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REPIHIIICII DEMOCRATICE SOMALIA,
MOHAMED SIAD BARRE
La Palatul Consiliului de Stat 

au continuat, miercuri, 17 iun.e, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
generai-maior Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Pa: ti-, 
dului Socialist. Revoluționar So
malez. președintele Republicii 
Democratice Somalia.

Noua rundă de convorbiri — 
desfășurată în aceeași atmosfe
ră de caldă prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă — a fost 
consacrată examinării unui cerc 
larg de probleme ale vieții in
ternaționale.

■ir
După încheierea celei de-a 

doua runde de convorbiri, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Siad Barre au făcui 
o vizită la Institutul de cerce
tări, proiectări și inginerie teh
nologică pentru mecanizarea a- 
griculturii din Capitală.

Vizita a prilejuit președinte
lui R. D. Somalia cunoașterea 
unor importante realizări obți
nute de specialiștii români in 
direcția conceperii și fabricării de 
mașini și utilaje agricole, mul
tifuncționale de înalț randa
ment și mecanizării principale
lor lucrări din agricultura noas
tră. Oaspetele a avut, totodată, 
posibilitatea prospectării posibi
lităților de colaborare bilatera
lă in acest sector de o deosebi
tă însemnătate pentru economia 
somaleză.

Ca de fiecare dată cînd se 
află in mijlocul oamenilor 
muncii, tovarășul Nicolae 
CeaușCscu s-a interesat de sta
diul de realizare a unor noi 
mașini prevăzute â fi fabricate 
in cadrul programelor speciale 
de extindere a mecanizării in 
agricultura noastră. cerind să 
se urgenteze asimilarea unor 
mașini de care agricultura 
noastră" socialistă are mare ne
voie încă din anul acesta. S-a 
indicat, de asemenea, moderni
zarea unor mașini aflate in fa
bricație, pentru a Ie asigura un 
randament superior și un grad 
mai mare de funcționalitate.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mo
hamed Siad Barre au fost sa
lutați cu aceeași căldură de 
membrii conducerii institutului, 
de oamenii muncii veniți în in-

tîmpinarc, care au dat expresie 
satisfacției pentru dialogul la 
cel mai inalt nivel româno-so- 
malez, care se desfășoară la 
București.

Secretarul general al Parti
dului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia, generai- 
maior Mohamed Siad Barre, 
împreună cu celelalte persoa
ne oficiale somaleze, a efec
tuat, miercuri după-amiază, o 
vizită în județul Prahova. la 
cunoscuta întreprindere „1 Mai“ 
din Ploiești, unitate producă
toare de utilaj petrolier și in
stalații pentru industriile mi
nieră, metalurgică si chimică, 
precum și la Asociația econo
mică intercoopcratistă pentru 
creșterea și îngrășarea tinere
tului bovin din Bărcănești.

In încheierea vizitei în uni
tăți economice din județul 
Prahova, președintele Mohamed 
Siad Barre și-a exprimat ad
mirația fată de succesele con
statate in dezvoltarea unor ra
muri economice importante ale 
tării noastre si a adresat vii 
mulțumiri pentru primirea căl
duroasă de care s-a bucurat.

★
Președintele Republicii De

mocratice Somalia, generai-ma
ior Mohamed Siad Barre, a pri
mit in cursul dimineții de 
miercuri, Ia Palatul Victoriei, 
pc șefii misiunilor diplomatice 
și reprezentanții unor organi
zații internaționale acreditați in 
tara noastră, cu care s-a între
ținut intr-o atmosferă cordială

★
Miercuri dimineața, secreta

rul general al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Demo
cratice Somalia, general-maioi 
Mohamed Siad Barre, a depus 
o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

O gardă militară, aliniată pe 
platoul din fata monumentului, 
a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Demo
cratice Somalia.

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat un moment de 
reculegere. A fost vizitată apoi 
rotonda monumentului.
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NUME NOI PE TABELUL DE ONOARE
AL CAMPIONILOR „DACIADEI14

Un concura de atletism pe Sta
dionul Republicii este ca un spec
tacol de gală la Scala, Covent Gar
den sau Bolșoi. Un concurs la care 
sînt prezenți cei mai buni atleți 
ai țării, în cea mai importantă 
competiție națională, este ca un 

.spectacol cu cea mai bună distri
buție.

Venim mereu în Dealul Spirii, 
obișnuința veche, cu gîndul și spe
ranța că vom vedea ceva deosebit. 

Ne-au obișnuit, ,de-a lungul anilor, Iolanda Ba
laș, Viorica Viscopoleanu, Lia Manoliu, Valeria 
Bufanu-Ștelănescu. Grecescu, Bizim, Vamoș, 
Corbu și-atiția alții care au călcat vreodată 
zgura și apoi rekortanul bătrînului stadion. Tem
plul atletismului nostru — avem dreptul să-i spu
nem așa, performanțele ni-1 dau — are, acum, 
poate, unul din ultimele prilejuri de a-și recon
firma celebritatea mondială, făurită, an după 
an, de mai bine de 30 de primăveri, veri și 
toamne. Fratele mai tînăr. stadionul de la „23

August", își schimbă în aceste zile fața, dornic 
să intre, grăbit, in rîndul cetăților atletismului. 
O va face, peste exact o lună, cu cea mal mare 
manifestare găzduită vreodată de țara noastră, cu 
cel mai puternic concurs de atletism desfășurat 
vreodată în România — Universiada.

Cei mai buni actori ai atletismului românesc 
se întrec in cel mai frumos spectacol al spor
tului românesc, „Daciada", cu gîndul la cel mai 
așteptat spectacol sportiv al lumii din acest an 
— Universiada. Generos, bătrînul stadion este 
gata să ne promită prima săritură de 7 metri la 
lungime a unei atlete românce. Sau prima sări
tură de peste 8 metri a unui atlet. Sau prima 
aruncare dincolo de 70 de metri în proba Liei 
Manoliu și Argentinei Menis. Sau...

Anișoara Cușmir, Vali Ionescu, Florența Crăciu- 
nescu, Adrian Proteasa, Gheorghe Lina și cei
lalți colegi ai lor din generația... rekortanulul 
pot șl trebuie să ne facă, asemenea înaintașilor 
lor, să ne simțim, intr-adevăr, ca 1a un spec
tacol de gală !...

Vladimir MORARU

0 AMBIANTĂ SPLENDIDĂ PE STADIONUL REPUBLICII
la Întrecerile atletilor

Sînt multi ani de cînd n-am 
mai întîlnit o asemenea at
mosferă la o competiție inter
nă de atletism, ca ieri, pe Sta
dionul Republicii. Intr-adevăr, 
prima zi a celei de a II-a e- 
ditii a „Daciadei" la atletism 
s-a bucurat de o ambiantă deo
sebită. Pe teren și în tribune, 
de o excelentă organizare teh
nică. în cadrul căreia tinere
țea participanților. talentul 
lor si buna pregătire s-au pu
tut manifesta din plin. Si în 
acest context. fie-ne iertată 
„slăbiciunea", am privit parcă 
cu ceva mai mult interes evo
luția foarte tinerilor partici
pant!. juniorii de categoria a 
IlI-a, niște puștani și pustance. 
dezinvolti. parcă de luni si luni

în concursuri pe rekortanul sta
dionului din Dealul Spirii. de- 
monstrînd talent si frumoase 
aptitudini pentru performantă. 
Ii așteptăm, de aceea, cu toată 
încrederea și cu firească nerăb
dare, ia concursurile viitoare, 
din anii ce vor veni...

Seniorii au arătat și ei une
le lucruri interesante, mai ales 
cei vizați a concura, luna vi
itoare. la Universiada a Xl-a 
si. de aceea, este de presupus 
ca în scurtul răstimp care a

Romeo VILARA

UNIVERSITATEA CRAIOVA, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ!

(Continuare tn pag 2-3)

D Scorul campionatului, în „Re
gie", dar băimărenii au reușit 
să înscrie 0 Patru remize, din
tre care cea obținută de Pro- 
gresuI-Vulcan este din... oxige
nul primei divizii, iar cea reali
zată de F.C. Olt pe „Ghencea”, 
cea mai surprinzătoare © Poli
tehnica lași mai speră in gol
averaj • Radu II (ieri 2 goluri), 
la un pas de titlul de golgeter 
D Mec ul Dinamo — Universi
tatea Craiova (de duminică) - 

un „derby al orgoliului".

Sertov împinge în plasă 
mingea primită de la M. 
Răducanu. deschizind ast
fel scorul in partida de ieri 
de pe stadionul Steaua.

Foto : V. BAGEAC

Sosire strlnsă in finala cursei de 80 m plat a juniorilor III
Foto : Ion MIIIAICA

AZI, PE ARENELE „DACIADEI
ATLETISM: de la ora 8.15 

din București.
HANDBAL: de la ora 15,30 

poca (întreceri masculine) și 
ceri feminine).

și ora 18 pe Stadionul Republicii

în Sala sporturilor din Cluj-Na- 
Sala sporturilor din Deva (între-

TRAIAN SARBU,
tclefon). 
ciclism

REZULTATE TEHNICE
S.C. Bacău - Dinamo 1-3 (0-0)
Univ. Craiova - A.S.A. Tg.' Mureș 3-0 (2-0)
Sportul studențesc— F.C. Baia Mare 8—1 (4-1)
„U“ Cluj-Napoca - Corvinul 3-1 (1-0)
F.C.M. Brașov — Progresul Vulcan 0-0
Jiul Petroșani - F.C. Argeș 3-3 (2-1)
Politehnica lași - F.C.M. Galați 5-0 (2-0)
Steaua - F.C. Olt 1-1 (1-0)
„Poli" Timișoara - Chimia Rm. Vilcea 1-1 (0-0)

ULTIMA ETAPĂ (duminică 21 iunie)
F C. Olt - F.C.M. Brașov (1-2)
F.C. Baia Mare - Jiul Petroșani (1-4)
Corvinul Hunedoara- Politehnica lași (0—2)
F.C.M. Galați - Steaua (1—4)
F.C. Argeș - S.C. Bacău (0-4)
Progresul Vulcan — „U” Cluj-Napoca (0—2)
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Tim. (1—3)
Chimia Rm. Vilcea — Sportul studențesc (1-0)
Dinamo — Univ. Craiova (0—2)

CLASAMENTUL
1. UNIV. Craiova . 33 21 3 9 71-32 45
2. Dinamo 33 18 6 9 56-33 42
3. F.C. Argeș 33 18 4 11 58-37 40
4. Steaua 33 14 3 11 48-44 36
5. Sportul studențesc 33 16 2 15 51-35 34
6. F.C.M. Brașov 33 14 6 13 34-38 34
7. Chimia Rm. Vilcea 33 15 4 14 51-57 34
8. Corvinul 33 15 3 15 64-48 33
9. S.C. Bacău 33 14 5 14 44-46 33

10. F.C. Olt 33 13 7 13 41-48 33
11. „Poli" Timișoara 33 13 7 13 33-43 33
12. Jiul 33 14 4 15 42-39 32
13. „U" Cluj-Napoca 33 14 4 15 47-56 32
14. Politehnica lași 33 12 6 15 44-45 30
15. A.S.A. Tg. Mureș 33 13 4 16 47-56 30
16. Progresul Vulcan 33 12 6 15 38-50 30
17. F.C. Baia Mare 33 10 5 18 35-60 25
18. F.C.M. Galați 33 7 4 22 33-70 18

BRAȘOV. 17 (prin
Finala „Daciadei" la 
fond i-a condus pe alergători 
pe un traseu pe cit de pitoresc, 
pe atît de dur. De astă dată 
plecarea a avut loc de la km 4 
al șoselei Brașov — Bran. După 
o porțiune de rulaj pe plat, 
imediat după Bran, cicliștii au 
început urcușul lung și anevo
ios spre Fundata, de unde au 
„plonjat", pe serpentine strinse. 
periculoase pinâ la Pcdul Dîm- 
bovicioarei. A urmat un nou 
urcuș, renumita Posada Rucâ- 
rului. cu coborîrea în Ru< ăr De 
aici. întreaga caravană a făcut

întoarsă. Deci, urcuș Po- 
Rucărului. urcuș spre

cale 
sada ______ , . .
Fundata, coborîre în trombă la 
Bran, ca după o porțiune do 
pedalaj de voie, cicliștilor să le 
apară în fală o nouă piatră de 
încercare : urcușul la Poiana 
Brașov, pe șoseaua nouă care 
se desprinde din marginea Zăr- 
neștiuliii Pe acest traseu (de o 
neasemuită frumusețe, dar in
ternai pentru cicliști), victoria

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare In pag. 2-3)

CANOTOARELE LA UN MARE CONCURS
■■

REGATA INTERNAȚIONALA GRUNAU"

penultimei etape a Diviziei ,,A“

GOI.GETEKII. • 24 GOLURI : Radu II (7 
din 11 m) • 22 GOLURI : Cămătaru • 20
GOLURI : M. Sandu • 1» GOLURI : Cimpeanu 
n (1 din 11 m) • 10 GOLURI : Tevl. Nedelcu 
• ÎS GOLURI : Gtngu • 14 GOLURI : Petru, 
Gluchlcl (1 din 11 m) Fanlci (2 din 11 m) *

Ieri a plecat în R.D.G. lotul 
reprezentativ feminin de cano
taj care, la sfîrșitul săptămî- 
nii, va participa la una dintre 
cele mai mari întreceri inter
naționale din acest an : „Re
gata Grunau". Pe listele de con
curs figurează echipaje valoroa
se din numeroase țări, vîslașe 
șl ramere medaliate la ultima 
ediție a J.O. La acest lmpor-

dinaintea campiona-tant test 
telor mondiale de la Miinchen, 
canotajul românesc va fi re
prezentat. printre altele, de : 
Sanda Toma. Olga Bularda, 
Valeria Roșea, Sofia BanovicL 
Florica Silaghi, Adriana Chela- 
riu. Ana Naghiu. Olguța Ono- 
trei. Rodica Pușcatu, Elena 
Ilorvat, Elena Bondar, Rodica 
Frîncu, Luminița Furcilă ș.a.



AU ÎNCEPUT TURNEELE FINALE
LA HANDBAL

IIIPIATOnil DE IA LIBERE INMNTfÂ STARTBElll I
In sălile din Cluj-Napoca (bă

ieți) și Deva (fete) au început 
turneele finale de handbal, la care 
participă cite 8 selecționate ju
dețene calificate din faza preli
minară. întrecerile se vor înche
ia duminică la amiază, cînd vor 
fi cunoscute noile campioane.

LA BĂIEȚI, 
MECIURI PASIONANTE

CLUJ-NAPOCA. 17 (prin tele
fon). Orașul de pe Someș. Clujul 
sportiv, ospitalier prin tradiție, 
i-a primit eu fast și bucurie oe 
participantli ia turneul final de 
handbal masculin al celei de a 
II-a ediții a „Daciadei". O emo
ționantă festivitate de deschidere 
a dat startul unei întreceri nu 
numai pasionante, ci șl de bun 
nivel tehnic, deoarece cele opl 
echipe sînt. de fapt, divizionare 
„A". Reuniunea de debut, găzdui
tă de Sala sporturilor, ne-a oferit 
și o surpriză : Bihorul a învins 
Brașovul 1

TIMIȘ — DOLJ 30—19 (13—8).
Selecționata Timișului (Politeh
nica Timișoara) a întrecut fără 
drept de apel echipa Băniei (Uni
versitatea Craiova), valorile indi
viduale si omogenitatea echipei 
croind firesc decalajul. Au mar
cat : Feher 11. Folker 7, Diliță 
4, lancovicl 3. Voicu 2. Soro- 
ceanu, lanto, Leahu pentru 
vingători. Dumitru 7. Iakobi 
Dobeanu 2, Balint 2. Nițu 
Gheorghe. Agapie. Soroceanu 
la învinși.

BIHOR — BRAȘOV 27—24 
(11—9). Continuind seria surprize
lor plăcute, inaugurată în „Cupa 
României" și continuată în tur
neul de baraj pentru Divizia 
„A". formația Constructorul 
C.S.U. Oradea (care reprezintă 
Bihorul) a reușit o nouă per
formantă. dispunînd de Dinamo 
Brașov într-un meci în care a 
dus trena de Ia început șl pînă 
la sfirșit. Au înscris : Messmer 
7. Curițear.u 7. Nedici 4, Bota 4. 
Bondar, Matei de la brașoveni și 
Tămlceru 10. Tudor 4. Dacău 3, 
Mureșan 3 Zamfirescu 2, Oprea
2, Timaru 2, Hossu pentru biho- 
reni.

BUCUREȘTI — NEAMȚ 29—20 
(17—10). Au marcat : Stingă 10. 
Berbece 5 Drăgăniță 3. Marian
3. Kicsid 2. Voinea 2. Stockl 2. 
Birtalan. Nicolae de la bucures- 
teni si Samson 6. Zaharia 6. 
Zamfir 4, Marin. Spiridon, Tri- 
fan. Zăbavă din echipa Neamțu
lui.

MARAMUREȘ — BACAU 28—23 
(13—11). un meci de angajament 
cu faze rapide șl goluri frumoa
se realizate îndeosebi de H. C. 
Minaur Baia Mare, reprezentan
ta Maramureșului, care se anun 
tă. astfel, una dintre candidate 
la „finala mare". Au marcat:

M. Volnea 8 Mironiuc 5. Orosz 
4. Panțiru 4, N. Voinea 
berpursch 2. RădulescU 2. 
te pentru Maramureș și 
caru 7. Vasilca 5. Moszi 
lene 3. Ciocîrlan 2. Hornea 2.

Joi sînt programate, de la ora 
15,30. partidele București — Bihor 
și Brașov — Neamț ‘ 
Maramureș — Dolj 
Bacău în seria B.

2, Ha- 
Stama- 
Berbc- 
4. EC-

In 
si

seria A, 
Timiș —

H. NAUM 
ÎNVINSE 

MECI

CICLISM FOND
(Urmare din pag 1)

in-
3,
2, 
de

BÂCĂUANCELE 
IN PRIMUL

DEVA, 17 (prin telefon). înce
pute în foarte bune condiții or
ganizatorice, meciurile zilei inau
gurale ale turneului final feminin 
din cadrul ,,Daciadci“ au marcat o 
primă surpriză. Reprezentativa 
ludetului Bacău intrată în con
curs cu formația completa *a e- 
chipei Știința a cedat in fața se
lecționatei Timiș »

BACAU — TIMIȘ 20—25 (11—13). 
Pînă în minutul 21, cînd s-a pro
dus egalarea (10—10), băcăuance- 
le s-au aflat la cîrmă. în conti
nuare. handbalistele din județul 
Timiș au preluat inițiativa dato
rită unui joc foarte bine organi
zat în atac de Nadire Luțaș, con
du cînd în mai multe rînduri cu 
o diferență de 5 goluri : 17—12
(min. 37). 18—13 (min. 43). Au
înscris : Gaal 7, T(jr6k 7, Hrișcu 
2. Lupșor 2, Vieru, Leonte de la 
băcăuance. Luțaș 9. Ștefanovici 
7, Cojocărița 5, Pălici 2, Dicu, 
Melinte de la bănătence.

IAȘI — MARAMUREȘ 24—21 
(12—8). Ieșencele au fost superi
oare pînă în minutul 50, cînd fi
ind sigure pe victorie au slăbit 
ritmul. Aceasta a permis rnara- 
mureșencelor să refacă din han
dicap, dar timpul nu le-a fost 
suficient decît... să ajungă la o 
diferență de trei goluri. Au mar
cat : Ionașcu 5. Sumănaru 4, 
Corban 4. Avădanei 3, Vișan 3, 
Dîscă 2, Humelnicu, Răducu, 
Farcași pentru învingătoare. Ca- 
zacu 8. Igorov 6. Feier 3, iluț 2, 
Wainert, E. Pop pentru învinse.

BRAȘOV — CLUJ 30—19 (15—
12). Elevele antrenorului Remus 
Drăgănescu și-au impus superio
ritatea chiar de la începutul par
tidei. cele mai tinere ‘ 
Oacă, Tache și Chiriță 
du-se foarte bine în 
Clujencele nu au putut 
jocului rapid impus de 
toare. Au marcat : Oacă 6. Fur
tună 5. Chiriță 4, Tache 3. Oan- 
cea 3. Constantin 3. Neică 2. Pă- 
truț 2, Drăgușel, Habric de la 
brasovence și Damian 7. Macarie • 
5, Sîntejudean 3, Morariu 2, 
Tescar, Pasc de la clujence.

BUCUREȘTI — MUREȘ 23—23 
(11—10). Principalele realizatoa
re : Grigoraș 9. Sasu 5 — de la 
bucureștence, respectiv Dorgo 8, 
Pereș 6.

Joi. de la ora 15.30, sînt progra
mate următoarele partide : Iași 
— Cluj. Mureș — Timiș, 
Bacău — București si Brașov — 
Maramureș.

Ion GAVRILESCU

Cei mal buni luptători de „li
bere" din țara noastră se află 
în fala unui important eveni
ment sportiv : FINALELE „DA
CIADEI". întrecerile care ur
mează să desemneze campionii 
acestei mari competiții de nivel 
national se vor desfășura vineri, 
simbătă și duminică. Ia. patinoa
rul artificial „23 August" din Ca
pitală. pe podiumul special ame
najat pe care urmează să se 
dispute și concursul studenților 
luptători din cadrul campionate
lor mondiale universitare.

Dealtfel, finalele „Daciadei» din 
acest an se constituie ca o re
petiție generală a turneului din

cadrul Universiadei. Vineri dimi
neața (ora 10) vor Intra in con
curs luptătorii de la categoriile 
48 kg, 57 kg. 68 kg, 82 kg. 100 
kg. urmând ca participant!! la 
celelalte cinci categorii să intre 
în competiție sîmbătă dimineața. 
Campionii primelor cinci catego
rii vor fi cunoscuți sîmbătă sea
ra, iar învingătorii la categoriile 
52 kg, 62 kg 74 kg, 90 kg și 
+100 kg vor fi desemnați dumini
că seara.

Sînt programate cîte două re
uniuni pe zi : de la ora 10 și de 
la ora 17. Meciurile vor fi arbi
trate conform ultimelor prevederi 
ale regulamentului F.I.L.A. >

I
I
I
I
I

ÎNTRECERILE ATLETILOR a I
(Urmare din pag. I)

jucătoare 
integrîn- 
formatie. 
face fală 
învingă-

mai rămas pînă la întrecerile 
J M.U., forma lor sportivă să 
atingă pentru toți un nivel 
mai ridicat, competitiv pentru 
marea competiție universitară.

Craioveanca Niculina Lazar- 
ciuO sî-a făcut debutul în pro
ba de 400 m garduri, pe care 
a dominat-o autoritar, cîști- 
gînd cu un timp mulțumitor 
(57,36 s) aflat doar ia citeya 
sutimi de recordul național.

Doar 2 sutimi de secundă 
l-au despărțit și pe Johann 
Schrom (Rapid) de recordul 
cursei de 100 m. unul dintre 
cele mai vechi dintre recordu
rile noastre de seniori. îi stă 
în putere însă să și-1 aproprie !

Maricica Puică a tranșat în 
favoarea ei disputa cu Nata
lia Mărăsescu, pe 3000 m. în- 
vingînd-o clar ! Discobolul 
Iosif Nagy a cîștigat întrece
rea aruncătorilor de... greuta
te, iar obstacolistul Nicolae 
Voicu pe cea a semifondiști- 
lor de la 1500' m.

Cu toții și-au înscris nu
mele pe tabelul de onoare al 
campionilor „Daciadei"...

Competiția continuă astăzi 
la ora 8,15 și 18,00.

de

SE-Rezultate înregistrate ieri : _ 
N IO ARE : 400 mg : 1. Niculina 
Lazarciuc (C.S.M. Craiova) 57,36 
s — campioană a „Daciadei" și 
națională, 2. Adriana Stancu 
(Farul C-ța) 58,10, 3. Cristina Co- 
jocaru (Șt. Bacău) 59,92, 4. Doina 
Casian (Rapid) 60,68. 100 m : 1. 
Niculina Chiricuță (Farul C-ța) 
11,66 s — campioană a „Daciadei" 
și națională, 2. Anișoara Cușmir 
(C.S.M. Craiova) 11,85, 3. Doina 
Ciolan (Steaua) 11,91. 4. Gabrie
la lonescu (C.A.U-.) 12,04 ; 3000 m: 
1. Maricica Puică (Olimpia) 
8:49,27 — campioană a „Daciadei" 
și națională. 2. Nat. Mărășescu 
(C.S.M. Craiova) 8:50,50. 3. Ma-

ria Radu (C.S.U. Oradea) 9:09,95. 
SENIORI : 400 m : 1. Horia To- 
boc (Farul C-ța) 47,58 s 
plân ai „Daciadei", 2. A. 
(Din.) 48.22, 3. I. Korodl 
48,41 ; 100 m : 1. Johann 
(Rapid) 10,43 — campion 
ciadei" ’ - -
(„U‘ ___  ____ .. _______
lescu (Dinamo) 10,62 ; greutate :
1. Iosif Nagy (Steaua) 17.34 m — 
campion al „Daciadei", 2. Gh. 
Crăciunescu (Steaua) 17,29 m. 3. 
Sorin Tirichiță (Steaua) 17,10 m:
1 500 m : 1. Nicolae Voicu (Meta
lul) 3:43,67 — campion al ..Dacia
dei". 2. Nic. Onescu (Șt. Bacău) 
3:52,44, 3. N. Dameăn — - — ■ 
3:45.27 ;

JUNIORI III : 80 m : 1. Daniel 
Sărăcită (C.S.Ș. Brăila) 9,52 s 
— campion al „Daciadei" si na
țional, 2. D. Hanica (Luceafărul 
Bv.) 9,58. 3. Em. Cotoveanu (Pe
trolul PI.) 9,62, 4. C. Slmhălea- 
nu (C.S.Ș.A. Cluj-Napoca) 9,65 : 
ciocan : 1. Bela Mate (C.S.Ș. Me
diaș) 49,22 m — campion al „Da
ciadei" și national, 2. G. Samoii 
(C.S.Ș. M. Eminescu Iș.) 44.26 m. 
3. G. Kiss (C.S.Ș. I. Oradea) 
43,80 m : 4. Em. Tudorache (Viit 
Buc.)’ 43,60 m ; disc : 1. Reia 
Mate 49.78 m — campion al ..Da
ciadei" si național, 2. N. Mogos 
(C.S.Ș. 190 Buc.) 44,04 m. 3. V. 
Hulea (C.S.Ș. Medgidia) «,04 m ;

JUNIOARE HI : 80 m : 1. 1MH- 
haela Chindea (Luceafărul Bv.) 
10,23 — campioană a „Daciadei" 
si națională, 2. C. Corfar (C.S.S. 
Mediaș) 10.32. 3. M. Stolenescu 
(C.S.Ș. Gl.) 10,39. 4. T. Chidu 
(C.S.Ș. Slobozia) : suliță : 1. Li
dia S&Ianță (C.S.Ș Bistrița) 39.10 
m — campioană a „Daciadei" și 
națională. 2. Crist. Derda (C.S.Ș. 
Sighet. Marm.) 39,00 m. 3. A. 
Burlacu (C.S.Ș.A. Beîuș) 38.30 m : 
200 mg : 1. Camelia Jianu
(C.S.Ș. 190 Buc.) 29,1 s — cam
pioană a „Daciadei" șl națională.
2. M. Soriociu (C.S.S. Rm. Vîlcea)
29,7, 3. D. Mihoreanu (Viit. Buc.) 
29,8 ; lungime : 1. Irina Mun-
teanu (Steaua) 5.45 m — campi
oană a „Daciadei" și națională. 
2. Camelia Frîncu (C.S.Ș. 
5,44 m, 3. Daniela Micu
2 C-ța) 5,28 m, 4. EnikS 
(Met. Tg. Secuiesc) 5,28

— căm-
Grigore 

(Steaua)
Schrom

___ ____  al „Da- 
șl național, 2. c-tin Ivan

Cj-Nap.) 10,52. 3. CI. Sușe-

(C.A.U.)

Brăila) 
(C.S.Ș. 
Csorba 
m ;
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FRUNTAȘEL1
După avanpremiera clujeană, In care ,, 

Iul Lucescu" au fost, parcă prea cuminți, 
„stane de piatră", cum spună cronicarul, 
,slalomul“ lui Cimpeanu n, primele 45 de 
nule ale penultime, etape a Diviziei „A" ni. 
reau nimic de senzație In acest final de 
pionat atît de fierbinte, la propriu și la 
rat. Am fost în Ghencea și ne-am reîntîln 
Balint. cei despre care unii se grăbesc să 
nă că va fi la Mundialu! spaniol ceea 
fost Dumitru la Guadalajara. Dar Balint t 
cat o repriză foarte bine, după care l-a 
ghițit" căderea întregii sale echipe, steaua 
lupta din greu cu Nedea, în final Șoare 
făcut-o k.o., arătîndu-ne că sîmbătă, la 
Mare, nu fusese o surpriză chiar dacă e< 
lui Terheș se afla între două scoruri inc 
bile, 1—6 de la Hunedoara și 1—8 din S

In ploaia de goluri de pe „Regie" (cu M 
Sandu în prim-plan), de la Iași și Cra 
parcă uitată de toată lumea, Progresul Vi 
găsise un neașteptat cer senin la poalele Tî 
și de la altitudinea Brașovului Divizia „A" s 
dea pentru ea mai aproape decît pentru 
tehnica Iași, de pe dealul Copouțui. Romi!

GOLUL BĂCĂUANILOR I.
S.C. BACĂU - DINAMO 1-3

Stadion „23 August"; teren alunecos; timp plo-i 
spectatori — aproximativ 10 000. Au marcat: ANTO 
GESCU (min. 63), ȚALNAR (min. 84), 
poartă: 16—14 (pe poartă: 5—5). Cornere:

— 5 _ Andrieț 6,
6, I. Solomon 7

I. MARIf 
10-9. 
CârpuCf 6 
— Șoiman

S.C. BACAU: Popa 
Moldovan 7, Vamanu 
Fîșic 5), Antohi 7.

DINAMO: Eftimescu
Mulțescu 6, Augustin 
gescu 9.

A arbitrat: Gh. Jucan (Mediaș) 8; la linie: I 
M. Ludușan (Sibiu).

Cartonașe galbene: ANDRIEȘ.
Trofeul Petschovschi: 8. La speranțe: 2-2 (1-1).

6 — 1. Marin 7, Dinu 6,
7, Dragnea 7, Custov 7

BACĂU, 17 (prin telefon)
Pină în min. 54, echipa care 
condus ostilitățile pe gazonul 

băcăuan a fost
a 
stadionului 
Sport Club. Ea a atacat mai 
mult, a șutat mai des și peri
culos la poartă, irosind bune o- 
cazii prin Antohi (min. • 8 și 
49), Șoiman (min. 17), Vamanu 
(min. 24), Botez (min 37). tu 
min. 54 insă, la centrarea lui 
Elisei, ANTOHI. mai iute decît 
Eftimescu, a sărit la balon și

l-a trimis 
plasă : 1—( 
darul să t 
chipei dina 
s-a, clătinat 
a jucat foa 
tac, reușind 
meciului, o 
fensive bim 
periculoase, 
picior greși 
Astfel, dup; 
a evitat go

EMOȚII PENTRU PROGREL
F.C.M. BRAȘOV - PROGRESUL VUL(

finală, pe stadionul din Poiana 
Brașovului, a revenit dinamo- 
vistului Traian Sârba, un ci
clist rutinat, cu pedalaj sudIu, 
care s-a dovedit la fel de bun 
la urcuș ca si pe porțiunile de 
plat. Dar să relatăm cîteva as
pecte din desfășurarea acestei 
curse de calvar.

Imediat după plecare. 6e des
prind din pluton trei temerari; 
Gh. Vasiliu. M. Mărginean (Di
namo) si N. AMulea (CIBO). 
După primele serpentine de ur
cuș. fugarii sînt PrinsL Pe pri
mul plan al întrecerii rămin 
acum Aldulea. Vasiliu. Romaș- 
canu, Ganeea și Căruțașii, in 
această formație se va pedala 
pînă la intrarea ta Rucăr, cînd 
celor cinci li se va alătura și 
C. Nicolae. încep. însă, din nou 
urcușurile. Pe Posada Rucăru- 
lui. Aldulea nu mai rezistă (ca 
junior a făcut totuși o cursă de 
excepție). Obosit după efortul 
făcut, pedalind în urmărirea fu
garilor. Nieoiae rămîne si el. 
Ceilalți patru vor continua de 
aici înainte cursa nestingheriți, 
alungind ta această formație pe 
stadion. Cîstigă Tr. Sârbu, care 
a parcurs 116 km ta 3h 22:33 
(medie orară 36 km). Pe locu
rile următoare : 2. C. C&ruțașu, 
3. M. Romașcanu, 4. I. Ganeea 
(toti de la Dinamo, același timp 
cu învingătorul). 5. C. Nicolae 
(Dinamo) 3 h 25:50 ; 6. Gh. 
Lăntarn (Dinamo) 3 h 34.04.

'A'

LA IZVOARELE NESECATE ALE GIMNASTICII ROMANEȘTI...
O constatare venind de ia spe

cialiști și (inimoși) organizatori : 
aceste finale ale campionatului 
republican de gimnastică al șco
lilor generale — începute ieri la 
..Floreasca" și care continuă as
tăzi — marchează un veritabil 
progres față de precedentele e- 
ditil.

Și cîteva însemnări de repor
ter. neștiind ce să retină mai 
tatfl din multele lucruri demne 
de spus și de scris... Poarte for
midabila. de-a dreptul, siguranță 
si măiestrie a celor șase fetite 
de-o șchioapă 
a doua 
Ioanei 
fesoril 
Enoiu 1 
șurub ț__ ______
gălățencele soților 
Sau performanța
Dumitru Zardava. ______
școlari dlntr-o comună de Ia Du-

năre puțin știută (RosetD pentru 
a zecea oară la o finală. Lupta 
strînsă a băieților, profesorii în
vingătorilor numindu-se Edme 
Ilie (maestră a sportului). Teo
dor Gîda și Iosif Bende, elegan
ta — la propriu și la figurat — 
a teșencelor pregătite de Con
stantin Radu. Si fiindcă ar mai 
fi atîtea de remarcat, preferăm... 
concluzia : gimnasticii românești 
i se poate întrezări un viitor pe 
măsura prezentului. Talente si 
muncă există 1

I

______ eleve în clasa 
i — din Deva. în „solul" 
lordache, spre pildă, pro
mpta Barbu si Cristian 

introducând 
(ce dispută

dublu salt cu 
va fi azi cu 

Brănlșteanu I). 
antrenorului 

prezent cu

REZULTATE : FETE : ansam- 
blul nr. 1 — 1. .Șc. gen. 7 Deva 
18,40, 2. Șc. gen. 11 Galați 18.20, 
3. Șc. gen. 58 Buc. 17,95 : sol — 
individual: ‘ '
(Șc. gen, 7 Deva) 9.29. 2. Simona 
Aruș (Șc. gen. 30 Bacău) 9,20. 
3. Mariana Tripon (Șc. gfen. 7 
Deva) 9,05, 4. Luminița Mureșan 
(Șc. gen. 7 Deva) 9.00, 5. Gabrie-

1. Ioana lordache

la Sandu (Șc. gen. 6 Iași) 9,00. 
6. Liliana Iovu (Șc. gen. 6 Iași) 
9,00 f echipe : 1. Șc. gen. 7 Deva
27.25, 2. Șc. gen. 11 Galati 26,85,
3. Șc. gen. « Iași 2«,70 ; BĂIEȚI : 
individual compus : 1. '
Levente Szabo (Lie. fii.
Sf. Gheorghe) 10.30. 2, ____
Neacșu (Șc. gen. 11 Pitești) 17,20. 
3. Adrian ducă (Șc. gen. 24 
Buc.) 17.90, 4. Ștefan Stroiță (Șc. 
gen. 1» Timișoara) 17,55. S. Mi
hai Tebeașâ (Șc. gen. M Buc.) 
17,45. (. Daniel Avram (Șc. gen. 
11 Pitești) 17,30 ; echipe — sol : 
1. Șc. gen. U Pitești 24.50. 2. Șc. 
gen. 24 Buc. 25,65. 3. Lie. filo
logie isterie Sf. Gheorghe 25.55 ; 
sărituri : 1. Șc. gen. 24 București
44.25. 2—3. Llc. „Uviu Rebreanu" 
Bistrița și Șc. gen. 14 Timișoara 
43.70.

Arthur 
istorie 
Doru

Gm RAETCHI

FINALELE PE TARĂ ALE „SERILOR DACIADEI"
In această săptămînă, Joi. vineri 

si sîmbătă, Bucureștiul va găz
dui una dintre cele mal frumoa
se acțiuni ale marii competiții 
sportive naționale : Finala pe ta
ră a .Serilor Daciadei*.

După cum se pile, tn urma 
disputării fazelor zonale (la Cra
iova. Ttrgoviște, Vaslui șl CluJ- 
Napoca), la care au luat parte 
reprezentativele tuturor Județelor 
tării, au ciștigat dreptul de a 
participa la finale 1* ansambluri 
de gimnastică ritmică modernă,

din 15 Județe (Brașov. Cluj, Dolj, 
Dîmbovița. Galați. Gorj, Maramu
reș, Mureș, Mehedinți. Neamț, OK. 
Hunedoara, Tulcca, Vaslui. Ia«i) 
și din București. Programul lor 
va fi prezentat pe scenele Capi
talei. spre delectarea iubitorilor 
de sport si de frumos, care vor 
răsplăti cu aplauze pe finalist! 1 
.Serilor Daciadei*. pe laureatil 
acestora.

Primul spectacol, dat de o par
te dintre ansambluri, va avea )oc 
joi. la ora 18. pe stadionul Di-

nuno. In următoarele două zile 
(vineri, orele 11,30. la Arenele 
romane. In cadrul unui complex 
Si atractiv program sportiv sau 
— In caz de timp nefavorabil — 
in sala Flonasea, si sîmbătă la 
ora ». bi această sală) vor lua 
parte toate ansamblurile.

Nu ne îndoim că admiratorii 
Inimosului *i gratiei in sport vor 
onora cu prezenta tor aceste ma
nifestări de larg interes.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INEORMEAZÂ:
• 1, X, 2... Pentru a oferi par- 

ticipantilor la concursul Prono
sport din această săptămtnd o 
sursă suplimentară de inspirație, 
redăm pronosticurile cunoscutu
lui actor Alexandru Lulescu. ca
re este totodată un mare iubitor 
de sport șl în special de fotbal", 
I. Metalul București — C.S. Tir- 
goviște 1. X ; II. Rulmentul Alex. 
— Rapid București X : III. Da
cia Orăștie — Rapid Arad 1 ; IV. 
Barl — Sampdoria 1, X ; V. Ce
sena — Atalanta 1, X ; VI. Ge
nova — Rimini 1 ; VII. Lanerossl 
„ Catania 1 ; Vin. Monza — Fo- 
ggia X ; IX. Palermo — Lecce 
1. X ; X. Pescara — Milan 1, X, 
2 ; XI. Spăl — Verona X ; XII.

Taranto — Lazlo 2 ; XIII. Vare
se — Pisa 1.
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
17 IUNIE 1981. EXTRAGEREA I:
28 33 42 13 25 14;
A n-a: 17 16 19
total de cîștiguri: 
din care 322,554 
cat. 1.
• CIȘTIGURILE

EXTRAGEREA 
41 26 2. Fond 

1.247.970 lei, 
lei, report la

• CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 7 IU
NIE ’1981. FAZA I. Cat. 2: 1 va
riantă 100% a’ 33.004 lei sau o 
excursie de 2 locuri în U.RJS.S. 
sau R.D. Germană și diferența 
în numerar și 11 variante 25% a 
8.251 lei; cat. 3: 5 variante 100%

a 11.251 lei sau o excursie de 1 
loc ta U.R.S.S. sau R.D. Ger
mană și diferența ta numerar șl 
24 variante 25% a 2A13 lei; cat. 
4: 53,75 a 2403 lei; cat. 5: 109,25 
a 400 lei; cat. «: 188,25 a 300 lei; 
cat. 1: 320.50 a 300 lei; cat. 3: 
2.133,75 a 100 lei. FAZA A n-a: 
Cat. A : 1 variantă 100% autotu
rism Dacia 1300 sau Skoda 120 
L și diferența în obiecte și 4 va
riante 25% a 17.500 lei; cat. B: 
1 variantă 100% a 18.383 lei sau 
o excursie de 1 loc în U.R.S.S. 
sau R.D. Germană și diferența 
în numerar și 8 variante 25% a 
4.596 lei; cat. C: 22,25 a 2.479 lei; 
cat. D: 90,50 a 609 lei; cat. E: 
1.076,25 a 100 Iei. Autoturismul 
Dacia 1300 a fost obținut de CA- 
LINESCU ILIE din București.

U IUNIE'«ț
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ
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Stadion
ximativ:

F.C.M.
Bucur 7, . . ___ _____________
76 Ciobonu), Ma-rinescd 5. Boriceaau 7.

PROGRESUL: V. Marcel 7 — 1. Alexandru 
(an 7 — Mateescu 5 (min. 86 Drogu), M. 
Niculce 6 — 1. Nicolae 6, Țevi 5, Apostol 6.

A arbitrat: V. Ciocîlteu 8; la linie: V.
G. Ispas (Constanța). 

Cartonașe galbene: GRIGORE.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 4-0 (1-0).

Tineretului; teren umed, alunecos; timp plo 
3 000. Șuturi la poartă: 14—7 (pe poartă 
BRAȘOV: Popa 7 — Papuc 7, Panache 7, 
Șuiea 5, Gherghe 5 (min. 82 Paraschivesț

BRAȘOV, 17 (prin telefon)
Sub amenințarea Diviziei ,,B‘, 

Progresul a acționat stăpinită 
de trac, făcând față cu greu 
atacurilor declanșate de gazde. 
Și, cum la puțin timp după 
început, oaspeții au renunțat la 
orice veleități ofensive (rezu- 
mîndu-se la mingi '„aruncate" 
la întîmplare, spre un Țevi 
complet izolat), brașovenii au 
dominat din ce în ce mai au
toritar, producînd, în cîteva

7, Ticâ < 
lonescu <

Preoțesc

rânduri, pan: 
V. Marcel, ] 
am înregistr 
Bcnța a cen 
reu, Marines 
nul, cu capi 
de la circa 1 
goală. 9 mit 
fost rîndul 1 
gă“ mingea < 
piere, dar G 
pins tot cu 
porții ! Apoi,

SCORUL CAMPIONATULUI.
De la 5—0, în urmă cu cîteva 

zile, la 1—8 eete, trebuie să re
cunoaștem, o mane distanță. Și 
contraperformanța oaspeților 
își găsește explicația în forma 
de zile mari a studenților 
bueureșteni, în marea poftă de 
gol a lui Mircea Sandu, dar și 
în jocul blazat prestat de băi- 
măreni, mai ales după ce ei au 
înscris golul. care a „spart 
gheata*' pe stadionul din „Re
gie". acolo unde, în această 
primăvară, nici o echipă nu

SlSTEMUL DE JOC MtEFERAT VA 
OFERĂ NOI ȘANSE DE FRUMOASE 
SATISFACȚII I

In cadrul a 8 extrageri cu un to
tal de 44 numere, puteți obține ctș- 
tiguri in : • AUTOTURISME „Dacia 
1300* și „Skoda 120 L* • BANI, 
«urne variabile și fixe • EXCURSII 
PESTE HOTARE, tn R.D. Germană 
sau R.P. Ungară.

Biletele de 15 lei varianta 
la toate extragerile I

participa

CONSULTAȚI PROSPECTUL TRAGE
RII SI PROCURAȚI DIN VREME Bl- 
LETELE I

Agențiile Loto-Pronosport vă stau 
la dispoziție pină sîmbătă 20 iunie 
Inclusiv.

SPPRI
Stadion PoJit 

motiv 5 000. Au 
(min, 42), CH 
(mm. 15). Șuti

SPORTUL STl 
lorgulescu 8, h 
57 Șerbănică 7)

F.C. BAIA Ml
Lltan 5). Hctic 
- Sepi S-X-xtagi

A orbi* 54*1 
din Brațov).

Trofeul Fetich;
• « 

reușise aceast; 
totuși — perfi 

Scorul * fos 
6, cînd M. SA 
capul în poai 
trată de FI. C 
nute mai Urzi 
SANDU marc 
tot eu o loviți 
în urma unei 
Grigore. Tn mi 
acțiune de at 
lor se încheie 
de frumos, re; 
de TERHEȘ. I 
de golul primit 
ieșit cu- toată 
Ei ratează cite* 
dar și băimărev 
șansa golului, 
33. Moraru are 
venție de exce



Divizia „A“, etapa a 33-a

RESPECTĂ!
și-au amintit că mai pot marca și 

oluri care însă abia în ultima etapă 
jvedi sau nu utilitatea.
Io sus, în fruntea clasamentului (lău- 
.le trei de pe podium, într-o frumoasă 
ortivă. își puneau noi trese pe galoa- 
erite în acest campionat. în timp ce 
a liderul iși „lua porția", Dinamo, în- 
ărire de orgoliu. învingea la Bacău, 
•că să ne spună că duminică vom mer- 
î spectacol de gală, chiar dacă lupta 
tiu este încheiată. Iar Argeșul lui FI. 
realiza la Pe roșani nu un simplu scor 

, ci un egal prin care demonstra încă 
:ă Radu II este un autentic golgeter, 
adună laurii pențru cununa ce o me- 
numai la meciurile din „Trivale", ci și 

iri îndepărtate de casă, la Cluj-Napoca 
etroșani. Deci, podiumul a fost ocupat 
: Universitatea. Dinamo, F. C.
i schimb, vom aștepta „ultima rundă", 
i care va fi a treia echipă care va lua 
Diviziei ,,B". Calculele continuă...

Constantin ALEXE
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UNIVERSITATEA CRAIOVA - A.S.A. TG. MUREȘ 3-0 (2-0)
Stadion Central; teren bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 35 000. 

Au marcat: Ci R TU (min. 12). BĂLĂCI (min. 24), CAMATARU (min. 64). 
Șuturi la poartă: 18—10 (pe poartă: 8—2). Cornere: 10-1.

UNIVERSITATEA: Boldici 7 — Purima 6 (min. 46 Negrilâ 7), Tilihoi 8, 
Ștefânescu 8, Ungureanu 7 - ȚicLeanu 8, Donose 8, Bălăci 8 (min. 46 
Geolgău 7) - Crișan 7, Câmâtcru 7, Cîrțu 6.

A.S.A.: Varo 6 - Szabo 6, Unchicș 6, Ispir 6, Fodor 7 — Both II 6+, 
Vigu 6, Dulău 6, Boloii 6 — Biro I 6, Fonici 6.

A arbitrat: N. Rainea 9; la linie: D. Munteanu (ambii din Bîrlad) și 
C. Szilaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene: TILIHOI, BOLONI.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 2-1 (0-1).

• ............... ..... .............. . ............................... '■ »■■■■■■................... ........... ....

la „capul" lui DUDU GEOR
GESCU (min. 56), șapte minu
te mai tirziu, dinamovistul — 
aflat înlr-o zi foarte bună, a- 
Icrgind mult și cu folos — a 
impins in plasă mingea respin
să de Popa in fată : 1—1. Se 
aștepta în continuare, replica 
băcăuanilor, dar cei care au 
punctat au fost toți oaspeții, 
prin ȚĂLNAR (min. 84), după 
o cursă de la centrul terenului 
și o dublă ezitare Cărpuci — 
Popa. In sfirșit, în min. 87, 
după o imensă ratare a Iui 
Dragnea, I. MARIN a pecetluit 
scorul partidei, șutind cu boltă 
peste portarul Popa, neinspirat 
in finalul meciului.

$i Dinamo cîștigă. în acest 
fel în fata unei formații fără 
5 titulari, de fapt fără coloana 
ei vertebrală : Ursache — Lun
ca — ,C. Solomon — Șoșu — 
Chi taru.

Lourențiu DUMITRESCU
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riceanu a încheiat un slalom 
frumos, pe aripa stingă, cu un 
șut alături. Trei situații bu
ne risipite de gazde în a- 
ceastă primă parte a jocului, 
în timp ce bucureștenii n.u au 
făcut nici o fază de gol.

După pauză. Progresul s-a 
năpustit literalmente, în ofen
sivă, a obținut două cornere 
(min. 46) și o „transversală" 
(min. 47), la șutul lui M. Io- 
nescu. în replică, Benfa a tri
mis (min. 50) în portarul ie
șit, iar Șulea — printr-un șut 
prin surprindere, de la 25 m, 
în min. 52 — l-a obligat pe 
V. Marcel să respingă de lingă 
stîlpul sting al porții. Brașo
venii sînt realmente, la un 
pas de golul victoriei, în min. 
90 cînd Manciu a șutat de la 
30 m, la o lovitură liberă, de- 
terminîndu-1 pe V. Marcel să 
respingă în bară. Progresul a 
scăpat fără gol și. se pare, și 
de... Divizia „B“.

Gheorghe NICOLAESCU

A SANDU, DE 5 ORI!
4ȚESC - F.C. BAIA MARE 8-1 (4-1)
i foorte bun; timp frumos: gMetatori — apraxi- 

SANDU (min. 5. 9. 34. 01 ;l 75). FL. GRK3ORE 
70), BUCURESCU (min. «1). respectiv TERHEȘ 

i: 30-7 (pe poortfi: 18—5}. Com.re: £-4.
fi (min. 44 Loror 7) — M. Mihoi 7, Cazon 9, 

8 - Chihato 8, O. lonescu fi, Bozeșon 7 (min. 
e 8, M. Sandu TO. Bucurescu 8.
4- G. Mureșon 5, Bon 4. KoHer 4 (min. 43 

(min. 58 Lenghet 4), Bălan 7, Terhef 5 
nlrejftd 5.
8; to linie: M. Ivănoescu >i N. Dobrin (toți

a speranțe: 4-2 (1-1).

spunem, Înainte Întrecerea are, cu mici 
excepții un singur sens, spre 

în min. poarta lui Feher. Și scorul se
îluat cu modifică firesc: 3—1, in min.
gc cen- U» prin golul lui M. SANDU ;
itru mi- 4—1. în min. 42. A Înscris FL.
iși M. GRIGORE. După pauză, nn
n nou, timp, jocul se menține sub sem-
p și tot nul «nul u5°r echilibru. Apoi
i lui FI. „Sportul" reia seria golurilot
rumoașă mareînd pe rind : M. SANDU, 
măreni- min. 61 ; CHIHAIA, în min. 

>1 Ia fel TO, m un șut de Ia distanță, 
:u capul după ce cu un minut mai îna- 
afectați inte ratase singur cu portarul 

tenii au de la eîțiva metri ; M. SANDU,
la atac. pentru a cincea oară, în min.

ocazii, 75 Și BUCURESCU. în min. 81. 
•'lică, au minut care, simbolic parcă, in

ii min. dică Și scorul final al partidei: 
a inter- 8—1 !
>e aici M;hoi IONESCU

CRAIOVA, 17 (prin telefon)
Craiovenii au încheiat în 

trombă campionatul, pentru 
plăcerea de a juca un meci 
în „afara mizei" cu Dinamo, 
dar care se anunță de pe acum 
foarte atractiv, echipa lui O- 
blemenco nefiind dispusă să 
facă rabat jocului, chiar dacă 
are în perspectivă finala Cupei 
României, peste alte trei zile. 
Victoria asupra mureșenilor 
n-a fost pusă nici o clipă la 
îndoială, craiovenii accelerînd 
ori de cite ori a fost cazul, în 
fata unei echipe care a în
cercat clasica soluție a „caze
matei". dar care a sfirșit prin 
a ieși la joc, conștientă de fap
tul că superioritatea adversa
rului, la toate capitolele, nu 
poate fi contracarată cu arme
le stricte ale defensivei. Cra
iovenii au avut în linia de 
mijloc trei pistoane perma
nente care au alimentat copios 
atacul. Ei au deschis scorul 
în min. 12, cînd CÎRȚU, cu o 
frumoasă detentă, a reluat, cu 
capul, mingea trimisă la o lo
vitură liberă. Soarta meciului 
avea să fie pecetluită, în min. 

24, cînd BĂLĂCI a executat i- 
reproșabil o lovitură liberă a-

REABILITAREA NU S.A PRODUS.:.
STEAUA - F.C. OLT 1-1 (1-0)

Stadion Steaua; teren foarte bun; timp călduros, ploaie ușoară; spec
tatori - aproximativ 12 000. Au marcat: SERTOV (min. 11), respectiv ȘOA
RECE (min. 79)., Șuturi la poartă: 30-11 (pe poartă: 17-5). Cornere : 
12-3.

STEAUA: Toma 7 — Anghelini 6, Agiu 6, lovan 7, I. Gheorghe 7 — 
Stoica 7, Balint 7, Zahiu 5 (min. 77 Rotar) — M. Răducanu 7, Sertov 6, 
Bolba 5.

F.C. OLT: Nedea 8 — •Lică 7, Martinescu 7, Nicolae 7, A. Mincu 6 — 
Leac 6 (min. 65 Matei 6), lovânescu 6, Șoarece 7 — Prepeliță 5, kwnandi 
5, Girleșteanu 6.

A arbitrat: I. Igna (Timișoara) 8; la linie: M. Fediuc șî M. Abramiuc 
(ambii din Suceava).

Cartonașe galbene: MARTINESCU, I. GHEORGHE.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 2-3 (2-2).

• —— ■ .................. . ■■■■— ■■■■■■—■■......... ii ■— .. ..............

După severa înfrîngere suferi
tă în etapa trecută. Steaua nu a 
reușit ieri reabilitarea în fața fi
delilor ei suporteri nici prin re
zultat și nici prin jocul prestat. 
Dșși. așa cum începuse partida, 
se părea că va obține o victorie 
lejeră. Intr-adevăr, cu M. Rădu
canu și Balint într-o evidentă 
dispoziție, ale căror combinații 
spectaculoase și pătrunderi indi
viduale impetuoase au stîmit o 
vreme admirație în tribune, gaz
dele au deschis destul de repede 
scorul. Era minutul 11 cînd M. 
Răducanu, la capătul unei acțiuni 
personale de toată frumusețea, 
i-a pus ca pe tavă mingea lui 
SERTOV și acesta n-a mai avut 
de făcut altceva decît s-o împin
gă în plasă. Dar. deși Steaua a 
continuat să domine și să-și cre
eze bune situații de gol. finaliza
rea a început să lase tot mai 
mult de dorit. Ce-i drept, și por
tarul oaspeților $i-a făcut foarte 
bine datoria, apărînd cu siguran
ță toate șuturile trase pe spațiul 
buturilor sale (și ele n-au fost

GOLURI MULTE, DAR Șl CITE ERORI...
JIUL PETROȘANI - F.C. ARGEȘ 3-3 (2-1)

Stadion Jiul; teren foarte macle; timp înnorat; spectatori — aproxima
ți» 5 000. Au marcat: VARGA (min. 14), RADU II (min. 29 ti 81), NEAGU 
(min. 44). TURCO (min. 59), ȘUMULANSCHI (min. 82 - din 11 m). Șuturi 
la poartă: 12-12 (pe poartă: 5—7). Cornere: 1-5.

JIUL: Focțeneanu 4 — Vînătoru ă, Votifiu 5. FI. Neogu 5 (min. 44 Stai- 
chîță 4), P. Grigor.e 5 — S. Rusu 4, Varga 7, Tr. Stoica 4 (min. 44 
Giuchîcî 4) — Sălăjcn 8> Let eoni 7. Șumutonschi 4.

F.C. ARGEȘ: Cristian 4 — M. Zamfir 4. Stancu 7, Cîrstea 7. Tulpan 5 — 
Bărbulescu 4, Kalla II 4 (min. 54 Ignat 4), Badea 4 — Turca 7, Radu ti 7, 
Moiceanu 6 (min. 71 Băluțâ 6).

A arbitrat: O. Anderco (Satu Mare) 9; la linie: V. Cetonă (Cărei) si
V, lanul (tați). 

Cartonase galbene: RUSU.
Trofeul PaUchonchi: 9. La «poranțe:

PETROȘANI. 17 (prin telefon)
Meciul a fost handicapat de 

terenul foarte greu, înmuiat de 
ploaia căzută în ultimele 24 de 
ore. In aceste condiții, specta
torii nu s-au bucurat prea mult 
de calitatea întilnirii, în care 
s-au marcat, totuși, atitea go
luri — multe din ele, însă, 
consecință a marilor erori de 
apărare. Jiul a făcut, se pare, 
cel mai slab joc al său acasă, 
defensiva sa clătinîndu-se me
reu în fata echipei argeșene, 
mai stăpînă pe frîiele jocului 
(a dominat in cea mai marc 
parte din timp-), dar și ea cu 
multe carențe la finalizare, unde 
Radu II s-a jucat cu mari oca
zii (min. 23, 27 și 28).

Scorul a fost deschis în min. 
14 : Șunutlanschi a executat 
corner de pe partea dreaptă și 
VARGA a înscris cu capul pe 
lingă... figurantul Cristian. Ega
litatea se va produce în tnin. 
29, cînd RADU II nu mai gre
șește și amendează erorile in 

eordată la un fault asupra lui 
Cămătaru, pornit irezistibil 
spre poartă. Ultimele 10 mi
nute ale reprizei aveau să fie 
și cele mai frumoase ale me
ciului, craiovenii forțînd tem- 
poul la maximum, cu acțiuni 
colective la care a participat 
întreaga echipă, dar acest „foc 
de artificii" n-a. produs decît 
o mare ocazie ratată de Cîrțu 
(min. 42).

Imediat după pauză, CĂMĂ- 
TARU marchează, fulgerător, 
cu capul, la o acțiune începută 
de Donose și continuată de Ți- 
cleanu (min. 64). Jocul este 
practic încheiat, craiovenii fiind 
purtați la atac de cei 35 000 
de spectatori, care alternează 
vechiul lor strigăt de încura
jare „Hai Știința" !. cu cuvin
te adresate, tot prin scandări; 
campionilor. A fost o partidă 
plăcută, cu cîteva scurte mo
mente de mare frumusețe. Mu
reșenii au încercat să reziste, 
dar tempoul cvartetului de ba
ză Ispir — Unchiaș — Boloni 
— Vigu nu putea face față 
sprinturilor purtate deseori cu 
furie de mijlocașii vechilor și 
noilor campioni.

loan CHIRILA

puține) .O singură dată Nedea a 
mai părut bătut (în min. 28), 
dar mingea ricoșată din zidul a- 
pă rării oaspeților (La o lovitură 
liberă executată de Răducanu) a 
nimerit bara transversală.

După pauză, în mod surprinză
tor, Steaua a jucat din ce în ce 
mai slab, chiar și oamenii ei de 
nota 9 în prima repriză (Răduca
nu și Balint) evoluînd acum 
foarte șters. Bucureștenii și-au 
mai creat, totușK cîteva ocazii, 
dar le-au ratat ca niște începă
tori (au avut și puțină neșansă 
la o nouă bară a lui Răducanu. 
în min. 80).

ProfiUnd de situație, oaspeții 
— care au dat în general o re
plică destul de bună ieri — au 
ieșit mai curajos la atac în re
priza secundă, reușind să egaleze 
prin ȘOARECE în min. 79, după 
ce tot el, cu șapte minute înainte, 
fusese foarte aproape de gol. în
să portarul Toma a respins in 
extremis, din cădere, cu piciorul.

Constantin FIRANESCU

3-0 (1-0).

UN OCHI RlDE...
POLITEHNICA TIMIȘOARA - CHIMIA RM. VÎLCEA 1-1 (0-0) -

Stadion „1 Mai"; teren excelent; timp ban; spectatori — aproximativ 
8 000. Au marcat: VLATANESCU (min. 58) și CiNCA (mia. 72). Șuturi la 
poartă: 15-12 (pe poartă: 9—7). Cornere: 12—2.

.ZOU-î Suciu 7 — Șunda 7, Șerbănoiu 5, Fă It ini șan 7, Vișan 7 — Ma
nea 6, Dembrovschi 6 (min. 72 T. Nicolae 6), Vlătănescu 7 — Nucă 5 
(min. 55 Cotec 6). Nedeku 7, Palea 6.

CHIMIA: Roșea 6 — Basno 7, Iordan 7. Ca târg iu 7, Cincă 7 — Alexan
dru 7, Georgescu 7, Gh. Stan 6 — Gîngu 7, Stanca 6 (min. 65 Ci lean 6). 
Preda 6.

A arbitrat: C. Jurja 8; la linie: Tr. Alexandrescu (ambii din București) 
șî T. Balanovici (lași).

Cartonașe galbene: BASNO. PREDA, ȘERBĂNOIU.
Trofeul Petschovschi: 10, la speranțe: 2-1 (l-0|).

lanț ale apărătorilor localnici 
Jocul curgea liniștit spre fina
lul reprizei, însă în min. 44 
NEAGU execut* o lovitură li
beră de la peste 30 de metri și 
Cristian, copilărește, scapă cu 
ușurință balonul in plasă. La 
reluare, F. C. Argeș domină cu 
insistență. Zamfir centrează 
(min. 59), Moiceanu retrimite eu 
capul balonul la TURCU și *- 
cesta, ca Ia antrenament, ega
lează : 2—2. Jiul părea că se 
mulțumește eu acest rezultat 
dar în min. 81 Turcu centrează 
de pe partea dreaptă, în careu. 
RADU II face stop pc piept 
(unde era Vasiliu ?) și... 2—3. 
Cu 8 minute înainte de final, 
Jiul revine in atac, Giughici 
pătrunde în careu, pe dreapta 
porții lui Cristian, Tulpan îl 
faultează, inutil, și ȘUMU- 
LANSCHI, restabilește egalita
tea prin transformarea penal- 
tyului. Toată lumea din teren 
era mulțumită...

Stelion TRANDAFIRESCU

„V* CLUJ-NAPOCA - CORVINUL HUNEDOARA 3-1 (1-0)

Stadion Municipal; teren bun; timp frumos; spectatori - aproximativ 
8 000. Au marcat: CÎMPEANU li (min. 41 și 53), I. MUREȘAN (min. 57) 
și DUBINCIUC (min. 64 - din penalty). Șuturi la poartă: 13—7 (pe poar
tă: 6-3). Cornere: 7-6.

»»U“: Moldovan 7 — L. Mihai 7, Dobrău 7, Ciocan 8. I. Mureșan 8
- Poroțchi 6 (min. 67 Țiglariu 6), FI. Pop 7 (min. 80 Moș). Tegean 7+
- Boca 6, Cîmpeanu II 8-ț-, Bctacliu 7.

CORVINUL: Alexa 7 — Rednic 6, Gălan 6, Dubinoiuc 7, Bogdan 7 — 
Nicșa 6, Andone 7, Petcu 7 - Gabor 7 (min. 77 Oncu), Dumitrache 6 
(min. 67 Ghiță 5), Văetuș 6.

A arbitrat: M. Moraru 9; la linie: Al. Bădulescu (ambii din Ploiești) 
șl S. Drâgulici (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene: DUBINCIUC.
Trofeul Petschovschi: 10. La speran(e: 2-5 (1—2).

CLUJ-NAPOCA, 17 (prin telefon)
Cu sabia lui Damocles deasu

pra capului, constienți că au nea
părată nevoie de victorie, stu
denții clujeni au început partida 
cu teamă, acționînd crispat, in
tențiile lor ofensive stingîndu-sc. 
una după alta, în jumătatea ad
versă. Pe fondul unui 1oc lent, 
în care hunedorenii — lipsiți de 
grijile retrogradării — au acțio
nat fără a se întrebuința în mod 
deosebit, meciul avea să capete 
conturul unei întâlniri aparent 
fără miză. Aga aveau să se de
ruleze primele 41 de minute din 
care am consemnat indecizia la 
finalizare a echipei locale si 
sporadicele contraatacuri inițiate 
de hunedoreni pe latura dreaptă 
a terenului. Două suturi puter
nice expediate pe spațiul porții 
(primele ale meciului) de Nicsa 
(min. 17) si Ciocan (min. 22) au 
trezit oarecum tribunele din... le 
targie. Dar meciul a curs fără 
nerv pînă în minutul 41. Atunci, 
CÎMPEANU II a luat o acțiune 
pe cont propriu, a driblat trei 
fundași hunedoreni rămași... sta

0 LINIE DE MIJLOCAȘI PRODUCTIVĂ
POLITEHNICA IAȘI - F.C.M. GALAȚI 5-0 (2-0)

Stadion „23 August"; teren moale, alunecos; timp înnourat; ploaie îna
intea meciului; spectatori - aproximativ 5 000. Au marcat: ROMILA 
(min. 27 și 32 - ultimyl din 11 m), FLOREAN (min. 53 și 76), SIMIONAȘ 
(min. 75). Șuturi la poartă: 25-8 (pe poartă: 14-1). Cornerfe: 20-2.

POLITEHNICA; Naște 7 — Oprea 7, Anton 7, Ursu 7, Ciocîrlan 7 - Ro- 
milă 8, Simionaș 8, Florean 8 - D. lanescu 5 (min. 62 C. lonescu 7), 
Cioacă 6, Costea 7 (min. 80 Dănilă).

F.C.M.: Oană 8 — Vlad 7, Stoica 6, Anghelinei 6, G. Popescu 6 — 
Conrșa 6, Balaban 6, Hanghiuc 7 — Majaru 5 (min. 68 Onofrei 5), Cr. 
Rusu 5, Orac 6.

A arbitrat: N. Georgescu 9; Ic linie: R. Stînccn șî D. Radulescu (toțî 
din București).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 5-0 (3—0).

• ■■■■■■■. . . . . .  . . . . . . . . . . .  ■■■■■—■■ ■■■■■■■ ■■■■. . . . . . . . . . . . . . .
IAȘI, 17 (pr?n telefon)
„Ce bine ar fi fost dacă Po

litehnica juca toate meciurile Ia 
fel ca azi", spunea după joc 
un spectator aflat lingă noi. 
Pentru că echipa studenților 
ieșeni a realizat în compania 
formației din Galati un joc de 
bună factură, în care s-a evi
dențiat cu deosebire linia de 
mijloc, astăzi neobosită si re
ușind toate cele cinci goluri.

Chiar în min. 6 notăm o ma
re ocazie de gol pierdută de 
Costea. Politehnica domină au
toritar. se înscriu în acțiunile 
ofensive nu numai fundașii de 
margine, ci și cei doi „cen
trali". De pildă. în min. 15. An
ton șutează splendid de Ia 25 
m și Oană expediază balonul, 
în extremis, în corner : peste 
trei minute este rîndul lui Ur
su să aibă o poziție favorabi
lă dar din nou Oană salvează. 
Golurile vor veni relativ tir- 
ziu. Ele sînt anunțate, parcă.

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon)
Timișorenii părăseau stadio

nul pe de o parte liniștiți că 
favoriții lor au obținut punctul 
liniștitor, dar pe de alta necă
jiți pentru partida sub aștep
tări a lui „Poli". Acest 1—1, 
perfect echitabil, a scos însă 
în prim-plan pe elevii lui M. 
Pigulea și N. Dinescu. Este 
adevărat, mai puțin apăsați de 
miza jocului decît adversarii 
lor, aceștia au acționat dezin
volt, au pasat precis, au 
realizat multe atacuri pericu
loase. Gazdele au luptat cu 
dăruire, dar mecanismul lor de 
joc s-a „gripat" uneori, dînd 
posibilitate adversarului să 
reacționeze. In prima parte, 
după un început de dominare 
timișoreană, jocul se echi
librează și în min. 23 și 28 vîl- 
cenii pierd ocazii prețioase prin 
Gîngu și respectiv Georgescu. 
„Poli" răspunde prin acțiuni 
„punctate" de Vlătănescu (min. 
32), Palea (min. 41) și Nedelcu 

nă de piatră, a șutat plasat. în 
colțul scurt și a deschis scorul. 
Un gol care avea să ridice mo
ralul „șepcilor roșii" care după 
pauză, au abordat partida cu cu
raj.

$i tabela avea să arate 2—0 în 
min. 53. cînd. in urma unei lovi
turi libere de la 16 m. același 
CÎMPEANU II a expediat balonul, 
cu măiestrie, la vinclu. Golul ca
re să-i scutească de emoții pe 
clujeni a fost marcat în min. 57. 
tot în urma unei lovituri libere : 
Cîmpeanu II i-a pasat scurt lui 
I. MUREȘAN și acesta e 
înscris exact în același loc 
unde o făcuse, mai devreme, că
pitanul echipei gazdă. Descătu
șați. studenții par mai siguri de 
ei. dar neglijează faza de apă
rare si la o pătrundere a lui 
Nicșa (min. 61) acesta este faul
tat în suprafața de pedeapsă, iar 
lovitura de Ia 11 m este transfor
mată de DUBINCIUC. O victorie 
dobîndită cu destule emoții, două 
puncte care aduc însă liniște in 
echipa de pe malul Someșului.

Gheorghe NERTEA

de bara Iui Simionaș din 
min. 21. Scorul se deschide în 
min. 27 : ROMILA trage prin 
surprindere de Ia 20 de metri, 
după o acțiune personală. Tot 
el va mări avantajul Politeh
nicii in min. 32 transformind 
o lovitură de la 11 m acordată 
in urma unui hent al Iui An
ghelinei. v

După pauză este rîndul ce
lorlalți doi mijlocași să înscrie. 
Astfel. în min. 53, marchează 
FLOREAN in urma unei pasc 
primită de pe dreapta de la 
Romilă. Cel mai frumos gol 
al meciului va fi realizat in 
min. 75 : dună un schitnb de 
pase Romilă — C. lonescu, ul
timul centrează în careu! mic și 
SIMIONAȘ înscrie, din plon
jon, un gol imparabil. In mi
nutul următor, tot C. lonescu 
centrează, dar, de data asta. în
scrie FLOREAN tot cu capul.

Mircea TUDORAN

(min. 44), dar blocate de apă
rarea adversă.'

Mult mai animată partea a 
doua debutează printr-o mare 
ocazie timișoreană (min. 50), 
Palea trăgînd în portarul Roș
ea. După ce, în min. 53, o min
ge trimisă cu capul de Nedelcu 
se plimbă pur și simplu pe li
nia porții, fiind degajată in ex
tremis de Catargiu, gazdele 
marchează in min. 57 : Cotec 
centrează, Nedelcu reia balonul 
cu capul în bară și VLĂTĂ
NESCU, atent la fază, il intro
duce în plasă : 1—0. Reacția 
vîlceană este promptă. In min. 
66 Gîngu șutează plasat, min
gea îl depășește pe Suciu, dar 
Vișan degajează de pe linia 
porții. Oaspeții obțin meritata 
egalare în min. 72 : Catargiu 
avansează in atac, pasează Iui 
CINCA și acesta, cu un șut pe 
jos, trimite balonul în poartă : 
î—1.

■ ■;~i„ Eftimie IONESCU



CĂPITANII ECHIPELOR NOASTRE DE BASCHET, 
RODICA ARMION Șl COSTEL CERNAT, SÎNT OPTIMIȘTI

La Universiada București ’81, 
baschetul va li unul dintre 
sporturile cele mai populate. 
Aproape 50 de echipe repre
zentative. feminine și masculi
ne. iși vor disputa trofeele pusa 
în joc. In perspectiva acestui 
important eveniment am purtat 
o scurtă discuție cu căpitanii 
echipelor noastre universitare, 
Rodica Armion și Costel Cer- 
nat, care ne-au răspuns la ci- 
teva întrebări ce vizau obiec
tivele propuse, noutățile de la 
loturi.' ambianța de lucru.

RODICA ARMION : „După 
disputarea turneului de califi
care pentru campionatele euro
pene. care au avut Ioc in Fin
landa (turneu ciștigat de repre
zentativa noastră), fetele au 
continuat să se pregătească cu 
multă atenție în vederea obiec
tivului principal al acestui an, 
Universiada de la București. La 
lot este o ambiantă extrem de 
favorabilă muncii intense. Toa
te fetele sint conștiente că re
alizarea obiectivului, propus, cu
cerirea unei medalii, nu este 
deloc ușoară. Iată de ce. nu 
precupețim nici un efort, iar 
programul indicat de antrenori 
este respectat întocmai de fie
care dintre noi. Acum, in zilele 
ce ne-au mai rămas pină la 
ora startului, ne antrenăm din 
plin, alergăm mult și perfecțio
năm schemele tactice. Sperăm 
să nu ne dezamăgim suporterii 
și pe cei ce au încredere in 
puterea noastră de luptă, prin 
realizarea unor rezultate caro 
să facă cinste baschetului nos
tru"

COSTEL CERNAT : „Spre 
deosebire de fete, noi am ratat 
calificarea pentru campionatele

C. TIJOIU A BOXAT IMPRESIONANT IA MANILA
Zilele trecute l-am reîntîlnit 

pe antrenorul coordonator al 
lotului național de box Dumi
tru Gheorghiu, la puțin timp 
după înapoierea din Filipine, 
unde i-a însoțit pe cei doi 
pugiliști români participant! la 
turneul internațional „Cupa 
Marcos" de la Manila.

— Ce ne puteți spune des
pre turneul din Filipine ?

— Deși aflat la prima sa ediție, 
datorită eforturilor organizato
rilor și propagandei, concursul 
a avut la startul său 154 de 
boxeri proveniti din 24 de țări, 
printre care : Anglia, Cuba. Da
nemarca. R. F. Germania, Ke
nya. Mexic, Olanda. România, 
S.U.A., Thailanda, U.R.S.S., Ve
nezuela etc. Turneul a fost de
osebit de util și interesant pen
tru noi din mai multe motivej 
1. am avut posibilitatea să 
luăm contact cu adversari pro- 
veniți din țări cu stiluri de box

MANDLIKOVA ÎNVINSA DE SANDS !
La „Al England Club" din Lon

dra a avut loc tragerea la sorti 
a partidelor din primul tur al 
turneului de la Wimbledon (22 
iunie — 4 iulie) Virginia Ruzici 
o va avea ca adversară pe a- 
mericanca Kathy Cunnings iar 
Lucia Romanov pe cehoslovaca 
Regina Marsikova. Ilie Năstase 
va juca cu americanul A. Ma
yer.
• Surpriză la Eastbourne. în 

ziua a doua a turneului femi
nin : americanca de culoare 
Kim Sands a învins-o pe Hana 
Mandlikova cu 0—6. 6—0. 6—3!

ATLETISM • Helsinki: ciocan
— K.H. Rienm (R.F.G.) 77.60 m. 
5 000 m — R. Nemeth (Austria) 
13:36,73, 110 mg — D. Cooper 
(S.U.A.) 13.54 prăjină — Slusarskl 
(Polonia) 5,35 m. disc — Tuokko 
(Fin.) 64.70 m : 100 m F — Mar
lene Ottey (Jam.) 11,28, 3 000 m F
— Tuija Toivonen (Fini.) 9:13.69, 
suliță F — Mayra Vila (Cuba) 
62,18 m • Goteborg, triunghiula
rul Suedia — Elveția — Norvegia 
(cîștigat de atletele norvegience 
și de atlețU suedezi) : suliță — 
Eldebrink (St 86,34 m, 400 m — 
Josjoe (S) 46.33, lungime — Bern- 
hard (E) 8.16 m — record, 100 m 
F — Haglund (S) 11,42, suliță F
— Bergdahl (S) 59,12 m.

box • Pe ringul de Ia Atlan
tic City, la 18 lupte. Mustafa 
Muhammad îș! va pune titlul tn 
joc. la cat. semigrea, în fața Iul 
Michael Spinks.

FOTBAL • La Milano are loc 
i.Supercupa intercontinentală". 
A.C. Milan — Feyenoord Rotter
dam 0—6, Internazlonala Milano
— Penarol Montevideo 1—1 (1—9). 
Au marcat Altobelll — mln. 37

RODICA ARMION COSTEL CERNAT

europene. Amărăciunea eșecu
lui ne-a mobilizat, insă. Echipa 
este tinără. dornică de afirma
re si prilejul Universiadei tre
buie fructificat. O formație de 
baschet nu poale fi redutabilă 
dacă nu are in permanentă pe 
teren 4 jucători de peste 2 m. 
Acum ne apropiem și noi de 
acest "standard-, încadrarea ti
nerilor cooptați in lot și in 
special a lui Dorcl Rădulescu 
și Ion Ionescu poale da roa
dele așteptate. Desigur, crește-

BASCHETBALISTELE SUSȚIN
După meciurile din cadrul „Da- 

ciadei", care au constituit și un 
prilej de verificare a pregătiri
lor, componentele lotului națio
nal studențesc vor susține un 
nou test, de data aceasta — 
însă — în compania unor repre
zentative de țări. Evenimentul 
are loc, de astăzi pînă sîmbătă, 
în Italia, la Cagliari, unde se va 
desfășura un turneu internațional 
tradițional. Partenere de întrecere 
vor fi echipele Cubei, Franței și 
Italiei (aceasta va fi și ordinea 
de susținere a partidelor de că
tre formația română). După a- 

diferite ; 2. sportivii noștri au 
fost puși în situația de a lupta 
în condiții de climă (aer foar
te cald și umed) neobișnuite ; 
3. au fost prezenți în concurs 
multi boxeri puternici, fapt care 
a ridicat valoarea turneului.

— Cum s-au prezentat cei 
doi sportivi români ?

— Constantin Titoiu a depă
șit cele mai optimiste aștep
tări. A susținut patru meciuri 

pe toate 
categorică, 
adversarii

și le-a ciștigat 
într-o manieră 
pe trei dintre
întîlniți trimitîndu-i si la 
podea. în primul tur l-a învins 
prin k.o. 1 pe Isan Ngor Fei 
(Hong Kong). în partida urmă
toare l-a depășit clar la punc
te pe Albert Camero (Filipi
ne). în semifinale, l-a învins 
la puncte pe americanul Dârei 
Savhoy, după ce adversarul său 
a fost numărat în rundul 2. 
în finală, campionul nostru l-a

Jaeger — Charles 6—4. 6—2, 
Austin — Hobbs 6—1. 6—2, 
Barker — Stove 7—5, 6—1,
Jordan — White 6—1. 6—1,
Turnbull — Nohm 6—3. 6—2. 
Navratilova — Mascarin 6—1. 
6—1.

• Turneul masculin de la 
Bristol. turul 2 : Tanner-.— 
Frawley 7—6 6—4, McNamee
— Ilie Năstase 7—6 6—4. Pa- 
run — Pfister 7—5. 6—3. Dent
— Kronk . 6—1. abandon. Car
ter — Walts 5—7 6—1. 6—1,
El Shafei — Giammalva 6—4, 
6—3.

• TELEX •
șî Ortiz — min. 87 • In turneul 
de tineret de la Ciudad de Me
xico : Brazilia — Spania 2—0.

GIMNASTICA • Concursul fe
minin de la Orleans a fost cîști
gat de Wu Wen Li (R.P. Ch’ne- 
ză) cu 38.20 o. Ea a fost urmată 
de Jana Labakova (Cehoslovacia) 
38.00 p, Shari Man (S.U.A.) 37.70 
p șl Maria Filatova (U.R.S.S.), 
36.90 p.

HALTERE • Campionatele 
mondiale pentru juniori la Ligna- 
no Sabbiadoro (Italia), cat 56 
kg : 1. Mirzoian (U.R S.S.) 267
kg (117 4- 150). 2. Letz (R.D. Ger
mană) 262,5 kg. 3. Soler (Cuba) 
242 kg.

RUGBY • în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde tn Noua 
Zeelandă, echipa Scoției a iucat 
la Blenheim cu formația Marl
borough pe care a Înv ins-o cu 
38—9.

SĂRITURI • în capitala Me
xicului au avut loc în ultimele con

Irea mediei de înălțime a unei 
echipe poate reduce din spec
taculozitatea jocului, dar am 
ajuns și noi să punem mai mult 
accent pe... eficacitate și cre
dem că așa e bine. Dorim ca 
la Universiadă să ajungem in 
fazele finale... alături de puter
nicele ■ echipe ale Iugoslaviei, 
S.U.A. și U.R.S.S. Sperăm să 
reușim și, după felul cum mun
cim toti. avem șanse să ridi
căm cota baschetului nostru 
masculin".

UN IMPORTANT TEST
cest turneu (șl ținîndu-se seama 
și de constatările făcute în tim
pul disputării jocurilor din ca
drul ,.Daciadei“), va fi definiti
vat lotul care va reprezenta țara 
noastră la întrecerile Universia
dei.

La Cagliari au făcut deplasa
rea : Rodica Armion — căpitana 
echipei, Diana Bălaș, Mariana 
Bădinîci, Măndica Ciubăncan, E- 
lena Filip, Constanța Fot eseu, A- 
lexandrina Bâră, Magdalena Sze- 
kely, Verginia Popa, Camelia So- 
lovăstru. Antrenori : Tr. Constan- 
tinescu și G. Năstase.

depășit clar pe thailandezul 
Somyot Meemongkol, revelația 
turneului de la Manila (prin
tre învinșii lui Meemongkol se 
numără sovieticul A. Abrama- 
rov, yenezuelanul F. Benitez, 
sud-coreeanul Shin Chong Suk). 
Foarte receptiv și cu posibili
tăți remarcabile de a-și adap
ta stilul de luptă la caracteris
ticile oricărui partener, C. Ti
toiu promite succese și mai 
mari. Georgică Donici l-a În
vins în primul meci pe vest- 
germanul Allan From, iar în 
finală l-a întîlnit pe danezul 
Michael Madsen, boxer cu lo
vituri deosebit de puternice, 
dar care n-a apărut la cam
pionatele europene. G. Donici 
și-a dominat adversarul. a 
punctat mai' mult si merita — 
după părerea mea — victoria. 
Așa ar fi apreciat și judecăto
rii dacă arbitrul american R. 
Schwartz nu i-ar fi dat (în 
ultima repriză) un avertisment 
lui Donici pentru o presupusă 
lovitură joasă. Doi dintre cei 
patru jucători care i-au acor
dat decizia lui Madsen au 
punctat 58—58. cu preferință 
pentru cel fără avertisment...

Mihoî TRANCA

cursuri din cadrul ,,Cupei mon
diale. La platformă femei a cîș
tigat Chen Xiao Xia (R.P Chine
ză) cu 461.15 p. iar la trambulină 
bărbați primul a fost mexicanul 
Carlos Giron cu 649 25 p.

ȘAH • în runda a 9-a a tur
neului de șah de la Smederevska 
Palanka (Iugoslavia), marele ma
estru Victor Ciocîltea a remizat 
cu maestrul internațional bulgar 
Po«pov. Rezultat consemnat si în 
partidele Schmidt — Martinovici 
și Krnici — Ivkov. Rajkovici a 
cîștigat la Nikolici Iar Tivanovici 
l-a învins pe Ermenkov.

tn clasament conduc Martinovici 
și Rajkovici (ambii din Iugosla
via) cu cîte 6 p urmați de Cio- 
câltea — 5.5 p. Schmidt (Polonia) 
— 5 p (1). Ivanovici (Iugoslavia) 
și Ermenkov 'Bulgaria) — cu 
cîte 5 p etc.

VOLEI • In turneul său tn 
U R.S.S. formația feminină a Ja
poniei a jucat la Zaporole cu 
reprezentativa sovietică. Niponele 
au cîștigat cu 3—1 (—12. 12. 10. 
14). Japonia va mal 1uca la Har
kov si Minsk.

© Și în „SATUL 
UNIVERSIADEI1* vor 
exista terenuri de 
sport. Exemplul cel 
mai potrivit este 
constituit de cele 10 
terenuri de tenis a- 
flate în imediata 
apropiere a stadio
nului de fo'.bal -ce 
se construiesc chiar 
în aceste zile. Aces
te- spații de joc vor 
sta la dispoziția 
oaspeților nu pen
tru întreceri oficia
le sau pentru an
trenamente (deși ar 
putea juca și acest 
rol), ci pentru di
vertismentul celor 
ce vor locui în Sat.
• După cum ne 

informează maistrul 
Chiriță Tudorache, 
din cadrul T.C.A.Z. 
Grupul de șantiere 
nr. 2, unul dintre 
responsabilii cu lu

crările de montare 
și instalare a sta
ției de filtre de la 
bazinul „23 August1’ 
(care va găzdui în
trecerile oficiale de 
înot ale Universia
dei), in cele 4 fii-

BREVIAR
tre au intrat nu 
mai puțin de 66 de 
tone de nisip spe
cial, puternic cuar- 
țos, adus de la O- 
ravița. De la între
prinderea de con
strucții montaje și 
prefabricate va fi 
folosit schimbătorul 
de căldură, absolut 
necesar preîncălzirii 
apei care .va intra 
în bazin.

SPERANȚA NR. 1 A TENISULUI ROMANESC
Virginia Ruzici rămîne. desi

gur. speranța noastră nr. 1 
pentru turneul de tenis din ca
drul Jocurilor Mondiale Uni
versitare de la București. Stu
dentă In ultimul an la I.E.F.S.. 
jucătoare de faimă mondială 
(de cîtiva ani bine așezată 
printre primele 10 în toate cla
samentele. computerizate sau 
nu), Virginia Ruzici are — pe 
plan universitar — de apă at 
cele două titluri obținute, in 
1977 și 1979. împreună cu Flo
rența Mihai în proba de dublu, 
dar are și ambiția, la ea aca
să. de a ataca titlul mondial 
studențesc la simplu.

Iată de ce este firesc să ur
mărim cu mult interes toate 
evoluțiile ei în marile turnee 
estivale europene care o apro
pie tot mai mult de Universia
da bucureșteană. Virginia Ruzici 
a avut poate neșansa. în acest 
sezon, de a întîlni mereu pe 
prietena și temuta ei adversară 
Chris Evert-Lloyd, dar și mîn- 
dria de a nu fi fost învinsă, 
multe concursuri la rînd. decit 
de campioana lumii ! La Ro
land Garros, o împrejurare (de 
neînțeles) în aranjarea tablou
lui de concurs a obligat fina
listele de anul trecut să se în- 
tilnească de astă dată încă din...

Laureatele cupelor europene

IPSWICH TOWN (U.E.F.A.)
Ipswich Town, cîștigătoarea 

„Cupei U.E.F.A." a ajuns pen
tru prima oară in posesia vre
unui trofeu al fotbalului eu
ropean. Dar, celebra formația 
engleză a meritat pe deplin să 
se numere printre laureatele 
soccerului continental din acest 
an (alături de F.C. Liverpool — 
C.C.E. și Dinamo Tbilisi — 
Cupa cupelor), pentru că a a- 
vut un sezon remarcabil, atit 
in campionatul primei ligi en
gleze, cit și în Cupa U.E.F.A. 
Mult timp Ipswich s-a aflat in 
fruntea clasamentului campio
natului Angliei, întrecînd for
mații candidate la titlu, prin
tre care Arsenal, Manchester 
United, F. C. Liverpool etc., 
dar cu cit se apropiau meciuri
le decisive. Ipswich n-a mai ți
nut pasul lăsind cale liberă, la 
titlu, lui Aston Villa.

Se afirmă — pe bună drep
tate — că Ipswich trebuind să 
se mulțumească cu locul al doi
lea — și-a îndreptat mai mult 
atenția spre cucerirea prețiosu
lui trofeu rezervat echipelor de 
pe continent — Cupa U.E.F.A. 
care a reunit nu mai puțin de 
64 de formații dintre care foar
te multe de certă valoare in
ternațională. Despre Cupa 
U.E.F.A. se spune că este o 
adevărată competiție de masă

In preliminariile C.M. de fotbal
NORVEGIA - țLVETIA

1-1 (0-0)
Aseară, in preliminariile C.M. 

de fotbal, grupa a IV-a, la Oslo, 
s-au întîlnit reprezentativele 
Norvegiei și Elveției. Meciul s-a 
încheiat cu rezultatul de 1—1 
(0—0)
Au marcat : Davidsen (mln.
88) pentru norvegieni, respectiv 
Barberis (mln. 65).

tn clasamentul grupei conduce 
Anglia cu 7 p (6 j) urmată de 
România 6 p (S j). Ungaria 5 p 
(4 1) Elveția 4 o (5 1). Norve
gia 4 D (6 i).

în grupa I a preliminariilor 
C.M.. la Linz : Austria — Finlanda 
5—1 (2—0).

tn clasamentul grupei conduce 
Austria cu 10 p (6 j), urmată de 
R.F Germania 8 p (4 j). Bulgaria 
8 p (S j). Albania 2 p (S j) șl 

■ Finlanda 0 p (6 j).

© Delegația R. S. 
Vietnam va fi al
cătuită din 
(b-rf), 2
(b+f). 2
(b }-f) și 2 
la stilul

2 atleți 
gimnaști 
înotători 
luptători 
„libere”,

însoțiți de 5 ofi
ciali. Totalul dele
gației C£ va sosi din 
Israel se ridică la
30 de persoane : 21 
de sportivi (2 atleți. 
12 basche.bar.ști. 2 
gimnaști, 2 înotă
tori, 2 luptători, un 
scrimcr)', 2 arbitri 
și 7 oficiali.
• în vederea pre

întâmpinării unor 
pene de curent, 
I.D.E.B. montează 
la fiecare sală de 
competiție cîte un 
grup electrogen, 
astfel ca întrecerile 
și transmisiile tele
vizate să nu sufere 
întreruperi.

sferturile de finală (probabil — 
în intenția organizatorilor — 
pentru a evita monotonia ace
lorași finale !). Așa s-a făcut 
că din nou : Evert — Ruzici 
6—4. 6—4. Dar. la încheierea 
jocului — după ce în primul 
set Virginia avusese trei mingi 
de set la 5—3 în favoarea ei I 
— americanca a declarat re
prezentanților presei parizienei 
„Virginia a jucat remarcabil îm
potriva mea. Cred chiar că a 
realizat cel mai bun meci de 
cind tot jucăm una împotriva 
alteia. Personal, o consider pa 
Virginia Ruzici drept jucătoa- 
rca mondială nr. 2 pe zgură".

Virginia Ruzici pare tot mai 
încrezătoare în posibilitățile 
proprii și începe să valorifice 
bogata experiență internaționa
lă pe care a acumulat-o în 
turnee pe tot globul. La Paris, 
cu siguranța jucătorului de înal
tă performanță și cu lucidita
tea aprecierilor tehnice, ca de
clara în publicația „Le quoti- 
dien de Roland Garros": ..Cred 
că dacă aș avea un rever la 
înălțimea loviturii mele do 
dreapta, aș putea fi nr. 1 in 
lume !“. Bucureșteanca are oca
zia să arate că nu e vorba de 
lipsă de modestie, acasă. în iu
lie. devenind campioana stu
dentelor tenismane ! (vib) 

a elitei fotbalului european în- 
sumind dublul numărului echi
pelor care se prezintă in prima 
etapă a C.C.E. și a Cupei cu
pelor. Iată de ce o victoria 
în Cupa U.E.F.A. este foarte 
bine cotată pc plan internatio
nal. Drumul echipei britanica 
n-a fost insă ușor pînă a de
veni laureată : 3—0 și 2—0 cu 
Bohemians, 5—0 și 0—1 cu Wid- 
zew Lodz. Au urmat partidele 
care i-au deschis drumul spre 
etapele finale : cîștigă cu 4—1 
și 3—1 (deci și in deplasare) 
în fața actualei campioane a 
Franței, St. Etienne, și dispune 
în semifinală cu 1—0 și 1—0 
de F. C. Koln. Au urmat cele 
două manșe ale finalei, cu 
A. Z. *67 Alkmaar, care pornea 
drept favorită, pentru că „11 “- 
le olandez pierduse doar o sin
gură partidă în acest an. Ips
wich cîștigă prima manșă cu-un 
scor categoric : 3—0 ! Practic, 
era aproape imposibil, ca la re
tur, să învingă olandezii cu 4 
goluri diferență. Olandezii ob
țin victoria cu 4—2 și... Ips
wich cucerește astfel trofeul. 
„Returul finalei — spunea 
Georg Kessler, antrenorul o- 
landez.ilor — a fost un adevărat 
recital fotbalistic, un spectacol 
de o rară frumusețe, iar Ips
wich s-a dovedit o formație 
bună, o învingătoare remarca
bilă în dubla noastră confrun
tare". La rîndul său, Bobby 
Robson — antrenorul lui Ips
wich — era și el firește mul
țumit. că a dus o ..Cupă așa 
de mare" în micul său oraș... 
„Ar fi păcat ca echipa pe care 
am clădit-o cu multă trudă să 
se destrame prin plecarea unor 
jucători la alte cluburi, deoa
rece unora li s-a expirat con
tractul... Și eu »m avut oferte 
să plec la Manchester United, dar 
rămîn aici unde cu toti băieții 
mei aș putea să cîștig anul vi
itor campionatul Angliei". Din
tre jucătorii cei mai valoroși 
de la Ipswich vom aminti pe 
internaționalii Mills. Osman. 
Mariner. Brazil și Wark — ul
timul fiind golgeterul compe
tiției U.E.F.A. cu 14 goluri.

Ion OCHSENFELD !


