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încearcă obținerea unor noi puncte tehnice 
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Traian Marinescu (Dinamo Brașov) și-a fixat 
parter și ' - ...
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NOI LAUREATI Al „DACIADEI"
MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALA

ÎN TURNEELE FINALE DE
SI TIMIȘULUI

7

HANDBAL ECHIPELE BUCUREȘTiULUI (masculin) 
(feminin), ÎNVINGĂTOARE MERITUOASE

turneului fi- 
a doua ediții a

și tradiționaleîn două vechi . 
centre ale sportului de masă și 
de performanță din țara noas
tră, la Cluj-Napoca și Deva, au 
avut loc simbătă și duminică 
finalele „Daciadei" Ia handbal, 
competiție de mare atractivi- 
tate, urmărită cu interes de nu
meroși spectatori, 
jocuri au confirmat 
precieri anterioare, 
zînd confruntări de 
nivel tehnic, prilejuind, în plus, 
evidențierea unor elemente ti
nere și talentate. Iată scurte 
relatări de la aceste 'jocuri fi- 
na'e :

CLUJ NAPOCA, 21 (prin te
lefon). — Primul loc în această 
atît de atractivă ediție a „Da
ciadei" Ța masculin a revenit — 
pe merit — selecționatei orașu
lui București, alcătuită din ju
cători de la Steaua, care au do
minat net competiția, fiind ade
sea aplaudată la scenă deschisă 
pentru evoluțiile sale de mare 
virtuozitate.

LOCURILE 1—2 : București 
— Timiș 27—22 (14—8). Bucu- 
reștenii au condus din primul 
și pînă în ultimul minut de joc, 
adesea cu un avantaj care nu 
lăsa dubii asupra învingătoarei. 
Impresionantă, îndeosebi, e- 
voluția veteranilor Kicsid și 
Birtalan, al căror aport a fosl 
decisiv în conturarea victoriei 
finale. De la timișoreni s-a e- 
vidențiat Feher, mereu activ, 
mereu inspirat. Au marcat :

Ultimele 
bunele a- 

ele furni- 
un ridicat

Stingă 8, Birtalan 5, Stock! 5, 
Kicsid 
găniță,
Feher
Voicu, 
bitrat __
Boschner (Brașov)'.

LOCURILE 3—4 : Maramureș 
— Neam» 27—24 (14—11, 21—21. 
24—22). Meci strîns, echilibrat, 
care a necesitat prelungiri pen-

4, Marian 2, Voina, Dră- 
Berbece — București ;

10, Folker 6, Knuff 4, 
Diliță — Timiș. Au ar- 
bine R. Antochi și H.

învingătoarei. Ex- 
desigur, valoarea 

de la Minaur au 
în departajarea

tru stabilirea 
periența și, 
handbaliștilor 
fost decisive 
formației învingătoare, mai ales 
in cele două reprize ale pre
lungirilor. Au marcat : Miro- 
niuc 8, Orosz 4, M. Voinca, 4. 
Haberpursch 4, N. Voinea 3,

(Continuare in pag 2-3)

Organizatorii 
nai al celei de 
„Daciadei" Ia lupte libere și-au 
propus ca aceste întreceri să 
constituie o repetiție înaintea 
Universiadei ce va avea loc la 
București, în luna iulie. Pati
noarul artificial „23 August", 
amenajat sărbătorește (el va 
găzdui și concursul luptătorilor 
studenți din întreaga lume), a 
fost gazdă ospitalieră a celor 
mai valoroși practicanți ai lup
telor libere din țara noastră.

Desfășurat după sistemul ma
rilor competiții internaționale,

VOINȚA GAI ATI (f) Șl AURUL BAIA MARL (m) AU CÎȘTIGAT
TITLURILE DE CAMPIOANE EA POPICE

să abis
al cam- 
feminin 
încheiat

Rareori ne-a fost dat 
tăm la un turneu final 
pionatului divizionar 
de popice ca acela 
simbătă după-amiazâ. pe arena
Hidromecanica din Brașov, în 
care incertitudinea in lupta pen
tru un loc pe podium să pla
neze pină la ultimele bile. După 
ce a cîștigat primul tur, pre- 
luînd conducerea, Voința Ga
lați a avut a doua zi o surprin
zătoare cădere, poziția ei de 
lideră fiind serios amenințată 
de jucătoarele de la Electromu- 
reș Tg. Mureș, care aveau cele 
mai mari șanse de a ocupa 
primul loc în clasamentul fi
nal. Dar jucîndu-se contrascor,

principalele favorite au avut 
mai întii de înfruntat asaltul 
sportivelor de la Gloria Bucu
rești, apoi opoziția echipei Vo
ința Timișoara, iar spre sfîrși- 
tul turneului Laromet București 
a reușit să stopeze marșul mu- 
reșencelor prin excelenta evo
luție a jucătoarelor Silvia Rai- 
ciu — 436 și E'ena Iraudaf'r — 
434, cîștigind punctajul maxim 
(1,5 p) care i-ar fi fost nece
sar sextetului muieșan pentru 
cucerirea tricourilon de cam
pioane. Acest succes a oropul- 
sat formația Laromet pe locul 
3 și, în același imp. a menti- 
nut-o în fruntea ierarhiei pe 
Voința Galați situată pe ulti-

mul loc in c’a;amentul turului 
secund avînd 3 p (l 5 din turul . 
I și 1,5 p din jocurile in serii).

Iată ordinea în turul doi : 1.
Laromct București 2422 p.d., 2 
Electromureș Tg. Mureș 2420,3. 
Voința Timișoara 2416. 4. Glo
ria București 2378, 5. Voința 
București 2367, 6. Voința Tg. 
Mureș 2354, 7. C.S.M. Reșița 
2327, 8. Voința Galați 2264.

CLASAMENT GENERAL : 1. 
VOINȚA GALAȚI 3 p (4686 
p.d. în cele două tururi), echipă 
formată din : Angelica Caragea 
(439—370), Carmen Descariu 
(419—362), Maria Ciobotaru 
(382—395), Elena Chiriloiu (391—

Troian IOANIȚESCU

turneul, început vineri diminea
ță, a desemnat campionii pri
melor cinci categorii (48 kg, 57 
kg, 68 kg, 82 kg și 100 kg) încă 
de simbătă seara. După dispu
tarea meciurilor pentru stabili
rea ocupanfilor locurilor 5—6, 
3—4, la categoria cea mai mică, 
a urmat partida care avea să 
decidă învingătorul acestei edi
ții a „Dacțiadei". în meciul fi
nal s-au întîlnit Gheorghe Ra- 
șovan (Steaua) și Virgil Vișan 
(Rapid). Deși Rașovan. jude
cind prin prisma performanțe
lor anterioare, pornea favorit, 
rapidistul a răsturnat „calculele 
hîrtiei" și a obținut un succes 
pe cit de neașteptat, pe atît de 
meritat. V. Vișan a început ex
trem de decis lupta și cu două 
„fixări" reușite a încheiat pri
ma repriză în avantaj : 2—0.
La reluare se părea că Gh. Ra
șovan va reface terenul pierdut 
(scorul devenise 2—1 pentru
Vișan), dar rapidistul a reușit 
să-și fixeze adversarul „în 
pod" și apoi a obținut victoria 
prin tuș. Pentru locul 
Hîncu (Steaua) b. tuș Șt. 
(înfrățirea Oradea).

A lipsit foarte puțin 
înregistreze o surpriză și

3. N. 
Danele
să se 

_________  ____ ,____la ca
tegoria următoare (57 kg). După 
numai un minut de luptă din 
partida Aurel Neagu (Nicolina 
Iași) și Nicolae Ștefan (I.C.H. 
Constanta), constănțeanul con
ducea cu 4—0 ! Pînă la pauză 
meciul s-a echilibrat (4—4) șl

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare tn pag 3-3)

UNIVERSITATEA CRAIOVA, CAMPIOANĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI PE ANUL 1980-1981
• Dinamo București și F.C. Argeș vor juca în „Cupa U.E.F.A." • Politehnica lași, F.C. Baia Mare și F.C.M. Galați au retrogradat ® Corvinul 
Hunedoara a realizat ieri scorul campionatului I • Sportul studențesc termină în forță, în timp ce F.C.M. Brașov și S.C. Bacău au ajuns cu 

mare greutate la linia de sosire... • Piteșteanul Radu II, noul golgeter • Viitoarea ediție de campionat va începe la 8 august

Lotul echipei
campioane, UNI
VERSITATEA CRA
IOVA : în picioare', 
de la stingă, la 
dreapta : a. Tăcu 
(masor), Irimescu, 
Ștefănescu, peldea- 
nu, Boldici, I. O- 
blemenco (antrenor 
principal), Lung, C. 
Oțet (antrenor se
cund), Ciupitu, Că- 
mătaru, Tillhoi, dr. 
G. Fakner (medicul 
echipei) ; în rîfldul 
de jos : Țicleanu, 
Donose, Geolgău,
Balacl, Crișan, Un- 
gureanu, Negrilă,
Purima, Cîrțu.
Foto : Dragoș 
NEAGU

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

Chimia Rm. VI. — Sportul stud. 0-3 (0-0)
Dinamo - Univ. Craiova 1-1 (1-D

PUBLICUL CLUJEAN, CIȘTIGÂTOR 
AL „TROFEULUI PETSCHOVSCHI“

Ediția din acest an a „Trofeului Petschovschl" 
(decernat de ziarul nostru celui mal sportiv pu
blic) a revenit spectatorilor din Cluj-Napoca.

Clasamentul final al acestei competiții a spor
tivității, în care au fost angajați spectatorii din 
orașele care au echipe tn Divizia ,,A“, se pre
zintă astfel :

1. CLUJ-NAPOCA 9,76 j 2. Galați 9,70 ; 3. Slatina 
9.47 ; 4. Rm. Vîicea 9.35 ; 5. Iași 9,29 ; «. Craiova
9.23 ; 7—8. Bacău șl Tg. Mureș 9,17 ; 9. București
9.13 ; io. Timișoara 9,06 ; 11. Pitești 8,94 ; 12—13.
Baia Mare și Brașov 8,75 ; 14. Hunedoara 8,59 ; 
15. Petroșani 8.47.

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 34 21 4 9 72-33 46
2. Dinamo 34 18 7 9 57—34. 43
3. F.C. Argeș 34 19 4 11 63-39 42
4. Steaua 34 15 8 11 50-45 38
5. Sportul stud. 34 17 2 15 54-35 36
6. Corvinul 34 16 3 15 72-48 35
7. F.C. Olt 34 14 7 13 44-49 35
8. F.C.M. Brașov 34 14 6 14 35-41 34
9. Chimia Rm. VI. 34 15 4 15 51-60 34

10. Jiul 34 14 5 15 44-41 33
11. S.C. Bacău 34 14 5 15 46-51 33
12. „Poli" Timișoara 34 13 7 14 33-46 33
13. A.S.A. Tg. Mureș 34 14 4 16 50-56 32
14. „U" Cluj-Napoca 34 14 4 16 47-57 32
15. Progresul Vulcan 34 13 6 15 39-50 32
16. Politehnica lași 34 12 6 16 44-53 30
17. F.C. Baia Mare 34 10 6 18 37-62 26
18. F.C.M. Galați 34 7 4 23 34-72 18

GOLGETERII : 28* goluri : Radu II (8 din 
11 m) ; 23 goluri : Cămătaru ; 20 goluri ; 
M. Sandu ; 19 goluri : Cîmpeanu II (1 din 
11 m) ; 17 goluri : Petcu ; 16 goluri : Țevi, 
Nedelcu ; 15 goluri : Giuchici (1 din 11 m).

GiNDURI IN MINUTUL 3061...
La sfirșitul campionatului ediția 1980/1981, după 34 de 

etape furtunoase și calme, pasionante și plictisitoare, spec
taculoase și mai puțin spectaculoase, după 30G0 de minute 
de joc pe scena Diviziei „A" de fotbal, iată primele gin- 
duri care ne vin in minte la sfirșitul acestei întreceri-ma- 
raton.

1. Victorie meritată din toate punctele de vedere a Uni
versității. Craiovenii au cîștigat pentru plus de clasă cam
pionatul. (O recunoaște toată lumea, inclusiv cel mai aprig 
și mai neîmpăcat luptător dinamovist, Dinu). Ce-i al lor, € 
al lor ! Universitatea pare cea mai bună echipă româneas
că din ultimii 25 de ani. Ca și C.C.A. și ulterior Dinamo 
de altădată, Craiova dă două treimi naționalei. Mare cinste, 
dar și mare obligație I în consecință, marele derby al olte
nilor nu s-a jucat... El va avea loc la 23 septembrie, in 
meciul cu Ungaria. Să cîștige și atunci (împreună cu coe
chipierii lor de la celelalte echipe) și atunci vom spune 
și noi că Universitatea (și antrenorii Oblemenco și Oțet) 
merită toate buchetele de flori din România.

2. Dinamo a jucat „la cravașă" tot campionatul ! Doar- 
doar va reuși, printr-o concentrare maximă ( are, evident, 
cel mai bun birou de secție), să profite de vreun „clacaj" 
al marei favorite. Portarii, în retur, și „căderea de pe obsta
col" in meciul cu Sportul au redus însă această spectacu
loasă probă de urmărire la o pasionantă probă de ambi
ție în care te întreci pe tine însuti, dar nu-1 poți însă în
trece pe cel care ți-e superior la N-l capitole.

3. F. C. Argeș a ieșit și în acest campionat la suprafață, 
impunîndu-se atenției și respectului tuturor cu o echipă 
care a pierdut jucători internaționali (Dobrin. Doru Nico
lae, Iovănescu, Speriatu) și a „cîștigat" divizionari „B“ 
care acum un ari — am mai scris-o — nici nu existau în 
cartea de telefon a fotbalului românesc, iar astăzi, iată., au 
ajuns fotbaliști de Cupă europeană (U.E.F.A.). Kallo. Bălu- 
ță. Ignat, Sigmirean au fost integrați perfect intr-o echipă 
de luptă, cu personalitate, de excelentul antrenor care este 
Halagian, confirmat in munca sa permanent eficientă de 
rezultate mereu bune și foarte bure. O fi avînd „gură 
mare" Halagian. dar face treabă !

4. Sleatia mergea la titlu, mergea la Cupa României, 
mergea, mărar, la un loc pentru Cupa U.E.F.A.. dar nu a... 
ajuns la nimic. Din păcate — spunem noi — pentru că

Marius POPESCU

(Continuare In pap 3-3)



HOI LAUREAȚI Al „DACIADEI“
ÎN ÎNTRECERILE DE CICLISM: 

DINAMO I LA CONTRATIMP PE ECHIPE
Sîmbătă după-amiază s-au 

desfășurat pe autostrada Bucu
rești—Pitești finalele „Dacia- 
dei“ de ciclism, proba de con
tratimp pe echipe. In ciuda 
ploii care i-a biciuit pe cicliști 
o bună parte din traseu, între
cerea seniorilor s-a situat la 
un bun nivel tehnic, concreti
zat printr-un timp excelent 
realizat de câștigătoarea între
cerii forrriația Dinamo I (Ro- 
mașcanu, Lăutaru. Nicolae, Că
ruțașul, campioană a „Dacia- 
dei“ și a tării — care a acope
rit distanta de 100 km în 
2h09:56 (medie o a ă 46,200 km), 
în urma acestei formații s-au 
clasat : 2. Dinamo II (Sîrbu, 
Gancea. Butaru. Vasiliu) 2hl4:36,
3. Metalul Plopeni (Ologu, Chi- 
țu Vintilă Popa) 2hl8:56, 4.
CIBO Brașov 2h24:00, 5. Rapid 
Oradea 2h44:30.

La categoria juniori mari 
(sportivi' care se pregătesc să

TURNEELE FINALE DE
(Urmare din pap 1)

Dan 2, Panțiru, Marta — Mara
mureș, Zamfir 7, Zaharia 6, 
Samson 5, Trifan 3, Marin 2, 
Zăbavă — Neamț. Bun arbitra 
jul cuplului T. Curelea (Bucu
rești) — Tr. Ene (Buzău).

LOCURILE 5—6 : Bihor — 
Bacău 20—17 (11—7). Repre
zentativa Bihorului, alcătui
tă din jucători de la Con
structorul C.S.U. Oradea, și-a 
încheiat șeria performanțelor 
din acest sezon, atestînd astfel 
ambiția și calitățile echipei 
pregătite de prof. Gh. Ionescu. 
Au marcat : Tirniceru 7, Tudor 
5, Mureșan 3, Bacău 2, IIossu, 
Zamfirescu. Timaru — Bihor ; 
Eerbccaru 6, Eftene 4, Vasilca 
3, Mozsi 3, Riffelt — Bacău.

LOCURILE 7—8 : Brașov — 
Dolj 28—21 (14—10). în sfîrșil, 
brașovenii au cules și ei o vic
torie. Partida a evidențiat ca
litățile de excepție ale lui Va
lentin Nițu (Dolj), un junior 
înalt (1,93), bun realizator, 
care — bine îndrumat și mun
cind mereu cu dirzenie și per 
severență — va putea ajunge 
printre cei mai buni handba- 
liști ai țării. Au marcat :. Bota 
8, Cojocaru 5. Micle 5, Messmer

CEI ZECE CAMPIONI
GlNDESC DE PE ACUM LA UNIVERSIADA

(Urma'e din pag 1)

pînă la urmă experiența și va
loarea ieșeanului și-au spus cu- 
vîntul. A. Neagu ciștigind cu 
10—4. (Pentru locui 3 P. Gheor
ghe (Vulcan Buc.) b.p. D. Ignat 
(Dinamo Brașov). Cu un rezul
tat neașteptat s-a încheiat și 
disputa finală la cat. 68 kg : 
brăiieanul Ion Lunga — o sur
priză p'ăcută — a fost preferat 
lui Octavian Dușa (Steaua). în 
disputa pentru locul 3, C. Dă- 
năilă (Dinamo Brașov) b. tuș 
T. Drăgan (Steaua).

La fel de echilibrat a fost și 
meciul pentru desemnarea în
vingătorului la cat. 82 kg. La 
scorul de 2—2 beneficiind de 
prevederile regulamentului (a 
realizat prima acțiune), dina- 
movistul brașovean Gheorghe 
Fodore l-a învins pe Constan
tin Mărăscu (Steaua). Pe locul 
3 s-a clasat C. Barkoczy (Co
merțul Tg. Mureș) b.p. D. Zuz 
(Crișul Oradea).

La cat. 100 kg. Vasile Puș- 
cașu (Steaua) a cîstigat mai u- 
șor decit ne așteptam intîlnirea 
cu Constantin Șandru (Steagul 
roșu Brașov). Locul 3 a fost o- 
cupat de A. Panait (Dinamo 
Brașov), care l-a învins la 
puncte pe A. Cătinaș (C.S.M. 
Cluj-Napoca).

După trei zile de întreceri, 
în care am constatat cu satis
facție arbitraje corecte, dumi
nică seara, în reuniunea în

Af>*llMISTRITIA DI STAT TOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT — ETAPA DIN 
21 IUNIE 1981

L Metalul Bu»c.—C.S. T-vl^be 1
II. Rulmentul — Rapid Buc. 2
III. Dacia — Rapid Arad 1

O în atenția partlcipanțllor : 
în programul concursului Prono

IV. Bari — 
V. Cesena

Sampdoria 
— Atalanta

1
1

VI. Genoa -- R:mi.nl* 1
VII. Laneross1 — Catania 1

VIII. Monza - F og g la 1
IX. Palermo — Lecce X
X. Pescara — Milan 1

XI. Spăl — Verona X
XII. Taranto — Lazio X

XIII. Vșresc «— Pisa 1
Fond tot'd de cîșthnrri: 433.550 lei.

participe Ia apropiatele între
ceri balcanice din Bulgaria), 
membri ai Lotului I (Celea, 
Ioniță Neagoie, cicliști de la 
C.S. Voința, alături de Țepu- 
rică — C.S.Ș. Steaua) au deve
nit campioni ai „Daciadei" ob- 
ținînd pe 70 km lh38:15 (medie 
orară 42,750 km), timp cu doar 
4 sec. mai bun decît cel rea
lizat de a doua clasată, echipa 
C.S.Ș. 1 (Tudorache. Nica, Bo- 
lica, Bondar) lh38:19. Cele’alte 
formații ale lotului (lot II și 
lot III) s-au clasat pe locurile 
3 și 4 cu lh38:23, respectiv 
lh41:14. Au urmat în clasa
ment : 5. Voința Ploiești
lh44:25, 6. Voința Cluj-Napoca 
lh46:45. 7. Muscelul Cîmpulung 
lh47:10 8. Olimpia București
lh43:01. 9. C.S.M. Tg. Mureș 
lh48:53, 10. C.S.M. Cluj-Napoca 
lh49:19. 11. C.S.Ș. 2 lh51:39.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

4, Nedici 3, Turițianu 2, Bondar 
— Brașov ; Nițu 7, Dobeanu 5, 
Agapie 3, Stuparu 2, Gheorghe 
2, Dumitru 2.

CLASAMENT FINAL : 1.
BUCUREȘTI ; 2. Timiș ; 3. Ma
ramureș ; 4. Neamț ; 5. Bihor ; 
6. Bacău ; 7. Brașov ; 8. Dolj- 

Hristache NAUM
DEVA, 21 (prin telefon). — 

La capătul a 16 partide, un a- 
devărat „maraton" handbalis
tic, cea de a doua ediție a „Da- 
ciadei“ la handbal, pentru e- 
chipele feminine de performan
ță, s-a încheiat cu victoria pu
țin așteptată, dar meritată, a 
reprezentativei județului Ti
miș. bine pregătită de antreno
rii C. Laehe și N. Haiduc

LOCURILE 1—2 : Timiș — 
Iași 23—20 01—11)- Un meci 
dramatic și de mare tensiune, 
în prima repriză ieșencele au 
zburdat pur și simplu, lăsînd 
impresia că vor cîștiga fără e- 
moții. Ele au fost însă egalate 
și apoi: in repriza secundă, 
parcă am asistat la un alt 
meci. Revenirea timișorencelor 
a fost surprinzătoare, dar ne
tă, ele ciștigind clar, detașat. 
Au marcat : Cojocărița 9, Luțaș 
8, Melinte 3. Fopăilă 2, Stefa-

LA LUPTE LIBERE

care au fost desemnați ceilalți 
cinci campioni, arbitrii au dic
tat o decizie în flagrantă ne- 
concordanță cu cele petrecute 
pe saltea. $i era ultimul meci 
al turneului final... Arbitri' 
s-au înecat, cum s-ar spune. Ia 
mal... în partida greilor, dintre 
Andrei Ianko (Dinamo Brașov) 
și Panaite Enache (Steaua), 
brașoveanul — deși a luptat 
sub nivelul așteptărilor — a 
fost permanent superior adver
sarului, care n-a făcut altceva 
decît -să se apere. Și totuși, la 
o încercare a lui Ianko, la ce
rerea șefului de saltea (Simion 
Popescu), arbitrii M. Strulo- 
vici (Galați) și A. Mic (Oradea) 
i-au acordat un punct gratuit 
lui Panaite. încercînd să-și re
pare greșeala, cei doi arbitri au 
cerut, în trei rînduri, descali
ficarea lui Panaite (evident pa
siv), dar s-a opus, nu știm din 
ce motive, șeful de saltea S. 
Popescu (?!). în cel "mai spec
taculos si disputat meci al reu
niunii. Traian Marinescu (Di
namo B-a"Ov) l-a întrecut clar 
la pun-te (16—6) pe Gigei An- 
ghel (Steaua), devenind cam
pion la cat. 62 kg. în celelalte 
finale s-au consemnat re
zultatele : 52 kg : Gheorghe
Bîren (Steagul roșu Brașov) 
b.p. Ștefan Goras (Steaua) ; 74 
kg : Dumitru Buta (Vulcan 
Buc.) b. tuș Claudiu Tămăduia- 
nu (Steaua) : 90 kg : Gheorghe 
Broșieanu (Nicolina Iași) b.p. 
Ion Ivanov (Steaua).

sport de la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, meciu.1 V. Rapid Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu se înlo
cuiește cu meciul Rapid Bucu
rești — Spăl Ferrara (Italia).

NUMERELE EXTRASE LA TRA 
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 21 IUNIE 1981. 
extragerea I : 32 14 29 20 33 11 : 
extragerea a II-a : 23 3 32 20 42 
22 ; extragerea a IlI-a : 23 25 5 
28 45 43 ; extragerea a IV-a . 1 
21 20 4 5 42 : extragerea a V-a : 
44 27 31 17 43; extragerea a VI-a: 
35 23 15 31 27 ; extragerea a
Vil-a : 35 22 39 9 7 ; extragerea a 
VDI-a: 1 34 22 4 19. Fond total de 
Cistiguri : 1.150.175 lei.

I 
I

AU FOST DESEMNATE 
SEMIFINALISTELE LA RUGBY 
In întrecerea rugbyștilor din 

cadrul ..Daciadei" s-a disputat 
faza sferturilor de finală :

IAȘI — SIBIU 33—3 (11—3).
Gazdele au înscris prin Bălan —
3. Veriveș, Manea, Motrescu III, 
Nistor — încercări, una trans
formată tie Benedek, care a mai 
punctat din lovitură de pe
deapsă. Pentru oaspeți a mar
cat Tomegea, din 1. p. A arbi
trat M. Gavrici. (D. DIACO- 
NESCU, coresp.)

VRANCEA — BUCUREȘTI 0—36 
|(O—-14). Bucurcștenii și-au con
cretizat superioritatea prin în
cercările realizate de Mitraehe — 
3. Aldea — 2, Caragea si Ro- 
vența, cite două fiind transfor
mate de Nica, respectiv Paras- 
chiv. A condus P. Soare. (V. 
MANOLIU, coresp.)

TELEORMAN — ALBA 4—3 
(0—3). Marcatori : Cost ache (în
cercare), respectiv Dosan (l.p.). 
Arbitru : G. Eftimescu.

CONSTANTA — CLUJ 56—0 
(32—0). Cele mai multe puncte : 
Florca — o încercare si 6 transf., 
-Plloțclii și Opriș — cîte 3 încer
cări. Dumitru — 2 încercări.
Arbitru : C. Popescu. (C.
POPA, coresp.)

Miercuri se dispută semifina
lele.

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I

HANDBAL
novici — Timiș. Corban 6, A- | 
vădanei 5, Sumănaru 3, Ră- 
ducu 2, Dîscă 2, Ionescu, . 
Vișan — Iași. Au condus cu I 
scăpări C. Căpățînă și Gh. I 
Mihaîașcu (Buzău).

LOCURILE 3—4 : Bueurești I 
— ’Brașov 24—19 (10—12). La ’ 
fel ca în finala „mare" și in 
cea... „mică" partida a avut I 
două aspecte diferite în cele I 
două reprize. După un început 
bun al brașovencclor, în partea | 
a doua echipa Bucureștiului s-a | 
impus clar, dominînd cu auto- 

. ritate ultimele 17 minute, cînd .
Sasu, Grigoraș, Dobre și Mano- | 
lescu au jucat fără greșeală. Au I 
marcat : Sasu 7, Grigoraș 4, 
Dobre 4, Caramaiău 3, Mano- I 
lescu 2, Ionescu 2. Arghir- | 
Sandu. Serediuc — București, 
Drăgii*'’’ 5, Neică 4, Tache 4, | 
C/iistai,..n 2, Chiriță, Pătruț, 1 
Oancea, Zamfir. Bun arbitrajul ■ 
lui VI. Cojocaru și N. Andrea 
(Craiova) I

LOCURILE 5—6 : Bacău — i 
Maramureș 23—21 (9—13). După 
o primă repriză desfășurată la I 
discreția maramureșencelor, în | 
final echipa Bacăului s-a deta
șat surprinzător de ușor. Au ■ 
înscris : T5rok 8, Gaal 5, Leon- I 
te 4, Florea 2, Cătincanu, Lup- * 
șor, Marian — Bacău, Cazacu 
9, Feher 5, Igorov 3, Iluț 3, I 
Weinert — Maramureș, |

LOCURILE 7—8 : Mureș — 
Cluj 26—25 (11—14). Au mar- I 
cat : Kiss 6. Pereș 6, Fejer 6, | 
Olteanu 3, Dorgo 2, Gergelffi 
2. Bărbat — Mureș. Damian 11, ■ 
Macarie 5, Filip 5, Murariu 3, I 
Pasc — Cluj. ’

CLASAMENT FINAL : 1. TI- . 
MIȘ ; 2. Iași ; 3. București ; 4. 1 
Brașov ; 5. Bacău ; 6. Maramu- • 
reș ; 7. Mureș ț 8. Cluj.

Ion GAVR1LESCU t

SERIA I
F.C. CONSTANȚA — C.S. BO

TOȘANI 6—0 (2—0). Au marcat: 
Buduru (min. 11), Mărculescu 
(min. 43 și 70), Caramaiău (min. 
74), Nistor (min. 84), I. Moldo- 
van (.min. 85).

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 4—1 (3—0).
Au înscris : Moga (min. 3, 5 și 
30), Berceanu (min. 12), respectiv 
Sima (min. 65).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—1 
(1—1). Au marcat : Panfil (min. 
42) pentru Progresul, respectiv 
Nemțeanu (min. 25).

GLORIA BUZĂU — I.M.U. 
MEDGIDIA 4—0 (2—0). Au în
scris : Marin, (min. 8). Spinache 
(mia. 23 — autogol), Toma (min. 
59), Tănase (min. 89 — din 11 
m).

VIITORUL MECANICA VASLUI 
— MINERUL GURA HUMORU
LUI 5—1 (1—0). Au marcat :
Georgescu (min. 28), Amarandei 
(min. 65), Alexandru (min. 66), 
Stan (min. 74), Constantin (min. 
86). respectiv Dascălu (min. 60).

OLTUL SF. GHEORGHE - 
C.S.U. GALAȚI 6—3 (4—2). Au 
înscris : Georgescu (min. 9), 
Barbu (min. 17 — din 11 m), 
Siklodi (min. 25, 36 și 55), Bișok 
(min. 52), respectiv Lata (min. 
28 si 38), Sicler (min. 79).

CIMENTUL MEDGIDIA — 
C.S.M. BORZEȘTI 1—3 (0—2). Go
lurile au fost înscrise de Stă- 
moiu (min. 59) pentru gazde, 
respectiv Mareș (inia. 20), Tis- 
mănaru (min. 35) și Mihu (min. 
47).

C.S.M. SUCEAVA — CHIMIA 
BRAlLA 8—1 (4—1). Au marcat : 
D ir man (min. 17 și 55), Petres
cu I (mn. 29, 23, 65), Avădonei 
(min. 25). Gafencu (min. 76). 
Grosaru (min. 83), respectiv Ka- 
d r <nr‘n. 43).

VIITORUL GHEORGHENI — 
TULCFA 4-0. r 

o; ■ tă în cursul săptămînii
trec u>te»

CÎND CAMPIONII TREC LA PUPITRU...
DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1 (1-1)

Stadion Dinamo ; teren moale, alunecos ; timp : ploaie, frig, vînt ; spec
tatori — aproximativ 6 000. Au marcat : D. GEORGESCU (min. 13) și CA- 
MATARU (min. 40). Șuturi la poarta : 2O-T3 (pe poartă : 9-8). Cornere : 
6-6.

DINAMO : Eftimescu 7 — 1. Marin 7, Bumbescu 8, Dinu 7, St red ie 8 - 
Dragnea 5 (min. 70 lordache 5), Custov 6, Augustin 6, Mulțescu 5 - 
— Țălnar 7, D. Georgescu 7.

UNIVERSITATEA : Boldici 8 — Negrilâ 8, Ciupitu 8, Ștefănescu 8, Ungu- 
reanu 8 - Țicleanu 7, Firânescu 7, Donose 7 (min. 70 Beldeanu 7) - 
Crișan 9, Cămătaru 7 (min. 75 Păuna 7), Cîrțu 8.

A arbitrat : I. Igna (Timișoara) 8 ; Ic linie : M. Fediuc (Suceava) și 
Cr. Teodorescu (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : BUMBESCU.
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 2-0 (2-0).

• ... ■ ■« ■■■ i ■■■■——■!■■■■—

Stadiot 
tru jac ; 
56, 75, 
LOMON 
(pe poc,

F.C. A 
Bărbat es, 
Turcu 7),s. c.
- Moldc 
(min. 46

A arbi 
din Buci

Trofeul

Dornică de a înregistra o vic
torie de palmares (și de orgoliu). 
Dinam o a început mai hotărîtă 
jocul. In min. 8 avea în contul 
său 3 șuturi, între care marca 
ocazie a lui Mulțescu (din min. 
4). Oaspeții nu prea se omorau 
cu firea și, in min. 13, lipsa de 
concentrare a Iui Ștefănescu a- 
vea să fie penalizată. Căpitanul 
campionilor a repus greșit balo
nul de la poarta sa, a trimis... 
lui Țălnar, acesta a pasat lui 
DU DU GEORGESCU, care a mar
cat fără probleme. Prima replică 
olteană am consemnat-o în min. 
16, cînd Cămătaru l-a pierdut 
pe drum pe Dinu, dar Cîrțu și 
Crișan au venit tîrziu la o cen
trare excelentă. Primele atacuri 
craiovene aveau să dezvăluie și 
primele slăbiciuni din defensiva 
dinam o v istă, însă Dinamo putea 
înscrie in min. 22, cînd Dragnea 
a fost oprit — de arbitru — din 
acțiune in mod greșit, pentru că 
s-a omis poziția lui Ștefănescu. 
aflat aproape de linia de fund. 
După o jumătate de oră, meciul 
a devenit echilibrat, pentru ca 
în min. 40 oaspeții să egaleze : 
Ungureanu a executat, înalt, o 
lovitură liberă de pe stingă, C2U- 
MATARU s-a înălțat și a înscris 
cu capul. Finalul mai bun al

CU GÎNDUL SPRE... HUNEDOARA !
PROGRESUL-VULCAN BUCUREȘTI - „U" CLUJ NAPOCA 1-0 (0-0)

Stadion Progresul ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori — aproxi- 
motiv 7 000. A marcat : NICULCEA (min. 64). Șuturi la poartă : '10—4 țpe 
poartă : 4-1). Cornere : 8—0.

PROGRESUL-VULCAN : Vasile Marcel 7 — I. Alexandru 8, P. Grigore 6, 
Tică 7, Gh. Ștefan 6 - Mateescu 6 (min. 59 Nicolae 6), M. Ionescu 7, Ni- 
culcca 7 — Marica 7, Țevi 5, Apostol 6.

„U*1 CLUJ-NAPOCA : Moldovan 7 — L. Mîhai 5, Dobrâu 6, Ciocan 8, 
I. Murejan 6 — Porațchi 5 (min. 68 Dobro-tă 6), Bocc 6, Pop 6 (min. 65 
Moț 5) — Țegean 6, Cîmpeanu II 6, Botocliu 6.

A arbitrat : Gh. Jucau (Mediaș) 9 ; la linie : R. Petrescu (Brasov) si 
A!. Ilie (Craiova).

Cartonașe galbene : NICULCEA, GH. ȘTEFAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 2-0 (2-0).

Partida aceasta s-a jucat cu 
gîndul tuturor (jucători, antre
nori și suporteri) îndreptai 
spre... Hunedoara, spre meciul 
Corvinului cu Politehnica Iași. 
Și, emoții mari, la început, de 
ambele părți, faze confuze, 
nervi multi și. în min. 12, o 
mare ocazie irosită de godge- 
terul clujenilor. Cîmpeanu (șui 
razant din poziție ideală, de la 
13—14 m). Treptat, treptat însă 
echipa Iui Viorel Mateianu și-a 
împins partenera în jumătatea 
ei de teren, a tinut-o acolo in 
marea majoritate a timpului, 
dar poarta oaspeților n-a fost 
practic periclitată decît de 
două ori. în minutele 21 și 44 
cînd șuturile lui Marica. jlin 
lovituri libere, l-au obligat pe 
Moldovan să intervină specta
culos. să respingă in extremis.

IERIr ÎN DIVIZIA „1
Relatări de la : N. Stere, I. 

Toma, I. Baltag, D. Soare, M. 
Florea, Gh. Briotă, R. Avram, 
I. Mîndrescu.

1. F.C. CONST. 33 22 6 5 67-20 50
2. Gloria B-ța 33 18 6 9 62-39 42
3. Viit. Gheorgheni 33 16 4 13 39-41 36
4. C.S.M. S-va 33 16 3 14 54 34 35
5. Unirea D. Focș. 33 15 5 13 53-46 35
6. C.S. Botoșani 33 15 4 14 48-43 34
7. F.C.M. Prog. 33 14 6 13 41-41 34
8. Gloria Buzău 33 15 3 15 45-41 33
9. Oltul Sf. Gh. 33 14 5 14 46-43 33

10. I.M.U. Medg. 33 14 4 15 39-47 32
11. Ceahlăul P.N. 33 13 6 14 40 48 32
12. Viit. Vaslui 33 14 4 15 40-57 32
Î3. Delta Tulcea 33 15 1 17 5350 31
14. C.S.U. Galați 33 14 3 16 59-57 31
15. C.S.M. Borz. 33 13 4 16 53-53 30
16. Cimentul Med. 33 12 3 18 38-62 27
17. Min. G. H. 33 9 8 16 30-52 26
18. Chimia Br 33 7 7 19 36-69 21

ULTIMA ETAPA (duminică 28 
iunie) : Ch’mia Brăila — Viitorufl 
Mecanica Vaslui (0—1), C.S.U. 
Galați — F.C. Constanța (0—1), 
Minerul Gura Humorului — Glo
ria Buzău (0—3), C.S.M. Borzești 
— Oltul Sf. Gheorghe (0—1).
I.M.U.  Medgidia — Gloria Bistrița 
(0—1), Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.M. Suceava (0—4), C.S. Boto
șani — F.C.M. Progresul Brăila 
(0—4), Unirea D.narno Focșani — 
Viitorul Ghebrgheni (1—1). Delta 
Tulcea — Cimentul Medgidia 
(0-1).

SERIA A H-a
METALUL BUCUREȘTI — C.S. 

TÎRGOVIȘTE 1—0 (1—0). Unicul
gol al partidei a fost înscris de 
Tănase (min. 20).

PETROLUL PLOIEȘTI — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—0 (0—0).
A marcat Tciporan (min. 52 și 
63).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
RAPID ȘUCUREȘTI 1—2 (0—1).
G-iu.r le au fost înscrise de : 
Pleșdianu (min. 61), pentru gaz

oaspeților le putea aduce avantaj, 
dar Țicleanu (min. 42), singur, 
singurel în fața porții, a șutat 
în Eftimescu !

Deși fără Tilihoi, Beldeanu, Bă
lăci, Geolgău, echipa craioveană 
— impulsionată de un Crișan 
cum de mult nu l-am văzut — 
și-a amintit după pauză de o- 
bligaițiile unei campioane și a 
început să acționeze „ca la car
te", desenînd scheme frumoase, 
dominînd autoritar terenul. Dar 
Țicleanu (min. 49, 51 și 60) și
Donose (min. 57) au ratat oca
zii cît roata carului. Și în timp 
ce Universitatea... se juca, Di
namo, chiar handicapată de jocul 
slab al celor do la mijloc, putea 
înscrie, însă Beldcanu, intrat în 
min. 70, a scos cu capul de pe 
linia porții (min. 72). iar Dudu 
(min. 82) a trimis pe lîngă bară, 
într-un final frumos, Cîrțu (fază 
de excepție, în min. 83, cînd 
portarul a deviat în corner) și 
Dudu (min. 89, cînd a reluat ba
lonul cu capul în „transversală") 
au ratat din nou victoria. într-un 
meci în care, în ansamblu, U- 
niversitatea s-a dovedit net su
perioară partenerei sale.

Constantin ALEXE

Și 0—0 după prima repriză, dar 
fiecare gol de la Hunedoaia 
fusese punctat cu... explozii de 
aplauze. Golul marcat de NI
CULCEA, în min. 64 (deviere, 

eu capul, la un corner execu
tat de Apostol) a pus*capăt șl 
disputei dintre cele două echi
pe. deși, spre final. Țevi și Ba- 
tacliu s-au aflat foarte aproape 
de 2—0 sau... 1—1. în minutele 
30 și. respectiv. 89.

Victorie la limită, muncită, 
obținută foarte greu, dar abso
lut meritat de echipa bucu- 
reșteană. După minutul 90. cînd 
totul devenise foarte clar, am 
văzut. în parcul din strada Dr. 
Staicovici jucători. antrenori 
și spectatori fericiți. Altă echi
pă retrogradase...

Lourențiu DUMiTRESCU

PITEȘ
La oi 
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lîngă bail 
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de, Popa, (min. 19) și Vătui (min. 
74), pentru oaspeți.

METALUL PLOPENI — FLA- 
CARA MORENI 5—1 (3—1). Au
înscris : Dobrescu (min. 15, 36 
— din 11 m. șl 47), Spiridon 
(min. 17 și 66), respectiv Nico
lae (min. 33 — din 11 m).

ROVA ROȘIORI — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 4—0 (2—0). Au
marcat : Mincu (min. 9), Burafu 
(min. 12), Drăgan (mia. 77) și 
Ti nț (min. 33).

POIANA CÎMPINA — ȘOIMII 
SIBIU 1—3 (0-0). Golul gazde
lor a fost înscris de Preda (min. 
78).

SIRENA BUCUREȘTI — CHI
MICA TlRNAVENI 5—6 (0—4).
Autorii golurilor : Dragne (.min. 
70, 72), Balaur (min. 76), Cris- 
tache (mim. 78 și 89 din 11 m), 
respectiv Oprișor (min. 13, 30,
32), Pîslaru (min.' 40), Szozler 
(min. 88), Balaur (min. 90 auto
gol).

Meciul Pandurii Tg. Jiu — Ni- 
t ram on ia Făgăraș a fost amînat.

la 4 N. Ștefan, I. 
Bizon, M. Boghici,

E. Stroie și D.

Relatări de 
Tănăsescu, M. 
T. Negulcsou, 
Soare.

1. C.S. T-VIȘTE
2. Petrolul PI.
3. Rapid Buc
4. Chimico Tîrn.
5. Flacăra Moreai
6. Tractorul Bv.
7. Met. Plopeni
8. Autobuzul Buc.
9. Goz metan

10. Rulm. Alex.
11. Metalul Buc.
12. Mecanică fină
13. Pandurii Tg. Jii
14. Rova Roșiori
15. Poiana Cîmpirw
16. Șoimii Sibiu
17. N'trcmonia
18. Sirena

33 23 7 3 64-15 53
33 22 7 4 68-23 51
33 16 5 12 57-36 37
34 16 4 14 51-61 36
33 15 5 13 42-39 35
34 1 5 4 1 5 41-45 34
33 1 4 5 14 46-34 33
33 14 5 14 47-41 33
33 13 7 13 36-41 33
33 13 6 14 43-39 32
33 12 8 13 47-43 32
33 12 8 13 45-45 32
32 13 5 14 33-33 31
33 13 5 15 36—47 31

33 14 2 17 42-4S 30
33 12 5 16 39-50 29
32 8 3 21 25-70 19
33 4 5 24 37-89 13

ULTIMA 
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RADU II, PE PODIUM APLAUZE PENTRU OASPEȚI
3EȘ - S.C. BACĂU 5—2 (2-0) CHIMIA Rm. VÎLCEA - SPORTUL STUDENȚESC 0-3 (0-0)
en moale, alunecos ; timp î răcoros, bun pen- 
roximativ 10.000, Au marcat : RADU II Țmin 8» 
îl m), MOICEANU (min. 28), respectiv : J. SO- 

OHI (min. 82 din 11 m). Șuturi la poarta : 18-14 
e : 9-2.
— M. Zamfir 8, Stancu 8, Cîrsteo 8, Tulpan 8 - 
jnat 7 (min. 46 Balaur 7) — Băluțâ 8 (min. 61 
ceanu 8.
2 6 — Viscreanu 6, Cârpuci 7, Arteni 6, Elisei 7 
7 (min. 68 Movila 6), I. Solomon 7 — Șoiman 6 

Antohi 6.
9 ; la linie : N. Georgescu și P. Seceleanu (toți

. La speranțe : 1-0 (0-0).

Stadion ,,1 Mai", teren alunecos, îmbibat cu apa, timp ploios, spectatori 
— aproximativ 7.000. Au marcat : FL. GRIGORE (min. 61 și 71) și IORGU- 
LESCU (min. 64). Șuturi la poarta : 10—12 (pe poarta : 6—8). Cornere : 1—5.

CHIMIA : Roșea 6 (min. 46 Constantin 5) — Cîrceag 4, Iordan 5, Cctar- 
giu 4, Cincă 4 — G. Stan 6, Alexandru 6, Carabageac 5 — Gîngu 5, Stanca 
5 (min. 66 Savu 5), Georgescu 4.

SPORTUL STUD. : Lazâr 8 — M. Marian 8, lorgulescu 8, Cazan 8, Mim- 
teanu II 7 — Chihaia 7, O. lonescu 8, Șerbânicâ 7 - FI. Grigore 8, M. 
Sandu 7, Tânâsescu 7 (min. 53 Iepure 6).

A arbitrat : S. Drâgulici 7 ; la linie : I. Zaharia (ambii din Drobeta 
Tr. Severin) și V. Ciocîlteu (Craiova).

Trofeul Petchovschi : 9. La speranțe : 2—2 (2-1).

:fon)
meciului, 
te meda- 
u II me- 
uta celor 

Eveni- 
cu flori, 
și arun- 

îelicopter. 
un fel 

eter de 
ost deloc 
! de fap- 
pionatului 
ouă echi- 
) frumoa- 
rrind un 

mult a- 
ii ales în 

gazdelor. 
, in min. 
e a șutat 
a coif. In 
lu II a 

balonul 
tul unei 
at.A... în 
unde im- 
nd să șu- 

faultat: 
nanu, dar 

4Ă LA

Ariciu, inspirat, respinge. Și. 
în loc de 1—1, un minut mai 
tîrziu scorul devine 2—0, 
prin golul realizat de MOICEA
NU. care a reluat, în plasă, 
balonul respins de Ursaehe, la 
o lovitură liberă executată de 
Radu II. După pauză, S.C. Ba
cău are o scurtă perioadă de 
dominare și citeva bune ocazii 
de gol. Ratează însă Vamanu 
și Antohi. Gazdele revin apoi 
în atac și RADU II iși 
face din nou datoria, in min. 
56, marcind din apropiere : 
3—0. Și tot el, în min. 75, ri
dică scorul la 4— t. O mare o- 
cazie de gol este ratată de Bo
tez (min. 76) și aila de Movilă 
(min. 77), după care urmează 
două „minute de foc“ băcăua
ne, soldate cu două goluri . 
Autori : I. SOLOMON, in min. 
81, și ANTOHI, în min. 82 din 
11 ra. Tabela de marcaj se mo
difică pentru ultima oară, în 
min. 85, cînd RADU II a în
scris cel de-al 28-lea gol al 
său din acest campionat.

Mihai IDNESCU

PRIMUL GOL...
1REȘ - „POLI" TIMIȘOARA 3-0 (1-0)

teren bun ; timp umed ; spectatori - aproximativ 
□ (min. 42), BOTH II (min. 53), BIRO I (min. 57). 
(pe poartă : 6-1). Cornere : 5—6.
bo 7, Unchiaș 7, Ispir 8, Fodor 8 (min. 65 Gali 7) 
ilău 6 (min. 60 Hie 7) — Fazekaș 6, Fanici 7, Both

6 - Nadu 6, Șunda 
nea 7 (min. 71 Palea 
ucă 6.
ii (Baia Mare) 9 ; la

6, Șerbănoiu 5 (min. 46 VI-
6), Dumitru 6, T. Nicolae 6 

linie : V. Tătar și C. Rațiu

0. La speranțe : 4-0 (2-0).

n telefon) 
liza parti- 
nu-și pot 

î terito- 
in serios 
dar finali
se șutează 
ichiși. pe 
andașii ti- 
careul lui 

limpede 
. 37. dar 

în porta- 
înat“ a ti ta 
tirziu, in 
O. nemar- 
irelungesle 

late
prima re- 
eteranului" 

ordonată 
ticată de 

Dumitru, 
a lui Ma- 

toate în 
irfuri", Me

delcu și Cotec (insuficient, 
însă, de deciși).

După pauză, cu avans pe ta
bela de marcaj, decontractată. 
A.S.A. a devenit stăpîna jocu
lui. pregătind meticulos la mij
locul terenului atac după atac. 
Frecventa la finalizare a cres
cut firește, golurile au venit și 
ele în consecință (min. 53 — 
BOTH II. cu capul, din cen
trarea lui Biro I ; min. 57 — 
BIRO I, din pasa lui Fanici). 
ca să nu mai vorbim de șutul 
violent al lui Biro I (min. 57) 
care a zguduit jgfra unei por ți 
asediate. Regăsirea gazdelor a 
fost posibilă și datorită regre
sului fizic al lui Dumitru 
măsura scurgerii ___
joc, la care mai- 
absentele notabile din 
timișoreană (Suciu. 
Vlătăneseu... 
finala cupei, 
dentat)

pe 
timpului de 

adăugăm 
tabăra 

Păltinișan. 
odihniți pentru 
Anghcl — accl-

lon CUPEN

‘.uminică 28 
ști — Pan- 
Gaz metan 
irești <2—0) 
etalul Plo- 

Automeca- 
-a Roșiori 

București 
lila (0—3), 
>lul Ploiești 
curești — 
), Nitramo- 
ul București 
>v — Lu- 
-0), Chimica

IM-a
LUftGISTUL 
Golurile au 
ușat (min. 
$1 Tîrban 
ctiv Băi'că

LADEA - 
(1—0). Uni-, 

is de Pavel

- MINERUL
A Înscris

DA — C.F.R. 
0). Au mar- 
' și 41), An- 
LUtOgOJ), Nâ- 
u (min. 71), 

respectiv 
Clncu (min.

- MINERUL 
Au înscris : 

35), Petrilor 
ide, respectiv 
Roaitlș (min. 
Meker (min.

— F.C. BI- 
marcat : 

Ganea (min.

87) pentru timișoreni, respectiv 
Mureșan (min. 41), Dlanu (min. 
80).

MINERUL LUPENI — META
LUL AIUD 4—1 (1—0). Au în
scris : Bure el (min. 39 și 53), 
Voicu (min. 62), I. Jenică (min. 
80), respectiv Raicu (min. 76).

DACIA ORĂȘTIE — RAPID 
ARAD 3—0 (1—0). Au marcat :
Ștefănescu (min. 10 și 75), M. 
Marian (min. 73).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
olimpia SATU MARE 1—2, 
meci disputat în cursul săptă
mânii trecute.

Rolatâri de la 
Ghișa, S. Pralca, 
Jurcă, C. Crețu

I. Ioana, 
I. Lesmic,

I.
VI.
SiI. Cotsscu

B. Crețu.

1. U.T.A. 33 22 3 8 66-27 47
2. Olimpia S. M. 33 18 5 10 66-44 41
3. Infr. Oradea 33 19 2 12 46-40 40
4. Aurul Brad 33 15 6 12 62-44 36
5. F.C, Bihor 33 14 8 11 56-36 36
6. C.I.L. Sighet 33 16 3 14 49-61 35
7. C.F.R. Ci.-Nap. 33 15 4 14 61-46 34
8. F.C.M Reșița 33 16 2 15 46-36 34
9. U.M. Timiș 33 13 6 14 43-44 32

10. C.F.R. Timiș. 33 13 6 14 49-51 32
11. Min. Cavnic 33 14 4 15 52-55 32
12. Min. Lupeni 33 15 2 16 46-55 32
13. Dacia Orăștie 33 13 6 14 45-58 32
14. Rapid Arad 33 13 5 15 42-46 31
15. Metalul Aiud 33 14 2 17 41-56 30
16. Metalurgistul 33 13 3 17 55-51 29
17. Minerul M.N. 33 11 1 21 43-65 23
18. Min. Anina 33 7 4 22 25-74 18

ULTIMA ETAPA (duminică 28 
iunie) ; F.C. Bihor — C.I.L. Si- 
ghet (0—2), Minerul Anina — 
Minerul Lupeni (0—1), F.C.M. 
Reșița — Aurul Brad (0—1), Ra
pid Arad — Minerul Moldova 
Nouă (0—0), Olimpia Satu Mare
— U.M. Timișoara (0—2). Meta- 
lurg’Stul Cugir — C.F.R. Cluj-Na
poca (0—1), Minerul C-avnic — 
U.T. Arad (0—4). C.F;R. Timișoara
— înfrățirea Oradea (1—3), Me
talul Aiud —’Dac a Orăștie (0—4).

RM. VÎLCEA, 21 (prin telefon)
Greu meci a avut Chimia Rm. 

Vilcea. Greu. în primul rînd, din 
vina ei, pentru că, deși a domi
nat o bună parte din joc, n-a 
știut să-și ordoneze acțiunile de 
atac. A evoluat precipitat, a 
aruncat baloane fără adresă, ne- 
fructificabile în careul advers, 
acolo unde lorgulescu, Cazan și 
compania au fost de netrecut. 
Apoi, a mâi fost și... adversarul, 
în sensul că studenții bucureșteni 
(fără Moraru, Bozeșan și Stroe 
lăsați acasă disciplinar și Bu- 
curescu — accidentat) s-au com
portat pe linia bunelor lor evo
luții, au știut ce vor în teren, 
6-au apărat cu multă exacti
tate, s-au dublat în fazele cri
tice și au contraatacat, efi
cient. așa cum știu ei să facă. 
Prima repriză a fost săracă în 
faze de poartă, singurele mo
mente incandescente fiind, ace
lea din min 27 și 43 cînd Roș • 
ca (la șulu. l.ii M. Sandu) șt 
respectiv. Lazăr Ga șutul lu!
Alexandru) au avut intervenții

REMIZĂ DE LUPTĂ
F.C. BAIA MARE - JIUL PETROȘANI 2-2 (2-1)

Stadion ,,23 August* ; teren «excelent ; timp noros ; spectatori — aproxi
mativ 3 000. Au marcat: BUZGAU (min. 29), BALAN (min. 39), respectiv 
STOICHIȚA (min. 13), GIUGHICI (min. 66). Șuturi la poartă : 21-13 (pe 
poartă : 12—6). Cornere : 12-6.

F. C. BAIA MARE : Feher 6 — G. Mureșan 6, Borz, 6, Ko-îler 6 (min. 
J 72 Tătăran 6), Hotica 7 — Bălan 7, P. Radu 6 (min. 72 Lenghel 5), Sepi 

7 — Terheș 6, Buzgău 7, Dragomirescu 6.
JIUL î Focșeneanu 7 — Vînătoru 6 (min. 76 Bedo), Vasiliu 7, Miculescu 

5, P. Grigore 6 - Neagu 6, Varga 6, Stoica 5 (min. 46 Giuchici 7) - Să- 
lăjan 7, Stolchiță 7, Șumulcnschi 6.

A arbitrat : Gh. Retezan 9 ; la linie : R. Stincan și Gh. Dumitru (toți 
din București).

Cartonașe galbene : MICULESCU, P. RADU.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 8-1 (2-0).

BAIA MARE, 21 (prin telefon)
F.C. Baia Mare a dorit mult 

să cîstige această întîlnire însă 
în final a trebuit să se mulțu
mească doar cu o remiză. A- 
ceasta se datorește faptului că 
înaintașii băimăreni deși au 
beneficiat do mai multe situații 
favorabile n-au fructificat de- 
cît două dintre ele. Localnicii 
au dominat cu insistentă, mai 
ales în prima parte, obligîn- 
du-și partenerul de întrecere 
să se apere uneori eu majori
tatea jucătorilor, dar a contra
atacat foarte periculos. în pri
mele 45 de minute F.C. Baia 
Mare a dominat categoric și 
in acest sens sînt elocvente cî- 
teva cifre : elevii lui Tr. Ivă- 
nescu au șutat pe poartă de 
opt ori. iar oaspeții doar de 
trei ori : au beneficiat de 7 lo
vituri de colt. adversarii de 
două. Dar. împotriva cursului 
locului, în min. 13, Ia un con
traatac al Jiului, STOICHIȚA 
a deschis scorul. Gazdele au 
construit atac după atac însă

RECORDUL CAMPIONATULUI...
CORVINUL HUNEDOARA - POLITEHNICA IAȘI 8-0 (4-0)

Stadion Corvinul, teren moale, timp închis ; spectatori — aproximativ 
12.000. Au marcat: PETCU (min. 11, 29 șî 66), GHITA (min. 30), KLEIN 
(min. 35), GA8OR (min. 47), VAETUȘ (min. 76), DUMITRACHE (min. 86). 
Șuturi la poartă : 29—10 (pe poartă 19-6). Cornere : 10-2.

CORVINUL : Alexc 8 — Rednic 8, Andorte 8, Gălan 8, Bogdan 8 — Nicșa 
8, Petcu 9, Klein 8 — Gabor 8 (mln. 4" Lucescu 8), Ghiță 8 (min. 46 Du- 
mitrache 8), Văetuș 8.

POLITEHNICA IAȘI : Naște 5 (min. 33 Bucu 5) - Oprea 5, Anton 5,
Ursu 5, Ciccîrlan 4 — Romilă 5, Florean 5, Simionaș 4, C. lonescu 5 — 
Cioacă 5. Costea 4.

A arbitrat : C. Jurja 9 ; la linie : 
rești).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe

C ■ ■■——
HUNEDOARA, 21 (prin telefon)
Meciul care reprezenta 

ultima speranță a studenților 
ieșeni s-a încheiat cu scorul re
cord al campionatului, la ca
pătul a 90 de minute în care 
echilibrul se frînsese imediat 
după cel de-al doilea gol îns
cris de Petcu. Ieșenii au fost 
îngenunchiati încă din start, 
mult înainte de prăbușirea lor 
psihică. în urma unor desfășu
rări ofensive cum rareori se 
pot vedea pe terenurile noastre, 
cu participarea tuturor jucăto
rilor. Pină în minutul 11 — cel 
al deschiderii scorului — s-ar 
fi putut înscrie de 5—6 ori. e- 
chipa oaspete fiind supusă unui 
veritabil bombardament. Odată 
cu deschiderea scorului, rezis
tenta ieșeană a început să sca
dă. echipa întreagă fiind măci
nată de atacurile în valuri ale 
tinerei formații hunedorene. 
Ne-ar fi suficient să schițăm 
desenul general al Colurilor, 
pentru a sublinia diversitatea 
procedeelor tehnice si elastici- 

de ultim moment. Repriză a 
doua a fost mai atractivă și 
avea să aducă bucureștenilor 
succesul pentru care au luptai 
fără menajamente, ei ainendlncl 
aspru marile gafe ale unei apă
rări vîlcene ia. i r.aive : min. 
61 — Cincă greșește un balon, 
FLORIN GRIGORE îl intercep
tează, portarul Con tantin iese 
să repare greșeala, dai bucu- 
reșteanul înscrie sec (0—1) ; min. 
64 — minge lungă pentru M 
Sandu. Constantin iese la apro
ximativ 46 m de poartă, gre
șește intercepția și IORGULES- 
CU. urcat in atac. „Iobează" ba
lonul in plasă (0—2) ; min. îl 
— M. Sandu il deschide pe FL. 
GRIGORE — pornit din poziție 
de ofsaid, nesemnalizată de T. 
Zaharia — care înscrie plasat 
(0—3). Gazdele vor avea în 
final două „transversale". în 
min. 83 și 85. și meciul se 
încheie cu aplauze meritate 

* pentru oaspeți.

Stelion TRANDAFIRESCU

P.. Radu (min. 20). Buzgău 
(min. 21) și Koller (min. 26) au 
irosit posibilitatea de a resta
bili egalitatea.' Aceasta s-a în- 
tîmplat în min. 29, cînd BUZ- 
GAU, bine servit de Koller, a 
șutat pe jos și... 1—1. După 
două minute, Koller a expediat 
balonul în bară, iar BĂLAN 
(min. 39), Ia capătul unei fru
moase acțiuni, și-a pus semnă
tura pe cel de-al doilea gol al lui F.C. Baia Mare.

După pauză, localnicii au 
fortat mărirea avantajului, dar 
n-au reușit decît să obțină cî- 
teva lovituri de colț. în schimb 
Jiul s-a aflat la un pas de ega- 
lare în min. 54. 56 și 62. dar 
de fiecare dată Giuchici a ra
tat. Același jucător, GIUCHICI, 
nu o va mai face in min. 66, 
cind. din apropierea porții, a 
împins balonul în plasă, stabi
lind scorul final care. însă, nu 
este conform cu desfășurarea 
jocului.

Pompiliu VlNTILĂ

!. Pop și C. Moghior (toți din Bucu- 

: 5-1 (3-1).

tatea orientărilor tactice ale a- 
cestei echipe mereu în atac. S-a 
înscris din reluare din corner 
(min. 11 PETCU). din plonjon 
cu capul (min. 29 PETCU). din 
voleu (min. 30 GHIȚĂ), de la 
35 m. peste portarul ieșit (min. 
35 KLEIN). din triunghiuri 
foarte rapide (min. 47 GABOR), 
din pase înapoi (min. 66 PET
CU). din plonjon în întîmpina- 
rea centrării cu boltă (min. 76 
VĂETUȘ) si din bară (min. 88 
DUMITRACHE).

O victorie zdrobitoare, e 
drept. în fata unei echipe care 
s-a stins treptat, dar care a în
cercat să reziste. la început, 
pentru obținerea punctului șl 
apoi pentru limitarea scorului 
în speranța unui deznodămînt 
fericit la București. Ieșenii au 
întîlnit. insă, o echipă cu o pof
tă de ioc cu totul deosebită, 
care a vrut, parcă, să-si răs
cumpere toate slăbiciunile din 
acest campionat.

loan CHIRILÂ

GÎNDURI ÎN MINUTUL 3061...
(Urmare din vag l)

este „un nume", cu o „carte de vizită", o echipă valoroa
să. Și-a ratat însă toate obiectivele, succesive, datorită unor 
fluctuații inadmisibile — jocuri de nota 10 și jocuri de nota 
2 — cu care nu poți realiza performanțe. O singură conso
lare : la lotul reprezentativ, internaționalii steliști au avut 
o prestație remarcabilă.

5. Condamnată de „calculele hîrtîei" (la sfirșitul turului 
era pe locul 16, retrogradant, cu numai 12 puncte 1, față de 
15 puncte cite avea ocupanta locului 15, Jiul). Sportul stu
dențesc a „speriat lumea". în retur (24 puncte !) cu saltul 
său pe verticală, scoțînd, între altele, pe Dinamo din cursa 
pentru titlu. Merite foarte mari în impresionantul salt de 
calitate al Sportului revin, evident, antrenorului I. Voica.

.6. Nu încape nici o îndoială că echipa hunedoreană.' Cor
vinul, a depășit stadiul „de perspectivă", ea fiind astăzi o 
formație puternică, omogenă și foarte combativă (cum nu 
s-a arătat însă și la Cluj-Napoca...). Este, firește. îmbucu
rător faptul că admirabilii noștri oțelari se pot mindri azi 
și cu fotbalul „made in Hunedoara".

7. După numai două campionate în Divizia „A“, F. C. Olt 
a ajuns să facă 1—1 cu Steaua la București ! Asta spune 
totul.

8. F.C.M. Brașov. In tur, „un munte", ia retur, umbra 
lui...

9. Chimia Rm. Vilcea a crescut an de an și a ajuns o 
echipă apreciată in fotbalul nostru.

10. De la Jiul și de Ia antrenorul Libardi așteptăm mai 
mult.

11. Anul trecut pe locul 7, anul acesta pe locul 11. ter- 
minind campionatul „în corzi", cu 4 infringed consecutive. 
S. C. Bacău.

12. „Poli" a contat, de fapt, numai în Cupă...
13. A.S.A. Tg. Mureș — lot de prima jumătate a clasa

mentului. Și totuși...
14. „U“ Cluj-Napoca. 18 puncte în tur și o primăvară de 

divizionară „B“...
15. Progresul Vulcan. Memorabil meci cu Dinamo (scor 

1—1) și apoi toate chinurile fotbalului pentru a se salva la 
potou.

16. Dacă ar fi jucat cu Corvinul în penultima etapă (cum 
a jucat ,,U“) și nu in ultima, poate că ieșenii ar fi fost 
ei cei care se salvau... Le regretăm retrogradarea, dar nu 
trebuie omis faptul că în retur elevii antrenorilor Antohi 
și Gross au jucat foarte slab, obținînd doar 13 puncte, după 
ce în , turul campionatului aveau 17 puncte și se aflau pe 
locul 9.

17. _Cu jucători buni ca Terheș. Sabău. Koller, Condruc, 
Buzgău, Pamfil, echipa băimăreană s-a cam ...autoretrogra- 
dat prin lipsă de unitate.

J8. Galațiul a retrogradat din ccl puțin 3—4 motive (ade
vărate torpile) care au concurat la scufundarea navei în 
„B“. Pentru același rezultat ajungea o singură torpilă... Și 
cînd te gîndești că în precedentul campionat gălățenii fă
ceau 1—1 cu Dinamo și 2—2 cu Steaua la București 1

LUPTA CU IMPOSIBILUL!
F.C. OLT - F.C.M. BRAȘOV 3-1 (1-0)

Stadoîn Energia ; teren desfundat ; timp : ploaie continuă, spectatori — 
aproximativ 3.000. Au marcat : LEAC (min. 31), PREPELIȚA (min. 55), ȘOA
RECE (min. 63), DARABAN (min. 78). Șuturi la poartă : 17—12 (pe poartă: 
8—6). Cornere : 14-4.

F. C. OLT : Nedea 7 — Lîcă 7, Al. Nicolae 8, Ciocioană 7, A. Mincu 7
— Leac 8 (min. 55 Matei 7), lovănescu 7, Șoarece 9 — Prepeliță 8, la- 
mandi 7, Gîrleșteanu 7 (min. 68 I. Petre 7).

F.C.M. BRAȘOV : Clipa 7 — Ștefan 7, Panache 7, Naghi 7, Manciu 7
— Gherghe 7, Chioreanu 7, Bucur 6 (min. 46 Spirea 6), Ciobanu 7 - Pa-' 
raschivescu 7 (min. 78 Dărăban 7-|-), Boriceanu 6.

A arbitrat : V. Topan (Cluj-Napoca) 10 ; la linie : M Moraru (Ploiești) 
și Al. loniță (București).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 5—2 (3-1).
• ..................      I ....■■■■■■... ■■■■■ Ml

SLATINA, 21 (prin telefon)
Nu credeam că se poate juca 

fotbal pe un asemenea teren 
destinat parcă... schiului pe apă, 
jocului de polo sau patinajului ! 
Și totuși s-a jucat un fotbal 
bun ! Pentru că în acest meci 
fără miză, fiecare echipă își a- 
vea... miza sa : F.C. Olt să ar
gumenteze frumosul său final de 
stagiune, aureolat de remiza de 
la. București cu Steaua, echipa 
de sub Tîmpa decisă să demon
streze că... n-a dansat decît o 
toamnă. a fost o intîlnire de 
angajament spectaculoasă și va
loroasă, în pofida handicapului 
fundamental numit terenul de 
joc. Oaspeții au început pericu
los, Ciobanu, Chioreanu si Pa- 
raschivescu avînd trei bune oca
zii în primele 27 de minute, dar 
gazdele vor puncta în min. 31, 
cînd LEAC va împinge balonul 
de pe linia porții, după o fază

ÎNCHEIAT LAUN MECI
F.C.M. GALAȚI - STEAUA 1-2 (1-2)

Stadion Dunărea ; teren alunecos ; timp ploios cu rafale de vînt ; spec
tatori - aproximativ: 1 (XX). Au marcat : ZAHIU (min. 16), STOICA (min. 
4'4) și BALABAN (min. 41 — din 11 m). Șuturi la poartă 11—6 (pe poartă : 
8—5). Cornere : 4-5.

F.C.M. : Oană 6 (mîn. 68 lordăchescu 6) — Vlad 7, Anghelinei 7, P. Stoica 
6, Popescu 6 — Comșa 6, Hanghiuc 7, Balaban 7 — Mcjaru 7, C. Rusu 6, 
Orac 7-H

STEAUA : Toma 7 — Rotar 7, Agîu 7, lovan 8, Anghelini 7 - T. Stoica 7, 
Baiint 8, Zahiu 8 — Bolba 6, Sertov 6, M. Răducanu 7.

A arbitrat : O. Ștreng 9 ; la linie : C. Lăcraru (ambii din Oradea) și 
M. Ivăncescu (Brașov).

Cartonașe galbene : POPESCU.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 4-2 (2-1).

GALAȚI, 21 (prin telefon)
Pe o vreme total neprielni

că. cele două echioe s-au an
gajat într-un joc de orgoliu, 
F.C.M. Galați pentru a părăsi 
Divizia „A“ cu fruntea sus. 
Steaua pentru a nu pierde ul
tima întîlnire și locul 4. A re
ieșit un ioc de angajament. în 
care balonul a fost controlat cu 
multă dificultate. Primele mi
nute aparțin echipei locale, 
care beneficiază de două bune 
ocazii, la suturile expediate de 
Majaru (min. 7) si Hanghiuc 
(min. 10) — ■ cel de-al doilea. 
Parat cu dificultate de Toma 
în „transversală", de unde ba
lonul îi revine în brațe ! Sco
rul este însă deschis de oaspeți 
(min. 16). cînd. Ia un corner 
de pe partea dreaptă, Sertov 
• reluat cu capul in stilpul din 
dreapta porții lui Oană. min
gea a revenit în teren si ZA
HIU a reluat fără dificultate

de mare densitate. Dominarea 
formației locale se va accentua, 
în pofida replicii dirze a brașo
venilor, și tabela se mai schim
bă de trei ori, după pauză : în 
min. 55, corner lovănescu — 
„cap trasat" PREPELIȚA : 2—0 ? 
min. 68 : șut lovănescu. balonul 
se oprește la 6 metri în noroi șl 
ȘOARECE, pe fază, fenteazâ 
portarul și înscrie ; 3—0 ; in
min. 78, la cîteva secunde după 
ce intră în teren, brașoveanul 
DARABAN țîșnește pe extrema 
dreaptă și înscrie cu efect pe 
sub portarul Nedea, aflat... ca 
pe tobogan. O victorie meritată 
a gazdelor, într-un meci în care 
ambele echipe au învins terenul. 
Un teren imposibil, care a rele
vat și „tinerețea" lui Vasile To
pan in acest ultim meci al său 
din cariera de arbitru.

Mir-tca M. IONESCU

... PAUZĂ

în plasă. Replica gazdelor 
este promptă și în min. 25 cen
trarea lui Orac face ca balonul 
să cadă pe „transversală". Du
pă o ratare a lui Zahiu (min. 
29). „spiridușu.1" gălătenilor. Ci
rac, expediază un șut din a- 
propiere. care nu-și atinge țin
ta. In min. 41 tabela arată 
1—1 : Majaru pătrunde în su
prafața de pedeapsă, Anghelini 
îl faultează si BALÂBAN exe
cută impecabil lovitura de Ia 
11 m. In penultimul minut al 
primei reprize o acțiune per
sonală semnată de Balint. în
cheiată cu o pasă înapoi pe jos. 
face ca mingea să ricoșeze din 
Balaban la T. STOICA si bucu- 
reșteanul înscrie plasat. Scorul 
final avea să rămînă cel stabi
lit în primele 45 de minute, 
pentru că dună pauză situațiile 
de gol au fost mult mai rare.

Gheorghe NERTEA



VIZITA MINISTRULUI TURISMULUI
Șl SPORTULUI DIN TUNISIA

Sîmbătă. tovarășul Emil 
Drăgănescu, ministrul turis
mului și sportului, s-a întîl- 
nit cu delegația condusă de 
Mohamed Kraiem, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
.Partidului Socialist Desturian, 
ministrul tineretului și spor
tului din Tunisia, aflat în vi
zită în țara noastră.

VICTORII DL PRESTIGIU ALE CANOTOARELOR
ÎN „REGATA GRONAU-

Continuînd seria succeselor în
registrate în acest sez-on nautic, 
canotoarele românce au realizat 
în cadrul „Regatei internaționale 
Grunau" trei victorii, patru 
locuri II și un loc III.

Sanda Tom a s-a dovedit și de 
data aceasta imbatabilă în proba 
de schif simplu (1000 m), învin-

SUCCESE ALE LUPTĂTO
RILOR LA OSTRAVA

La turneul international de 
lupte greco-romane care a avut 
loc la Ostrava (Cehoslovacia), 
sportivii români au avut o' fru
moasă comportare : Constantin
Alexandru (cat. 48 kg). Ion Păun 
(62 kg) și Victor Dolipschi 
(-4-100 kg) au cucerit primul loc, 
iar Gheorghe Ciobotaru (74 kg) 
s-a clasat pe locul secund. Iată 
și clasamentul pe națiuni : 
1. U.R.S.S. 46 p. 2. România 
35 p, 3. Cehoslovacia 28 p. 4. Po
lonia 23 p. 5. Bulgaria 20 p, 6. 
R.D. Germană 16 p.

DE AZI. UN PUTERNIC TURNEU
DE ȘAH LA

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon), 
în eleganta' sală „Modex" din 
localitate începe luni tradiționa
lul turneu Internațional mascu
lin de șah, organizat de clubul 
sportiv „Medicina". Actuala edi
ție a întrecerii se anunță a fi 
drept una dintre cele mai pu
ternice și mai interesante. Prin
tre cei 16 concurenți figurează 
5 mari maeștri : M. Șubă (El® 
2490), D. Rajkovici (Iugoslavia — 
2465), V. Ciocâltea (2455), M. Kne- 
zevici (Iugoslavia — 2455), N. 
Spiridonov (Bulgaria — 2425), 1 
maeștri internaționali : S. Kin- 
dermann (R.F.G. — 2455), H«
Messing (Iugoslavia — 2425), V. 
Stoica (2425), N. Kelecevici (Iu
goslavia — 2400), Em. Ungureanu 
(2375), N. Ilijin (2370), I. BlrieS- 
cu (2340) și 4 maeștri : D. Cam- 
pora (Argentina — 2455), A. Ne- 
guleseu (2420), ș. Neamțu (2360) 
și I. Zarcula (2200).

Turneul are o medie Elo de

CAMPIOANELE LA POPICE
(Urmare din vaq I)

377), Elena Radu (3SG—381), 
Aristița Dobrc (102—380) — an
trenor Anastasc Apostol ; 2.
Electromureș Tg. Mureș 2,5 p 
(4836), 3. Laromet București 2 

p (4764) 4. Voința Timișoara
1,5 p (4765), 5. Voința Tg. Mu
reș — fosta campioană — 1,5 p 
(4650), 6. Voința București 1 p 
(4695) 7. Glora București 0,5
p (4792). 8. C.S.M. Reșiț» 0 p 
(4671).

Titlul de campioană a țării 
în proba masculină a revenit 
celei mai bune echipe din Di
vizia „A“ : AURUL BAIA MA
RE (antrenor Roger Cernat), 
formație care in actualul cam
pionat n-a cunoscut infrîngerea 
(in cele 18 etape ale jocurilor 
din serii) sportivii băitnăreni 
prezentîndu-se și în turneul fi
nal bine pregătiți, tehnic și fi
zic, cîștigînd ambele manșe ale 
turneului decisiv, care s-a des
fășurat pe arena Voința din 
Ploiești. Aurul Baia Mare a 
mai cîștigat titlul in ediția 
1978/1979 a competiției.

Cele 3 formații bucureștene 
care s-au calificat pentru finală 
au avut o comportare slabă, 
ocuoind locuri periferice, chiar 
și fosta campioană. Gloria Bucu
rești. situată pe poziția a pa
tra

în turul doi al finalei, ca și 
în prima confruntare pe pri
mele locuri s-au situat Aurul 
Baia Marc și Electromut'-ș Tg. 
Mureș cu rezultate valoroase 
(5230 p.d.. respectiv 5210 p.d.). 
Pe pozițiile următoare s-au cla
sat : 3. Rulmentul Brașov 5123. 
4 Gloria București 5093. 5. Me
talul Hunedoara 5052, 6. Vo
ința Tg. Mureș 5038, 7. Olimpia 

în timpul întrevederii s-a 
procedat la o informare re
ciprocă -cu privire la dezvol
tarea mișcării sportive din 
cele .două țări și s-au abordat 
aspecte referitoare la extin
derea și intensificarea rela
țiilor româno-tunisiene în 
planul activității sportive.

(Agerpres)

gînd într-o manieră categoric^ î 
3:51,11. Următoarele clasate : 2.
Kokarevici (U.R.S.S.) 3:54,02, 3.
Schwabe (R.D.G.) 3:55,34. Rodica 
Pușcatu și Elena Horvat au con
firmat succesul din „ Regata 
Moscova**, obținînd locul 1 în 
cursa de 2 fără cirmaci și în a- 
cest concurs internațional din 
R.D. Germană, în întrecere cu vîs- 
lașe și ramere din 14 țări î Re
zultate : 1. România (Pușcatu,
Horvat) 3:47,73, 2. Polonia 3:49,77, 
3. U.R.S.S. 3:50,48. O frumoasă 
victorie a realizat șl echipajul 
de <4-1 vîsle alcătuit din Olga 
Bularda, Valeria Roșea, Sofia Bă
ii o vioi, Adriana Chelariu 4- E- 
caterina Oancea (3:18,32). Pe ce
lelalte locuri : 2. R.D.G. 3:20,97, 
3. Ungaria 3:21,90, 4. U.R.S.S.
3:22,63.

In această puternică regată, 
desfășurată sîmbătă și duminică, 
canotoarele noastre au mai ocu
pat locul II în probele de 84-1 
în prima și a doua zi), 2 vîsle 
și 44-1 vîsle (în prima zi), pre
cum și locul III în cursa de 
2 vîsle, cu junioarele Anișoara 
Șorahan și Camelia Diaconescu.

TIMIȘOARA
2407 p, fiind de categoria a T-a 
pe scara F.I.D.E. Sînt necesare 
11,5 p (76 la sută) pentru o notă 
de mare maestru, 9 p (57 la 
sută) pentru o notă de maestru 
internațional șl 6,5 p (43 la sută) 
pentru ® notă de maestru 
F.I.D.E. Reamintim că tînărul A. 
Negulescu are o notă de M.I. 
îndeplinită la Turneul interna
țional al României. Să sperăm 
că el va reuși s-o obțină aici și 
pe cea de a doua pentru a in
tra în posesia acestui titlu (T. 
NICOARA, arbitru internațional).
• în turneul de la Smede- 

revska Palan ka după 12 runde 
conduce iugoslavul RaLcovlci cu 
7’/2 p urmat de Victor Ciocâltea 
cu 7 p. In ultima rundă Cio
câltea l-a învins pe iugoslavul 
Krinicl.
• La Halle, în runda a 4-a 

Mircea Pavlov a remizat cu po
lonezul Adamski. In clasament 
conduce Vogt (R.D.G.) cu 3 p.

București 5026. 8. Voința Bucu
rești 5007.

Iată clasamentul final al cam
pionatului Diviziei „A“ : 1. AU
RUL BAIA MARE 4,5 p (10456 
popice doborite în cele două tu
ruri ale finalei), echipă care a 
folosit următorii jucători : Ste- 
lian Boariu (911—900 p.d. în 
cele două' jocuri), Gheorghe 
Scholtes (898—923), Ernest Ger- 
gely ( —880). Ion Vută (828— 
841), Alexandru Naszodi ( —
895), Ștefan Racoș (852—791), 
Gheorghe Vuță (834— ) și
Ion Biciușca (903— ) ; 2.
Electromureș Tg. Mureș 3 p 
(10430), 3. Rulmentul Brașov 
1,5 p (10199), 4. Gloria Bucu
rești 1,5 p (10128), 5. Metalul 
Hunedoara 1 p (10184). 6. Olim
pia București 0,5 p (10027), 7. 
Voința București 0 p (10001), 8. 
Voința Tg. Mureș 0 p (9941).

Cele mai bune rezultate indi
viduale le-au obținut ; Iosif 
Tismănar (Rulmentul Brașov) 
944 p.d. — în turul I și Iuliu 
Bice (Electromureș Tg. Mureș) 
937 p.d. — în turul secund.

ATLETISM • La Sacramento, a 
93-a ediție a campionatelor S.U.A., 
Carl Lewis a reușit ..eventul" 
100 m — 10,13 și lungime — 8,63 
m 1 • Memorialul Rosicki la 
Praga : Evelin Jahl disc — 68,86 
m. Helena Fibingerova greutate
— 21,57 m, McLeod (Anglia) 
10 000 m — 27:59,38, Beck (R.D.G.) 
400 mg — 50,8 ; Marquardt 
(R.D.G.) 800 m F — 2:02,0 • La 
San Juan, Jesus Cabrera — ma
nual — 100 m 9,9 și 200 m 20,0.

BASCHET • Turneul feminin 
de la Cagliari * finala 1—2 : Cuba
— Italia 81—78 (42—39), finala
3—4 : România — Franța 80—63 
(44—42).

BOX • Italianul Valerio 
Nati și-a apărat centura conti
nentală învingîndu-1 la puncte,

Oaspeții noștri

THIERRY VIGNERON-5,80 m LA PRĂJINĂ, 
NOU RECORD MONDIAL!

Visul care i-a stimulat am
bițiile, care 1-a dat parcă e- 
nergii noi, acela de a ajunge 
la 5,30 m, s-a împlinit, iată, 
pentru tinărul atlet francez 
Thierry Vigneron, de sîmbătă, 
nou recordman al lumii la să
ritura cu prăjina. Cu două zile 
in urmă, intr-un concurs des
fășurat la Macon, Thierry Vig- 
neron (născut la 9 martie 1960, 
180 cm, 72 kg) a trecut peste 
ștacheta ridicată la 5,80 m în- 
trecînd cu 2 cm recordul deți
nut de la .1.0. de la Moscova 
de săritorul polonez Wladislaw 
Kozakicwicz. Cu această perfor
manță, de fapt, Vigneron re
intră în posesia recordului lu
mii, deoarece in sezonul tre
cut, înaintea J.O., in două rîn- 
duri, el izbutise sărituri record 
de 5,75 m (Paris 1 iunie și 
Lille 28 iunie).

Noul recordman, student în 
educație fizică, este pregătit da 
antrenorul Jean-Claude Perrin. 
In ultimii ani rezultatele sale
au evoluat astfel : 1974 — 3,70m, 
1975 — 4,20 m, 
1977 — 5,10 m, 
1979 — 5,61 m, 
1981 —5,80 m. 
clasat al 7-lea

1976 — 4,80 m,
1978 — 5,30 m,
1980 — 5,75 m, 

La J.O. 1980 s-a 
cu 5,45 (a intrat

in concurs la 5,25 m după care 
a sărit 5.45 m și a doborit de 
3 ori la 5,55 m). Anul acesta a 
cîștigat titlul de campion euro
pean în sală, la Grenoble, cu 
5,70 m (in realitate ștacheta se 
afla la 5,71 m !), record mon
dial ..indoor", și-și propusese ca 
obiectiv; în aer liber, 5,80 m și 
titlul de campion mondial uni
versitar, in iulie, la București.

CAMPIOANA OLIMPICĂ
CEL MAI PUTERNIC
ANIȘOARA CUSMIR

Una dintre probele atletice 
ale Universiadei pe care o aș
teptăm cu cel mai mare interes 
este săritura în lungime. Ex
plicația ne-o oferă faptul că 
speranțele noastre, tinerele Ani
șoara Cușmir și Vali Ionescu. 
vor avea ca adversară nici mai 
mult, nici mai puțin, decit pe 
însăși campioana olimpică a 
probei, atleta sovietică Tatiana 
Kolpakova !

întrecerea olimpică de acum 
un an a fost poate cea mai in
teresantă dintre toate disputele 
săritoarelor în lungime. După 
ce Tatiana Skaciko s-a aflat 
la conducere (6,96 m la prima 
încercare și 7,01 m la a treia) 
pînă înaintea ultimei sărituri, 
se credea că medalia de aur 
avea să-i revină. Dar, în ulti
ma încercare, iată că Tatiana 
Kolpakova (6.87 m cel mai 
bun rezultat în acest concurs) 
realizează o săritură de 7.06 m

FOTBAL MERIDIANE
ZURICH (Agerpres). Comisia 

de disciplină a U.E.F.A. a hotă- 
rît să suspende pentru un meci 
terenul echipei Internazionale 
Milano în viitoarea ediție a „Cu
pei U.E.F.A.", ca sancțiune pen
tru atitudinea nesportivă a su
porterilor săi în meciul retur 
din semifinalele C.C.E. cu Real 
Madrid. Inter va trebui să joace 
primul său meci în „Cupa 
U.E.F.A." la cel puțin 300 km de 
Milano. S-a mai decis suspenda
rea jucătorului englez Lee pentru 
6 partide, în urma gestului, nes
portiv al acestuia în partida An
glia — Ungaria, din cadrul C.E. 
de tineret. Au fost penalizate cu 
amenzi Bayem Munchen și 
AZ '67 Alkmaar.
• în meci amical la Porto: Por
tugalia — Spania 2—0 (0—0). Au 
marcat Nen6 (min. 85) șl No
gueira (min. 85).

TELEX • TELEX •
în 12 reprize, pe englezul John 
Feeney, in cadrul categoriei co
coș.

CICLISM O Turul Elveției a 
fost cîștigat dc Beat Breu (Elve
ția) urmat la 32,0 s de connațio- 
nalul său Fuchs și la 1:04,0 de 
italianul Natale • Austriacul 
Gerhard Zdrobilck (19 ani) a cîș
tigat Turul Austriei cu un avans 
de 9,0 s în fața polonezului Ko- 
rynski și cu 2:18.0 înaintea 
coechipierului său Maier O A 
10-a etapă a Turului Italiei — 
amatori a fost cîș igată de Marino 
Polini — 131 km în 3.11:18. Lide
rul cursei este sovieticul Voro
nin.

Si iată că 5,80 m a reușit, ră- 
mîne acum... Universiada.

Thierry Vigneron este al 
30-lea atlet care-și înscrie nu
mele pe tabela recordurilor 
mondiale la săritura cu prăji
na ; 30 de atleți care au înre
gistrat însă 50 de recorduri ale 
lumii? Primul a fost cel de 4,02 
m reușit de Marc Wright 
(S.U.A.) la Cambridge 8.6.1912. 
La 4,50 m a trecut, cel dinții, 
Bill Sefton (S.U.A.), 4,54 m la 
Los Angeles 29.5.1937. Ultimul 
mare săritor cu „bambus" a 
fost Cornelius Warmerdam, al 
cărui record 4,77 m (Modesto 
23.5.1942) a rezistat pînă la 
26.4.1957, cind vechea noastră 
cunoștință, Bob Gutowski (fost 
campion internațional al Româ
niei în 1956), l-a întrecut cu 1 
cm, folosindu-se însă de o pră
jină din metal. Brian Stern
berg (Filadelfia 27.4.1963), cu o 
prăjină din „plastic", deschide 
seria săriturilor de peste 5 me
tri. Iată că, de unde în 51 dc 
ani recordul mondial crescuse 
cu 98 cm, în perioada ce-a ur
mat, de numai 18 ani, acestui 
record de 5 m i-au fost adău
gați 80 cm, ceea ce, să recu
noaștem, este un fapt deosebit, 
este drept însă, și în condiții 
mult îmbunătățite de concurs.

De acum, drumul spre... 0 
metri a fost deschis !

Romeo VILARA

NR. In cadrul aceluiași con
curs. la Macon. Bellot (Franța) 
a sărit 5.70 m, Volkov (U.R.S.S.) 
5,65 m, llouvion (Franța) 5,50 m 
etc.

TATIANA KOLPAKOVA -
ADVERSAR PENTRU

SI VALI IONESCU!3
cu care ciștigă titlul o. mpic 
și realizează un nou record al 
Jocurilor.

Kolpakova, atletă tînără (22 
de ani) născută la 18.10.1959 ; 
169 cm, 60 kg, n-are o carieră 
sportivă prea lungă. In 1978 
avea un rezultat de 6,21 m, în 
1979 — 6,63 m, iar anul trecut 
înaintea J.O. deținea o perfor
manță de 6,83 m.

Disputa ei. la Universiadă, cu 
reprezentantele noastre va fi, 
indiscutabil, clou-ul penultimei 
reuniuni a concursului de at
letism de pe stadionul „23 Au
gust", din ziua de sîmbătă 25 
iulie, cu începere de la ora 
19,15. In orice caz, fapt cert, 
va fi o dispută sportivă de 
toată frumusețea și, nu știm 
de ce. ceva parcă ne spune că 
recordul mondial al Vilmei 
Bardauskiene (7,09 m, Praga. 
29.8.1978) va aparține, de la 25 
iulie... amintirilor !
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|„EL MUNDIAL ’82‘-, GRUPA I A PRELIMINARIILOR
Cu meciul dintre Austria și Finlanda, desfășurat zilele trecute la 

Linz, s-a încheiat seria partidelor din preliminariile C.M. grupa I, 
sezonul de primăvara. După cum era și de așteptat selecționata 
Austriei a cîștigat cu 5-1 (2—0), prin golurile marcate de Prohaska 
(2), Krankl, Welzl și Jurtin, respectiv Valve și a trecut, deocamdată, 
în fruntea clasamentului avînd însă cu 2 jocuri în plus fața de R.F. 
Germania.

lată meciurile desfășurate pînă acum : Finlanda - 
Albania — Finlanda 2—0 ; Finlanda — Austria 0-2 ; 
bania 2—1 ; Austria — f ” 
Albania - Austria 0-1 
mania — Austria 2—0 ; 
Germania 0—4 ; Austria

Finlanda 2-0 ; Finlanda
Albania 5—0 ; Bulgaria — R.F. 

î ; Albania — _R.F. ~ 
Bulgaria

i — Bulgaria 2-0

Bulgaria

1. Austria 6 5 0 1 15- 3 10
2. R.F. Germania 4 4 0 0 11- 1 1
3. Bulgaria 5 3 0 2 9- 6 6
4. Albania 5 1 0 4 3-10 2
5. Finlanda 6 0 0 6 1-19 0

Albania — Bulgaria ; 11.XI. î _ „
mania — Albania ; 22.XI. : R.F. Germania — Bulgaria.‘

. I _________________ .__________________ ______.______________________________ ..
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TELEX • TELEX
HOCHEI PE IARBA • La Am

sterdam, Pakistan — R.F. Germa
nia 2—1, Australia — Olanda 5—2.

HALTERE • Serghei Li 
(U.R.S.S.) este campion mondial 
de juniori la cat. 75 kg cu 330 
kg, urmat de Baranyai (Ungaria) 
322,5 kg.

PENTATLON MODERN • So
vieticul Anatoli Starostin a cîști
gat concursul de la Uppsala 
(Suedia) cu 5630 p, urmat de 
Bartu (Cehoslovacia) 5555 p șl 
Bouzou (Franța) 5447 p. în con
cursul feminin prima a fost sue
deza Anne Ahlgren cu 5403 p.

RUGBY • Al doilea meci Noua 
Zeeiandă — Scoția 40—15 (10—6)

O O delegație reprezenttnd 
forurile sportive studențești 
din Olanda, condusă de A. 
Iteitsma, director sportiv al 
Universității din Nijmegen, a 
vizitat la sfîrsitul săptămînil 
trecute Bueurestiul. In pro
gram au figurat convorbiri 
la Comitetul național de or
ganizare a Universiadei, pre
cum și informări privind 
condițiile de cazare, odihnă, 
antrenament și întrecere ofe
rite de bazele incluse în cir
cuitul Jocurilor Mondiale U- 
niversitare de vară.
• Listele de înscrieri In 

probele de înot demonstrează 
interesul unui mare număr 
de țări față de aceste între- 
•cerl. 20 de delegații vor avea 
(după datele primite pînă în 
momentul de față) reprezen
tanți In probele masculine și 
15 în cele feminine. Statele 
Unite dețin recordul de par
ticipare, cu 46 de sportivi

BREVIAR
(21 b 4- 22 f). Urmează de
legația Uniunii Sovietice. cu 
34 de sportivi înscriși in 
probele masculine și în cele 
feminine.
• Sectorul de aruncare a 

greutății, ce va fi ameniajait 
la stadionul ,.23 August", va 
fi dotat cu două jgheaburi 
metalice, ușor înclinate spre 
cercul de aruncare. Nici ar
bitrii, nici concurenții nu vor 
mai fi astfel obligați la dru
muri în plus pentru readuce
rea „bilelor" după ce ele au 
fost aruncate fie la încălzire, 
fie în timpul concursului.
• Printre alte lucrări, ate

lierele i.e.a.b.s. vor executa 
240 de steaguri ale diferitelor 
națiuni. care vor completa 
numărul celor existente. Tot 
aici vor fi confecționate 650 
de steaguri ale Federației 
Internaționale a Sportului 
Universitar. 1 000 de fanioane 
și 6 000 de însemne ale Uni
versiadei.
• PentrLi buna desfășurare 

a întrecerilor de gimnastică 
au fost pregătite 50 de kilo
grame de magneziu, necesare 
sportivilor și sportivelor care 
vor evolua la paralele, inele, 
cal și bară. Pentru ușurarea 
transportului acestui praf de 
la un aparat la altul s-au 
confecționat și 10 cărucioare 
speciale.

ECHIPELE DE VOLEI
In turnee peste hotare
Echipele universitare de volei 

ale țării noastre, care se pregă
tesc pentru apropiata competiție 
mondială de la București, sus
țin în aceste zile noi verificări 
în cadrul unor turnee internațio
nale. Astfel, reprezentativa mas
culină — avînd în lot printre 
alții pe G. Enescu, Stoian, Gîr- 
leanu, Căta-Chițiga, Vrîncuț. Ma- 
cavei, Chifu. Mina — a plecait 
ieri în Polonia pentru a lua par
te la turneul de la Wroclaw. 
„Universitarii" români vor evo
lua în compania reprezentative
lor Bulgariei, Poloniei și Unga
riei. La riadul ei. reprezentativa 
universitară feminină urmează 
să plece marți în R.D. Germană, 
la turneul de la Rostock, unde 
va juca alături de echipele Bul
gariei. Cubei. U.R.S.S., S.U.A. si 
a țării gazdă.

15m

Bulgaria 0-2 ; 
Bulgaria 
Germania

Germania 0—2 ; R.F. 
Finlanda 4-0 ; Finlanda - 
- ,1 “ ' ‘

- Al- 
1-3 ;
Ger- 
R.F. 
5-1.
me-

i
3■•o»
a

Austria - Finlanda
lata ultimele <t

ciori : 2.IX. : Finlanda jz 
- Albania; 23.IX. :
R.F. Germania — Fin- W 
landa ; 14.X. : Austria ■
— R.F. Germania și • 

Austria ; 18.XI. : R.F. Ger-
«7» 
mj 
«I 

• La Brno, Cehoslovacia — R.F. 
Germania 34—12.

TENIS • Tracy Austin (6--3, 
6—4 cu Andrea Jaeger) a cîștigat 
turneul de la Eastbourne. în se
mifinale Austin ’ — Potter 6—0, 
6—1, Jaeger — Navratilova 6—2, 
3—45, 6—3 • Turneul de la Bris
tol a revenit australianului Marc 
Edmondson 6—3, 5—7, 6—4, cu 
Roscoe Tanner.

VOLEI • Turneul echipei fe
minine a Japoniei în U.R.S.S. 
3—0 (7, 11, 12) și 3—1 (8, —12, 3, 
14) cu reprezentativa sovietică la 
Harkoy • Voleibalistele din 
S.U.A. au jucat cu echipa R.D, 
Germane la Haghenow 3—0 (15.
7. 10) și la Ludwigs Lust 3—0 (8, 
10, 14).


