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NICOLAE CEAUȘESCU SY

IN REPUBLICA
Miercuri s-au încheiat con

vorbirile oficiale dintre secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, Hafez Aî- 
Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene.

In cadrul noii runde de con
vorbiri, cei doi președinți au 
făcut un cuprinzător schimb de 
păreri cu privire la princi
palele probleme actuale ale si
tuației internaționale.

Cei- doi șefi de stat și-au 
exprimat satisfacția în legătură 
cu rezultatele vizitei care, deși 
scurtă, a permis analiza •' 
profundată a stadiului relați
ilor româno-siriene pe multi
ple planuri, stabilirea de mă
suri care să asigure dezvolta
rea pe mai departe a raportu
rilor prietenești dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist, din
tre România și Siria, In inte
resul ambelor țări și popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă.

In îtftheierea convorbirilor 
oficiale, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
au adoptat un Comunicat co
mun care se dă publicității.

★
Președinții Nicolae 

*>| Hafez AI-Assad 
,'iat schimbul de 
probleme de interes 
privind amplificarea relațiilor 
prietenești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist, dintre 
România și Siria, întărirea 

inter- 
cadrul unui de-

Ceaușcscu 
au conti- 
păreri ' in 

comun,

Ș*
Socialist, 
Siria, i 

conlucrării lor pe plan 
național, in 
jun de lucru.

★
amiază s-a în-Miercuri la 

cheiat vizita oficială de priete
nie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a efeetuat-o in 
Siria.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad au sosit 
împreună Ia aeroport, unde a 
avut loc ceremonia oficială a 
plecării conducătorului partidu
lui și

La 
dinții 
Hafez
din nou 
pentru convorbirile avute, pen-

statului nostru.
scara avionului, preșe- 

Nicolae Ceaușescu și 
AI-Assad și-au exprimat 

deosebita satisfacție

ARABĂ SIRIANĂ
tru înțelegerile la care s-a a- 
juns cu prilejul vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat dorința de a se re
întâlni cu președintele Assad, 
de această dată, la București, 
de a continua dialogul la cel 
mai înalt nivel româno-sirian.

In momentul despărțirii, cei 
doi conducători de partid și de 
stat și-au strîns cu cordialita
te miiniie. s-au îmbrățișat.

La ora 15,00, ora locală, aero
nava prezidențială, escortată 
pină la granița tării de avioa
ne ale forțelor militare sirie
ne, a decolat. indreptindu-se 
spre patrie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întors, miercuri seara, In 
Capitală după vizita ofi
cială de prietenie efectuată in 
Republica Arabă Siriană.

La sosire, pe aeroportul Olo- 
peni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întâmpinat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Constantin Dăscăles- 
cu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Ion Coman, Ni
colae Constantin, Ion Dincă, 
Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Paul Nicuiescu, Gheor- 
ghe Fană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț. Ștefan Voitec, 
Emilian Dobrescu, Petru Ena- 
che, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Suzana Gâdea, Ana Mure- 
șan. Elena Nae, Constantin 
Olteanu, Ion Ursu, Richard 
Winter, Gheorghe Stoica, pre
cum și de membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, de conducători 
de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, gene
rali.

Pe aeroport se aflau numeroși 
locuitori ai Capitalei, care au 
reafirmat vibrant nețărmurita 
dragoste și stimă pe care în
treaga națiune le nutrește față 
de conducătorul iubit ai parti
dului și statului nostru. S-a scan
dat cu însuflețire : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu Și Po
porul !“, „Ceaușescu — Pace!", 
împreună cu aceste calde sen
timente, au fost exprimate pro
funda mîndrie și deplina satis
facție față de rezultatele fruc
tuoase ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Siria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu căldură aclama
țiilor și manifestărilor de pro
fundă simpatie ale bucurcșleni- 
lor prezenți la aeroport.
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F. C. BAIA MARE

Ieri, pe 4 stadioane neutre, 
la Brașov, Rm. Vildea, Hune
doara si Mediaș, s-au disputat

Joi 27 mai 1982

PERFORMERA

meciurile sferturilor de finală 
ale „Cupei României", care se 
desfășoară în cadrul grandioa-

CORVINUL („A")

F. C. ARGEȘ („A") 
CHIMIA RM. VÎLCEA („A") 

GLORIA BISTRIfA (,,B“)

Exceptând jocul de la Me
diaș, unde Gloria Bistrița a 
obținut o victorie lejeră, cele
lalte meciuri, si îndeosebi der- 
by-ul Dinamo — Corvinul, au 
prilejuit. în genere, dispute

sei competiții de 
da.

Iată rezultatele

masă Dacia-

înregistrate :

— DINAMO („A")

— RAPID BUCUREȘTI („B”)

— F. C. BAIA MARE (,,B“)

— MINERUL CERTEJ („C")

strînse, spectaculoase. S-au ca
lificat pentru semifinale, pro
gramate să se desfășoare la 
16 iunie, echipele DINAMO 
BUCUREȘTI. F. C. ARGEȘ, 
F. C. BAIA MARE și GLORIA

. După etapa a 24-a la rugby

Steaua învinsă la
O etapă (a 24-a) în campio

natul Diviziei „A" de rugby cu 
rezultate normale, dar și 
un nescontat eșec al Stelei 
Bîrlad, cu clarificări numai în 
ceea ce privește liderul, caro 
rămîne Dinamo.

R. C. Sportul Studențesc — 
R. C. Grivița Roșie 0—3 (0—3). 
Studenții, contrar așteptărilor, 
n-au fost în măsură să 
valorifice propriul teren și 
avantajul unei galerii promp
te, pierzînd — ca și în 
tur — în fața rugbyștilor din 
Parcul Copilului. O înfrîngerc 
pentru care ei înșiși poartă 
vina (și consecințele !), deoa
rece au evoluat inegal, ceva 
mai grupat și mai decis in 
prima repriză și surprinzător 
de șters la reluare, cînd de 
foarte puține ori au făcut...

cu 
la

3—4

2—1

1—2

3—0

BISTRIȚA- Tragerea la sorți 
a semifinalelor vă avea loc 
luni 31 mai, ora 12, la sediul 
F.R.F. Finala „Cupei Româ
niei" : duminică 20 iunie.

Birlad!
în

Simbâtâ fi duminică, pe Stadionul „23 August"

A 27-a EDIțll A CAMPIONATELOR INTERNATIONALE DE ATLETISM
Simbătă și duminică, stadio

nul „23 August" din București 
va găzdui o competiție atletică 
de mare tradiție — Campio
natele internaționale ale Ro
mâniei. ajunse la ediția 
numărul 27. Să notăm.

nai, pe listele de înscrieri tri
mise la F.R.A. figurează to
tuși cîțiva atleți de foarte 
bună valoare. Este, in primul 
rind, cazul semifondistelor so
vietice Tatiana Pozdniakova 
(3:55.84 la 1 500 m și 8:34,80 la

rora îi remarcăm pe discobo
lul Veleslav Prohaska (66,04 m). 
Nadejda Asenova (56,28 la 406 
mg), Blnko Kolev (1:47,20 la 
800 m), Krasimir Demircv 
(50,45 la 400 mg) și Evghenl 
Ignatov (13:30,82 la 5 000 m), 
se arată drept cei mai puter
nici adversari pentru fruntașii 
atletismului nostru. Sperăm să 
urmărim un concurs agreabil 
punctat de cîteva performanțe 
autentice, la debutul unui se
zon dominat de campionatele 
europene de la Atena.

joc în cîmp. 
asemenea condiții, 
echipa din Tei nu 
putea 
jocul 
Păcat 
turile 
unor jucători care 
au pus tot sufletul 
în vederea Unei 
victorii, Gurămare 
și Gheorghiosu în
deosebi, dar R. C. 
Sportul studențesc 
a fost rareori ceea 
ce se cheamă O 
ECHIPA, 
schimbări neinspi
rate, 
Vlad 
(înlocuit cu Ilie) și 
introducerea (tar
divă) a lui Pre
da în locul lui 
siu, absent din jocul 
IlI-a, au privat 
studențesc de posibilitatea 
a se exprima altfel.

-R. C. Grivița Roșie 
un joc bun. prudent 
put, dar lucid, grupat 
rit. mai ales după lovitura de 
pedeapsă transformată de Făl
cușanu (min. 23). De ambele 
părți au existat numeroase o- 
cazii de a modifica scorul, mai 
multe le-au avut studenții (o 
tentativă de drop a lui Pa
raschivescu a..- . lovit bara !), 
dar cu jocul lor precipitat ei 
au ratat de fiecare dată. Ar
bitrului Stoica Manea (Sibiu), 
care a avut o prestație bună 
(calm, permanent în apropie
rea fazelor), i s-au aliniat for
mațiile : R. C. Sportul stu
dențesc : Cojocaru — Negoes-

să termine 
în avantaj, 
pentru efor- 
izolate ale

Unele

a luicea
Pădureanu

• Halterele

Recordmana tării Mihaela Loghin a 
sezon obținind, săptămina trecută, la 

bune
3 000 
rezultat mondial al 
după 8:34,30 al 
noastre Maricica Puică). Zami
ra Zaițeva (1:58,00 la 800 m șl 
3:58,70 la 1500 m) și Nadejda 
Raldughina, cîștigătoarea pro
bei de o milă la „Golden Gala" 
din martie, de la Palazzo dello 
Sport din Milano, 
bună aruncătoare de 
R. D. Germană, Irina 
ski (67,38 m in 1931), 
atleți bulgari, din rîndul că-

19,70 m, unul dintre cele mai 
curiozitate, că este pentru pri
ma oară cînd „Internaționale
le" — al căror amfitrion obiș
nuit a fost Stadionul Repu
blicii — sînt organizate la 
„23 August".

Și-au anunțat pină acum 
participarea atleți și atlete din 
9 țări : Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Iugo
slavia, Finlanda, Turcia, Unga
ria și U.R.S-S. Chiar dacă nu 
cuprind nume de mare rezo
nanță in atletismul intemațio-

debutat excelent in noul 
Pitești un rezultat de 

din lume in acest an.
m anul trecut, al doilea 

sezonului 
campioanei

O foarte 
disc din 
Meszyn- 
și ctțiva

Dispută pentru balon, la o repunere din 
margine, in meciul R. C. Sportul studen
țesc — R. ~ ~ 'C. Grivița Roșie

Foto : V. BAGEAC

FI. Alana- 
__ liniei a 
și ele XV-le 

de

a 
la 
si

făcut 
încc- 
hotă-

cu. A. Hariton, C. Hariton, Ru
ja — Paraschivescu. Pădurea
nu (Ilie) — FL AtanasiU 
(Preda). Gurămare, Al. Atana- 
siu — Ghcorghiosu, V. Dumi
trescu — Stanciu. Bosemayer, 
Curea.

R. C-
Marin — Tudor. Bîdîrel, Voicu, 
Mirea
Vlad, Stroc (E. Ștefan), Tică — 
Măcăneață. Dinu (Pongracz) — 
Bălan, Pasache, Pașcu.

Tiberiu STAMA
Dinamo 

(7—9); Jocul a plăcut 
felul cum s-au an- 
ambele echipe. Dina- 

învins pe... greșelile for- 
gazdă. Și aceasta în 

nete a

Grivița Roșie AL

Fălcușanu, Anton —

Știința Petroșani 
13—18 “ - '
prin 
gaj at 
mo a 
matiei 
ciuda unei dominări

(Continuare in pag a 4-a)

printre sporturile prioritare ® Tinere speranțe 
afirmate In competițiile naționale

Am fost deseori întrebați de 
ce în ultimii 
de competiții 
ganizează la 
devăr, acest 
numeroase întreceri la 
tă disciplină sportivă, 
de mare importanță, cum au 
fost „Balcaniada" pentru se
niori, campionatele naționale 
pentru juniori, iar recent cele 
rezervate seniorilor. Răspunsul 
la întrebarea de mai sus cu
prinde o serie de elemente 
complexe, care se intercalează 
într-o imagine clară in con
textul subiectului.

Bistrița, oraș pitoresc de pe 
meleagurile năsăudene, în pli
nă dezvoltare în toate dome-

ani o sumedenie 
de haltere se or- 
Bistrița. 
oraș a

într-a- 
găzduit 
aceas- 
unele

® Baze sportive bine îngrijite
niile, se evidențiază in ultimii 
ani și prin succese sportive. 
Alături de fotbal, gimnastică, 
judo, box, lupte ș.a., halterele 
au parcă în ultimii ani pon
derea cea mai mare. Dacă în 
urmă cu cîtva timp în 
oraș, nu se putea vorbi 
despre sportul ridicării 
tăților. in ultima vreme
rele au luat aici un avînt pu
ternic. Bistrița a devenit un 
nucleu de bază în crearea de 
noi cadre, pentru halterofilia 
românească, spre deosebire —> 
din păcate — de alte 
mari cu tradiție, cum 
Cluj-Napoca, Timișoara,
șița. Iași sau Arad. Cum 
fost posibilă această afirmare

acest 
deloc 
greu- 
halte-

orașe 
ar fi

Re-
a

PLINA FORMARE
pe plan național ? La Bistrița 
există două cluburi, Gloria și 
Clubul sportiv școlar, care în
sumează aproape 100 de tineri 
halterofili ! Animatorii 
pali, care se preocupă 
gătirea tinerelor cadre, 
trenorii Andrei Carafa 
ria), loan Moraru și 
Agrișan (C.S.Șc.). Aceștia 
lansat o serie de halterofili 
afirmați recent la competițiile 
naționale, considerate adevă
rate speranțe : Mircea Sburlea 
si Mircca Birsan — campioni 
la juniori mici. Constantin 
Chiru — component al lotului 
național. în grupa de copii 
lista este mai lungă. cuprin- 
zînd printre alții pe campio
nii țării : Daniel Filip, Ioniță

Ion OCHSENFELD

princi- 
de pre- 
sînt an- 

(Glo- 
Adrian 

au

(Continuare in pag 2-3)



VOINȚA - OLIMPIA 77-57
Azi, dcrbijiil „l" Cluj Napoca - Politehnica București

TIRGU MUREȘ, 26 (prin te
lefon). în frumosul cadru ofe
rit de sala sporturilor din lo
calitate a început ultimul tur
neu al campionatului național 
feminin de baschet (grupa va
lorică 1—6). în această primă 
xi au învins favoritele.

VOINȚA BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 77—57 
(42—29). Ținînd seama de sco
rul celor 8 meciuri anterioare 
(4—4), Voința egalind cu prile
jul turneului precedent, era de 
așteptat ca publicul să asiste 
la o partidă echilibrată. Nu a 
fost așa pentru că echipa an
trenată de Marian Strugaru s-a 
dovedit încă din primele minu
te mai bine pregătită. în spe
cial' în privința jocului pozițio
nal. dar fără a neglija contra
atacul. în fața unor adversare 
lipsite de ambiție și în același 
timp neatente, sportivele de la 
Voința au obținut victoria la 
o diferență concludentă. Au 
înscris : Borș 25. Popescu 16, 
Grecu 8, Tomescu 8. Slăvei 8, 
Hegheduș 6, Strugaru 4. Cio- 
ranu 2 pentru învingătoare, res
pectiv Ciubăr.r^n 15. Bară 
Froiter 12. Cristea 4. Trică 
Pană 2. Bradu 2. Ghițescu 
Mihai 2.

Au arbitrat : I. Georgescu 
E. Szilveszter.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
—UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 93—65 (53—32). Victorie le-

14.
4.
2,

și

jeră a bucureștencelor, asigu
rată încă din prima repriză da
torită unei evoluții bune a „5“- 
ului cu care a început meciul 
antrenorul Grigore Costescu : 
Suzana Pârșu, Mariana Bădi- 
nici, Maia Zidaru, Carmen To
cată și Maria Roșianu. Timi
șorene ele. prezente la acest 
turneu cu o echipă foarte tî- 
nără (absentează — din motive 
profesionale — Rodica Ar- 
mion șî Gizela Czmor), au a- 
vut deseori acțiuni ofensive 
reușite, dar lipsa de combati
vitate in apărare le-a privat de 
un scor mai strîns. Au marcat : 
Bădinici 26, Tocală 22. Pârșu 
14, Zidaru 14, Roșianu 6. Ke- 
reszteszy 3, Ionescu 2., Chvatal 
2, Ilie 2, Netolitzchi 1. pentru 
Politehnica, respectiv Neuzatz 
20, Bodea 12, Stamin ll.Hosszu 
6, V. Chepețan 5, R. Chepețan 
4. Cibu 4. Catrina 3.

Au condus A. Mihai și R. 
Stăneiulescu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — COMERȚUL TG. MU
REȘ 93—64 (42—34).

Joi, la ora 18, va avea loc 
tradiționalul derby între Uni
versitatea Cluj-Napoca (actua
la deținătoare a titlului și 
fruntașa clasamentului) și Poli
tehnica București (fostă cam
pioană. actualmente pe locul 
doi în clasament).

Dumitru STANCULESCU

Secțiile din întreaga
Timp de o săptămină. sala 

sporturilor din Medgidia a 
găzduit finalele campionatelor 
individuale de box ale junio
rilor și ale concursului repu
blican rezervat juniorilor mici. 
Organizind pentru prima oară 
o competiție de acest nivel, 
organele sportive locale. In 
frunte cu președintele C.O. 
E.F.S Medgidia, Gheorghe Că
lin, au depus eforturi aprecia
bile pentru ca întrecerile sâ 
se desfășoare in condiții opti
me, reușită pentru care merită 
felicitări.

Rcferindu-ne la concursul 
propriu-zis, trebuie să spunem 
că el a oferit specialiștilor po
sibilitatea trecerii în revistă a 
întregului potențial juvenil de 
care dispune boxul acum. îna
intea unor importante compe
tiții internaționale : „Cupa
Prietenia" (12—19 iulie, îd 
Cehoslovacia), campionatele 
europene (1—12 septembrie, în 
R. D. Germană) și campiona
tele balcanice (29 septembrie— 
4 octombrie, în Grecia). în a- 
ceste condiții, firește, întrece
rile de la Medgidia au consti
tuit principalul criteriu de 
selecție a loturilor naționale 
pentru participarea la compe
tițiile amintite. Dacă in pro
moția sportivilor născuți în 
anul 1963 mai există unele ca
tegorii deficitare, 
pugiliști născuți 
(ți mai mici) cu 
tut fi selecționați
lentați și mai bine pregătiți. O 
notă bună : s-a constatat pre
ocuparea mai multor antrenori 
pentru o selecție corespunză
toare. In rindul participanților 
la întrecerile finale de la Med
gidia au fost prezenți foarte 
multi tineri înalți, frumos for
mați pentru acest sport, cu în
clinația pentru boxul „în linie", 
cu apreciabile cunoștințe teh
nice, pugiliști care. îndrumați 
în continuare cu grijă, pot as
pira la marea performanță. A- 
mintim cîteva nume ale unor 
tineri care s-au remarcat a- 
cum, care se vor alătura boxe
rilor juniori chemați să re-
nrezinte boxul românesc ju
venil în întrecerile internațio
nale și despre care avem con
vingerea că se va mai auzi : 
Ion Dumitru (Metalul Tîrgo
viște). Florian Plugarii (Fa
rul), Nicolae Iancu (F.E.A. 
Rue.), Mircea Pasmagiu și Flo
rian Robu (B. C. Brăila), Cris- 
tincl Maxim (Voința Iași). Ma
rian Finățean și Gheorghe Jo- 
ita (C.S.Ș. Rm. Vîlcea), Ga
briel Ciupercă (Farul). Tudorel 
Ploloagă și Avram Prică (C.S.Ș. 
Medgidia). Sorin Botorog (S.C. 
Bacău), Marian Mihăiță (Rul
mentul Brașov), Dănuf Lugi-

dintre tinerii 
în anul 19S4 
greu au pu- 
cei mai ta-

A ÎNCEPUT ULTIMUL TURNEU

Șl PFNTRU ECHIPELE DIN GRUPA 7-12
SF1NTU GHEORGHE, tt (prin 

telefon). In localitate au Început 
Întrecerile ultimului turneu sl in 
grupa valorică 7—12.

MOBILA SATU MARE — CRI- 
ȘUL ORADEA 89—71 (44—43). Am
bele echipe au Început In trom
bă, dar cea care a rezistat aces
tui ritm a fost formația sătmă- 
reană. Principalele 
Btrludiu 24. 
ctș țipătoare 
18, Grignras

realizatoare :
Asladan 20. de la 
respectiv Niculescv 
14.

SPERANȚEI E BASCHETULUI
• Participînd la un turneu in

ternațional desfășurat în R.D. 
Germană, la Magdeburg, selec
tion a ta de junioare a României 
s-a clasat pe locul secund, după 
obținerea următoarelor rezultate: 
81—54 cu Polonia, 79—61 cu R.D. 
Germană și 76—96 cu Ungaria. 
Clasament final: 1. Ungaria 6 p, 
2. România 6 p, 3. Polonia 4 p, 
4. R.D. Germană 4 p.
• Au fost precizate datele dis

putării ediției a 16-a a Festiva
lului național pionieresc de mini- 
baschet, găzduit anul acesta de 
un vechi centru al baschetului 
românesc: orașul Arad. Intre 16 
și 22 iunie se vor întrece băieții 
cat. I și fetele cat. a Il-a, iar 
între 23 și 29 iunie fetele cat. I 
și băieții cat. a U-a.
• In urma desfășurării .între

cerilor fazei de zonă, au fost 
stabilite următoarele finaliste ale 
„Cupei speranțelor*, competiție 
rezervată juniorilor șl junioare
lor HI: băieți: formațiile CJS.Ș. 
Ploiești, Tîrgoviște, Arad, Cluj- 
Napoca, 1 Constanța, Galați, Pi
tești, Steaua București, Mediaș, 
Unirea Iași, Botoșani, Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș și Clubul școlar 
de baschet București; fete: for
mațiile C.S.Ș. Cluj-Napoca, Satu 
Mare, 1 Oradea, Arad, Craiova, 
Rm. Vîlcea. Brașovia, Bacău, Su
ceava, 1 Constanța, Galați, Vo
ința Brașov și Clubul școdar de 
baschet București. Turneele fina
le vor avea loc intre 2 și 6 sep
tembrie, la Constanța, în orga
nizarea C.S.Ș. 1 din localitate.
• Campionatul școlar a reunit 

In județul Dîmbovița, într-o tn-

3.

DE LA FEDERAȚIA
româna de atletism

Biroul Federației române de 
atletism anunță amînarea 
campionatelor naționale de 
juniori — care trebuiau să se 
desfășoare în zilele de 5 și 6 
iunie — pentru 1 și 2 sep
tembrie 1982. Componenții lo
turilor naționale de juniori și 
tineret sînt obligați să parti
cipe la Campionatele interna
ționale ale României, din 29 
și 30 mai, această competiție 
constituind o primă selecție 
pentru Jocurile Balcanice.

PRAHOVA PLOIEȘTI — 
BRAȘOV 80—59 (25—30). 
înfrlngere la limită a

C.S.U.
VOINȚA
Această ________
brașovencelor va etntări greu In 
lupta pentru supraviețuirea lor In 
prima divizie. Cele mal bune : 
Gritroras 14, Pană 12 de la În
vingătoare, Bolovăstru 25, Par- 
eanschl.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CARPATI SF, GHEORGIIE 55—50 
(35—26).

Gheorgbe BRIOTA cores p.

IN PLINA ACTIVITATE
trecere de durată, 20 de echipe 
de băieți și fete, dintre care cele 
mai multe au fost din mediul 
rural (echipe ale școlilor din 
Pândele Vulcana, Vulcana de 
Sus, Rîu-Alb, Ulmi, Adlnca etc.). 
După tururi desfășurate sub for
mă de etape săptămînale șl de 
turnee, pe primele locuri s-au 
clasat formațiile Școlii generale 
Vulcana Pândele (la fete) șl 
Școlii generale nr, 5 Tîrgoviște 
(la băieți).

țară la ora bilanțului 
gan (C.S.M. Cluj-Napoca). 
Alexandru Gavrilă (Oțelul Ga
lați), Darie Pel.rescu (S.C. 
Muscelul). Și lista ar putea 
continua...

întrecerile de la Medgidia 
pot fi considerate ca un raport 
de activitate, concret, pe viu, 
al muncii antrenorilor din ma
joritatea secțiilor din țară. La 
ora .bilanțului", am avut plă
cerea să constatăm rezultatele 
fructuoase ale activității unor 
antrenori, mulți dintre ei ti
neri, dar conștiincioși și În
drăgostiți de profesia pe care 
și-au ales-o. Cele mai bune 
rezultate le-a obținut localni
cul Aurel Anton, cunoscut pen
tru pasiunea cu care munceș
te, el fiind prezent și pe lis
tele din al ți ani ale antrenori
lor evidențiați în activitatea de 
pregătire a juniorilor. De data 
ăceasta, trei dintre elevii săi 
au urcat pe prima treaptă a 
podiumului de premiere, ce’ 
de al patrulea clasîndu-se pe 
locul 2. Trebuie remarcate și 
realizările antrenorului Eugen 
Petruș (C.S.Ș. Rm. Vîlcea). 
care a reușit să obțină un tit
lu de campion (greul Gheorghe 
Joița, un tînăr cu frumoase ca
lități pentru 
două locuri 3, 
niți dintr-un 
tie în sportul 
rezultate 
concursul 
Auraș și 
Bacău). 
Constanța), Constantin 
(Voința Iași), Vasile 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova). Adolf 
Zeibel (B. C. Brăila), Ion Mo- 
nea și Vasile Mariuțan (Dina
mo). Aurel Simionescu (Farul), 
Stelian Bătănaș (F.E.A. Buc.), 
Bondavali Grigore (C.S.Ș. Că
lărași). Francise Ambruș (Vo
ința Cluj-Napoca), Ion Olieanu 
(I.M.G. Buc.). Sperăm ca 
exemplul lor să fie urmat și 
de cei — remarcați doar ca... 
prezență fizică — ale căror nu
me nu se află în această listă-

Mihai TRANCA

acest sport) și 
cu boxeri prove- 
oraș fără tradi- 
cu mănuși- Cu 

lăudabile au încheiat 
și antrenorii 
Anton Cojan 
Ilie Dascălu

Relu 
(S. C. 
(C.s.s. 
Vasiliu 
Fîntînă
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„CUPA ROMÂNIEI" LA TALERE
Incepînd de azi și pînă du

minică, poligonul Tunari din 
Capitală găzduiește o impor
tantă competiție de tir : „Cupa 
României" la talere. La ediția 
’82 a tradiționalei întreceri in
dividuale participă țintași de 
la Steaua, Olimpia București,

Vînătorul Timișoara, 
Baia Mare, Unirea 
cum și din noile 
tirului vînătoresc, 
și Alba Iulia. Azi 
dispută proba de 
lansate din șanț), 
și duminică proba de 
(talere lansate din turn).

C-S.M. 
Joița, pre- 
ce—tre ale
Alexandria 

și mîine se 
trap (talere 
iar sîmbătă 

skeet

ACTUALITĂȚI DIN TENIS
• INTlLNIRE INTERNA

ȚIONALĂ LEGIA VARȘO
VIA — STEAUA BUCUREȘTI, 
în capitala Poloniei s-a desfă
șurat tradiționala întrecere bi
laterală pe echipe între Legia 
și Steaua. Tenismanii noștri 
(antrenor Dumitru Viziru) au 
cîștigat cu 17—5. O bună com
portare au avut Mihai Șovar 
și Răzvan Constantinescu. ei 
nepierzînd nici un meci. Cî
teva rezultate : Șovar 6—0, 6—3 
cu Kacprzyk, 6—1, 
Klak, 6—0, 6-—1 cu 
Constantinescu 6—1, 
Matuszelanski. 6—0, 
Osolinski, 6—2, 6—1 cu Klak ; 
Pop 6—4, 6—3 cu Jagelski, 6—4, 
6—2 cu Kacprzyk, 0—6, 6—3,
3—6 cu Rudnicki. Cîteva re
zultate din partidele de dublu: 
Pa vel, Leonte — Rode, Ja
gelski 3—6, 6—3, 0—6 ; Șovar, 
Constantinescu — Jagelski, O- 
solinski 7—5, 6—4 ; Pavel, Pop

— Mroczek, Osolinski 6—7.
3—6.
• Aflăm cu tristețe înceta

rea din viață a cunoscutului 
arbitru internațional de tenis 
Mircea Constantinescu.

6—1 cu 
Osolinski;
6—3 cu
6—2 cu

SELECȚII LA CLUBUL RAPID
clubul sportiv Rapid București organizează, in perioada 1—10 

iunie 1982, selecții pentru elevi și eleve născuți intre anii 1956— 
1970. Prezentarea la stadionul Gluleștl se poate tace zilnic, 
intre orele 8—10 și 14—18, exceptînd lunea și duminica. Selec
ția are loc la următoarele ramuri de sport: atletism, box, 
haltere, lupte, baschet, volei, handbal feminin și fotbal.

,,CERCUL VICIOS" AL
Iubitorilor atletismului, nu

mele lui Gheorgbe Costache 
nu M s-a șters, desigur, din 
memorie. A fost unul din 
marile talente ale atletismu
lui nostru, recordman 
dial și 
juniori 
lui pe 
*60. De 
toTs la _____  _______k._.
tiv (are acum 35 de ani), ci 
ca antrenor, la Dinamo, ho- 
tărît sâ ajute, cu cunoștințele 
sale de fost mare performer, 
dar și de tehnician, la redre
sarea unei probe săracă attt 
In performanțe ctt și tn prac- 
ticanțl. s-a apucat de trea
bă serios, aplicat, așa cum a 
fost și ca sportiv. Un cîștig 
important, am gtndit, la a- 
flarea veștii, știind că numă
rul antrenorilor specialiști In 
această probă nu este, nici tn 
București și nici In țară, 
prea mare. Spre surpriza 
noastră, fostul recordman ne-a

. ____ ______ mon-
camplon european de 
la aruncarea ciocanu- 
la jumătatea anilor 
puțină vreme s-a In- 
atletism, nu ca spor-

ECHIPELE ELEVILOR 
ALE 

tive ? Tr; 
volei (fei 
strădaniil 
dactic V£ 
reș Gheo 
acest an 
biu (neîn

PEPINIERE
Divizia națională școlară și 

de juniori a adus din nou in 
prim-plan echipele cluburilor 
sportive școlare din Sibiu și 
Craiova. Succese, desigur, me
ritate, care recompensează 
munca de bună calitate a unor

Echipa de fete a C.S.Ș. Sibiu, din nou cam 
țării, de la stingă la dreapta (in picioare) : 
dalena Popoviciu, Corina Sprîngean, Ileana 
Rodica Roșea, prof. Mareș Gheorghiță, ant 
rindul din față) : Mirela Popoviciu, Daniel;

Răcean, Luminița Roșea, Doina Bîja și 
Foto :

nai, desfă: 
iova) are 
plus : în . 
rii se afm 
reală pers, 
Mirela P< 
a fi cel m. 
leiului nos 
timii ani, 
ana Răceai 
în lotul re 
oare, iar 
Anca Bcști 
Iată o pild 
nalitate și

profesori-antrenori pricepuți și 
pasionați în meseria de căută
tori și 
care au 
nostru elemente valoroase-

Pe firul tradiției
De mulți ani, Sibiul este o 

pepinieră fecundă a voleiului 
feminin. Cine nu-și amintește 
de rezultatele remarcabile ob
ținute acolo in anii ’60 de pro
fesorul Gheorghe Bodescu (a- 
cum cadru universitar la Ti
mișoara), care a dat consisten
ță și valoare acestui 
Dar de numeroasele jucătoare 
descoperite la Sibiu și ajunse 
in loturile fruntașelor Diviziei 
„A" și in loturile reprezenta-

șlefuitori de talente, 
dat și dau voleiului

centru ?
Cam

PRIMII

BISTRIȚA - UN CENTRU SPORTIV IN PLINA FORMARE
(Urmare din pag. 1)

Mai e 
stă la 
spriji- 
locale

Iloabră, Tiberiu Carafa. Olim
piu Cbiorean, Sorin Mureșan, 
Marcel Moldovan. Bilanțul : 
69 de medalii (Ia juniori și 
copii) obținute Ia campionatele 
din acest an !

Dar „secretul" succeselor nu 
constă doar în performanțe, 
in munca entuziastă a acestor 
antrenori și a copiilor, 
ceva — esențial — care 
baza marilor realizări : 
nul acordat dc organele
de partid, de consiliul popular, 
de C.J.E.F.S., în cadrul că
rora oameni pricepuți, entu
ziaști, plini de inițiativă, iu
besc eu 
sportivă, 
condiții 
sportului de masă și de per
formanță.

Alte exemple sînt poate și 
mai grăitoare. La Bistrița e- 
xistă baze sportive model (sta
dionul 
celent 
șeful 
liner) 
strucție prin 
a elevilor, a 
tori, fete și . 
întreg tineretul din oraș ! Âm 
vizitat, împreună cu președin
tele C.JE.F.S. Bistrița Nă- 
săud. Constantin Sănduță —

pasiune activitatea 
Se asigură astfel 
prielnice dezvoltării

și sala polivalentă, ex- 
gospodărite de către 

complexului, Bela Pau- 
și alte terenuri în con- 

munca patriotică 
tinerilor munci - 

băieți : aproape

un vechi și priceput activist 
sportiv — aceste bunuri ale 
tinerilor iubitori de sport și 
am rămas plăcpt impresionați 
de ordinea, curățenia și buna 
gospodărire a acestor amplasa
mente. Sub tribuna principală 
a stadionului se află săli de 
box, judo, lupte, haltere, un 
mini-bazin de înot, un cabinet 
medical — toate excelent în
treținute, cum spun localnicii 
„curate ca o farmacie". în in
cinta complexului se lucrează 
prin muncă patriotică, cu re
surse locale, la patru terenuri 
de tenis, care se alătură celoț 
două de handbal, iar sub tri
buna a doua se află in con
strucție o pistă de atletism de 
80 ni și o sală de haltere. Din 
inițiativa organelor locale se 
va pune în curînd la dispozi
ția sportivilor o cantină, auto- 
gospodărită. Cum ? Alături de 
viitoarea cantină, pe un te
ren viran, va lua ființă o cres
cătorie de iepuri de casă și de 
păsări, o grădină de zarzavat, 
care vor putea aproviziona în 
bune condiții punctul alimen
tar al sportivilor !

Iată că acolo unde există 
spirit gospodăresc. inițiativă, 
entuziasm, se pot rezolva mul
te probleme în cele mai bune 
condiții. Orașul Bistrița poate 
fi luat drept exemplu și de 
alte centre sportive !

clubu 
de c; 
două 
și u; 

un ni

stri 
celt 
S-a 
la

La baza 
început înt 
pe a Camj 
de călărie 
la care iat 
toate 
secții 
mele 
șoară 
start
cutenți, în 
gătiți, astfe 
fost desemi 
dispute 
cis, în 
metrul, 
reții de
tre ei sitei 
clasați), dai 
cluburilor f 
iova etc. 1 
registrate :

CATEGOI 
1. T. Pancă 
------------  «

asta;
Campior 

— progi’ami 
etapă cu -Io 
Bacău, dint. 
București - 
.runde" este

Timișoara : 
Ploiești : 
Oradea : 
Bacău : 
Cluj-Napoca 
București :

ARUNCĂRII CIOCANULUI...
vizitat, supărat, ta redacție. 
Iată-1 motivele:

Mal pretențioasă declt alte 
probe ale atletismului, arun
carea ciocanului are nevoie 
de un spațiu special, 
pentru concursuri cit șl 
tru antrenamente.

con- 
s-au 

la 
un

rîndul antrenamentele și i 
cursurile „ciocănarilor" 
desfășurat, în București, 
Stadionul tineretului, pe 
teren secundar, și pe terenul 
din vecinătatea turnului de 
parașutism de la „23 August". 
Nici unul nu mai este acurn 
practicabil: la Stadionul ti
neretului s-au pus buturi și 
rugbyștii au exclusivitate, iar 
la „23 August" parașutiștii își 
revendică amenajările. Tere
nul clubului Dinamo — unde

sini legitimați cei mai buni 
aruncători din țară (Nicolae 
Bîndar, Tudor Stan, Adrian 
Meheș) —, bun pentru pregă
tire, va primi In curînd altă 
destinație, fără legătură cu 
atletismul. Nici terenul ame
najat, tot în parcul „23 Au
gust", cu ocazia Universia
dei, pentru antrenamente și 
Încălzirea dinaintea concursu
lui oficial, nu mal este acum 
al aruncătorilor, ci al fotba
lului. S-a mers pînă acolo 
Incit la campionatul munici
pal, proba de aruncare a cio
canului s-a desfășurat din- 
tr-un cerc de... disc (care are 
alt diametru). Pe scurt: la 
această oră, aruncătorii de 
ciocan nu se pot pregăti și 
nu pot concura In București !

Cercul vicios — bind erau 
■baze nu aveam atleti, cînd 
vrem sâ formăm atleți nu 
avem unde — trebuie spart. 
E nevoie de un oerc adevă
rat și de un teren. Cine face 
ceva pentru această „cenușă
reasă" a atletismului 2

Vladimir MORARU

Sibiu :
Baia Mare
Bacău :
Iași : 
Brașov : 
București :

WMIMSTR
MIERCU 

UN ATR? 
PR<

Administr; 
to-Pronospoi 
miercuri 2 
atractiv ce 
cuprinzînd t 
din cairypior

I. Uîiiv- 
Constanța ; 
greșul-Vulca 
geș — U. T. 
Rm. V. - 
Jiul — „U“ 
Steaua — S3 
ză) ; VII.



s spre performantă

BIU SI CRAIOVA, 
ULUI NOSTRU
ie de 
prin 

i di-
Ma- 
din 

. Si- 
fi-

lare a 
Mag- 
Beșta, 
; (in 

Liliana

iibiu
Cra- 

e în 
ei ță- 
e de 

care 
derată 
al vo- 
in ul- 
t Iuli- 
novate 

seni- 
>șca ți 
ineret. 
ofesio- 
pentru

sportul căruia i s-a dedicat 
tehnicianul M. Gheorghiță.

Ascensiune viguroasă
Clubul sportiv de volei al li

ceului „N. Titulescu" din Cra
iova ființează mai de curînd 
(secția a apărut in 1973), e- 
chipele sale de băieți și fete 
promovînd în Divizia națională 
școlară și de juniori în anul 
1978. în cei cinci ani de acti
vitate, pasiunea și munca te
nace desfășurată de profesorii- 
antrenori Ion Combei (băieți) 
și Viorel Dobre (fete) au fă
cut ca reprezentanfele acestui 
liceu să se claseze mereu pe 
locuri fruntașe, atît la juniori 
I. cit și la juniori II (la acest 
eșalon, băieții eraioveni do
mină competiția — trei titluri 
— și aspiră și in acest an la 
locul I). De remarcat că în 
ultimii doi ani formația de 
juniori I n-a cunoscut înfrin- 
gerea în Divizia națională, ob- 
ținînd titlul de campioană a 
țării, iar cea similară de fete 
este în acest an vicecampioa- 
nă. Celor doi tehnicieni amin
tiți li s-au adăugat, mai recent, 
alți doi valoroși antrenori, prof. 
Mircea Dumitrescu și Marian 
Marcu, ceea ce sporește, de
sigur. eficacitatea acestui tî- 
năr dar valoros club, de unde 
se ridică ți sportivi valoroși, 
cum ar fi Dănuț Pascu, Au
gustin Daba, Lucian Mătușoiu, 
Florin Popescu, Nicolae Ungu- 
reanu (promovați în „A"). Paul 
Grozav, Bogdan Văsuici, Va
lentin Simion, Carmen Anghel, 
D» -țeia Coșoveanu, Eugenia 
Ca., ou, Aura Dobre, Delia 
Dudău, toți selecționa^ în lo
turile reprezentative. Un fru
mos buchet de talente, care 
așteptăm să crească necontenit.

Aurelian BREBEANU

I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

In sferturile (lc tinda ale „Cupei României"

republican de călărie

lTORI în etapa de debut
goj au diu 0 p (26,8 s), 2. O. Recer
si eta- (Venus Mangalia) cu Rock 0 p
ublican (27,1 s), 3. T. Pancă cu Polidor
tacole), 0 p (28,5 s). 4. O. Fabich (Di-
ivi din namo) cu Liliac 0 p (28,6 s),
(iile cu 5—6. R. Pașcovschi (C.S.M.
ă, Pri- Craiova) cu Bizanț și C. He-

<șmiu- rebenciuc (Dinamo) cu Frezia
unit la Op (29,5 s).
le con- CATEGORIA UȘOARA : 1.
ie pre- p, Mazilu (Dinamo) cu Nen-
torul a dor 0 p (37,1 s), 2. R. Pașcov-
ul unei schi cu Bizanț 0 p (37,4 s), 3.

a de- l. Grădinaru (Dumbrava
crono- Neamț) cu Sparta 0 p (37,9 s),

călă- 4. A Biro (A.S.A. Cluj-Napo-
ru din- ca) cu Dacian 0 p (38,3 s), 5.
-Primii i, Horha (C.C. Lugoj) cu Ja-

enranții puar o p (40,9 g m. Simion
ti. Cra- (Dinamo) cu Gondolier 0 p
ele în- (4i,i s).
~OÂRA' întrecerile continuă. (G. IG-
1 Vana- NEA — coresp.)

JIVIZIA „A“ LA HANDBAL
nale de handbal — masculin și feminin 
etapa a XVIII-a a Diviziei „A". Este o 
r'ante, dintre care se detașează cel de la 
- candidată la retrogradare — și Dinamo 
la medaliile de argint. Programul acestei

MASCULIN
4ICA — DINAMO BV. (in tur: 24—30) 
L TELEJ — UNIV. CRAIOVA (21—31) 
C.S.U. — H.C. MIN. B. MARE (10—16)

— DINAMO BUC. (17—24)
— RELON SAVINEȘTI (14—16)
— CQNSTR. ARAD (23—21) 
sala Floreasca, de la ora 18,15

FEMININ
— „U“ CJ-NAP. (în tur: 19—26) 

JCTORUL— HIDROTEHNICA C-TA (19—28)
— MUREȘUL TG. M. (18—24)
— UNIV. TIMIȘOARA (17—21) 

TUL — PROGRESUL BUC. (20—23)
flA — TEXTILA BUHUȘI (22—21),

sala Floreasca, de la ora 17

STAI 1010 PRON'OSPORl INFORnEAZA
(IE — 
INCURS
T
Stat Lo- 
cganizează 

a.c. un 
’ronosport, 
:e meciuri 
ziei A : 
a — F.C. 
10 — Pro- 
F. C. Ar- 
V. Chimia 
„Tău ; V. 
ț>’ oca ; VI. 
.ud. (pau- 
— Sportul

-------------------- A"_ R"
Deși trei partide din patru te estimau a 

fi deosebit de echilibrate (doar cea de la 
Mediaș, dintre Gloria Bistrița și Minerul 
Certej Indioo favorită echipa lui Nelu Nun- 
welller, aceasta deschizind chiar scorul in 
min, 2 tn fața divizionarei „C"), sferturile 
de finală ale „Cupei României" s-au înche
iat după 90 de minute de joc, fără a mai 
necesita prelungiri, lată Insă că iubitorii 
fotbalului au găsit compensația In fazele 
spectaculoase care au abundat, tn special 
In meciurile de la Brașov (tn tribune 20 000 
de spectatori 1) șt Rm. Vîlcea (ÎS 000 I), lo
calități care au înconjurat cu mare dragoste 
și atenție competiția ți întrecerile, chiar 
dacă nu evoluau sub ochii lor echipele fa
vorite.

In meciul care a stirnU cei mai mare in
teres, Corvinul — Dlnamo, ambele formații 
numărlndu-se la această oră printre prota
gonistele primei divizii, cu mari șanse pen-

-2, DAR DACA DINAMO-F.C
tru un loc pe podium (Dlnamo chiar la tit
lul de campioană), premisele inițiale n-au 
fost infirmate. Un meci cu multe goluri 
înseamnă — prin definiție — un spectacol, 
și la Brașov au fost 7. Și dacă golurile vin 
tn urma unor faze rapide, inge
nios concepute, se demonstrează încă 
o dată că miza nu anulează — prin 
definiție — posibilitățile de exprimare ale 
jucătorilor, interesant de subliniat că tn 
acest meci Dinamo a aliniat un atac ine
dit (Iordache, Văetuș, Orac), susținut Insă 
de o „clasică" linie mediană, cu mare poftă 
de joc și gol (au marcat Custov șl Augus
tin, primul deschizind sco-ul, celălalt pecet- 
luindu-l cu un șut-victorie). Și pentru si
metrie au marcat atit ex-dinamovistul Du- 
mitrache, ctt ți ex-hunedoreanUl Văetuș...

Pentru că echipa lui Dobrln ctjtigase du-

| FESTIVAL DE GOLURI LA BRAȘOV
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Corvinul iluncdoara — Dinamo București 3 4 (12)
BRAȘOV, 26 (prin telefon).
O pa.-tidă cu faze palpitante, 

goluri multe, unul mai frumos 
ca celălalt, cu o pasionantă e- 
voluție a scorului, dar din pă
cate și cu unele durități, mo
mente de nervozitate și pro
teste (pentru acest fapt Du- 
binciuc, Klein, Nicșa și Andone 
au primit cartonase galbene).

Corvinul a încercat din start 
să tatoneze, plimbînd balonul, 
la care Dinamo, precum la 
box. a „lovit" direct și. în min. 
6, a luat conducerea prin go
lul înscris de CUSTOV, care 
după o reușită combinație eu 
Augustin a șutat năpraznie in 
bara de fier, din stingă porții 
lui Ioniță. Dinamo conduce jo
cul, în min. 16 Văetuș vrea 
să-1 dribleze și pe Ioniță, dar 
ratează. Și ratarea se răzbună I 
In nyji 20, la un aut în apro
pierea fanionului de colt, Red- 
nie reușește să centreze ți 
DUMITRACHE liftează balo
nul (execuție de excepție), a- 
cesta lovește bara, din parte* 
opusă lui Moraru, și ricoșează 
in gol. Peste 7 minute, Dinamo 
preia din nou conducerea : 
Custov centrează in diagonală, 
lung, VĂETUȘ preia, profită 
de ezitarea Iui Găian, și im
pinge balonul in plasă pe lin
gă Ioniță. Apar și unele duri
tăți, Andone îl atacă „tare" pe 
Augustin, peste un minut îl 
culcă la pămînt pe Custov, 
care va resimți lovitura, pen
tru ca, peste 2 minute. Augus
tin să-i plătească polița lui 
Andone. Dar spiritele se cal
mează și pină la sfirșitul re
prizei. Nicșa ratează o situație 
favorabilă (min. 36), iar in 
min. 44 Moraru plonjează la 
picioarele Iui Gabor.

în pauză a Început să plouă, 
lucru ce avea să continue cu 
intermitente, pe parcursul re
prizei secunde. Dar calitatea 
jocului n-a avut de suferit 
pentru că avea să plouă... ți 
cu goluri. In min. 54, după o 
perioadă de joc echilibrat, hn- 
nedorenii restabilesc egalitatea, 
cind Bumbcscu. Stănescu și 
Stredie n-au putut să-I îmoie- 
dice Pe NICȘA să-ți continue 
cursa vijelioasă, să-I depășeas-

VICTORIE
Chimia Dm. Ulcea — I.
HUNEDOARA, 2S (prin telefon). 

Joc frumos pe stadionul „Corvi- 
nuT, oferit de cele două echipe 
in fața a peste 4 ooo de specta
tori. Meritul In crearea «peetaco- 
lului fotbalistic l-o avut tn prin
cipal F.C. Bala Mare, care a e- 
voluat cu dezinvoltură, sigură 
pe forțele sale, amintind de fosta 
redutabilă divizionară „A“ din 
anii trecuțl.

Bălmărenll au pornit puternic 
din start șl, firesc, au Început să 
apară ocaziile de a Înscrie : in 
min. 7, Dragomirescu, după o 
cursă de peste 25 m, a ajuns In 
careu, dar In loc să țuteze la 
poartă a pasat Iul Roznai, aflat 
în ofsaid ; după 6 minute, Cris
tian Ene, bine servit de Bălan,

stud, (final) ; VIII. „Poli" Tim-
— Corvinul (p.) ; IX. „Poli"
Tim. — Corvinul (f.)j X.
F.C.M. Brașov — F. C, Olt 
(p.) ; XI. F.C.M. Brașov — 
F. C. Olt (f); XII. C. S. 
Tîrgoviște '— AS.A. Tg. M. 
(p.) ; XIII. C. S. Tîrgoviște — 
A S.A. Tg. M. (f.).

. CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES

DIN 16 MAI
FAZA I: Cot. 1: 2 vorîonte 100%

— outoturism. „Dacic 1'300" ,i 1 va
riantă 25% o 17.500 lei; "cat. 2: 3 
variante 100% a 15.940 lei, sau 1 
excursie de 2 locuri in U.R.S.S. sau 
R.D. Germană și diferența in nume
rar șl 7 variante 25% a 3.985 lei;

Cat. S: 44,50 a 1.701 tel; Cal 4: 
109,25 a 693 lei; Cat 5 : 229 a 253 
lei; Cal 6: 9.309.50 a 40 lei; FAZA 
A ll-a : Cal A : 2 variante 100% — 
autoturism „Dacia 1300" și 2 variante 
25% a 17.500 lei; Cal B: 47,25 a 
1.096 lei; Cat C: 119,50 a 433 lei; 
Cal D: 5.273.75 a 60 lei.

Autoturismele „Dacia 1300" de la 
Faza I, cat. 1, au revenit porticipan- 
țiior Popa loan din Alba-lulia și 
Gabrion Gheorghe din Bezdeod Jud. 
Dîmbovița, iar cele de la Faza a 
H-a cat. A. partlcipanților Brinzoi 
Angela din Nehoiu, jud. Buzău și 
Potor Emil din Huși, jud. Vaslui.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 26 MAI 19S2

Extragerea I: 8 28 44 13 1B 34; 
Extragerea a ll-a: 38 43 3 29 2 18. 
Fond total de eițtiguri; 1.216.472 lei. 
din care 292,472 lei, report la ca
tegoria t.

că si pe Moraru si să înscrie 
dintr-un unghi foarte greu. 
Corvinul n-a avut timp să se 
bucure prea mult pentru că, 
in minutul următor. Dinamo a 
reușit o fază șnur, o adevărată 
șarjă rugbystică la capătul că
reia IORDĂCHE a înscris cu 
un rist excelent din unghi, sub 
bară. Mai ratează Orac (min. 
62), pentru ca apoi amărăciu
nea să treacă în tabăra alb- 
roșilor : in min. 68, Lucescu a 
centrat de pe partea stingă ți 
ANDONE a înscris, cu eapul, 
de la 7 m. de lingă Stănescu. 
rămas stană de piatră, și pe 
lingă Moraru — spectator. Deci' 
3—3 ! Urmează două șuturi pe 
lingă stilpii porților (Custov — 
min. 72, Lucescu — min. 74). 
pentru ca sarabanda golurilor 
să continue in min. 78 cind am 
văzut cel mai frumos dintre 
foarte frumoasele goluri ale 
acestei partide : Orac a sprin- 
tat pe stingă, a centrat „la in- 
tîlnire- și AUGUSTIN, venit 
ca un bolid, a inscris, din vo- 
len, fulgerător, golul victoriei 
echipei sale : 4—3 pentru Di
namo. Și a mai fost un gol în 
min. 81, cind, la un corner exe
cutat de Lucescu, Andone a 
trimis balonul cu capul in 
poartă* dar, la semnali zarea 
tușierului L. Măereanu (Bra
șov), centralul R. Petrescu nu 
a validat golul pentru că, așa 
cum spunea tușierul în cauză 
și după meci, în traiectoria sa. 
mingea ar fi ieșit în afara li
niei de fund, mai înainte ca 
Andone s-o lovească. Decizia 
a creat nemulțumire în tabă
ra hunedorenilor, vehemente 
proteste din partea lor (unii 
chiar imbrincindu-1 pe tușier). 
R. Petrescu (Brașov) a ar
bitrat satisfăcător următoarele 
formații : CORVINUL : Ioniță
— Rednic. Dubinciuc, Găian, 
Bogdan — NICȘA, KLEIN, AN
DONE, Oncu (min. 62 Lucescu)
— Dumitrache, GABOR. DI
NAMO : Moraru — Stredie, 
Bumbescu, Dinu. STĂNESCU
— MULȚESCU, AUGUSTIN, 
CUSTOV (min. 74 Dragnea) — 
Iordache. Văetuș, ORAC.

Constantin ALEXE

MERITATĂ
Dala Marc 12 (O i)

a $utat de la circa 14 m peste 
poartă. Se părea că ocaziile ra
tate se vor răzbuna, deoarece In 
min. 15 Predeanu a greșit de pu
țin ținta. Dar, F.C. Baia Mare 
a reluat ofensiva și tn min. 18 a 
deschis scorul : BALAN, pe post 
de extremă dreapta, a ajuns la 
cîțiva metri de linia de fund, 
de unde a șutat puternic, pe Jos, 
portarul Pavel, mai mult atent 
la mișcările înșelătoare ale lui 
Roznai, n-a observat cum balo
nul s-a trecurat In poartă.

După pauză, Chimia a acționat 
mai hotărît, a avut in unele pe
rioade de timp mai mult iniția
tiva și după bara lui GÎNGU 
(min. 52) același jucător a res
tabilit In min. 71 mult dorita ega- 
lare. Dar bucuria vîlcenilor a 
durat doar trei minute, fiindcă 
TAtARAN, după executarea unei 
lovituri de colț, a marcat golul 
victoriei echipei F.C. Baia Mare. 
Pînă la fluierul final băimărenii 
au mai irosit alte două ocazii de 
a-și mări avantajul : în min. 76 
R. Pamfil, din careu, a trimis 
bal on ui peste bară și, după un 
minut, Dragomirescu a „luftat*4 
de la numai 7 m la o excelentă 
centrare a lui Roznai.

A condus bine M. Ludoșan (Si
biu) următoarele formații : CHI
MIA : Pavel — Basno, CATAR- 
GIU, Preda, Boțonea — Iordan 
(min. 70 Cin că), CHERAN, Savu 
(min. 63 Constantin Ene) — 
GÎNGU, Stanca, Predeanu. F.C. 
BAIA MARE : Moldovan — Sepi, 
Borz, TATARAN, KOLLER — 
BALAN, R. Pamfil, Sabău — 
DRAGOMIRESCU, Roznai (min. 
89 Caciureac), CRISTIAN ENE.

Pompilîu VINTILA

ARGEȘ?... - - - - - - - - - - - - - - - -
minică cu 7—1, Iar Rapidul numai cu 5—1, 
Turcu a ținut să concretizeze la Rm. Vll- 
cea această diferență In favoarea echipei 
sale. F.C. Argeș n-a scăpat de obsesia 
„B"-ulul, Rapidul de cea a echipei cu șansa 
a doua la promovare in „A", dar iată că 
acum, tn Cupă, ambele și-au onorat firma 
șl aprigii susținători, oferind, totodată, 
„neutrilor" de la Rm. t’ilcea un joc de ca
litate.

Cu victoria băimărenilor — frumoasă tre
sărire de orgoliu a unei formații care, nu 
demult, cultiva jocul-spectacol — asupra 
Chimiei Rm. Vîlcea raportul s-a echilibrat 
Intre cele două eșaloane principale ale fot
balului nostru : pentru semifinalele din 16 
iunie s-au calificat două echipe de „A" și 
două de „B". Și dacă, totuși, sorții bu
clucași vor scoate din urnă un meci Di
namo — F.C. Argeș 7

Paul SLAVESCU

TURCU A „PUNCTAT" DECISIV
I. €. Argeș - Rapid

RM. VÎLCEA, 26 (prin tele
fon). S-au infinit aici, pe sta
dionul „1 Mai", două echipe în 
bună dispoziție de joc, care 
obținuseră duminică victorii 
la scor : F.G. Argeș marcase 7 
goluri, Rapid — 5. Era inte
resant de văzut, date fiind gri
jile pe care cede două comba
tante le au în campionatele 
respective, cum se vor arunca 
în luptă pentru a ajunge in 
faza următoare a Cupei. Dobrin 
spunea înainte de meci : 
„Mergem mai departe !“, iar 
Kraus replica : „Campionatul 
e una. Cupa e alta, ne vom 
apăra șansele !“

Disputa a început mai în'.ii 
pe străzile orașului, intre două 
puternice galerii venite din Pi
tești ți București, iar pe te
ren — odată cu o ploaie pu
ternică. în fața unor tribune 
arhipline (record local : peste 
15 000), cele două formații s-au 
dezlănțuit imediat după fluie
rul de început. Fără nici un 
menajament. Chiar în min. 1, 
Paraschiv a șutat puternic sub 
bară, de la 25 m, dar Cristian, 
atent, a respins în corner. Cir
ca 15 minute. „ostilitățile" 
le-a condus Rapid. Dealt
fel. în min. 11 Ion Ion 
a șutat puternic de la 20 
m, Cristian s-a întins din nou, 
ca un elastic, respingind în 
corner. în acest timp, F. C. Ar
geș se apăra atent. încerci nd 
să controleze mijlocul terenului 
prin multe pase. Și în min. 16 
a reușit să deschidă scorul : 
contraatac pe stingă. Ignat cen
trează în careu și TURCU, ve
nit din urmă, plonjează splen
did, trimițind cu capul in pla
să : I—0. Acum piteștenii își

București 21 (10)
aduc parcă aminte că reprezin
tă Divizia „A" și încep să con
troleze partida, pînă într-atît 
incit în finalul ei spectatorii 
spuneau : „Victorie meritată". 
Asta în ciuda faptului că rapi- 
diștii au mai avut o ocazie prin 
Paraschiv (min. 28), dar și F. C. 
Argeș a „răspuns" prin Moi- 
ceanu (min, 30) și Ignat (min. 
35).

Repriza a doua a început 
printr-un iureș al bucureșteni- 
lor în min. 55 feroviarii au 
și reușit egalarea : Ia un atac 
piteșteanul Stancu respinge la... 
rapidislul ȘT. POPA, care șu- 
tează fără drept de apel : 1—1. 
în continuare. Paraschiv (min. 
57) și Damaschin (min. 60) au 
golul in vîrful bocancului, dar 
Rapid, așa cum avea să con
state și arbitrai Igna aflat lin
gă noi în tribună, „nu are ’de
cit linie de mijloc : și va ce
da !" în min 85, F.C. Argeș 
înscrie golul victoriei : Moicea- 
nu centrează. I. Gabriel ezită 
ți apare, ea un bolid. TURCU, 

- care înscrie din nou cu capul: 
.2—1.

Meci frumoș, specific de cupă. 
A arbitrat foarte bine M. Ne- 
șu (Oradea).

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN — 
M. Zamfir (min. 60 Nica), 
Stancu. CÎRSTEA. Eduard — 
TOMA. Moiceanu, Ignat — 
TURCU. Radu II. Jurcă (min. 
65 Băluță). RAPID : I. Gabriel 
— I. Popescu, Tiță. PÎRVU. Ad. 
Dumitru — I. ION (min. 85 
Petcu). PARASCHIV (min. 85 
Trifu), ȘT. POPA — Cojocaru, 
Damaschin. Manea.

Modesto FERRARINI

CALIFICARE FArA EMOȚII
Gloria Bistrița — Minerul fertej 3-0 (3 0)

MEDIAȘ, 26 (prin telefon). 
Mulți erau tentați să creadă 
că acest meci din sferturile de 
finală ale „Cupei României" se 
va juca în anonimat din cauza 
diferenței de valoare dintre 
cele două protagoniste, Gloria 
Bistrița și Minerul Certej. Dar 
medieșenii, iubitori și foarte 
buni cunoscători ai fotbalului, 
au răspuns invitației celor două 
oaspete, in cochetul stadion al 
echipei Gaz metan luînd loc 
aproximativ 6 000 de spectatori 
veniți la meci cu gîndul „cine 
știe de unde sare iepurele”.

Scorul s-a deschis foarte repe
de: in min 2 Cațaroș i-a pasat lui 
COMAN. Ia 17 m, și la șu
tul puternic al acestuia mingea 
s-a strecurat pe sub portarul 
Haidu. Minerul Certej nu pare 
descumpănită, nici chiar la 
„transversala" lui Moga din 
min. 10. Cu elanul ei cunoscut, 
echipa antrenată de Petre Dăs
căliță are o ușoară dominare 
și Dincea I (min. 11) iro&ște o 
mare ocazie de egalare. Bistri- 
țenii accelerează ți in minutele 
12 și 22 CERVENSCHI și, res
pectiv, GEORQESCU reușesc 
să majoreze scorul, prin două 
șuturi surprinzătoare de la ma
re distanță (Ia golul 3 mingea 
parcă a fost pusă cu mina la vin- 
clu). Divizionara „B“ pune bi

ne stăpînire pe joc, printr-o 
țesătură rapidă de pase, dife
rența de valoare — pe toate 
planurile — fiind evidentă.

în repriza a doua, jocul sca
de din intensitate. Gloria este 
mai puțin insistentă (mulțumi
tă de rezultat) și se joacă 
chiar cu destule ocazii (mai 
ales cele din min. 50 și 71, o 
dată balonul fiind trimis în 
„transversală" de Moga), invi- 
tindu-și parcă partenera de joc 
în a-și încerca șansa golului de 
onoare ; șansă pentru care a- 
ceasta s-a zbătut foarte mult 
și pe care Dincea I a mai avu
t-o în min. 48. Astfel, Gloria 
Bistrița s-a calificat fără dubii 
în semifinalele Cupei, perfor
manță pe care a mai realizat-o 
și în ediția trecută a competi
ției.

Arbitrul L. Vescan (din A- 
iud) a condus bine formațiile : 
GLORIA : Nalaț — Roman,
CERVENSCHI, Beldie, Butuza 
— MOGA, GEORGESCU (min. 
60 Dănilă). COMAN — Dumi
tru (min. 62 Nicolae), Cațaroș, 
Berceanu. MINERUL CERTEJ: 
Haidu (min. 25 Borbely) — Go- 
goașe, Iancu, Marincău. Szaba- 
dos — Adam (min, 68 Faur), 
Ceaușu. PALINCAS — Dincea 
I, GULEA, Valasutean.

Stelian TRANDAFIRESCU

STEAUA - SEL. ARMATEI SIRIENE 2-1 (1-0)
Ieri, pe stadionul din Ghencea, 

s-a disputat jocul amical dintre 
Steaua și Selecționata Armatei 
Siriene. Meciul s-a încheiat cu 
victoria echipei Steaua, cu 2—1 
(1—0), după un 1oc spectaculos. 
Au marcat { Barbu (min. 44, din 
J1 rn, și 87), respectiv Isam 
(min. 52).

Au jucat formațiile r
STEAUA : iordache — Tovan, 

Belodedici, Sameș, Fodor —

Stoica, Balint, Iordănescu — Ma- 
jaru, Ralea, Barbu. (Au mai ju
cat : Nițu, Mureș-an, Anghelini, 
Florea, I. Gheorghe, Sertov și 
Minea). SELECȚIONATA ARMA
TEI SIRIENE Î Nafe — Walid, 
Ahmed, Isam, Dehman — Ru- 
doan, Hussan, Merdikean — Ma- 
ruan, Gawdat, Jasem. (Au mai 
jucat : Malet, Kallen, Joman4 și 
Tawfik). (Octavian GUȚU — co
resp.).



La C. E. de baschet, grupa ,,B" DECATLONISTUL DALEY THOMPSON

ROMÂNIA - BULGARIA 100-96 Șl ECHIPA NOASTRĂ 
S-A CALIFICAT ÎN TURNEUL PENTRU LOCURILE 1-8

A DESCHIS SERIA RECORDURILOR MONDIALE 
DE ATLETISM ALE ANULUI

f S-au încheiat partidele din 
cele două serii ale campiona
tului european de baschet mas
culin, grupa „B“, care se des
fășoară în Portugalia. în ulti
mul med, din această fază a 
competiției, echipa României a 
obținut o frumoasă victorie în

între 8 și 12 iunie

COMPETIȚIA CICLIST A PENTRU 
AMATORI „TURUI EUROPEI"

BRUXELLES, 26 (Agerpres).
— Cea de-a 5-a ediție a com
petiției cicliste pentru amatori 
„Turul Europei” se va disputa 
între 8 și 12 iunie. El va înce
pe în orașul francez Jouef, 
unde se va disputa o probă in
dividuală contracronometru 
(2,300 km). Iată programul ce
lorlalte etape : 9 iunie : Jouef
— Villerupt (164 km) ; 10 iu
nie : Dinant — Bellegem (175 
km) ; 11 iunie : Courtrai —
Bruxelles (143 km) ; 12 iunie 
două semietape : Bruxelles — 
Buizingen (81,500 km) și o 
probă contracronometru indi
vidual pe distanța de 21,800 km.

TRĂGĂTORII DE LA OLIMPIA BUCUREȘTI 
VICTORIOȘI ÎN POLONIA

Un lot de trăgători de la 
clubul sportiv Olimpia Bucu
rești a participat la o întrecere 
bilaterală, în Polonia, cu 
G ward ia Olsztyn. Dintre tră
gătorii bucureșteni, pe primele 
locuri s-au situat : Roxana 
Lămășanu la probele de pușcă 
standard 60 f culcat 587 p șl 
3x20 f — 568 p, Georgcta Mo- 
lodel la pistol standard 30+ 
30 f — 578 p (288—290) și Dan 
Jianu la pușcă standard 60 f

SPORTIVI DIN 10 TARI
LA C.M. DE POPICE

PRAGA, 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de 
presă premergătoare Campio
natelor mondiale de popice, or
ganizatorii au anunțat că 
vor fi prezenți la întreceri 
sportivi și sportive din Româ
nia. Polonia, Ungaria, Suedia, 
Italia. Franța, R. F. Germania, 
Iugoslavia, Austria Și Ceho
slovacia.

Competiția se va desfășura 
într-o sală nouă, cu toate ins
talațiile conforme reglementă
rilor Federației internaționale, 
astfel incit vor putea fi omo
logate recordurile.

Programul campionatelor este 
următorul : 5 iunie — antrena
mentele oficiale și ceremonia 
de deschidere ; 6 și 7 iunie — 
întrecerile pe echipe (masculin 
și feminin) ; 8—9 iunie — con
cursul perechilor ; 10 iunie — 
zi de odihnă ; 11 iunie — con
cursul final individual.

DUPĂ ETAPA A 24-a LA RUGBY
(Urmare din nao O

studenților. Pe acest fond al 
jocului, Dinamo a deschis sco
rul, prin Constantin l.p.), dar 
Stiinta a egalat, prin Stoica 
(tot l.p.). Apoi, Caragea la o 
greșeală de degajare a lui 
Luca, a înscris un eseu. A 
tiansformat Constantin. Spre 
sfirșitul primei reprize, gazdele 
au redus din handicap, prin 
Dobre — eseu. După pauză, 
Dinamo și-a mărit avantajul 
(Constantin, l.p.). La scorul de 
12—7 pentru Dinamo, Știința a 
redus, din nou, handicapul, 
prin Luca (l.p.). Avantajul 
oaspeților a rămas astfel des
tul de fragil. Ei au forțat, 
însă, ritmul, reușind prin Con
stantin (l.p.) și Podărăscu 
(drop) să se distanțeze- Pină 
la fluierul final, Luca va mai 
înscrie o l.p. A condus Dragoș 
Grigorescu (București) urmă
toarele formații :

Știința : Luca — Dobre, Chi- 
riac. Medrogoniu, Stoica (Du
mitra?) — Dragu, Bonea — St.

fața reprezentativei Bulgariei 
cu 100—96 (40—43). Cei mai
buni jucători ai meciului au 
fost Opșitaru (29 puncte). Er- 
murache (27) și Cernat (10), iar 
de la adversari Guscikov (27). 
Prin acest succes, formația 
noastră s-a calificat în turneul 
pentru locurile 1—8, care con
tinuă la Lisabona, primele 4 
clasate urmînd să promoveze 
în grupa „A" a campionatului 
european. ULTIMELE REZUL
TATE : grupa „A" — Lisabo
na : R. F. Germania — Anglia 
96—88, Suedia — Finlanda 85— 
77, Ungaria — Portugalia 92— 
70. Clasament : 1. Suedia 10 p, 
2. R. F. Germania 9 p, 3. Un
garia 8 p, 4. Finlanda 7 p, 5.

UN FRUMOS SUCCES AL CĂLĂREȚILOR NOȘTRI LA NOVI SAD
La tradiționalul concurs in

ternațional de călărie care a 
avut loc la No vi Sad, compo- 
nenții echipei României au a- 
vut o frumoasă comportare, a- 
flîndu-se printre cei mai buni, 
în compania unor călăreți de 
valoare din Cehoslovacia, Gre
cia, R. F. Germania și Iugo
slavia, reprezentativa Româ
niei (D. Velea, FU Strica. M.

culcat — 591 p și 3x20 f — 
558 p.
• La Campionatele internațio

nale de tir ale R. D. Germane, 
care se-vor desfășura la sfîrși- 
tul acestei săptămîni și la 
care participă sportivi din, șase 
țări vor concura și cîțiva tră
gători români. Au plecat la 
Suhl, locul de desfășurare a 
competiției, Romulus Nicoles- 
cu, Daniela Toadcr (probe de 
pușcă), Ana Ciobanu, Maria 
Macovci, Emilia Bodringă, Eli- 
sabeta Bădiccanu (pistol stan
dard) și Teodor Tașcă (pistol 
viteză).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Concurs la Flo

rența: 10.000 m — Clark (Anglia) 
27:55,7, Cova (Italia) 57:56,4, Eriks
son (Suedia) 27:56,5, Bono (Ke- 
nia) 27:58,7 (!), 100 m — Gaul* 
(S.U.A.) 10,47, 200 m — Waronta 
(Polonia) 20,85, 1506 m — Dien 
(Franța) 3:40,03 , 400 mg — 
Schmidt (R.F.G.) 49,60, prăjină — 
Kozakiewicz (Polonia) 5,40 m, 
înălțime — Peacock (S.U.A.) 2,34 
m, greutate — Millcl (Iugoslavia) 
20,27 m.

CICLISM • Turul Italiei — e- 
tapa a 11-a (Palmi — Camiglia- 
tello Silano, 227 km) a reve
nit francezului Bernard Becaas 
ta 6.01:34. Italianul Moser se 
menține lider al cursei, urmat 
la 16,0 s de francezul Hinault. 
Astăzi are loc etapa Cava del 
Tirreni — CampiteHo Matese (173 
km). • Etapa a H-a a Turului 
Angliei (Torquay — Weston Sur 
Mer, 188 km) a fost cîștlgată de 
rutierul sovietic Ozugeda, crono
metrat ta 4.30:23. In clasamentul 
general conduce Iuri Kasirta 
(U.B.S.S.), care este urmat nu
mai la o secundă de norvegianul

Constantin. I. Florentin. Cata- 
nă — Șușinschi, Drumea — 
Petre, Ortelecan, Bucan.

Dinamo : Petre —• Ionescu, 
Marghescu, Constantin. Aldea 
— Podărăscu, Paraschiv — 
Stoica, Borș, Marin — Dără- 
ban, Caragea — Turlea, Roven- 
ta, Gheorghe. (Em. Neagoe, 
coresp.).

Rulmentul Birlad — Steaua 
14—4 (10—4) ! Surpriza etapei, 
intr-un meci clștigat pe merit 
de gazde, prin eseurile lui 
Harnagea, Rășcanu și Ștefă- 
nică, primul transformat de 
Mihalcea. Steaua a înscris prin 
Țața — eseu. A condus P- 
Soare — București (Em. Iovu, 
coresp.).

Gloria P.T.T. Arad — Farul 
6—8 (0—0). Arădenii au fost 
la un pas de victorie, ratind 
copios prin Leca, autorul a 
două l.p. Pentru oaspeți au în
scris — din eseuri — Pllotschi 
șl Florea. A arbitrat M Ga- 
vrlci — București- (T. Ioana, 
coresp.).

Știința CEMIN Baia Mare

Anglia 6 p, 6. Portugalia 5 p. 
Grupa „B“ — Porto : Româ
nia — Bulgaria 100—96. Olan
da — Belgia 82—59. Grecia — 
Turcia 75—57. Clasament : 1.
Olanda 10 p, 2. Grecia 8 p, 3. 
Turcia 7 p. 4. România 7 p, 5. 
Belgia 7 p, 6. Bulgaria 6 p. La 
egalitate de puncte, echipele 
au fost departajate de coșave- 
rajul direct realizat între ele.

Ultimele clasate din fiecare 
serie, Portugalia și Bulgaria 
au retrogradat în grupa „C” a 
campionatului european, iar 
penultimele, Anglia și Belgia, 
au rămas in grupa „B“, la care 
se vor adăuga și ultimele 4 
clasate din turneul 1—8 ce a 
început la Lisabona-

Neagu ; toți component! ai 
clubului Steaua) a cucerit cea 
mal importantă probă. „Cupa 
Națiunilor", cîștigînd, în ace
lași timp, locul I în „proba 
cailor de 7 ani“, prin FI. Stoi
ca cu Baltag, șl o probă de 
1,40 m, prin Al. Bozan cu Nă
pasta. De asemenea, M. Neagu 
cu Licurici s-a clasat pe locul 
secund în proba de forță pro
gresivă, pe aceeași poziție sl- 
tuîndu-se D. Velea cu Fudul 
(probă de 1,40 m), FI. Stoica 
cu Ficus șl M. Neagu cu Ecou 
(„durată”).

TURNEUL DE LA
PARIS, 26 (Agerpres). — Pe 

terenurile arenei pariziene 
„Roland Garros" au continuat 
campionatele internaționale de 
tenis ale Franței. Jucătorul 
român Ilie Năstase l-a elimi
nat cu 6—3, 6—2, 6—2 pe Ku- 
harski. Alte rezultate : Pinner 
— Mayotte 1—6, 6—2, 6—3, 
6—7, 6—4 ; Arias — Glickstein 
6—2,- 6—4, 7—6 ; Taroczy — 
Simonsson 4—6, 6—2. 6—7, 6—1, 
6—4 ; Smid — Kuchna 6—0, 
6—7, 6—3, 6—2 ; Fibak — Geh-

Saether. • In etapa a 5-a a 
Turului Olandei (Bijssen Hooge- 
zand — Sappemeer, 185 km) a 
terminat Învingător olandezul 
Jean Paul van Poppel în 3.50:58. 
Liderul turului este olandezul 
SoUeveld, urmat la 54,0 de so
vieticul Markarov.

BUGBY • Echipa Angliei, a- 
flată ta turneu ta Canada, a ju
cat la Toronto cu o selecționată 
locală, pe care • lntrecut-o cu 
52—3 (10—3). Rugbyștii englezi au 
realizat » eseuri.

TENIS • Consiliul International 
profesionist (organism alcătuit 
din reprezentanți al Federației 
Internaționale, ai asociației jucă
torilor și al organizatorilor de 
turnee) a decis să desemneze ca
pii de serie la Wimbledon așa 
cum a făcut-o la Roland Garros, 
adică fără să țină seama de or
dinea clasamentului A.T.P.

VOLEI • In orașul Le Mans a 
avut loc meciul dintre echipele 
masculine ale Franței ți Unga
riei. Voleibaliștii francezi au re
purtat victoria cu scorul de 3—3 
(17, 13, —12, —5, 0),

— Vulcan 13—0 (7—0). Joc la 
discreția gazdelor. Realizatori : 
Pascale, Rădoi și V. Ion — cite 
un eseu. Ultimul a înscris și o 
l.p. A condus Gh. Băceanu — 
București (A. Crișan. coresp.)

C.S.M. Sibiu — Politehnica 
Iași 3—0 (0—0). Victorie me
ritată a gazdelor; care au în
scris prin Sîrbu (l.p.). A arbi
trat FI. Tudorache — Buc. (S- 
Beu, coresp.).

Universitatea Timișoara — 
C.S.M. Suceava 13—10 (7—6).
Deși condusă cu 6—0, echipa 
locală a avut resurse pentru a 
întoarce rezultatul. Au marcat : 
Comănici — 2 l.p. și drop și 
Radu — eseu pentru „U“, res
pectiv Livadaru — 1-p. și, drop, 
si Palaghian — eseu. A condus 
FI. Dudu — Buc. (C. Crețu, 
coresp.).

In clasament conduce Dina
mo cu 68 p, care este virtuală 
campioană, urmată de Farul 
(63 p.) și Steaua (61 p.). Pe 
ultimele locuri : C.S.M. Sucea
va (39 p ). R. C. Sportul stu
dențesc (39 p) și Vulcan (32 p).

Este evident faptul că atletul 
britanic Daley Thompson se sim
te bine In mica localitate aus
triacă Gotzls, din moment ce, 
pentru, a doua oară In decurs 
de 2 ani, pe pista micului sta
dion local el a îmbunătățit re
cordul mondial al decatlonului ! 
Prima oară a făcut-o tot ta lu
na mal, ca și acum, dar ta zi
lele de 17 șt 18, ctad Thompson 
a totalizat 3622 puncte, cu 4 p 
mai mult decît reușise america
nul Bruce Jenner ta concursul 
olimpic de la Montreal. Bucuria 
nu l-a fost insă de lungă dura
tă pentru că, după nici o lună, 
la Bernhausen, vest-germanul 
Guido Kratschmer a realizat 864» 
p. A doua oară, iată. Thompson 
revine ta fruntea listei mondiale 
In urma concursului de sîmbăta 
și duminica trecută, ctad a ob
ținut 8707 p.

Cine este, in fond, acest re
cordman al recordmanilor tatr-o 
probă despre care se spune că 
este... a probelor 7 Daley Thomp
son are 24 de ani (s-a născut 
la Londra, la S0 luUe 1958), are 
186 cm și 88 kg. A început atle
tismul ta anul 1973, fiind înre
gistrat cu 11,6 pe 100 m (14,4 s 
după un an), după care a Înce
put să arate simpatie pentru de
catlon (7684 p ta 1975). în 1976 
s-a aflat printre adversarii Iul 
Jenner la Montreal, dar s-a cla
sat abia al 18-lea, cu 7434 p. ta 
anul următor. Insă, Daley a de
venit campion european de juni
ori la Donețk (7697 p), iar ta 
1978, după ce a clștigat primul 
loc la Jocurile Commonwealthu-

0417 p BRUCE JENNER (S.U.A.) Montreal 29/30.7.1979 :
10,94 - 7,22 - 15,35 - 2,03 - 47,51 - 14,82 - 50.04 - 4,30 - 68.S2 - 4:12,61

6622 p DALEY THOMPSON (M. Br.) Gotzis 17/18.5.1980 :
10,55 - 7,72 - W.46 - 2,11 - «.04 - 14,37 - 42,98 - 4,90 - 65,38 - 4:25,49

8669 p GUIDO KRATSCHMER (R.F.G.) Bernhausen 13/14.6.1980 :
10,50 — 7,80 — 15,47 — 2,00 — 48,04 — 13,92 — 45,52 - 4,60 - 66,50 - 4:24,15 

8707 p DALEY THOMPSON Gotzii 22/23.5.1982 :
10,49 - 7,95 - 15,31 - 2,08 - 46,86 - 14.31 - 44,34 - 4,90 - 60,52 - 4:30,55

Romeo VilîM’A
_________________________________ -___________________ f

ROLAND GARROS
ring 6—2. 6—2, 6—2 ; Connors 
—■ Manson 6—3. 6—3, 6—1 ; 
Luna — Gottfried 5—7, 6—3, 
6—0, 6—4.

în turul doi al probei de 
simplu femei, Lucia Romanov 
a invins-o in două seturi cu 
6—3, 6—1, pe vest-germana 
Claudia Khode, iar Virginia 
ltuzici a eliminat-o cu 7—6, 
6—1 pe campioana Elveției, Pe
tra Dclhces. In alte două par
tide : Billie Jean King — Ann 
Thompson 6—4, 6—4 ; Ivanna 
Madruga (Argentina) — Sylvia 
Hanika (R. F. Germania) 6—4, 
1—6, 6—4.

Pregătiri pentru El Mundial
Selecționata Angliei care se 

pregătește pentru turneul final 
a susținut marți pe „Wembley" 
un meci de verificare cu echi
pa Olandei. Fotbaliștii englezi 
au învins cu 2—0 0—0) prin 
punctele marcate de Woodcock 
și Mariner. Au asistat 70 000 
spectatori. Englezii au prezen
tat formația : Shilton — Neal, 
Thompson, Foster, Sansom, 
Robson, Wilkins, McDermott, 
Devonshire (Rix), Mariner 
(Barnes), Woodcock.

Reprezentativa Camerunului 
se află in R. F. Germania

Știri, rezultate
• Finala „Cupei Belgiei" : 

Waterschei — Waregem 2—0 
(0—0). Ambele goluri au fost 
realizate de Gudmunsson.

• Campionatul Austriei a 
(ost cîștigat de Rapid Viena 
care a totalizat 47 p. Pe locu
rile următoare Austria Viena
44 p și Grazer A.K. 38 p. In 
viitorul sezon campionatul va 
reuni 16 echipe în loc de 10 ca 
pină acum.

• După 28 de etape în cam
pionatul Elveției conduce Ser- 
vette Geneva cu 45 p urmată 
de Grasshoppers Ziirich tot cu
45 p și F.C. Ziirich 42 p.

La închiderea ediției

ASTON VILLA A CUCERIT CUPĂ CAMPIONILOR EUROPENI
Aseară, la Rotterdam. în fața 

a peste 60 000 de spectatori s-a 
desfășurat cea de a 27-a finală 
a Cupei campionilor europeni 
la fotbal. S-au tntilnit echipele 
Bayern MOnchen și Aston 
Villa.

Meciul s-a încheiat cu victo

lul, la Edmonton, ta Canada 
(8467 p), s-a clasat al doilea la 
„europenele" de la Praga, cu 
8289 p, după sovieticul Aleksandr 
Grebeniuk (8340 p). In 1979,
Thompson s-a ținut tasă depar
te de decatlon, concurînd la pro
be diferite (110 mg — 14,39, Înăl
țime — 2,06 m,'prăjină — 5,00 m, 
greutate — 14,82 m, suliță — 62,00 
m), pentru ca să abordeze anul 
olimpic 1980, cum am arătat, cu 
un nou record al lumii. La O- 
llmpladă, la Moscova, Daley a 
fost clar cel mal bun Intre de- 
catloniști, cucerind medalia da 
aut1 cu 8495 p (între rezultatele 
sale: 8,00 m la lungime, 2,08 m 
la înălțime, 48,01 s pe 400 m), 
cu 164 p mal mult declt al doi
lea clasat șl cu 360 p față de al 
treilea. In 1981 a stat Iarăși de-o 
parte și acum iată-1 ta maxi
mum de formă, din nou recor- 
man al lumii și manlfestîndu-șl 
dorința de a deveni campion eu
ropean ta septembrie, la Atena.

Daley Thompson este al 19-lea 
recordman mondial la decatlon, 
aceștia reușind 34 de performan
țe record. Este interesant de ară
tat că de la primul record al 
estonianulul Aleksander Klum- 
berg, din 1922 (6270 p punctaj 
calculat după tabela actuală), 
valoarea performanței supreme a 
crescut cu 2437 p I

Șl acum, pentru comparare, 
lată desfășurate ultimele 4 re
corduri, In ordinea obișnuită a 
probelor: 100 m, lungime, greu
tate, înălțime, 400 m, 110 mg, 
disc, prăjină, suliță, 1500 m:

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA VARNA
SOFIA 26 (Agerpres). — Cu 

două runde înainte de încheie
rea turneului internațional de 
șah de la Varna, în clasament 
conduc Grunberg (R.D Ger
mană) și Pransteter (Ceho
slovacia), cu cite 6,5 puncte, 
urmați de Doncev, Grigorov 
(ambii Bulgaria) — 6 puncte, 
Peev (Bulgaria), Nogueira (Cu
ba) — 5,5 puncte, Savon
(U.R.S-S.), Semkov (Bulgaria) 
și Knezevici (Iugoslavia) — 5 p.

unde a jucat cu echipa VfL 
Schorndorf pe care a întrecu
t-o cu 3—0 (1—0) prin golurile 
înscrise de Maya (2) și Nguea.

Echipa Noii Zeelande a ;■«$- 
ținut un nou meci de pregătire 
cu formația engleză Watford 
tnou promovată in prima ligă). 
Partida s-a Încheiat la egali
tate 1—1 (1—0).

Polonia a evoluat la Lens, in 
Franța, cu echipa locală din 
prima divizie pe care a între
cut-o cu 3—0 (2—0). Au mar
cat : Lato, Smolareck și Iwan.

• în turneul echipelor de ti
neret de la Toulon : Olanda — 
Ungaria 1—0, U.R.S.S. — Iugo
slavia 1—1.

C. E. de juniori
în C.E. de juniori care se 

desfășoară în Finlanda : Al
bania — Turcia 1—1, U.R.S.S. 
— R. F. Germania 1—0, Aus
tria — Irlanda 4—2, Belgia — 
Spania 3—1, Bulgaria — Polo
nia 0—0, Portugalia — Finlan
da 1—1, Cehoslovacia — Un
garia 2—0, Scoția — Olanda 
1—1. în urma acestor rezultate 
au fost desemnate cîștigătoa- 
rele de grupe. în semifinale 
vor evolua U.R.S.S.. Polonia, 
Cehoslovacia și Scoția.

ria echipei engleze cu scorul 
de 1—0 (0—0). Golul a fost 
marcat de Withe în min 67.

Astfel. Aston Villa intră pen
tru prima oară in posesia tro
feului.

Alte amănunte în ziarul de 
mîine-
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