. 
Farul Constanța 10 p, 5. Olimpia 
București 5 p, 6. C.S.Ș. Tulcea 
2 p, 7—8. Delta Tulcea și Poli
tehnica Timișoara 1 p.

Clasamentul pe județe : 1. BU
CUREȘTI 259 p, 2. Tulcea ,15 p, 
3. Constanța 10 p, 4. Timiș 1 p. 
Celelalte județe cu reprezentanți 
la faza finală (12 la număr) nu 
au acumulat nici un punct.

Clasament pe echipe al campio
natelor naționale : 1. DINAMO 
230 p, 2. Steaua 219 p, 3. Danubiu 
35 p, 4. Farul 28 p, 5. Olimpia 
17 p, 6. Delta 10 p, 7. Politehnica 
Timișoara 8 p, 8. Marina Manga
lia 7 p etc.

Vladimir MORARU

Așa cum subliniam și în cro
nica întrecerilor, cursele finale ale 
„Daciadei" caiaciștilor și canoiști- 
lor ne-au oferit un spectacol de 
înaltă ținută, pe potriva renume- 
lui acestui sport. Acolo unde e- 
xistă valoare, un concurs intern 
poate rivaliza, iată, în tărie, cu 
o regată internațională.

In ciuda faptului că regulamen
tul competiției — o singură probă 
pentru fiecare concurent la cele 
11 curse olimpice, și dreptui, pen
tru caiaciști și caiaciste, de a lua 
startul și la K 4 — 500 m — a 
dus, datorită tacticii celor două 
mari cluburi fruntașe, Dinamo și 
Steaua, la o anumită „împărțire" 
a probelor în vederea fructificării 
șansei maxime, evitindu-Se astfel 
cîteva dueluri interesante (Bîrlă- 
deanu — Dîba la K 1 500 m, Bîx- 
lădeanu — Geantă la K 1 — 1 000 
m etc.), „ciocnirile fierbinți" j 
lipsit, și ele au dat „ sarea 
piperul" reuniunii finale.

In preziua finalelor, Ivan 
tzaichin — pe care mulți îl 
siderau favorit, gîndindu-se 
la clasa lui, nu și la faptul că 
Ivan nu mai concurase de un an 
la simplu — ne spunea că speră să 
dștige la 1 000 m. „Dacă pierd, 
înseamnă că cel care mă va în
trece este foarte puternic". Este 
cel mai autorizat certificat de va
loare pe care îl poate primi Do- 
bre Nenciu, cîștigătorul cursei. 
Talent remarcabil, afirmat în 
mai 1980, cînd a cucerit titlul bal
canic înaintea lui Lubomir Lube- 
nov și Matija Ljubek (campioni 
olimpici ai „miei" la Moscova și 
Montreal), Nenciu a făcut joi cea 
mai bună cursă a carierei.

Marea revelație a concursului 
se numește Gheorghe Nițu. Deși 
nu are încă 20 de ani, el a fost 
desemnat de antrenorul Nicolae 
Navasart să conducă ambele e- 
chipaje de caiac 4 ale clubului 
Steaua. Alături de tinerii Victor 
Ignat, Marian Dineu (pe ambele 
distanțe) și consacra ții Nicușor

mâi despart 7 săptă-

ln campionatul Diviziei „A" de 
tenis de masă s-au disputat par
tidele ultimei etape a turului. în 
fruntea clasamentelor se află 
formațiile C.S. Arad, Ia feminin, 
și C.S.M. Cluj-Napoca, la mascu
lin. Iată amănunte <le la 
nirile disputate 
minică.

GRUPA I. C. 
C.S.Ș. SLATINA 
Dominare netă a gazdelor, 
au punctat prin Nemeș 
Lesay 24-2 și Ferenczi 1+2, 
pectiv Alboiu 1.

GLORIA BUZĂU — PROGRE
SUL BUCUREȘTI (m) 5—9 șl
7—9. Cele mai multe victorii : 
Roman eseu 2+2, Dorcescu 2+1, 
Stoinov 1+2 pentru Gloria, res
pectiv Moraxu 4+4. Cauri 3+3, 
Onetin 1+2. (I. STANESCU —
coresp.).

UNIVERSITATEA I CRAIOVA 
— C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) 
7—9 și 1—9. Victorii : Nicorescu 
2+1, Florescu 2, Firănescu 1. 
Haitian 1, duiblui Florescu, Hal- 
dan 1 pentru craioveni, respec
tiv Pintea ‘ ~ 
boși 4+3, 
Doboși — 
POVICI —

GRUPA 
VÎLCEA - 
REȘTI (f) 5—2 și 2—5. 
Dragu 1+3, Panțuru 1+2 pentru 
C.S.S., respectiv Efrem 3+1, Cio- 
bancan 1+1, Anescu 1. (S. GIOR- 
NOU — coresp.).

GLORIA BUZĂU - 
REA TG. MUREȘ (f) 
Victorii : Mihai 1, 
Rădulescu 1, Pop 2 
de, respectiv Hatoș 
3+2. (I. STANESCU

VOINȚA SATU MARE

intîl-
s îmbată și du-

S. ARAD II 
(1) 5—1 și 5—0. 

care 
2+1, 
reș-

2+1, Do-1+2, Borca
Crișan 2+2 și dublul 
Borca '

coresp.).
A Il-a.

- PROGRESUL BUCU-
Vic torid :

1. (V. PO-

c.s.s. RM,

- InfrAți- 
2—5 și 5—4. 
Murea 1+2, 
pentru gaz- 
2+2, Loch
— coresp.).

TRI

COU A VA 
și 9—4. 
2+2, V« 
Kodasz 
Kodasz 
pectiv
Mihuț 24 
vei, Alt 
coresp.).

C.S.Ș. 
S IT AT EA 
și 9—8. 
Andreicu’ 
czidai 3 
Ciociu 1

C.S.Ș.
— TRAC 
4-9 și 9-

GRUPA 
GISTUL 
BUCUR Ei 
obținut 
Furtună 
Pentru c 
VILCEAN 

SPART./ 
ROLAST 
4—5 și 5- 

LOCOM 
C.F.R. < 
9-2. Vict 
3+3, Star 
viingăitori, 
Bora 1, 
țescu, Păi 

CONSTI
— MEC AI
(m) 9—8
boreanu : 
3+1, Sing 
Corborean 
9«ni, resț 
1+2, Căli 
(i. pAuș

in meci 
tul Cugir 
(f) 5—3 și

n-au
i și

Pa- 
con- 
doar

sărbătoare a spor tu - 
însemnat intr-adevăr 
sărbătoresc pentru

SI C.S. SATU MARE (fii9
Confirmîndu-și valoarea, spada

sinii de la Steaua au trecut cu 
succes șl de meciurile etapei a 
n-a a Diviziei „A" : 9—7 cu
A.S.U. Tg. Mureș și I.E.F.S., 11—5 
cu Farul Constanța, 14—2 cu C.S. 
Satu Mare și 15—1 cu Eleetropu- 
tere Craiova. Așadar 5 victorii 
care adăugate celor (tot 5) din 
prima etapă asigură echipei de 
spadă a clubului Steaua (I. Popa,
M. Popa, C. Bărăgan, R. Szabo,
N. Bodoczi) caile liberă spre titlul 
de campioană a țării și în acest 
an.

Dintre celelalte partide ale eta
pei a Il-a, cea mai echilibrată a 
fost cea dintre Farul și i.E.F.S. 
încheiată la egalitate perfectă : 
8—6 (63—63), rezultat de pe ur-

ÎNTRECERILE rugbyștilor
A început întrecerea rugbyștilor 

seniori în cadrul „Daciadei44. Re
zultate (reprezentative de județ) : 
Tulcea — Galați 6—15/; Bihor — 
Cluj 4—29, Teleorman — Olt 15—9, 
Vrancea — Buzău U6—0, Dolj — 
Alba 6—8, Suceava — Bacău 30—0, 
Giurgiu — Argeș 20—11.

Miercuri au loc partidele : Ga
lați — Constanța (stadion ,,Gloria" 
Galați, ora 17), Cluj — Maramu
reș (6tadion „Victor Babeș" Cluj- 
Napoca, ora 16), Teleorman — 
Hunedoara (stadion „Rulmentul*4 
n Alexandria, ora 17,»), Vrancea 
— Vaslui (stadion „23 August*4 
Focșani, ora 17,30), Suceava — 
Iași (stadion „Unirea44 Suceava, 
ora 9), Giurgiu — Sibiu (stadion 
„Dunărea" Giurgiu, ora 14,30), 
Alba — Brașov (stadion „Metalur
gistul4* Cugir, ora 17).

HI PIS M
„Capul de afiș*4 al reuniunii de 

duminică a fost „Premiul cailor 
de patru ani“. Această primă re
petiție a derby-ului. aranjată du
pă sistemul „record*4, a reunit la 
start 11 con cur en ți eșalonați de 
la distanta de 2200 pînă la 2330 
m. Somon, manifestând o mare 
poftă de mers și bine condus de 
S. Onache, a cîștigat cu resurse 
față de Garanta, handicapată în 
ultima turnantă cu un galop. Ți- 
nind seamă de coeficientul de o 
secundă, toți ceilalți pretendenți 
la câștigarea supremei întreceri 
au mers bine. Spre exemplu : 
Perjar 1:25,9, Oscior 1:26,5. Sibila 
1:26,7 și Catren 1:27,3. Cursa re
zervată amatorilor a revenit lui 
Diafan, inspirat condus de M. 
Leontopol. Acest amator demons
trează că nu e cu nimic mai pre
jos fată de mulți profesioniști. Cu 
cele trei victbrii obținute, forma-

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INEORMEAZ4
• SUCCESE ȘI PERSPECTIVE 

PERMANENTE LA PRONOEX
PRES ! AUTOTURISMELE și MA
RILE CIȘTIGURI ÎN BANI răs
plătesc cu regularitate perseve
rența șl inspirația a tot mal nu
meroși participant! la Pronoex
pres. După 
iii oferite 
atractivele __ „__ __________ ____
din această lună au debutat la 3 
Iunie cu noi succese, dintre care 
se remarcă AUTOTURISMUL „Da
da 1300“ obținut la categoria I, 
pe un bilet achitat 100%. de Băni- 
doiu loan din București : La ace
eași categorie s-a mai atribuit un 
câștig de 17.500 lei pe un bilet ju
cat 25%. iar la categoria a n-a 
două dștigurl a câte 20.269 Lei

numeroasele satisfac- 
în luna precedentă, 
trageri Pronoexpres

pe bilete achitate 100% si patru 
a cite 5.067 lei fiecare. Tragerea 
de mâine, care beneficiază și de 
un important report la categoria 
I, va aduce, după toate probabi
litățile, mari satisfacții unul nu
măr sporit de participant!. Pen- 
tru cei ce nu și-au procurat încă 
bilete, precum și pentru cei ce 
doresc să-și mărească șansele, re
amintim că NUMAI ASTAZI POT 
JUCA NUMERELE PREFERATE !

AUTOTURISME „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 LM. MARI C1ȘTIGURI 
ÎN BANI si EXCURSII în Repu
blica Democrată Germană sau 
Republica Populară Ungară. Nu 
ocoliți prilejul de a vă număra 
printre beneficiarii acestei trageri 
deosebit de avantajoase !

CAMPIOANELE LA HANDBAL (juniori)
turneul final 

de handbal 
juniorilor. La băieți 
campioană a revenit 
C.S.Ș. Dinamo Bra- 
(antrenori R. Drăgă- 
I. Bucă). In conti-

S-a încheiat 
al campionatului 
rezervat 
titlul de 
formației 
șov 8 p 
nescu și 
nuare clasamentul arată astfel :
2. CJ9.Ș. Viitorul Cluj-Napoca,
3. C.S.Ș. Constanța, 4. C.S.Ș. 
Șteaua București, 5. C.S.Ș. Pe
troșani, 6. C.S.Ș. M. Eminescu 
Iași. In competiția junioarelor 
titlul de campioană a tării a 
revenit formației C.S.Ș. Sibiu 
8 p (antrenor Gh. Bădeanu), 
urmată în clasament de : 2. 
C.S.Ș. Vaslui, 3. C.S.Ș. Craiova,
4. C.S.Ș. Banatul Timișoara, 5.

C.S.Ș. Dobrogeanu Gherea Plo
iești, 6. C.S.Ș. Dinamo Brașov.

Prezent la competiție, antre
norul federal Nicolae Nedef, 
ne-a spus : „S-au manifestat u- 
nele preocupări pentru îmbu
nătățirea calității handbalului 
practicat de juniori. Unii ti
neri ofeiă speranțe pentru 
formațiile noastre de seniori : 
portarii George Jerebie de la 
Dinamo Brașov, Tudor Vasile 
(C.S.Ș. Steaua București), Haj- 
nal Palfy (C.S.Ș. Sibiu), pre
cum și la jucătorii și jucătoa
rele de cîmp Adrian Ghimeș 
(Constanța), Sergiu Pop (Cluj- 
Napoca), Jeno Nagy (Petro
șani), Georgeta Oncu și Renate 
Klein (Sibiu), Ileana Bălăci și 
Nicoleta Pleșoianu (Craiova), 
Rita Popăilă (Timișoara)“.

ma căruia 
dențil bw 
cheiat et 
egalitate 
Satu 
dar 
de 
de 
nii și 28 c 

în Divizi 
rești (Sîrb 
Calcișcă ș: 
— Bălănesi 
să etapa < 
(11—5 La j 
La Olimpia 
C.T.A.S. I 
Brașov) șl 
tușaveraj, 
fața C.S.Șc

In întrec 
de floretă 
oomportat 
pioană reui 
victoriile îj
11- a. Mai 
dinamovisti 
chdorfer cî 
cfiics cîte 
v., Bacioi, 
1 v), succe 
disputa ci
12— 4 CU I.I 
C.S. Sc. E 
cel mai... < 
Steaua !

în eșalon 
Clubul spo 
au mai lua 
vizia „A", 
țească palm 
torii : 15—1 
ți Pro greși 
Crișul Orax 
Cluj-Napocî 
Satu Mare, 
dica Nan, I 
Dimofte și 
o a doua 
prima diviz 
competiției.,

Ma 
cu 

asaltu 
32 cl

SOMON PRETENDENT LA DERBY ?

• AGENȚIILE LOTO-PRONO- 
SPORT continuă vînzarea bilete
lor pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres de la sfîirșitul aces
tei săptămîni, care oferă partici- 
panților noi sanse de a obține

• CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 10 IUNIE 1981. 
Cat. a Il-a : 3,25 variante a
15.362 lei; cat. a m-a: 19,50 a 
2.564 lei; cat. a IV-a: 98,75 a 506 
lei ; cat. a V-a : 328,50 a 152 lei; 
cat. a Vl-a : 8.674 a 40 lei ; cat. 
a Vil-a : 380.75 a 200 lei ; cat. 
a Vin-a : 4.623.25 a 40 lei. Report 
cat. I: 322.554 lei.

tia antrenorului Gh. Tănase re
intră în lupta pentru primul loc. 
O mențiune pentru I. Oană. care 
a cîștigat dezinvolt prima și ulti
ma probă a reuniunii. După 17 
zile de curse, luptă foarte strînsă 
atit în clasamentul pe formații 
cît și în cel al conducătorilor, care 
se prezintă astfel : formații — 
N. Gheorghe, S. Onache. 16 vic
torii ; I. R. Nicolae, M. ștefănes- 
cu — 15. Gh. Tănase — 14 ; con
ducători : A. Brailovschi, I. Oa
nă și D. Toduță — 9 victorii. N. 
Gheorghe. T. Marinescu. I. R. 
Nicolae, S. Onache și M. Ștefă- 
nescu — 8 victorii. Rezultate teh
nice : Cursa I : I. Vigan (I. Oa- 
nâ) rec. 1:34,6, 2. Solia. Simplu 
7, ordinea 17. Cursa a II-a : 
Ruleta (M. Sandu) rec. 1:42,8, 
Ionatan. 3. Nuțu. Simplu 3, ordi
nea 9. event 6, triplă 105. Cursa 
a IlI-a ; 1. Bucuria (M. Dumi
tru), perf. 1:33,5, 2. Iubit. Simplu 
2,60. ordinea 107. event 10. triplu 
63. Cursa a IV-a : 1. Hogar (Gh. 
Tănase) perf. 1:25,2. 2. Organist, 
3. Turban. Simplu 6, ordinea 13, 
event 36. triplă 306. Cursa a V-a : 
1. Tîrgoveț (M. Ștefănescu) perf. 
1:29,2. 2. “ ' ----- ' - “
dinea 5, 
Cursa a
Onache) .____ ____ _
3. Oscior. Simplu 20, ordinea 58, 
event 
Vil-a : 
1:25,8, 
dinea 
Cursa

I.

1.
2.

Selenar. Simplu 2, or- 
event 25. triplu 165. 
Vl-a : 1. Somon (S. 

perf. 1:28,8, 2. Garanta,
i.

38, triplă 820. Cursa a
1. Hogar (G. Tănase) perf.
2. Gong. Simplu 1,80,
13, event 23. triplu 119. 
a VIII-a : 1. Diafan (M.

Leontopol) perf. 1:29,4, 2. Regula, 
3. Polux. Simplu 2. ordinea 10. 
event 5. triplă 233. Cursa a IX-a :

Osica (I. Oană) perf. 1:33.1, 
3. Vesela. Simplu 8. 
event 13, triplă 108,

1.
2. Rigoarea, 
ordinea 19, 
triplu 59.

or-

Sandi ÎONESCU

SERIA I
Constructorul Iași — Cristalul 

Dorohoi 6—0 (3—0), Foresta Făl
ticeni — Nicolina Iași 3—0 (3—0), 
TEPRO Iași — Zimbrul Suceava 
1—2 (0—0), Laminorul Roman — 
Avântul TCMM Frasin 3—2 (3—1), 
Metalul Rădăuți — Șiretul Buce- 
cea 0—0. C.F.R. Pașcani — Dorna 
Vatra Dorn ei 2—1 (0—1). Metalul 
Botoșani — Unirea • ■ - -
(2—0), Cetatea Tg. 
A.S.A. Cîmpulung 
4—0 (2—0.)

Pe primele locuri în clasament 
după etapa a 29-a, penultima : 
1. CONSTRUCTORUL IAȘI 42 p 
(75—29), 2. Foresta Fălticeni 41
p (50—11), 3. Laminorul Roman
38 p (48—30) ...pe ultimele : 13.
Cristalul Dorohoi 26 p (29—44), 

Zimbrul Suceava 24 p (32—48). 
Șiretul Bucecea 24 p (32—51), 
Unirea Șiret 20 p (29—61).

Șiret 5—1
Neamț — 

Modovenesc

REZl

14.
15.
16.

SERIA A
Săvinești

11-a
Relonul Săvinești Roznov — 

Letea Bacău 3—0 (1—0), DEMAR 
Mărășești — Celuloza Piatra 
Neamț 4—1 (2—1), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — Partizanul Ba
cău 3—1 (1—0), Rulmentul Bîrlad 
— Gloria Focșani 1—1 (0—1), Vic
toria I.R.A. Bacău — Luceafărul 
Adjud 3—0 (2—0), Minerul Comă- 
nești — Cimentul Bicaz 2—0 (0—0), 
Textila Buhuși — FEPA ’74 Bîr
lad 7—0 (3—0). Petroul Moinești
nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. RELO
NUL SĂVINEȘTI ROZNOV 38 p 
(46—18). 2. Minerul Comănești 33 
p (47—22). 3. Letea Bacău 28 p 
(46—35) ....pe ultimele : 14, Lu
ceafărul Adjud 22 p (36—60). 15. 
FEPA ’74 Bîrlad 22 p (26—53).

SERIA A IlI-a
Tractorul Viziru — Oțelul Ga

lați 0-3 (0—2), Olimpia Rm. Să
rat — Ș. N. Brăila 2—1 (0—0),

Petrolul Be 
2—0 (1—0), 
Foresta Gu 
cora Galați 
(0—1), Chir 
Tecuci 5—1 
— FEROM 
Dacia-Unire, 
nul Bușteni 

Pe prime: 
GALATI 46 
Brazi 42 p 
Tecuci 35 p 
le : 14. Dac 
(35—45) — . 
—4 puncte, 
(41—58), 16. 
(12—132).

SE
Progresul

Călărași 1—< 
stanța — Ra 
Constructori] 
Mangalia 2— 
galia — Vii 
(1—0), Chim 
mii Cernavc 
Tulcea — 
(2—0). Victoi 
nil Slobozia 
Eforie — 
0—3 — Unir 
campionat p 
țări consecw

Pe primei 
REA CALAU 
Portul Const 
Constructorii; 
...pe ultimele 
vodă 24 p 
Constanța 21 
rea Eforie 11

SE
Electronica

Iul Bolintin 
București —



MASA î
locuri I

Jocul șanselor in lupta pentru evitarea retrogradării

) 9—7
kolcsay 
ai 3+2, 
Kolcsay, 
a. res- 
e 3+1, 

Maco- 
ACI —

I
I

După finala juniorilor republicani
VOR REUȘI, OARE, ȘA REEDITEZE IEȘEAU MIRACUIOAȘEIE EOR SPRINTIJRIFIAAIE ?

NIVER- 
m) 9—6 
1 3+2,
L, Bon
ul ezid ai,

I
CUIESC 
V (m)

I
TALUR- I

Subliniam in încheierea cronicii 
finalei Campionatului republican 
de juniori I că victoria echipei 
bucureștene Metalul (1—0 cu 
C.S.Ș. Brașovia) este ABSOLUT 
MERITATA. Intr-adevăr, jucăto
rii pregătiți de Vasile Nedelcu, 
ajutat de - 
ambii foști 
la rind, ai 
talul — au 
minat în 
timpului. _ __ ____
ori în poziții clare de gol. Cifrele 
partidei, oglindă fidelă con-

Se cunosc, mai de mult, două 
dintre cele trei echipe care urmează 
să ia drumul Diviziei ,,B" : F.C.M. 
Galați și F.C. Baia Mare, lată, însă, 
că a treia echipă continuă să fie « 
necunoscută. O necunoscută care se 
poate alege, TEORETIC, din nu mai 
puțin decît OPT ECHIPE. Acestea 
sînt Sportul studențesc, F. C. Olt, 
„Poli" Timișoara, Jiul, A.S.A., „U"
Cluj-Napoca, Progresul-Vulcan și Po
litehnica lași.

SPORTUL STUDENȚESC, inclusă în 
,,grupul teoretic”, este o echipă 
practic salvată, deoarece, chiar șl 
în eventualitatea pierderii ambelor 
jocuri, ea are, pe lingă cele 32 de 
puncte, un golaveraj pozitiv (+9), si
tuație pe care Politehnica lași, cu 
cele 28 de puncte ale sale, o poate 
depăși doar prin două victorii la 
scor, ceea ce e cu adevărat de do
meniul... teoreticului.

F.C. OLT și POLI TIMIȘOARA, tot 
cu cîte 32 de puncte, deși întîlnesc 
pe teren propriu două echipe pu
ternice (F.C.M. Brașov, respectiv Chi
mia), sînt și ele într-o situație bună, 
chiar dacă, în mod normal, aceste 
două jocuri pot fi considerate des
chise oricărui rezultat.

JIUL, cu 31 de puncte, deci cu un 
necesar de minimum un punct, are 
un joc cu F.C. Argeș, pe teren pro
priu, și unul la Baia Mare. E ade
vărat, F.C. Argeș e ca și calificată 
în U.E.F.A., iar Baia Mare n-u mai 
are speranțe, dar...

Dacă aceste patru echipe (și mai 
ales primele trei) sînt ca și sa’lvate 
— prin prisma celor numai 26 de 
puncte ale ieșenilor — echipele care 
urmează au o cu totul altă situație :

A.S.A. (30 de puncte și minus 6 
golaveraj), după meciul de miercuri 
cu echipa campioană, la Craiova (în 
core șansele sînt ca și nule), trebuie 
să cîștige jocul cu Politehnica Timi
șoara, care poate fi deosebit de 
greu, mai ales în cazul unei defec
țiuni timișorene în fața Chimiei.

„U" CLUJ-NAPOCA are, de ase
menea, o situa ie incertă, pentru că 
hunedorenii sînt greu de oprit chiar 
și la poalele Feleacului, cu atît mai 
mult cu cît își amintesc de jocul 
pierdut — în tur — ,.acasă" tocmai 
în fața ,,șepcilor' roșii” I Victoria clu
jenilor pare o condiție obligatorie 
în lupta pentru evitarea retrogradării, 
pentru că sînt evident mai puține 
speranțe, în ultima etapă, în compa
nia Progresului'-Vulcan, la București.

Cele mai amenințate echipe sînt, 
bineînțeles, POLITEHNICA IAȘI și 
PROGRESUL-VULCAN. Ieșenii joacă 
în ultima etapă la Hunedoara, iar 
Progresul-Vulcan joacă mîine la Bra
șov. Dacă echipele gazdă își vor 
valorifica avantajul terenului, șanse 
mai multe de salvare ar avea bucu
reștenii, datorită punctului în plus 
pe care îl cu. Ieșenii ar avea, în 
acest caz, o singură contrcșansă :

ceea că victoria lor asupra gâlățe- 
nilor pe teren propriu se poate rea
liza mai ușor decît aceea a Progre
sului asupra clujenilor.

Șansele cele mai puține le-ar a- 
vea, în ordine :

1. Politehnica lași, 2. Progresul-Vul
can, 3. „U" Cluj-Napoca.

In linii mari, retrogradarea e, cum 
se spune, ,,la mina” Corvinului. Dacă 
echipa lui Lucescu va reuși să cîș- 
tige la Cluj-Napoca, așa cum a reu
șit să o facă și în fața Progresului- 
Vulcan, la București, atunci s-ar 
reaiiza, probabil, cea mai mare sur
priză din acest final de campionat, 
adică retrogradarea unei echipe care 
s-a aflat mereu in partea superioară 
a clasamentului. In ipoteza, firește, 
că ,,U” n-ar învinge în ultima etapă, 
la București, pe Progresul-Vulcan...

Cele mai mici șanse le are însă 
tot Politehnica lași, care, dacă va 
retrograda, va face ca Moldova să 
râmînâ cu o singura echipă in Di
vizia „A", după ce în actuala ediție 
a avut trei.

Deocamdată cert e doar faptul că 
miercuri seara nimeni nu va ști 
încă... mare lucru. Nigi ,,U” Cluj- 
Napoca, al cărei golaveraj foarte 
slab (minus 11) reprezintă un mare 
coeficient de nesiguranță chiar și 
după posibila victorie asupra Corvi
nului.

Constănțenii au fost, însă, în
vinși cu 2—1 și Metalul a luat 
drumul Bacăului : „Unde am ju
cat bine, afirmă antrenorul Va
sile Nedelcu, fiind singurii care 
am obținut 5 puncte, fără să pri
mim gol... Sigur că acum, după 
finală, sînt fericit. Am reușit a- 
ceastă frumoasă victorie după 25 
de ani de cînd slujesc Metalul, 
20 de ani ca jucător. 5 ca antre
nor.." „Ne bucură succesul, ne 
spunea, la rîndul lui. Gheorghe 
Mirea, președintele clubului, dar 
mai important pentru noi este

loan CHIRILĂ

Ștefan Georgescu — 
component, multi ani 
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Metalul București, noua campioană de junori a țării. In picioare, 
de la stingă : Gh. Mirea — președintele clubului, Șt. Georgescu — 
antrenor in centrul de copii, Nicolae Bucur, Virgil Tăcutu, 
Dumitru Bogdaniuc, Dorel Ciobanu, Fănel Popescu, Ion Petre, 
Traian Anca — căpitanul echipei și Vasile Nedelcu — antrenorul 
campioanei. In rîndul din față : Marian Iosifescu, Nicolae 
Dumitra, Marian Bogdaniuc, Daniel Badea. Ionel Giurcă, Florea 
Mija, Constantin Ștefan și Ion
fruntarii, sînt, toate, net favora
bile învingătoarei. Iată-le, fără 
alte comentarii. Șuturi la poartă : 
21—8. Șuturi pe spațiul porții : 
9—3. Lovituri de colț : 8—2. Mari 
ocazii de gol : 7—3. Dintre aces
tea, una singură, desfășurată in 
min. 22 la poarta Brașoviei. a fost 
transformată în gol de Iosifescu; 
gol care a adus Metalului al doi
lea titlu 
primul

Cine 
Cine 

echipă 
atît de 
initea

campioană a tării, 
cucerit în 1970. 
crezut ?
crezut că a... treia

de
fiind 
ar fi 
ar fi 
a seriei a II-a va ajunge 
departe ? Pentru că, îna- 

ultimelor etape, favorite 
erau F. C. Constanta și Rapid. 
Pentru că înaintea etapei a 26-a. 
F. C. Constanța avea nevoie doar 
de un egal, acasă, pe terenul ei, 
în partida cu Mecanică fină, pen
tru a se califica în turneul final.

Nica. Foto : Vasile BAGEAC
faptul că 4—5 jucători, campioni 
azi, sînt apți să îmbrace tricou
rile formației de seniori. Mă gîn- 
desc la D. Bogdaniuc. I. Petre, 
Iosifescu, Anca, Badea..." Acesta 
este MARELE CÎȘTIG.

Invingind clar, în ciuda scoru
lui minim, pe C.S.Ș. Brașovia in 
finala celei de a 39-a ediții a 
campionatului, Metalul, echipa 
Pantelimonului. acest izvor de ta
lente pornite spre consacrare de
monstrează că n-a secat. Dimpo
trivă. Tinerilor campioni nu le 
dorim nimic altceva decît să por
nească hotărîți pe urmele jucă
torilor descoperiți și lansați pe 
scena primei divizii de neobositul 
kw căutător, Leon Lazăr, Și de 
echipa marii întreprinderi bucu
reștene „23 August".

Laurențîu DUMITRESCU

LIDERUL TREBUIE SĂ ȚINĂ 
LA PRESTIGIUL SĂU 

IN ORICE JOC

ele de 
atu Mare 
lentru di- 

îmbogă- 
te 5 vic- 
'g. Mureș

13—3 cu 
j C.S.M. 
Mondiala 

kan, Ro- 
1, Claudia 
ss anunță 
ireană în 
viitoare a

I
I
I
I

STAMA I

ARBITRII ETAPEI DE
S.C. Bacău — Dinamo : Gh.

Jucan (Mediaș) ; O. Ștreng (Ora
dea) și M. Ludușan (Sibiu).

Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mu
reș/: N. Hainea ; D. Munteanu 
(ambii din Bîrlad) și C. Szilaghi 
(Baia Mare).

Sportul studențesc — F.C. Baia 
Mare : : R. Petrescu ; M. Ivăn- 
cescu și N. Dobrin (toți din Bra
șov).

„U" Cluj-Napoca — Corvinul 
Hunedoara : M. Moraru ; M. Bă- 
dulescu (ambii din Ploiești) și S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

F.C.M. Brașov — Progresul-Vul-

ELE ETAPEI A 29-a
■Iul Băicoi 
-Tehoiu — 
1—0). An
si na ia 0—1 
- Victoria 
îtul Matca 
-1 (2-0).

Caraima-

Ce-
Măgurele 4—0 (4—0),
București — T. M.

2—1 (1—1). I.C.S.I.M.

MÎINE A DIVIZIEI „A“
can : V. Ciocîlteu; D. Preoțescu 
(ambii din Craiova) și Gh. Ispas 
(Constanța).

Jiul Petroșani — F.C. Argeș : 
O. Anderco (Satu Mare) ; V. la
nul (Iași) și V. Catană (Cărei).

Politehnica Iași — F.C.M. Ga
lați : N. Georgescu ; R. Stîncan, 
D. Rădulescu (boți din București).

Steaua — F.C. Olt : I. Igna (Ti
mișoara)/; M. Fediuc și M. Abra- 
miuc (ambii din Suceava).

Politehnica Timișoara — Chimia 
Rm. Vîlcea : C. Jurja ; Tr. Ale- 
xandrescu (ambii din București) 
și T. Balanovici (Iași).

Mul ți iubitori ai fotbalului, chiar 
colegi de redacție, încă mă În
treabă : „Cum a fost la Vîlcea?" 
O întrebare firească. Actualul li
der (actuală campioană și aproa
pe sigură viitoare campioană) a 
fost învins de Chimia. Mai mult, 
de neexplicat pentru multi. Uni
versitatea a primit cinci goluri 
(în 31 de etape primise doar 27 
de goluri). In min. 82. cînd Stan
ca a șutat în bară, scorul putea 
deveni 6—3 ! Și cum începuse me
ciul, calm, într-o atmosferă prie
tenească. nimeni nu bănuia că 
echipa din Craiova va pleca de 
la Rm. Vîlcea cu orgoliul și pres
tigiul destul de șifonate. Meciul 
are două capitole ale lui : 1) CHI
MIA a jucat frumos, curat, cursiv 
și arc merite incontestabile în re
alizarea acestui succes. A avut 
în cvartetul Alexandru — Gîngu 
(excelent la finalizare) — Stanca 
— Stau (ultimul, mai puțin pre
cis în sut. în cîteva situații bune) 
patru jucători care au decis soar
ta partidei. Chimia a avut o ex
primare ofensivă excelentă. In 
prima repriză, raportul suturilor 
la poartă a fost de 14—5 în fa
voarea sa. pentru ca pînă în fi
nalul partidei să expedieze 27 de 
șuturi la poarta Universității. Ca
re dintre divizionarele „A" se 
mai poaite lăuda cu un asemenea 
bilanț ? 2) UNIVERSITATEA A
DECEPȚIONAT ! De ce ? Pentru 
că n-a ținut la blazonul ei de 
actuală campioană și de lider al 
actualului campionat, pe care se 
pregătește să-1 termine victorioa
să. A crezut că va fi o simplă 
formalitate, aceea de a obține un 
scor egal pe gazonul din Rm. 
Vîlcea. De aici, probabil, și „lu
xul" de a-i trece rezerve pe 
Lung, Ștefănescu, Crișan. Negri
tă (pe Beldeanu nici nu l-am vă
zut la meci). în această atmosfe
ră de automul turnire, eforturile 
lui Bălăci și Ticleanu n-au fost 
suficiente. S-a exagerat jucîndu-1 
prea mult pe Cămătaru (pentru

a-1 FACE golgeter), deși de mult 
nu l-am văzut într-o formă atît 
de precară. Iar în apărare s-a 
jucat neglijent, și introducerea 
lui Ștefănescu s-a dovedit a fi 
tardivă. Știm, Universitatea a avut 
un sezon greu (am lăudat-o pen
tru aportul Ia „națională**), dar 
trebuie să țină și la prestigiul de 
lider, de cea mai bună echipă a 
noastră. Or, plecînd cu 5 goluri 
la pasiv de la Rm. Vîlcea. ea a 
lăsat un gust amar nu numai su
porterilor săi.

Constantin ALEXE

fotbal". Să recunoaștem că echipa 
Corvinul din Hunedoara se află 
pe un drum bun. Dacă va rămî- 
ne credincioasă principiilor de
monstrate în acest campionat, ea 
va putea deveni o puternică e- 
chipă, cu trăsături distincte.

personalitate 
haina perso-

...Un jucător cu
(Lucescu) croiește 
nalității echipei sale. Ce poate fi 
mai frumos în cariera unui tânăr 
antrenor ?

Stelian TRANDAFIRESCU

PENULTIMA A DIVIZIEI „ n

OFENSIVA HUNEDORENI- 
LOR SPRE PERSONALI

TATE
La două minute după încheie

rea jocului de la Hunedoara, im
petuosul atacant timișorean, Ne
delcu, remarca: „Să zicem merci 
că am scăpat atît de ușor... Cu 
adevărat, această echipă a hune- 
dorcnilor are o sete de gol cum 
rar se poate vedea la 
narele „A". Jocul ei ____
construit după principii moderne, 
te incintă și nu-ți dă nici o spe
ranță de scăpare. Bravo Corvinu- 
lui !«

Să recapitulăm: 4—0 cu „Poli", 
G—1 cu F.C. Baia Mare. 2—3 cu 
Chimia (d), 4—3 cu Universitatea 
Craiova. în patru etape, Corvinul 
înscrie 16 goluri, reprezentînd o 
medie de patru goluri de meci. 
Totalul golurilor marcate în cam
pionat : 63 ! — la numai cinci 
diferență de cel mai bun atac al 
campionatului (Universitatea Cra
iova. Realizările amintite nu cad. 
desigur, din cer, ci ele se află 
în directă relație cu munca și 
seriozitatea depusă Ia antrena
mente de jucătorii hunedoreni. 
Situațiile de marcare, golurile 
înscrise pe tabela de marcaj, așa 
cum s-a observat și în partida 
cu Politehnica Timișoara, nu sînt 
întîmplătoare, ele fiind și urma
rea exersării unor scheme „în la
borator". astfel că „acestea — 
după cum spunea antrenorul Mir
cea Lucescu — devin automa- 
tîsme indispensabile în jocul de

divizio- 
ofensiv,

COMPORTĂRI 
ÎN ANTITEZĂ

. OTELUL
2. Chimia 

I. Victoria 
pe ultime- 
irăila 23 p 
iționată cu 
răila 23 p 
Viflru 2 p

■ Dunărea 
ortul Con- 
4—1 (2-1), 
— Marina 

etalul Man- 
mudia 2—0 
nța — Șoi- 
-0). Ș. N. 
stanța 4—1 
ei — Amo- 
0). Unirea 

Constanța 
exclusă din 
i neprezen-

rești 0—0, F.C.M. Giurgiu 
tatea Tr.
Danubiana 
București 
București — Voința București 2—1 
(0—0), Chimia Tr. Măgurele — 
Ș.N. Oltenița 1—1 (1—0). Tehno- 
metal București — Petrolul Vide
le 4—2 (4—0), Luceafărul Bucu
rești — Viitorul Chlmogi 2—0 
(0—0), Automatica București nu a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 42 p (61 
— 21), 2. T.M.B. 33 p (37—32), 
3. Chimia Tr. Măgurele 32 p 
(39—39) ...pe ultimele : 14. Flacă
ra
15.
16.

1. DUNA- 
(77—21), 2. 
(65—37). 3.

34 p (52—38) 
im ii Cerna- 
5. Electrica 
7). 16. Uni- 
5).
-a
i — Petro- 
', Abatorul

'șie Bucu-

roșie București 26 p 
Voința București 25 p 
Petrolul Bolintin 24 p

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea de Argeș 

— Muscelul Cîmpulung 1—0 (0—0). 
I.O.B. Balș ----------------- “ -
(1—0). “ ..
trolul Tîrgoviște 3—0 (2—0). Re
colta Stoicănești — Dacia Pitești 
2—0 (1—0), Cimentul Fieni —
I.C.I.M. Ploiești 3—0 (2—0), Pra
hova Ploiești — Progresul Pu
cioasa 2-0 (0—0), Sportul munci
toresc Caracal — Metalul Mija 
4—1 (4—1), Energia Slatina —
Unirea Răcari 7—0 (3—0). Energia 
a susținut și ultimul joc din cam
pionat, cu Progresul Pucioasa, pe 
care l-a cîștigat cu 3—1. joc de
vansat din etapa a 30-a, deoarece 
Energia a plecat într-un turneu 
în R. F. Germania.

Pe primele locuri ; 1. ENERGIA 
SLATINA 47 p (80—23) — din 30
de jocuri și a promovat în Divi
zia „B", 2. Prahova Ploiești 41 p 
(59—28), 3. I.C.I.M. Ploiești 36 p 
(59—31) ...pe ultimele : 14. Unirea 
Răcari 23 p (38—86), 15. Petrolul

I.P.C.
Progresul Corabia

(28—32), 
(48—40), 
(34—42).

Slatina 3—0 
Pe-

Tîrgoviște 21 p (30—70), 16. I.P.C. 
Slatina 18 p (20—56).

SERIA A VII-a
Electroputere Craiova — 

Drobeta Tr. Severin 2—0 
Mecanizatorul Simian — 
Craiova 1—0 (1—0), C.S.M.
beta Tr. Severin .
iova 4—0 (1—0). Dunărea Calafat
— Minerul Rm. Vîlcea 4—0 (2—0), 
Diema Orșova — Progresul Băi- 
lești 5—1 (1—0), Lotru Brezoi — 
Jiul Rovinari 6—1 (2—1), Metalur
gistul Sadu — Viitorul Drăgășani 
1—0 (1—0). Constructorul Craiova
— Minerul Motru 5—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 42 p (54
— 24), 2. C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin 41 p (64—19) 
sancționată cu —4 
C.F.R. Craiova cu 36 
pe ultimele: 14. Unirea 
Severin 26 p (32—40), 
sul Băilești 23 p (35—58). 16. Vic
toria Craiova 9 p (21—75).

SERIA A VIII-a
Strungul Arad — Electromotor 

Timișoara 4—0 (3—0). Unirea Tom
natic—Explormin Deva 2—0 (1—0), 
C.P.L. Caransebeș — Metalul Oțe- 
lu Roșu 2—0 (1—0), Minerul Ora- 
vița — Victoria Imeu 4—1 (1—1), 
Vulturii Textila Lugoj 
Sînnicolau 4—0 
Certej — C.F.R.

Unirea 
(2-0), 
C.F.R.

___ . Dro- 
Victorla Cra-

— echipă 
puncte, 3. 

p (41—18)...
Drobeta Tr.
15. Progre-

.. _ Unirea 
(1—0), Minerul 

Caransebeș 6—0 
(3—0), Gloria Reșița — Metalul 
Bocșa 2—0 (1—0), Șoimii Strungul 
Lipova — C.F.R. Arad 5—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 41 p (73—30). 2. Ex- 
plormin Deva 38 p (71—31). 3. Mi
nerul Oravița 
Șoimii Lipova 
ultimele : 14.
26 p (34—52),

32 p (58—44). 4.
32 p (51—39) ...pe 
Unirea Sînnicolau
15. Victoria Ineu

26 p (35—58), 16. Metalufl OțeQu
Roșu 23 p (49—68).

SERIA A IX-a
Someșul Satu Mare — Bihorea

na Marghita 2—0 (0—0), Oțelul
Or. dr. Petru Groza — Armătura 
Zalău 3—1 (1—0), Industria sîrmei 
C. Turzii — Recolta Salon ta 2—1 
(2—0), Construcții Electrometal
Cluj-Napoca — Victoria Cărei 2—1 
(2—0), Victoria Elcond Zalău — 
Unirea Valea lui Mihai 4—1 (1—0). 
Metalul Cărei — Unirea Dej 0—5 
(0—2). Oașul ~~ 
Oradea 1—2 
— Tricolorul

Pe primele 
SATU MARE _ ,
rea Dej 33 p (45—50), 
Cluj-Napoca 32 p (55—36) 
timele : 
(36—54), 
(31-44), 
(34—45), 
(31—63).

Negrești — Voința 
(0—0), Rapid Jibou 
Beiuș 2—0 (1—0). 
locuri : 1. SOMEȘUL 
41 p (60—25), 2. Uni- 

“ ■ 3. C. E.
...pe ul-

ieru 26 p (38—90), 16. Electrozahăr 
Tg. Mureș 21 p (24—38).

SERIA A XI-a
Carpați Mîrșa — C.I.L. Blaj 5—0 

(3—0), Metalul Copșa Mică — 
Sticla-Arieșul Turda 3—1 (2—1).
IMIX Agnita — Textila (IPA) Si
biu 1—0 (1—0), C.P.L. Sebeș —
Minerul-Știința Vulcan 4—1 (4—0), 
Vitrometan Mediaș — C.F.R. Si- 
meria 2—1 (1—0), Construcții Si
biu — Victoria Călan 1—2 (0—0), 
Minerul Paroșeni — Automeca- 
nlca Mediaș 1—1 (1—0), Unirea
Alba Iulia — Minerul Ghelar 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MÎRȘA 39 p (65—19), 2. Sticla A- 
rieșul-Turda 32 p (68—22). 3. Vic
toria Călan 31 p (34—33) ...pe ul
timele: 14. Metalul Copșa Mică 27 
p (32-59), 15. Automecanica Mediaș 
26 p (32—38), 16. Construcții Sibiu

La Baia Mare s-a înregistrat, 
sîmbăta trecută, una din marile 
surprize ale acestui campionat. 
Și nu înfrîngerea echipei Steaua 
a surprins, deși majoritatea pro
nosticurilor o indicau, în actuala 
conjunctură competițională, favo
rită. Ci dimensiunile scorului cu 
care bucureștenii au pierdut in 
fata unei formații aparent resem
nate. care se pregătește să joace, 
cel puțin un an de acum înainte, 
duminică dimineața la ora 11. Un 
veritabil k.o., pe care unii ar fi 
tentați să-1 explice prin absența 
din „îl"-le stelist a citorva din
tre titularii săi de bază —- Iordache, 
Sameș, Zahiu, Agiu. lordănescu. 
Așa ceva ar fi însă, o scuză de 
circumstanță, o scuză fără teme» 
obiectiv. Pentru că în locul celor 
cinci așa-ziși mari absenți, au e- 
voluat tot jucători de Divizia „A", 
foști sau actuali components ai 
loturilor reprezentative de juniori 
și de tineret : Toma, Sertov, Ba- 
lint, Isaia, Cernescu. Toți aceștia 
— și nu numai ei — se supară 
cînd nu sînt introduși în echipă, 
„fac caz" de valoarea lor, dar 
cînd li se oferă șansa de a arăta 
ce pot, de a-și proba, prin joc, 
capacitatea fotbalistică, se com
portă de o asemenea manieră in
cit ei înșiși își anulează orice 
urmă de credit în fața antreno
rilor. Sîmbătă, însă, la Baia Ma
re. r.u numai cei din generația 
„noului val““ stelist au jucat mo
dest, ci întreaga echipă în an
samblul său. Aceasta reprezintă, 
fără îndoială, manifestarea unei 
atitudini de suficiență, de como
ditate. După o socoteală, cu totul 
de condamnat, s-a ajuns la solu
ția „economiei de efort", de aici 
la superficialitate și, în final. Ia 
un e^cc dezonorant. Aceasta în 
timp ce, de partea cealaltă. F.C. 
Baia Mare, mai îndreptățită, poa
te, să fie blazată in situația sa de 
viitoare divizionară „B", a găsit 
resursele fizice și morale necesa
re unei evoluții frumoase și dem
ne. fapt care o onorează și care 
conferă un plus de strălucire vic
toriei obținute în teren.

Așadar, două comportări în anti
teză. care duc spre explicația re
ală a unui surprinzător și ustură
tor k.o.

Mihai IONESCU

COMPETIȚII

SERIA A X-a

13 Rapid Jibou 27 P 20 p (33—54).
14. Tricolorul Beiuș 26 P SERIA A XH-a15. Recolta Salonta 25 P
16. Metalul Cărei 20 P I.C.I.M. Brașov — Minerul Ba-

Simared Baia Mare — Minerul 
Ilba Seini 1—0 (1—0), Minerul Bă- 
iuț — Electrozahăr Tg. Mureș 
1—6 (0—0). Silvicultorul Maieru
— Minerul Rodna 3—2 (1—2). Mi
nerul Baia Borșa — Minerul Băl
ța 3—0 (1—0). Avântul Reghin — 
Mureșul Luduș 3—1 (2—0). Fores- 
ta Bistrița — Oțelul Reghin 2—0 
(1—0), Textila Năsăud — Lăpușul 
Tg. Lăpuș 2—0 (1—0), Minerul
Baia Sprie — CUPROM Baia Ma
re 2-6 (0—6).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ILBA SEINI 36 p (49—30), 2. Mi
nerul Baia Sprie 33 p (56—30), 3. 
Minerul Rodna 33 p (52—28) ...pe 
ultimele : 13. Mureșul Luduș 26 p 
(37—40). 14. Slmared Baia Mare
26 p (37—43). 15. Silvicultorul Ma-

raolt 4—0 (1—0), Precizia Săcele 
— Mureșul Toplița 1—1 (0—1),
Carpați Brașov — Progresul O- 
dornei 1—1 (0—0), Tractorul
Miercurea Ciuc — Măgura-Mobila 
Codlea 2—0 (1—0), Metalul Sighi
șoara — Minerul Bălan 2—0 (1—0), 
Chimia Or. Victoria *— Metr om 
Brașov 1—1 (1—0). Constructorul
Sf. Gheorghe — Metalul Tg. Se
cuiesc 1—2 (0—1), Torpedo Zăr- 
nești — C.S.U. Brasov 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 46 p (60-22), 2. Progresul 
Odorhei 43 p (70—27), 3. Metalul 
Sighișoara 37 p (44—18) ...pe ul
timele : 15, :
Gheorghe 17 p (22—79), 16. C.S.U. 
Brașov 10 p (11—54),

★
Rezultatele ne-au fost transmise 

de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.

. ,.pe ul-
Comstructorul Sf.

BALCANICE
(21 de ani) se va 
Grecia, la Voios, 
iunie. Din prima 
echipele României,

Competiția rezervată selecționate
lor de tineret 
desfășura în 
între 23 și 30 
serie fac parte
Turciei și Albaniei, iar din seria 
a doua. Grecia, Bulgaria si Iugo
slavia. Cupa balcanică pentru ju
niori (18 ani) este programată la 
Istanbul, între 25 și 30 august. 
Jocul retur dintre Trakia Plovdiv 
și Sportul studențesc, din cadrul 
Cupei balcanice intercluburi se 
va disputa la 12 august. în tur, 
bucureștenii au cîștigat cu 3—2. 
Echipa calificată va întîlni în fi
nală pe Velez Mostar. Echipa cla
sată pe locul 4 în actualul cam
pionat va juca în viitoarea ediție 
a Cupei. Viitoarea ședință a Co
mitetului balcanic va avea loc ta 
Voios, la 23 iunie.



Actualitatea atletică

REZULTATE VALOROASE
• SĂRITORUL SOVIETIC

Konstantin Volkov, medalie de 
argint la J.O. ’80, a realizat noi 
recorduri la prăjină ale U.R.S.S., 
cu 5,71 m și 5,75 m • IUGO
SLAVUL DANIEL TEMIN 2,26 
m — nou record la înălțime • 
LA CUPA EUROPEANA inter- 
cluburi de la Neapole (1. Bayer 
Leverkusen 105 p, 2. Stretford 
Manchester 91 p), Ia înălțime 
Ulrike Meyfarth (R.F.G.) 1.94 
m • JAPONEZA FUKIMITSU 
1,93 m la înălțime — nou re
cord • LA LILLE, la campio
natele școlare ale Franței, Quir- 
ron a realizat un nou record 
de juniori la prăjină cu 5,45 m 
• LA BUDAPESTA : Szalma 
3,12 m la lungime • CARL 
LEWIS a cîștigat recent, la Ba
ton Rouge, titlurile de campion 
universitar al S.U.A. la 100 m 
— 9,99 și lungime — 8,25 m. Cu 
45 de ani în urmă. Jesse Owenș 
obținuse victorii, în aceeași 
competiție, cu 10,2 și. respectiv, 
7,89 m • LA FURTH, sprinte-

JUNIOARELE NOASTRE VICTORIOASE
Poznan : triunghiular de ju

niori : fete : România — Polo
nia 75—71 p, Romania — Unga
ria 74—72, Polonia — Ungaria 
74,5—71,5 băieți : Polonia — 
România 128—82 p. Ungaria — 
România 105—103 p, Polonia — 
Ungaria 119—91.

Au obținut victorii : Gabriela 
Coleț la lungime — 6,03 m, Ol

PENTRU A SĂRI 2,30 m Șl MAI MULT...

Săritura in înălțime este una 
dintre probele atletice in care, 
mal ales In ultimii ani, a fost 
Înregistrat cel mai spectaculos 
progres al performanțelor. Șl, 
intr-adevăr, ce poate fi _ mal 
spectaculos decît o săritură, cu 
mulți centimetri peste pro- 
prla-ți înălțime!...

Din 1973. de cînd. la Mun- 
chen, Dwight Stones a trecut 
peste ștacheta înălțată la 230 
m (un record excepțional !), 
performanțele la înălțime au 
crescut într-un ritm impresio
nant și aceasta chiar dacă re
cordului lumii i-au fost adău
gați doar 6 centimetri ; dar 
î,36 m reprezintă o perfor
manță valoroasă, iar acum sînt 
destui atlețl cu rezultate peste 
recordul lui Stones !...

In legătură cu această creș
tere a rezultatelor săritorilor 
de astăzi, reputatul specialist 
uvietic Vladimir Diacikov (din 
școala căruia au ieșit. între 
alții, foștii recordmani Valeri 
Brumei șl Vladimir Iascenko) 
consideră ca factori favori- 
zanți : perfecționarea tehnicii, 
îmbunătățirea pregătirii fizice, 
popularizarea flopului și reali
zările științei sportului (inclu- 
zînd între acestea și calitatea 
superioară a pistelor de ma
terial sintetic).

în ceea ce privește posibili
tatea obținerii de rezultata 
înalte (minimum 2,30 m) și da 
noi recorduri, după opinia Iul 
Diacikov, șansele cele mai mari 
Ie au doar atlcții cu talie înal
tă (minimum 190 cm), supli șl

ciclism • Etapa a 7-a a Tu
rului Europei, disputată contra- 
cronometru individual la Saint 
Goesmcs, a fost cîștigată de bel
gianul Debrenaker, care a parcurs 
25 km în 38:11,0. In fruntea cla
samentului general sc află bel
gianul Vercannen. • Turul Elve
ției a continuat cu etapa a 5-a 
desfășurată între Solothurn și Ge
neva (182,500 km). Primul a tre
cut linia de sosire belgianul Jan 
Bogaert, înregistrat cu timpul de 
4 h 37:29,0. In clasamentul gene
ral se menține lider elvețianul 
Beat Breu. • Etapa a 2-a a Tu
rului Austriei a revenit austria
cului Waltenbcrgcr, 156 km în 
3 h 35:06,0. In clasamentul gene
ral conduce sovieticul Kosiakov, 
urmat la o secundă de compatrio
tul său Ciaplighin. • „Marele 
Premiu“ — Midi Libre, desfășu
rat în cinci etape, a fost cîștigat 
de rutierul francez Jean Rene 
Bernaudeau, urmat de coechipie
rul său Christian Levavasseur — 
la 2:19,0 șl belgianul Ludo Peters 
13 2"24 0

GIMNASTICA • La Antibes 
(Franța), s-au încheiat întrecerile 
finalelor pe aparate. S-a eviden
țiat sportiva cehoslovacă Jana 
Labakova, cea care cîștigase Și 
concursul individual compus. La
bakova a terminat învingătoare la 
trei aparate : paralele — 19.00,

PE STADIOANELE LUMII
rul Haas a egalat recordul 
R.F.G. la 100 m cu 10,23. iar 
Kubler cu 16,91 m a înregistrat 
un nou record la triplu. Engle
zoaica Teresa Sanderson a a- 
runcat sulița Ia 68,86 m • ÎN 
1936 japonezul Naoto Tajima 
reușise 16,00 m la triplusalț. 
După 45 de ani recordul țării 
sale a ajuns la 16,76 m, reali
zat recent de Masami Naka- 
nishi • NOUL RECORDMAN 
al R. P. Chineze. Zhi Jian-hua 
(2.30 m la înălțime), are dear 
18 ani și utilizează flopul 
• PORTUGHEZUL Ferando 
Mamede (n.1.11.1951) recentul 
recordman european la 10 000 
m are următoarele recorduri 
personale : 800 m — 1:47,5. 1500 
m — 3:37,98, 5000 m — 13:17,8, 
10 000 m—27:27,70 «BERKELEY 
(California) : W. Smith 400 m 
— 45,65 (6. Alberto Juantorena 
47,34), Boit (Kenia) 800 m — 
1:46,5, Brown 100 m — 10,46, 
Carter greutate — 21,04 m, Po
well disc — 66,72 m.

ga West la 1500 m — 4:26,13, 
Mihai Bran la triplu — 15,41 m 
și Gheorghe Frecățeanu la 10 
km marș — 46:36,48. S-au mai 
evidențiat ocupînd locul doi : 
Silvia Comărniceanu la disc — 
45,12 m, Constantin Militaru la 
înălțime — 2,13 m, Marius
Poștoacă la 3 000 m — 8:19,13.

rapizi. El trebuie să aibă, de 
asemenea, multă forță, astfel 
ca să fie capabili să efectueze 
o flexiune totală de picioare 
cu o bară de haltere de cel pu
țin două ori greutatea corpului 
fiecăruia și o bună detentă, cu 
brațele imobile, de cel puțin 
70—80 cm, de pe loc !

Valeri Brumei (recordman 
mondial — 2,28 m în 1963), 
deși doar de 185 cm, ar fi putut 
fi încă și astăzi spunea Dia
cikov recordman al lumii, căci 
el ave* o tehnică perfectă, era 
un atlet complet, avea picioare 
puternice (flexiuni cu 180 kg!) 
șl o detentă de 106 cm...

Romeo VILARA

P.S. Iată lista, la zi. a sări
torilor de peste 2,30 m (în aer 
liber) : 2,36 m : Gerd Wessig 
(R. D. Germană) n. 1959 — 200 

cm 1980 ; 235 m: Jacek Wszola 
(Polonia) n. 1956 — 196 cm 
1980 ; 2,35 m : Dietmar Mogan- 
burg (R.F.G.) 1961 — 201 cm 
1980 ; 2,34 m : Vladimir Ias
cenko (U.R.S.S.) 1959 — 192 cm 
1978 ; 2,317 m ; Dwight Stones 
(S.U.A.) 1953 — 196 cm 1976 ; 
2,317 m Jeffrey Woodard 
(S.U.A.) 1958 — 194 cm 1980 ;
2,31 m Rolf Beilschmidt (R. D. 
Germană) 1953 — 190 cm 1977,
2,31 m Carlo Thrănhardt 
(R.F.G.) 1957 — 192 cm 1980 ;
2,31 m Jorg Freimuth (R.D. 
Germană) 1961 — 191 cm
1980 ; 2,30 m Aleksandr Grigo
riev (U.R.S.S.) 1955 — 187 cm
1977 ; 230 m Henry Lauter
bach (RD. Germană) 1957 —
190 cm 1978 ; 2,30 m Benjamin 
Fields (S.U.A.) 1954 — 193 cm
1978 ; 2,30 m Andre Schneider 
(R.F.G.) 1958 — 195 cm 1979 ; 
2,30 m Gerd Nagel (R.F.G.) 
1957 — 197 cm 1980.

•TELEX•
sărituri — 19,325 și sol — 19,40 p 
(la egalitate cu gimnasta chineză 
Wu Wenli). La bîmă, pe primul 
loc s-a clasat Xiao Hongzhou 
(R.P. Chineză), cu 18,95 p.

ȘAH • După consumarea a opt 
runde, în turneul internațional de 
la Smederevska Palanka (Iugo
slavia) conduc Rajkovici (iugosla
via) și Ermenkov (Bulgaria) cu 
cîte 5 p, urmați de Victor Ciocll- 
tea (România) șl Schmidt (Polo
nia) cu cîte 4‘/j p (1), Dcspoto- 
vici (Iugoslavia) 4 p (1) etc. în 
runda a 8-a, Victor Ciocâltea 
a remizat cu marele maestru iu
goslav Rajkovici, rezultat consem
nat și în partidele Jivanovici — 
Schmidt : Nikolic! — Despotovicl 
si Ivkov — Ermenkov. • Desfă
șurat în orașul cubanez Cienfue- 
gos, tradiționalul turneu de șah 
,,Memorialul Capablanca" a fost 
cîștigat de marele maestru sovie
tic Vitali Țeskovski. Pe locurile 
următoare s-au clasat compatrioții 
săi Adrian Mihalcisin, Aleksandr 
Cern in și Jesus Nogueira (Cuba).

TENIS • „Cupa Davis" : Egipt 
— Ungaria 1—4 ; Monaco — Po
lonia 3—2 ; U.RJS.S. — Belgia 
4—1 ; Olanda — Țara Galilor 4—1; 
Austria — Danemarca 3—2. 9 La

ELECTRONIȘIII, IN SPRIJINUL 
BUNEI DESFĂȘURĂRI A ÎNTRFCFRIFOR
Catedra de tehnologie elec

tronici și fiabilitate de la Fa
cultatea de electronică din ca
drul Institutului Politehnic 
București are strinse legături 
cu Universiada. în primul rînd 
prin faptul că un colectiv alcă
tuit din 3 specialiști (ing. Iu
lian Vraciu, ing. Constantin 
Burcu și tehnicianul Viorel 
Loader) semnează o contribuție 
importantă la buna organizare 
a unor întreceri din programul 
J.M.U. împreună cu alți 5 co
laboratori, care activează in 
două ateliere amenajate în in
cinta Facultății de electronică, 
cei 3 specialiști au montat in 
două din sălile care vor găzdui 
meciuri de volei (Floreasca și 
Agronomia) și în alte 3 în care 
se vor disputa întîlniri de bas
chet și de volei (Progresul, O- 
limpia și Politehnica), 5 tabele 
electronice necesare unui arbi
traj efectuat în condiții exce
lente.

Așa-numitele tabele „univer
sale", foarte complicate (cele 
de la Floreasca și Agronomia), 
depășesc în performanțe multe 
instalații similare din străină

Daniela Drăghici (7) plasează mingea peste blocajul unei adversare

O SELECȚIONATĂ FEMININĂ 
DE VOLEI VALOROASĂ 

(Urmare din pag l)

leibalistele noastre să se pre
zinte cu potențialul maxim la 
Universiadă.

Selecționata masculină uni
versitară își continuă și ea pre
gătirile constind în jocuri de 
verificare în compania repre
zentativei Argentinei — gazda 
viitoarelor campionate mondiale, 
aflată în turneu în România — 
care oferă, cu siguranță, date 
obiective de apreciere a nive
lului de pregătire atins de a- 
ceasta, lotul universitar fiind 
beneficiarul unor „nume" în 
Voleiul european și mondial ca : 
Enescu, Gârleanu, Macaveî. 
Chifu. Căta-Cliițiga sau Minai

C. M. DE TIR CU ARCUL
La Punta Ala (Italia), au luat 

sfîrșlt campionatele mondiale de 
tir cu arcul. La masculin a cîș- 
tigat finlandezul Kyosti Laasonen 
2 541 p, urmat la un punct de 
americanul Dar el Pace.

In concursul feminin, prima s-a 
clasat concurenta sovietică Na
talia Butuzova — 2 514 p, urmată 
de poloneza Alicia Ciskowska — 
2 499 p.

Londra a cîștigat John McEnroe, 
care l-a Întrecut cu 7—6. 7—5 pe 
compatriotul său Brian Gottfried. 
Rezultate înregistrate în semifi
nale : McEnroe — Brian Teacher 
6—3, 6—4 ; Gottfried — John
Sadri 7—5. 6—3. In finala probei 
de simplu femei, Betsy Nagelsen 
a dispus cu 6—4, 5—7, 6—3 de Bar
bara Hallquist • Campionatele 
internaționale ale Belgiei s-au în
cheiat cu succesul tînărului Jucă
tor iugoslav Marko Ostoja (20 de 
ani), învingător cu 4—6. 6—1. 7—5 
în finala disputată cu Ricardo 
Ycaza (Ecuador). în semifinale, 
Ostoja l-a eliminat cu 6—1, 7—6 
pe Steve Krulevitz (S.U.A.), tar 
Ycaza a dispus cu 6—4, 6—3 de 
Djego Perez (Uruguay).

TENIS DE MASĂ. Finala tur 
neului masculin de la Hong Kong, 
se va disputa între cunoscuții ju
cători Guo Yuehua (R.P. Chineză) 
șl Istvan Jonyer (Ungaria). In 
semifinale, Guo Yuehua l-a între
cut cu 3—2 (19—21, 21—19. 8—21.
21—17, 21—16) pe polonezul Andrzej 
Gruba, iar Jonyer a cîștigat cu 
3—1 (21—14, 21—12, 12—21. 21—10) 
la cehoslovacul Milan Orlovski.

VOLEI • In turneul masculin 
de la Berlin, Cuba a întrecut cu 
3—2 (13—15, 11—15, 15-9, 15-5. 15-7) 
formația R.D. Germane. Intr-un 
alt joc. Bulgaria a dispus cu 3—0 
(15—10, 15—11, 15—10) de Urtgaria. 

tate. Iată, dealtfel, lista opera
țiilor care pot fi efectuate de 
echipamentul realizat dc spe
cialiștii de la Institutul Poli
tehnic : timpul de joc efectiv 
rămas ; serviciile la volei : li- 
me-out-urile la volei și bas
chet ; greșelile personale și de 
echipă la baschet ; scorul cu
rent ; situafia la seturi ; punc
tajele acordate colțului roșu si 
celui albastru la box ; egalită
țile cu preferință, tot la box ; 
semnalizează automat, la timpul 
0, sfârșitul partidei sau al re
prizei ; semnalizează numărul 
reprizei sau al setului. Fiind 
deci capabilă să efectueze un 
asemenea număr de operații, 
tabela electronică a colectivului 
bucureștean poate asigura arbi
trarea în condiții perfecte a în- 
tîlnirilor de tenis, handbal, bas
chet. volei și box.

Celelalte tabele, ceva mai Pu
țin complicate, sînt destinate 
sălilor în care se joacă doar 
handbal, volei și baschet, cîte- 
va mici retușuri fiind suficiente 
și pentru arbitraje mai simple 
în box. (Rd. T).

Foto : Ion MIHĂICA

Laureatele europene 1981:

DINAMO TBILISI (Cupa cupelor)
La difibanțâ de 6 ani de Di

namo Kiev, iată că o altă echi
pă sovietică cucerește Cupa cu
pelor. Este vorba de Dinamo 
Tbilisi care, învingînd în finala 
de la Dusseldorf pe F. C. Carî 
Zeiss Jena cu 2—1 (0—0) s-a în
scris drept a 21-a cîștvgătoare a 
competiției.

înființată în 1925, echiipa din 
Tbilisi activează din 1936, neîn
trerupt, în clasa „A" a campio
natului U.R.S.S., remaircîndu-se 
de-a ltungul anilor nu numai ca 
o echipă puternică, dar și ca o 
permanentă surs'ă de buni jucă
tori internaționali, printre care 
Gogoberidze, Hurțilava, Dzodzu- 
așvili, Meshi, Kotrjkadze. Metre- 
veli, Cioheli, Nodia, cei mai 
mulți dintre ei evidențiiați în 
special prin buna lor pregătire 
tehnică.

Dinamo Tbilisi a fost prima 
echipă din U.R.S.S care a evo
luat în România, ea disputînd 
în decern brie 1945 trei partide la 
București, cu Juventus, C.F.R. 
București și Selecționata orașului 
Timișoara, cîștigîndu-le pe toate 
și l?sind o frumoasă impresie.

Echipa din R.S.S. Gruzină a 
cucerit titlul de campioană a 
U.R.S.S. în 1964 și 19.8 (de 5 ori 
a fost pe locul II) și a terminat 
învingătoare în Cupa U.R.S.S. în 
edițiile din 1976 și 1979 (de 6 ori 
finalistă). De remarcat că pre
zența sa în Cupa cupelor ediția 
1980—1981 (adică cea cîștigată) a 
depins de un singur gol marcat 
în finala Cupei U.R.S.S. din 1979 
(din cauza modului de disputare 
a întrecerii, cîștigătoarea partici
pă la competiț|a europeană

CUPE • AMICALE
• Roma : finala „Cupei Italiei”, 

meclt tur : Roma — Torino 1—1 
(1—0). Returul va avea loc la 17 
Iunie.
• Paris : finala „Cupei Fran

ței" : Sporting Bastla — St. Etie
nne 2—1 (0—0) tn fata a 50 000
spectatori. Au marcat : Marcialis 
Milla si. respectiv. Santini.
• Londra : pe Wembley. 75 000 

spectatori Ia meciul traditional 
intre selecționatele de elevi ale 
Angliei și R. F. Germania. Oas
peții au învins cu 2—1 (1—0).
• Santiago de Chile : în cadrul 

preliminariilor C.M. Chile — E- 
cuador 2—0 (1—0). 80 000 spectatori

• în sala „Politehnica", 
situată în incinta Institu
tului Politehnic din Bucu
rești, a fost montată o su
prafață de parchet dc cca 
mai bur.ă calitate, furnizat 
de întreprinderi de specia
litate din județul Buzău. 
Conform programului, aici 
se vor desfășura meciuri 
din turneele preliminare de 
baschet. Lucrarea a fost 
executată de I.CJR.A.L. 
Ciulești. Să mai adăugăm 
că meciurile vor putea fi 
urmărite de circa 700 de 
spectatori, în tribune ra
batabile.
• Activul Casei dc cul

tură a studenților „Grigore 
Preoteasa" pregătește di
verse programe cultural- 
artistice, organizate zilnic 
în perioada Universiadei, 
în program : muzică popu-

BREVIAR

Iară, ușoară, folk sl cora
lă. dansuri populare si 
dans modern, numere co
mice si de prestidigitație 
Dintre formațiile studen
țești bucureștene care vor 
susține aceste spectacole 
menționăm : ansamblul fol
cloric „Doina*. Grupul 
coral MSong*. Teatrul stu
dențesc „Podul", formațiile 
de muzică ușoară „Bazo- 
relief* și „Holograf", an
samblul de dans modern 
.Gymnasion*.
• Republica Dominicană 

și Togo au comunicat nu
mărul de persoane al dele
gațiilor care le vor repre
zenta la Jocurile Mondiale 
Universitare (10 și. respec
tiv, 37), La ilndul ei. Nor
vegia a anunțat că. din 
cele 40 de persoane ale 
delegației sale. 31 vor fi 
sportivi.
• Pentru ca toate insta

lațiile din „Satul Univer
siadei* să funcționeze nor
mal. organizatorii au în
ființat un „Birou de inter
venții" care va lucra în 3 
schimburi. Interprețl pen
tru toate limbile de circu
lație internațională vor răs
punde oricăror solicitări 
din partea delegațiilor pri
vind reparațiile sau even
tualele disfuncționalităVl a- 
le instalațiilor aferente ca
merelor de locuit, sălilor 
de lectură, televizoarelor, 
cantinei-restaurant, policli
nicii, primăriei Satului etc. 
în cele 3 schimburi vor fi 
integrat! peste 100 de elec
tricieni, instalatori, tîm- 
plari. lăcătuși, fochiști ș.a.

din anul următor). După 120 mi
nute de joc între Dinamo Tbili
si și Dinamo Moscova, scorul 
rămăsese alb. Au urmat loviitu- 
rile de la 11 m in care cîștigă
toarea s-a impus greu, cu 5—4. In 
schimb, în Cupa cupelor. Djnamo 
elimină rînd pe rînd formația 
Kastoria din Grecia (0—0 și 
2—0), echipa irlandeză F.C. Wa
terford (1—0 și 4—0), pe binecu
noscuta West Ham United din 
Londra (4—1 șl 0—1, fiecare echi
pă cîștigînd pe terenul celeilal
te !), pe Feyenoord Rotterdam 
(3—o și 0—2) și» tn finală, cum 
am arătait, pe F.C. Carl Zeiss 
Jena (2—1), de fiecare dată de- 
monstrînd o linie ofensivă deo
sebit de activă (în cele 9 parti
de dis-putaite a marcat 16 goluri) 
șt o apărare atentă (a primit 
doar 5 goluri),. antrenorul Nodar 
AhaJlkazi știind si?-și conducă e- 
chipa la victoria finală.___

în ultimul meci al Cupei cu
pelor, Dinamo a prezentat urmă
toarea formație (în paranteze 
numărul de selecții în ech’ipa 
U.R.S.S.) : Gabejia — Kostava 
(3), Civadze (11), Hizanișvili, Ta- 
vadze, Daraselia (10), Svanadze, 
Sulakvelidze (11), Guțaev (8), 
Kipiani (18), Șenghelia (7). Deci 
o frumoasă pleiadă de interna
ționali care și-au demonstrat va
loarea atlt în recenta ediție a 
competiției europene la care au 
partlcLpait, cît și în actualul cam
pionat al U.R.S.S. în care Dina
mo Tbilisi se află printre frun
tașe.

Mircea TUDORAN

• CAMPIONATE
au aplaudat victoria echipei chi
liene calificată astfel pcntiru „El 
Mundial ’82".
• Widzew Lodz este noua cam

pioană a Poloniei (39 p în 30 me
ciuri) urmată de Wisla Cracovia 
37 p, Szombierkl Bytom, Slask 
Wroclaw, Leg la Varșovia și Bai
ty k Gdynia cu cîte 36 p. Au re
trogradat Zawisza Bydgoszcz și 
Odra Opole.

• F.C. ZGrich (40 p în 26 me
ciuri) este campioana Elveției. 
Pe locurile următoare : Grassho
ppers Zurich și Ncuchatel Xaman 
cu 34 p.


