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HECUTIV AL
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, luni, 31 mai. a avut loc 
ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

La ședință șu participat ca 
invitați membrii guvernului.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat si aprobat raportul 
privind cifrele de școlarizare 
pentru anul școlar si universi
tar 1982—1983 la invățămîntul 
preșcolar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, de maiștri, 
superior și postuniversitar, ela
borate în conformitate cu pre
vederile Legii educației și în- 
vătămîntului și pe baza propu
nerilor ministerelor, instituțiilor 
centrale și comitetelor executi
ve ale consiliilor populare. S-a 
apreciat că propunerile au fost 
făcute în strînsă concordanță 
cu cerințele vieții econom’.co- 
sociale din tara noastră, asigu- 
rînd necesarul de cadre cu o 
temeinică pregătire. pentru 
toate domeniile de activitate, 
inclusiv pentru acțiunile de 
cooperare în străinătate. în con
formitate cu planurile de pers
pectivă ale dezvoltării 
miei noastre 
următori.

în spiritul 
nostru, de
muncă și viață a tinerei gene
rații. au fost adoptate măsuri 
privind dezvoltarea învătămin- 
♦ preșcolar, primar si 11- 
ifîial.

Comitetul 
aprobat, de 
burselor ce 
viitorul an 
studenților, 
continuare, 
umaniste a 
lui nostru, condiții 
ne de pregătire 
patriei noastre.

Comitetul Politic 
dezbătut și aprobat 
cu privire la recalctdarea pre
turilor de producție si de li
vrare în industrie, a tarifelor 
in transportul de mărfuri și a 
preturilor in construcții-montaj. 
S-a subliniat că această măsu
ră este 
preturilor 
păcură, 
practicate 
precum și de necesitatea desfă
șurării unei activități rentabile 
în toate ramurile economici na
ționale.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că recalcularea pretu
rilor de producție si de livrare 
va contribui la. creșterea efici
entei și a rentabilității în toate 
sectoarele de activitate. Ia spo
rirea. pe această bază, a veni
tului național, la îmbunătățirea

econo-
naționale în anii

politicii partidului 
pregătire pentru

Politic Executiv a 
asemenea, numărul 
se vor acorda în 

școlar elevilor și 
asigurîndu-se în 

in spiritul politicii 
partidului si statu- 

tot mai bu- 
tincretului

Executiv a 
un raport

impusă de majorarea 
la gazele naturale și 
corespunzător celor 

ne piața externă,

continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al între
gului nostru popor. în concor
danță cu hotărîrile Congresu
lui al XII-Ica al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat un pro
gram privind creșterea gradu
lui de participare a flotei ma
ritime românești Ia transportul 
mărfurilor de comerț exterior, 
astfel incit, pînă Ia finele anu
lui 1985, aceasta să asigure 
transportul în proporție de 75 
la sută din volumul total.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizi
ta oficială de prietenie pe care 
a efectuat-o în zilele de 25 și 
26 mai în Republica Arabă Si
riană, la invitația secretarului 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere rezul
tatelor fructuoase ale vizitei, 
exprimîndu-și încrederea că ea 
va marca — asemenea tuturor 
intilnirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu si Hafez Al- 
Assad — un 
in întărirea 
nelor relații

Aprobind 
concluziile și 
care s-a ajuns cu prilejul nou
lui dialog româno-sirian la ni
vel inalt, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsurile 
necesare pentru realizarea, în 
bune condiții; a acordurilor și 
obiectivelor de colaborare și 
cooperare stabilite, pentru dez
voltarea continuă, multilaterală, 
a relațiilor prietenești dintre 
cele două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, de asemenea, impor
tanța noii intilniri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut-o, in timpul vizitei în 
Siria, cu președintele Comite
tului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, în cadrul căreia 
a fost reafirmată hotărîrea par
tidului 
acorda, 
sprijin 
porului

Comitetul 
apreciat că 
constituit o 
consecvenței 
socialistă, 
Ceaușescu 
edificarea 
înțelegerii 
națiuni.

C.C. AL P.C.R
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moment important 
si dezvoltarea bu- 
româno-siri ene.
în unanimitate 

înțelegerile la

și statului nostru de a 
în continuare, întregul 
cauzei drepte a po- 

palestinian.
Politic Executiv 
vizita in Siria 
nouă ilustrare

a 
a 
a 

cu care România 
președintele Nicolae 

acționează pentru 
unei lumi a păcii, 

și colaborării între

, Tr
Comitetul ^Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

III SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA EOIBAl
Ieri, la sediul Federației române de fotbal, a 

gerea la sorți a semifinalelor „Cupei României", 
se desfășoară sub egida „Daciadei". Iată partidele

avut loc tra- 
competiție 
stabilite :

ce

SF. C. BAIA MARE - F. C. ARGEȘ 
GLORIA BISTRIȚA - DINAMO BUCUREȘTI

Meciurile se vor disputa în ziua de 18 iunie, de la ora 
pe terenuri neutre, care vor fi stabilite de comun acord.

17,

Aspect din întrecerile prilejuite de „Ziua internaționali a copilului" în Parcul Tineretului 
din Capitală Foto : Dragoș NEAGU

1 Iunie — Ziua internațională a copilului

SPORTUL 0 MARE BUCURIE A CELOR MICI
Sărbătorim astăzi, 1 iunie, ca în fiecare an, „Ziua internațională a copilului". între nume

roasele bucurii care colorează viața fericită a copiilor patriei se numără și practicarea, de la 
vîrsta cea mai fragedă, a exercițiilor fizice, sportului și turismului de masă, asigurîndu-se 
astfel tinerei generații o armonioasă dezvoltare fizică și psihică.

Duminică, în preajma lui 1 Iunie, au avut 
țiuni sportive rezervate celor mici.

loc în întreaga țară numeroase întreceri și ac-

„HIP-HIP URA !“ ACEȘTI COPII

IN PĂDUREA baneasa
Duminică în zori — vreme frumoasă, soare, 

aer călduț stîrnit de un vînticel indecis — toate 
drumurile Capitalei urmau să ducă, desigur, 
spre locurile de agrement. La alegere. Repor
terul a ales pădurea Băneasa, pentru că aflase și 
de o întîlnire acolo a celor mici, unii pe bici
clete, pentru un concurs de orientare. Și nu i-a 
fost greu să-i depisteze pe ciclocrosiști. încă de 
pe șoseaua București — Ploiești, pedalînd cu 
elan și bucurie în caravană, întinsă pe vreo 200 
de metri pe lîngă bordură, cu stegulețe galbene 
în față, cu stegulețe roșii în spate, pentru sem
nalizare, cu sacoșe sau mici rucsacuri la port
bagaj. Cd mai 1 Ca Ia orice expediție... La pri-

Aurelian BREBEANU

CARE IȘI SPUN „TITANII"
Intrăm împreună cu grupuri gjle copii veseli 

pe sub arcadele porții cu turnuri și turnulețe, 
poarta castelului din poveștile cu crai și cosîn- 
zene și. iată, ne aflăm în împărăția „titanilor". 
Poate că' mulți dintre cei ce trec cu copii de 
mină pe bulevardul Leontin Sălăjan din Capitală 
nici nu bănuiesc ce se poate vedea aici, la „Ti
tanii", în spatele brîului de blocuri unde, cînd- 
va. era groapa de gunoi a cartierului. Alei îm
prejmuite cu tufe de trandafiri în floare ne 
conduc spre „țara basmelor", cu călușei năzdră
vani și mașini nemaivăzute, cu eroi din povești, 
dar și cu aeroplane și rachete gata de... zbor 
spre stele. Sub privirile grijulii ale părinților,

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag 2-3)

După campionatele internaționale tic atletism
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• Anișoara Cușmir are potențialul unei recordmane mondiale:
simbătă a sărit

musafir nedorit, a 
re- 
pe 

cea

Vîntul, 
încurcat multe socoteli la 
centa întîlnire a atleților, 
stadionul „23 August", la 
de a 27-a ediție a campiona
telor noastre internaționale. Și 
de-ar fi să ne referim doar la 
săritura în lungime, se cuvine 
să arătăm că vîntul a încurca
t-o pe Anișoara Cușmir în 
două moduri diferite. La pri
ma săritură a ei, cea de 7,01

FLORETISTUL PETRU KUKI (Steaua), 
CAMPION NAȚIONAL

PETRU KUKI

in sala 
finala

Ieri s-a desfășurat 
Floreasca din Capitală 
campionatului național indivi
dual de floretă masculin.

în condițiile absenței a patru 
finaliști calificați din fazele an
terioare (Alexiu, accidentat, Ni
colae și Georgescu, operați, 
Marcvart, în examene) con
cursul și-a diminuat din start 
amploarea, pe parcurs inter
venind apoi multe și dese în
treruperi cauzate de deficiențe 
la arme și 
determinat 
voioasă. Și 
ultimele 
cele dintre 
finala pentru 
dintre Kuki și Oancea, 
au atins o cotă tehnică și spec
taculară adecvată unei finale 
de campionat național (în spe
cial contribuției floretistului

aparatură, ceea ce a 
o derulare ane- 
dacă n-ar fi fost 

asalturi, mai exact 
Kuki și Gogoașe și 

locurile 1—2, 
care

nr. 1, Petru Kuki), nivelul 
probei individuale masculine 
de floretă ar fi fost ne
corespunzător.

Iată rezultatele înregistrate : 
Roca (Steaua) — Beretzki 
(Crișul Oradea) 10—5, Gogoașe 
(I.E.F.S.) — Iile (Steaua) 10—9, 
Szentkiraly (C.S. Satu Mare)
— Buzan (A.S.U. Tg. Mureș)
10—3, Bucur (Steaua) — Go- 
lescu (I.E.F.S.) 10—8. Oancea
(Steaua) — Roca 10—3, Mătu- 
șan (C.S. Satu Mare) — Go
goașe 10—5, Szentkiraly — 
Husti (Steaua) 10-8 (!!), Kuki 
(Steaua) — Bucur 10—7, Husti
— Golescu 10—5. Buzan — 
Roca 10—9 (!!), Ule — Bucur 
10—8, Gogoașe — Beretzki 
10—9.

în finala de opt : Oancea — 
Buzan 10—8. Husti — Szentki
raly 10—4, Gogoașe — Mătușan

7,00 și 7,01 m
m, a suflat din 
m/s, adică peste 
de regulamentul 
pentru omologarea performan
țelor (2 m/s), pentru ca apoi, 
la a doua sa săritură, de 7,00 
m vîntul să fi suflat din... față 
cu 0,6 m, răpindu-i astfel cîți- 
va centimetri care, altfel, ar fi 
apropiat-o și mai mult de cei 
7,09 m ai recordului mondial 
al Wilhelmlnei Bardauskiene. 
Ba, să fim drepți, in a treia 
sa încercare, Anișoara a avut o 
săritură mai lungă decît re
cordul lumii (circa 7,20 !), dar, 
din păcate, ea nu a putut fi 
măsurată oficial, întrucît atleta 
„depășise", cu puțin, pragul de 
bătaie. Oricum, eleva lui Ion 
Moroiu realizează o performan
ță memorabilă, fiind prima să
ritoare româncă la această „ba
rieră de vis" și demonstrează 
prin întreaga ei comportare de 
simbătă că putem aștepta cu 
încredere apariția numelui ei 
între cele 
mondiale, 
și ilustra
Viorica Viscopoleanu (6,82 m la 
Ciudad de Mexico, la J.O. 1968).

Această probă de mare tradi-

spate cu 2,1 
limitat admisă 

internațional

ale recordmanelor 
acolo unde a figurat 

noastră săritoare

ELENA MACOVEI
D.

(Continuare in pag. a 4-a)

La Campionatele internațio
nale de tir ale R. D. Germane, 
care s-au desfășurat in orașul 
Suhl, reprezentanta țării noas-

r^j ss 
Nagy, 
nostru.

de ani, discobolul Iosif 
veteranul atletismului 
continuă si progreseze. 
Foto : fon MIHĂICA

atletismul nostru femi- 
oferit acum și alte 

Gina

tie in 
nin ne-a 
motive de satisfacție : 
Ghioroaie și-a realizat un ex
celent record personal, cu 6,78 
m Iar Vali Ionescu, încă ne
restabilită complet după un 
accident la gleznă, a concurat 
la cel mai bun nivel al său, 
reușind cu 6,71 m, de asemenea 
recordul său personal, în aer 
liber.

Dacă săritura in lungime a 
fost, neîndoios, capul de afiș 
al „internaționalelor", trebuie 
să arătăm că și alte probe 
au oferit prilei de satisfacție

Romeo VILARA 
Vladimir MORARII

(Continuare in pag 2-3)

ÎNVINGĂTOARE
GERMANA

Macovei a ciștigat 
cu 

rezultat de 586 p.

tre Elena
proba de pistol standard 
valorosul



AU FOST DESEMNATE FINAEISTELE
Șl ECHIPELE CARE AU RETROGRADAT

în campionatul Diviziei .,A“ 
de popice s-au disputat ulti
mele jocuri în serii. Se cu
nosc primele patru clasate din 
fiecare serie care vor partici
pa la turneul final pentru de
semnarea echipelor campioane 
și formațiile care au retrogra
dat din competiție. Pentru 
disputa finală s-au calificat — 
la femei — din seria Sud : 1. 
Voința Galați (25 p), 2. Glo
ria București (25 p), 3. Voința 
București (22 p), 4. Voința
Ploiești (22 p) ; din seria Nord: 
1- Voința Oradea (28 p), 2. Vo
ința Tg. Mureș (28 p), 3. Voin
ța Timișoara (24 p), 4. Electro- 
mureș Tg. Mureș (24 p) ; la 
bărbați — din seria Sud: 1. 
Gloria București (28 p). 2. Rul
mentul Brașov (26 p), 3. Olim
pia București (26 p), 4. Voința 
București (18 p) ; din seria 
Nord : 1. Electromureș Tg. Mu
reș (24 p), 2. Aurul Baia Mare 
(22 p), 3. Constructorul Tg. 
Mureș (21 p), 4. Tehnoutilaj
Odorheiu Secuiesc (21 p).

Au retrogradat din campio
nat — la femei — din seria 
Sud : 9. Olimpia București

(6 p), 10. Dacia Ploiești (5 p) ; 
din seria Nord : 9. Dermagani 
Tg. Mureș (8 p), 10. Construc
torul Gherla (6 p) ; la bărbați
— din seria Sud : 9. C.F.R.
Constanța (10 p), 10- Laromet 
București (6 p), din seria 
Nord : 9. Jiul Petrila (14 p),
10. Olimpia Reșița (10 p).

Iată și ultimele rezultate — 
FEMININ : Hidromecanica Bra
șov — Voința Odorheiu Secu
iesc 2402 — 2269 p d. Voința 
Tg. Mureș — Dermagant Tg. 
Mureș 2334 — 2240, Voința Ga
lați — Laromet București 2389
— 2368. MASCULIN : Tehno
utilaj Odorheiu Secuiesc — 
Constructorul Tg. Mureș 4872
— 4872, Jiul Petrila — Voința 
Tg. Mureș 5096 — 5148. Chi
mica Tîmăveni — Olimpia Re
șița 5623 — 5058, Laromet 
București — Petrolul Băicoi- 
Cîmpina 4726 — 4827.

La Baia Mare a avut loc un 
concurs international de înot 
la care au participat 150 de ti
neri sportivi (15 ani .și mai ti
neri) din Polonia, Ungaria și 
România. Cea mai bună per
formantă a întrecerii a obți
nut-o Teodora Hauptricht 
4:25,93 la 400 m liber, nou 
cord național de senioare și 
nioare. Alte rezultate :
Hauptricht 62,73 — 100 m liber, 
2:27,49 — 200 m fluture Și 
5:13.68 — 400 m mixt ; Eniko 
Palencsar 4:34,93 — 400 m liber 
și 63,32 — 100 m liber ; Corne
lia Gherman 67,85 — 100 m flu
ture ; Maricica Culică 2:28,16 — 
200 m 
1:11,65 
— 200 
5:03,14 
— 400

2:30.92 — 200 m spate. Multi
pla campioană și recordmană 
Anca Fătrășcoiu, care nu s-a 
mai prezentat la antrenamente 
in ultimele săptămini. a absen
tat $i de Ia concurs.

La sfirșltul săptăminil trecute 
au avut loc mai multe concursuri 
de lupte, iată citeva relatări de 
la corespondenții noștri.

CLUJ-NAPOCA. Etapa din cadrul 
concursului republican pe catego
rii la lupte greco-romane s-a în
cheiat cu următorii ciștigători, in 
ordinea categoriilor : 1. Asaftci
(C.S. Botoșani), M. Ștefan (Di
namo), N. Zamfir (Dinamo), M. 
Balaur (Nicollna Iași), I. Tecu- 
ceanu (Dinamo), șt. Rusu (Di-

namo), c
1. Matei 
drei (Pro 
(Steaua),

cu 
re- 
ju-

T.

fluture ;
— 100 m 
m bras ;

— 400 m 
m liber ;

Folert 
2:38,22 
Barth 

4:20,71 
Pinter 
4:16,76

Iuliu 
bras și 
Jurgen 

mixt și 
Robert 

58,50 — 100 m liber și
— 400 m liber, record jbăieți 14 
ani ;
1:21,09 — 100 m bras șl 2:54,05
— 200 m bras ; Noemi Lung
2:54,53 — 200 m bras și

Crenguța Gălătescu

CUPA ROMÂMIEI-iii ,,

Pe poligonul Tunari din Ca- 
desfășurat timp de
..................  i între- 

vînătoare 
la talere. La

pitală s-a 
patru zile tradiționala 
cere cu pușca de 
„Cupa României" 
startul celor două probe, trap 
și skeet, au fost prezenți pes
te 60 de țintași — 
niori și speranțe, 
obținute de către 
sați au fost destul 
skeet (talere lansate din turn) 
și modeste Ia trap (talere lan
sate din șanț) — din cauza 
timpului nefavorabil (vînt pu
ternic).

Iată rezultatele tehnice — 
trap —seniori 200 talere: 1. I.

seniori, ju- 
Rezultatele 

primii da
de bune la

în campionatul republican de călărie

IA TAURI
2.
3.

Stamate (AGVPS) 182 t, 
V. Antonescu (Steaua) 180 t, 
M. Ispasiu (Olimpia Buc.) 178 
t : an cîștigat la juniori — T. 
Vlădoianu (Olimpia Buc.) 
129/150 ; Ia speranțe anul II — 
Gh. Dan (AGVPS) 62/100 
„groapa universală" 50 l — Gh. 
Cristescu (AGVPS) 36 t — la 
seniori și T. Voichiță (Steaua) 
33 t — la juniori. Skeet-se- 
niori 200 t : 1. I. Toman (Stea
ua) 194 t, 2. S. Popa (Vînă- 
torul Timișoara) 193 t, 3. N. 
Marin (Olimpia Buc.) 188 t ; 
la juniori — D. Gazetovici 
(Steaua) 138/150 ; la seniori 
începători — A. Balogh (C.S.M. 
Baia Mare) 41/50 ; la speranțe 
anul II — D. Jelmănaru (C.S. 
Arad) 36/50.

la

PIATR/ 
concurent 
in trecut, 
tru desei 
lupte gre 
„speranțe 
ordinea 
C. Tudos 
Haiura (< 
mescu (V 
vrie (C.S 
(Ceahlăul 
(C.S.Ș. 
(Muscelul 
iova), M. 
dăuți), M. 
S. llerțca 
ța). D. I: 
„SPERAN 
Clmpina), 
Gh. Savu 
nafno), A 
Ghcrasim 
(Ceahlăul 
(Steaua), 
M. Tofan 
samentele 
astfel (la 
dăuți, 2. 
torul Piti 
Dinamo 
P. Neamț.

C.N. ASE IN FRUNTEA 
EȘALONULUI SECUND LA POLO

Echipa bucureșteană C.N. 
A.S.E. (antrenor Gh. Zamfirescu) 
continuă să fie neînvinsă șl după 
jocurile turului doi in Divizia „A" 
(seria a n-a) la polo. Iată re
zultatele înregistrate la Arad :

C.N. A.S.E. — Progresul Ora
dea 10—9 ; Politehnica Cluj-Na
poca 15—8 : Rapid Arad 6—3 ; 
lnd. linei Timișoara 18—6 ; Mu
reșul Tg. Mureș 17—3 ; Lie. 2 
București 15—7 ; Rapid Arad — 
Ind. linei 16—8 ; Mureșul 18—5 ; 
Lie. 2 Buc. 9—4 ; Progresul 8—6; 
Politehnica 14—3* Progresul o- 
radea — Lie. 2 Buc. 8—8 ; Poli
tehnica 9—9 ; Ind. linei 13—5 ; 
Mureșul 14—11 ; Liceul 2 Bucu
rești — Politehnica 14—11 ; Ind. 
Unei 10—10 ; Mureșul 14—6 ; Po
litehnica Cluj-Napoca — Ind. li
nei 16—8 ; Mureșul 14—8 ; Mure
șul Tg. Mureș — Ind. linei 14—9. 
In clasament, după două tururi: 
1. C.N. A.S.E. 24 p ; 2. Rapid 
Arad 20 p ; 3. Progresul Oradea 
14 p ; 4. Liceul 2 București 12 p;
5. Politehnica Cluj-Napoca 9 p ;
6. Industria linei Timișoara 3 p ;
7. Mureșul Tg. Mureș 2 p.

Următorul turneu este progra
mat la Oradea între 15 și 19 iu
nie.

SPORTIVII DE LA STEAUA AU DOMINAT ULTIMELE PROBE
La baza hipică din Lugoj 

s-au încheiat întrecerile pri
mei etape a Campionatului 
republican de călărie (dresaj și 
obstacole) pentru seniori. Vre
mea ploioasă din ultimele zile 
și-a pus amprenta asupra ca
lității întrecerilor. Probele de 
obstacole au fost echilibrate, 
călăreții demonstiînd o bună 
pregătire. O dovadă o consti
tuie și faptul că pentru desem
narea învingătoarei în proba 
pe echipe a trebuit să se ape
leze la cronometru, lucru mai 
rar întîlnit într-o asemenea în
trecere. îp. prim-plan s-au a- 
flat sportivii de Ia Steaua, care 
au cîștigat ultimele probe in
cluse în programul acestei e- 
tape. Iată rezultatele :

CAT. SEMIGREA : 1. D. Ve- 
Iea (Steaua) cu Fudul 0 p 
(88,4 s). 2. M. Neagu (Steaua) 
cu Ecou 0 p (105 s), 3. M- Nea
gu cu Licurici 4 p.

ECHIPE : 1. Steaua 0 p
(111,8 s), 2. Dinamo 0 p (118,4 s) 
— după baraj, 3. Olimpia 
București Op.

întrecerile de călărie care se

desfășoară la Lugoj au conti
nuat cu cele din cadrul „Cupei 
Federației", competiție ajunsă 
la cea de a XIV-a ediție. Iată 
rezultatele înregistrate în pri
mele probe :

CAT. SEMIUȘOARĂ : L O. 
Fabich (Dinamo) cu țăliac 0 p 
(52,5 s). 2—3. I. Onofrei (Venus 
Mangalia) cu Gazele și FI. 
Stoica (Steaua) cu Bujor 0 p 
(56 s).

CAT. SEMIMIJLOCIE : 1.
AL Iavorovschi (Timiș Izvin) 
cu Zeița 32 p. 2. I. Vescan 
(C.S.M- Sibiu) cu Balans 
(81,6 s). 3. I. Vescan cu 
cășanu 31 p (81.7 s).

..DUBLE SI TRIPLE" : 
Stoica (Steaua) cu Baltag 0 p 
(58 s) 2. I. Vescan cu Balans 
0 p (58,2 s), 3. I. Vescan cu 
Fărcășanu 0 p (58,9 s).

întrecerile continuă.
G. IGNEA — coresp.

AMINAREA CURSULUI DE 
INSTRUIRE A 

ANTRENORILOR DE 
GIMNASTICA

E3

CARNET RUGBYSTIC

HEMEIUS „SPRINTEAZA"
Pe primul plan al reuniunii 

de duminică s-a situat „Premiul 
Municipiului Ploiești", alergare 
semielasieă in care au concurat 
unii dintre cel mal buni cai de 
patru ani. Deși acorda avantaje 
care atingeau 60 metri, Hemeius 
a reușit să treacă primul linia de 
sosire, înscrlindu-se de pe acum 
pe lista favoriților Derby-ulul, 
lucru confirmat șl de excelentul 
record realizat de elevul antre
norului N. Gheorghe, formație 
din rindul căreia au mal cîștigat 
Hublou și ogar.

O impresie cu totul deosebită a 
produs Suditu, un „doi ani" care 
de la debut a înscris un crono
metraj pe care mulți cai nu-1 
obțin nici la trei ani ! Iată încă 
un argument că ne aflăm in fața 
unei generații cum nu am mai 
avut de mult timp.

Un spectacol plăcut a furnizat 
„Premiul Dunărea", alergare ’des
chisă conducătorilor amatori, in 
Care victoria a surîs lui Retuș, 
minai cu tact și răbdare de Bog
dan Manea.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Suditu (Nlcolae I.R.) 1:35,8 
3. Sunătoarea. Simplu 4, ordinea 

.7. Cursa a Il-a : 1. Ogor (N. 
Boitan) 1:44,9, 2. Oșana, 3. He
rald. Simplu 7, ordinea închisă, 
event 45, ordinea triplă 1.337,

SPRE DERBY

Cursa a IlI-a : 1. Realista (I. Oa- 
nă) 1:31,9, 2. Percutor, Simplu 
2,40, ordinea 9, event 27, triplu 
clștigător 178. Cursa a IV-a : 1. 
Excelent (FI. Pașcă) 1:28,4, 1. 
Grăbit, 3. Roditor. Simplu 3, or
dinea‘22, event 10, ordinea triplă 
111, Cursa a V-a : L Retorta (AL 
Vasile) 1:31,5, 2. Bot. Simplu 2,20, 
ordinea 12. event 5, triplu cîștlgă- 
tor 43. Cursa a Vl-a : L- Heme
ius (N. -Gheorghe) 1:26,1, 3. Te
nor, 3. Sucă. Simplu 5, ordinea 
94, event 12, ordinea triplă 338. 
Cursa a VII-a: 1. Hublou (N. 
Boitan) 1:26,0, 2. Juvenil. Simplu 
1,80, ordinea 11, event 23, triplu 
dștlgător 110. Cursa a VHI-a : 1. 
Retuș (B. Manea) 1:25,5, 3. Flo
rentina, 3. Meloman. Simplu 5, 
ordinea 18, event 17, ordinea tri
plă 112. Cursa a IX-a : 1. Kirov 
(N. Sandu) 1:32,9, 2. Orfana. 3. 
Tuștea. Simplu 3,40, ordinea 18. 
event 10, ordinea triplă 184, triplu 
clștigător 150. Cursa a X-a : 1. 
Feteasca (D. Arsene) 1:32,0, 2. 
Satim. Simplu 6, ordinea 85, e- 
vent 23.

Constantin DUMITRtU

AiWINIM RAȚIA DI SIVI LOTO PRONOSPORT INTOWIEAZA
DEASTAZI — ULTIMA ZI 

PARTICIPARE !
• După cum s-a; mal 

mîine va avea loc un 
Pronosport deosebit de 
cuprlnzînd meciuri din 
natul diviziei naționale A. Nu 
uitați, deci, că astăzi este ultima 
zi pentru depunerea buletinelor 
de participare I • De asemenea, 
numai astăzi puteți procura bi
lete cu numerele preferate pen
tru tragerea Pronoexpres de 
miercuri 2 iunie a.e. încercați să 
vă nun.trațl și dv. miine printre 
marii cîștlgători ! (Tragerea se va 
desfășura începind de la ora 15,30 
In sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stal- 
covlcl nr. 42 ; numerele câștigă
toare vor. fi anunțate la televi
ziune în pauza meciului de fotbal 
Steaua — Sportul studențesc șl la 
radio in cursul serii).

★
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă in aceste zile vlnzarea bi-

anunțat, 
concurs 
atractiv, 
campio-

letelor pentru tragerea excepțio
nală Loto de duminică 6 iunie 
1982, la care se oferă participan- 
ților posibilități multiple de a 
obține autoturisme, mari cîști- 
guri în bani șl excursii peste 
hotare. Procurați din timp bi
lete cu numerele dv. preferate I

• CÂȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 26 MAI 
1982. Cat. 1 : 2 variante 25% — 
autoturisme „Dacia 1300“ ; Cat. 
2.: 1 variantă 100% a 33.244 lei 
șl 6 variante 25% a 8:311 lei ; 
Cat. 3 : 27 a 3.078 lei; Cat. 4 : 
75,25 a 1.104 lei ; Cat. -5 : 227 a 
366 lei; Cat. 6: 7.777 a 40 lei;

■ 212,50 a 200 lei; Cat. 8:
3.865 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 235.882 lei. Autoturis
mele „Dacia 1300“ de la catego
ria 1, jucate pe variante 25%, 
au fost obținute de Constanti- 
nescu Aurica din Săcele-Brașov 
și Căruntu Constantin din Bucu
rești.

Cat. 7:

31 p 
Făr-

1. FI.

Pentru valorificarea tn mod 
corespunzător a concluziilor Con
gresului F.I.G. din iulie, federa
ția noastră de specialitate a 
târli ca cursul de instruire * 
tren orilor de gimnastică, progra
mat pentru 3—9 iunie la Constan
ța, să fie aminat pentru prima 
decadă a lunii septembrie.
—... -------

1 IUNIE

//

înaintea ultimei etape, de du
minică, clasamentul Diviziei „A* 
la rugby se prezintă astfel :

punct.

1. Dinam o 25 23 0 2 546-134 71
2. Farul ♦) 25 21 0 4 498-156 66
3. Steaua 25 19 1 5 627-185 64
4. Gr. Roșie 25 16 1 8 309-156 58
5. Șt. B.M. •) $5 13 0 12 291-221 50
6. Șt. Petr. 25 11 1 13 196-248 48
7. Gloria Arad 25 11 0 14 191-416 47
8. C.S.M. Sb. 25 10 1 14 143-234 46
9. Rul. Bîrlad 25 9 2 14 155-366 45

10. Polit. Iași 25 9 1 15 194-302 44
11. „U“ Timiș. 25 8 3 14 231-300 44
12. Sp. Stud. 25 7 3 15 231-348 42
13. C.S.M. Sv. 25 7 1 17 152-361 40
14. Vulcan 25 4 0 21 119-453 33

) Penalizate CU scăderea unu)

• ÎN TURNEUL 
CARE PENTRU 
T.C. Ind. Midia 
18 Februarie 
Olimpia București 
zău 9—0, Gloria București — Ra
pid București 3—19.

DE CALIFI- 
DIVIZIA „A" : 
—? Politehnica 

Cluj-Napoca 12—4, 
Rapid Bu-

„Trofeul Sportul”
FUICU SAU ALDEA? 

SAU, POATE, AMINDOI I 
întrecerea pentru cucerirea 

„Trofeului Sportul" — care va fi 
acordat jucătorului cu cele mal 
multe eseuri înscrise — va fi de
cisă pe „linia de sosire" a cam
pionatului ! Aceasta deoarece MA
RIAN ALDEA (Dinamo) a reușit 
să-1 egaleze pe SORIN FUICU 
(Steaua), ambii avind cite 20 do 
eseuri. Va reuși vreunul dintre 
el să Înscrie duminică, clnd se 
vor afla față in față sau vom 
avea... doi cîștlgători 7 Iată o 
Întrebare care dă o nptă de ine
dit „eternului derby" Dinamo — 
Steaua. Cel doi internaționali sînt 
urmați in clasament de Plloțschi 
(Farul) 14, Holban (Farul) 12, 
Munteanu, Roșu (Steaua), Florea 
I (Farul) 10, Paraschlv, FI. Io- 
nescu (Dinamo) 9, Lungu (Fa
rul), Stoica (Dinamo) 8 etc.

în disputa pe echipe : 1. 
STEAUA 99, 2. Farul 88. 3. Di
namo 81, 4—5. R.C. Gri vița Ro
șie, Știința CEMIN Bala Mare 40 
ș.a.m.d.

IAȘI. Sa 
turneul fii 
lupte libei 
cădeți și 
mentul fi: 
C.S.S. Sie 
3. C.S. < 
Napoca, 5. 
niorl-cadei 
C.S.S. Vii 
C.S.Ș. Gal 
Secuiesc, 
lăți, 6.C.S

M
CONSTA 

nica a av 
națională 
re Intre s; 
nica si Ce 
batbely (t 
venit gazd 
Dintre coi 
cat : N. P 
(57 kg) șl

ZIUA INTER

HIP-HIP URA!" IN PADU li
(Urmare din pag. 1) 

ma alee la intrarea în pă
dure caravana a virat impe
tuos spre stingă și s-a pierdut 
șerpuind pe sub copaci, în 
căutarea locului de concurs. Și 
nu s-a oprit decît undeva, în 
inima pădurii, cînd a răsunat 
fluierul „semnalizatorului de 
pene", George Tumpac, dintr-a 
Vl-a D. Rămăsese pe jantă 
Mihaela. Vreo 25 de biciclete 
s-au strins ciopor lingă cea 
nou-nouță a Mihaelej Botiș, 
dintr-a V-a. Prilej de glume 
pentru copiii adunați în jurul 
profesorului lor, 
vadă... care-i baiul, 
pentru reporter de a 
astfel din urmă grupul micilor • 
cicloturiști și de a face cunoș
tință cu ei, elevi de, la clasa 
a Il-a la a VlII-a" din Școa 
la generală 191, Sectorul 6, șt 
cu profesorul de educație fizi
că Viorel Avram, care-i con
ducea și care a și trecut ur
gent la constatarea defecțiunii:

săcurioși 
Dar 

prinde

DUPĂ CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

prin evoluțiile și performan
tele unora dintre atleții noș
tri. In primul rînd, acest ad
mirabil discobol care este Io
sif Nagy și care, de la un an 
la altul, își îmbunătățește per- 
formanța-record, urcînd sigur 
spre virful ierarhiei europene. 
Să nu uităm însă că „Ioșka" 
este născut în... 1946 și că la 
36 de ani nu mulți sînt în lu
me aruncătorii capabili de per
formanțe de 67,12 m, 
izbutită duminică de 
mânui nostru. La fel,

ca cea 
record- 
brașo-

veanca Corina Țifrea își con
tinuă ascensiunea spre grupul 
poliatlonistelor fruntașe, .recor
dul său la heptatlon (6130 p) 
recomandînd-o în acest sens.

Lista evidențierilor se cere 
continuată, în primul rînd, cu 
numele cîtorva aruncătoare. 
Este vorba de Mihaela Loghin, 
a cărei siguranță în rezultate 
dincolo de 19 metri anunță, 
cît de curînd, depășirea gra
niței de 20 m, de colega ei de 
probă, dinamovista Mioara Bo- 
roș, care în acest an a reușit 
un salt extrem de spectaculos, 
ajungînd, iată, la 19 m, rezul
tat de bună valoare internațio
nală. La disc, surorile Floren
ța Crăciunescu și Mariana Io- 
ncscu-Lengyel au trecut de 64 
m, ultima realizînd, cu 64,92 
m, un nou record personal, dar 
și o victorie de prestigiu în 
fața surorii mai mici 1 în sfîr- 
șit. sulița 1 Ne bucură feal-

mente faptul că Eva ZorgS- 
Raduly a fost abia a treia în
tr-o confruntare cu „iz" in
tern. Și ne bucură deoarece a 
fost întrecută de Corina Girbea, 
dar și de cîmpulungeanca Mi
haela Stănescu (în mare pro
gres) cu aruncări de aproape 
60 de metri. în ceea ce o pri
vește pe Eva, avem ferma con
vingere că în iăptămînile vi
itoare va reveni în elita inter
națională a probei, fiind îm
bucurător faptul că la puțină 
vreme după ce a devenit mamă 
ea reușește rezultate notabile.

Semifondistele noastre de re
nume n-au concurat din dife
rite motive la „internaționale" 
sau au luat startul in probe 
nespecifice (cazul Doinei Me- 
linte, a treia la 'MO m cu un 
remarcabil 52,80 !) și astfel 
cursele au fost dominate de 
oaspetele sovietice, atlete de 
nivel mondial (Zaițeva, Poz- 
niakova). Lipsa fruntașelor 
noastre ne-a arătat că există 
un evident decalaj valoric în
tre performanțele lor și ale 
„rezervelor" imediate, în ciuda 
eforturilor Măriei Radu și Ele
nei Tărîță și a unor cifre pro
mițătoare ale junioarelor.

După o lungă carieră sporti
vă, în care a fost mai întîi 
o speranță-și apoi o alergătoa
re... plafonată, iată că Iboia 
Korodi reușește două rezulta
te remarcabile și cîștigă 200 m 
(23,68) și 400 m (51,90), părînd 
capabilă să atace recordurile 
naționale pe ambele distanțe.

Ne-a făcut o bună impresie 
alergarea ei degajată și efi
cientă I Un nou record țintește 
și Cristina Cojocaru la 400 mg 
și poate că l-ar fi realizat a- 
cum. dacă marele avans pe 
care-1 avea în cursă n-ar fi 
făcut-o să-și stopeze efortul...

în întrecerile masculine, ca 
de obicei, din păcate, puține 
fapte demne a fi subliniate ! 
Fac excepție rezultatele la 
lungime ale lui Tudorel Vaslle 
(7.82 m) și Gheorghe Cojocaru 
(7,81 m) — dar ambii trebuie 
să mai confirme —, cel de la 
triplu al lui Bedros Bedrosian 
(16,69) și, ca perspectivă, al 
lui Adalbert Meheș (68,96 m) 
la ciocan. Și cam atît...

Subliniem reintrarea, după 
o lungă absență, a lui Gh. 
Ghipu la 1 500 m și cursa bună 
a lui Vasile Bichea la 3 000 m 
obstacole, dar alergările de semi- 
fond și fond sînt în suferință. 
Inexplicabilă comportarea lui 
Gyorgy Marko, medaliatul 
nostru cu argint la 10 000 m 
la Universiadă.

Dintre cei mai tineri partici- 
Panți, 
dintre . ___  . „
teț și Ion Baligă, noii record
mani 
cu performanțe 
5 410 p la heptatlon și, respec
tiv, 7 597 p Ia decatlorț. Din 
noua generație se pare că sînt, 
la această oră. atleții cei mai 
destoinici.

Remarcabilă 
întrecerilor.

reținem evoluția a doi 
juniori : Gabriela Co-

ai probelor combinate, 
remarcabile :

organizarea

ventilul n 
de strins.. 
fost nevoii 
nicianului 
Oilă, dintr

Aproape 
întrebări, 
discuția rej 
sorul cu 
„Ne place 
făcut și a 
concursul 
ne duce;'’ 
„Eu — se 
linovschi, 
riotf am I 
Vrancea, : 
pediție cil 
șani pină

...în alee 
părut inst: 
și I. Nicu 
seră grupu 
"opiilor 't 
concurs. P 
dat coman 
micii ciclo 
biciclete și 
„O sută r 
locu unu I 
vom ciștiga 
Hip-hip ur 
nra U. Vor

La capăt 
luminiș li 
Școlile Sec 
torul ronci: 
copii mulți 
tori, activi; 
tozi, arbitr:

a
?c 
15, 
Și

orientare 
jele din 
6, 7, 8, 
186, 192

ACEȘTI
(Urma

zeci de cop 
dul, cu emc 
încerce voii 
pra cărora 
zarele pomi 
renele de 
mai mărișor 
tot felul și, 
terenurile d 
handbal, ten 
fotbal, basch 
dar cite nu 
îl întîlnim 
un om mări 
gat anii de 
cestui parc, 
tot ce se p 
trebăm dacă 
vine de la < 
„S-ar putea 
noi — Casa 
milor patriei 
l-am spus 
vedeți, copii: 
toți cei ce - 
ceasurile li 
in aerul ozc 
mii de pomi
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O victorie cu 4—0 (în meciul 
nr. 1. Dinamo — Universitatea 
Craiova), alta cu 3—0 (F.C.M 
Brașov — A.S.A. Tg. Mureș), 
un 2—0 la Petroșani (Jiul — 
Steaua) și. în rest, zgîrcenie de 
goluri : două remize de 1—1 
(F. C. Olt — Chimia Și „U" 
Cluj-Napoca — F. C. Argeș) și 
patru jocuri încheiate cu ace
lași rezultat (1—0). Toate s-au 
constituit într-o „etapă italia
nă", cu scoruri strînse si go
luri puține. în car'e s-a păstrat 
trăsătura caracteristică a cam
pionatului nostru. în care gaz
dele și-au luat partea leului, 
iar oaspeții... ce a mai rămas. 
Din nouă echipe care s-au de
plasat. doar două au obținut 
cite un punct (Chimia, la 
F. C. Olt și F. C. Argeș, la 
Cluj-Napoca) extrem de pre
țios. care poate fi determinant 
în evitarea retrogradării de_că- 
tre vîlceni și piteșteni. 
s-ar spune, cu un singur 
înscris în deplasare, cele 
formații pot repara ce au 
cat intr-un sezon întreg, 
rest, oaspeții au jucat-., 
eficientă pentru că in celelalte 
șapte meciuri ei n-au marcat 
nici un goi, ajungîndu-se la un 
bilanț al etapei greu de cre
zut : golaveraj 16—2 pentru 
gazde. Cam ca la Divizia „B".

Dincolo de bilanțul sec al a- 
cestor cifre, jocurile. în gene
ral. valoarea lor s-au situat la 
cota nivelului de satisfăcător. 
Au coborît ștacheta calității 
dr ’ din actualele ocupante ale 
podiumului — Universitatea 
Crate .’s (nu alta decît actuala 
campioană a tării si''liderul

clasamentului la ora meciului) 
și Corvinul Hunedoara, care 
(altădată dezlănțuită pe pro
priul teren) abia a cîștigat cu 
1—0. scăpînd de emoții în min. 
91. cum spunea cronicarul me
ciului. Deci. Craiova și Corvi
nul (cu scuza unor absențe) au

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
După 30 de etape, situația 

în „clasamentul adevărului" 
este următoarea (între paran
teze este trecută 
golaveraj) :

‘ DINAMO 
Univ. Craiova 
Corvinul 
Steaua 
F.C. Olt 
Sportul stud. 
„Poli" Timișoara — 2 
Jiul — 2

— 2
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Fiorin

voie de 
enind in 
i profe- 
uficiente:
ui, am

„După
e o să

tmin Ca
a C 
nici, te
îtr-o ex-
din Foc-
Putna"... 

că au a- 
Iamandi 
repera- 

le indica 
‘ ‘ de

a 
6i 

pe

jocul 
ivram 

cai 1“ 
urcat .

; cîntînd : 
▼a fi pe 
șa, mereu 
p-bip ura, 
ura, ura, 

i Nadia"... 
1, intr-un 
colegii din 

organ! za- 
orientare: 

1, instruc- 
iri, cus- 
nisia de 
i. Echipa- 
rale nr. 1, 
, 180, 184, 
um și din

30 2)

eaptă rîn- 
gură, să-și 
lei deasu- 
esc frun- 
uc spre a- 

a celor 
aparate de 
parte, spre 
t: yolei,
imp, mini- 

de masă...
Pe drum 

liai Mogoș, 
re și-a le
le viața a- 
junde de 
lici. îl în- 
e parcului 
cartierului, 

și așa, dar 
iior șl șoi- 
ctorul 3 — 
pentru că, 

ia, școlarii, 
• petreacă 

mișcare 
zecile de 

iști pe care

Cum 
gol 

două 
stri- 

în 
fără

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. S.C. Bacău

10—11. F.C.M. Brașov— 2
F.C. Constanta — 2 

12. „U« Cluj-Napoca — 2 
13—14. C.S. Tîrgovlște- 2

Chimia — *
15. F.C. Argeș
16. U.T.A.
17. A.S.A. Tg. M.
18. Progr.-Vulcan

— * 
— 2
— 3
— 4 
—12

(+29) 
(+35) 
(+25) 
(+ 7) 
(+ 4) 
(- 2) 
(- 2) 
(- «) 
(- 7) 
(- ») 
(- 9) 
(-10) 
(-14) 
(-14) 
(+ 2) 
(- 2) 
(- 4) 
(-23)

A COPILULUI
3, 16 

„I. L. Caragiale" 
Filologie-istorle nr.

liceele industriale jir.
22, de la 
de la _-------
ca și ale noilor veniți, ciclo- 
crosiștii de la „191", au primit 
hărțile, au fost instruite și 
concursul a început. „Este un 
concurs pentru începători — 
ne lămurește președintele co
misiei, Alex. Sîrbu — un fel 
de concurs-ghicitoare, atractiv 
pentru copii". în timp ce res
ponsabilul tehnic al concursu
lui, Mihail Lărgeanu, ne dă date 
tehnice, președintele comisiei 
sectorului 1, Anastas Benucci, 
ne prezintă pe cîțiva dintre 
profesorii cei mai activi, cum 
ar fi V. Ștefan, Ruxandra To- 
mescu. Alexandrina Ștoica, E- 
lisabeta Cazangiu, Adela So- 
rescu, M. Luca, R. Teodorescu 
ș.a.

La amiază Soncursul de o- 
rientare se încheie pe cele 3 
trasee 
1 Iunie'

__băieți
ceului 
Oprea,

Și
2,

„Cupei 
ieșind

Li- 
(Fl.

cîștigător al 
și diplomelor 

echipajul 
industrial 16

_____  Gh. Neagu, D. Mur
dare, I. Dumitrescu), iar la fe
te cel al Școlii generale 7 
(Daniela Sandu, Monica Dan, 
Daniela Virda, Gabriela Stan 
și Petruța Pașcaru). Ciclocro- 
siștii au concurat pe un alt 
traseu, la posturile de control 
trebuind să recunoască, în 
poze, diverse exemplare din 
flora și fauna patriei. Firește, 
au cîștigat cei de la „191“ și 
la fete (Ioana Dufan, Cristina 
Buruiană și Anemarie Rete- 
zeanu), și la băieți (S. Blaga, 
Fl. Oilă și D. loan), dar în 
fond toți cei ce-au venit du
minică în pădurea Băneasa la 
întîlnirea cu natura, au avut 
numai, de cîștigat...

//

co- 
In- 
de 

din 
des- 
• -de

i-am plantat aici din 1974 în
coace dobîndesc putere și să
nătate, dragoste de viată șl dc 
muncă".

Pe toate terenurile pe care 
le vizităm au loc întreceri 
sportive dotate cu „Cupa 
piluiui", desfășurate sub 
drumarea unor profesori 
specialitate, pe estrada 
„Grădina cîntecului" se 
fășoară un spectacol dat
pionieri de ziua lor, iar într-o 
altă parte găsim cîteva sute 
de elevi și ele^e de la șco
lile limitrofe veniți la muncă 
patriotică — strînsul finului 
de curînd cosit și îngrijitul po
milor. „Cu 
realizat tot 
aici" — ne 
goș", bunul 
mici.

împărăția 
tinde pe 12 hectare. Și 
doar unul din multele aseme
nea parcuri ale Bucureștiulul 
dăruite celor mai mici locui
tori ai Cetății pentru ca prin 
joacă și sport să crească mari, 
puternici și folositori patriei

ei și pentru ei am 
ceea ce se

spune „nenea 
prieten al

vcdp 
Mo- 

celor

„Titanilor" se ln- 
este

scăzut tempoul tocmai în final 
de campionat. S-ar putea invoca 
oboseala după turneul jucători
lor „tricolori" în America de 
Sud. dar parcă au obosit si 
alte echipe care nu au dat ju
cători lotului. Se pare că e 
vorba, mai degrabă, de o in
suficientă recuperare, element 
la fel de Important acum, ca și 
pregătirea fizică, tehnico-tactică 
și morai-volitivă. Pe lingă rea
lizările din jocul său. se poate 
spune ză Dinamo stă cel mai 
bine la acest capitol, al voinței, 
al dăruirii. Am văzut-o 
miercuri la Brașov. în acel 
meci de cupă cu Corvinul. și 
am revăzut-o. simbătă. în 
„derbyul derbyurilor". Cu dîr- 
zenie. jucătorii buctțreșteni au 
putut trece peste momentele 
mai grele (miercuri), au im
primat trena care le-a con^e-

nit (simbătă) și iată-i tot mai 
aproape de eventul mult dorit, 
campionatul și cupa. Meciul 
său cu campioana tării a fost 
bun. cum aprecia și maestrul 
emerit al sportului Gh- Con
stantin. și meritele ei au fost 
decisive. Universitatea (evident, 
marcată de absențele din for
mație și de inactivitatea înde
lungată a lui Purima și Bel- 
deanu) a suferit o înfrîngere 
cum de multi ani nu se mai 
întîmpla’se, din cauza greșelilor 
individuale, dar și de ansam
blu. în primul rînd orientarea 
greșită în apărare. A fost o 
întîmplare ? Parcă nu ne vine 
să credem dacă ne amintim 
cit de greu cîștigase Universi
tatea, c» F.C.M. Brașov, acasă.

Mai sînt de disputat patru e- 
tape. patru „runde" comprima
te în 11 zile (2. 5, 9. 12 iunie) 
pe care le vor absolvi doar cei 
mai bine pregătiți. Așa vor sta 
lucrurile atit In cazul desemnă
rii echipei campioane (Dinamo 
are un avans de 2 puncte), cit 
și în zona retrogradării, unde, cu 
excepția Progresului Vulcan, 11 
echipe fac eforturi să scape de 
locurile 16 și 17.

Să mai consemnăm că sub 
raport disciplinar, etapa a 30-a 
a fost mai liniștită, dar că s-au 
acordat, totuși. 15 cartonașe 
galbene și unul roșu — sur
prinzător. lui Augustin, jucă
tor. în general, cu o conduită 
bună, dar, simbătă. aflat in
tr-un moment de enervare 
greu de explicat, mai ales că 
victoria echipei sale nu putea 
fi periclitată. Și un fapt ce 
trebuie subliniat : cele 9 jocuri 
s-au ' bucurat de arbitraje bune 
și foarte bune, ceea ce ne 
face să credem că arbitrii do
resc să asigure acestui final de 
campionat o desfășurare cores
punzătoare. Succes, pe mai de
parte! Rămîne doar ca echipele 
să urce ștacheta calității, care, 
cum spuneam, simbătă a cam 
coborît-

a- 
cu 
pe 
în

Constantin ALEXE

MIERCURI, CUPLAJ PE STADIONUL STEAUA
Mîine, pe stadionul Steaua 

din Capitală, va avea loc un 
interesant cuplaj fotbalistic. De 
la ora 16. întîlnirea de Divizia

„A" Steaua — Sportul studen
țesc, care va fi televizată, iar 
de la ora 18. partida amicală 
Rapid — Selecționata armatei 
siriene.

• SCHIMBĂRILE E- 
FECTUATE de antre
norul lui A.S.A. Tg. 
Mureș — I. Czako — 
s-au dovedit Inspira
te. Fazcka; și Biro 
I. noii intrați în te
ren în partida de la 
Brașov, au impulsio
nat jocul roș-albag- 
trilor. Numai că 
ceștla s-au jucat 
ocaziile (mari) 
care le-au avut 
repriza secundă...
Să notăm acest nu
me : Lăcatușu. Foar
te ttnărul fotbalist, 
ridicat în clubul bra
șovean, promite foar
te mult. Calități are, 
de încredere se bucu
ră, rămîne să se 
înarmeze cu multă 
ambiție. Șl va reuși ! 
• Naghi, omul de 
bază al F.C.M.-ului, a 
reprezentat principa
lul punct de 
al menținerii 
2—0 de 
marcaj 
lOni et 
nințau 
moment 
ghl rămîne 
jucător tenace, cu o 
mare putere de luptă, 
Intr-un cuvînt un e- 
chipier pe care Se 
poate conta.
• O PLOAIE 

TERNICA, 
s-a abătut 
după-amiază 
orașului Arad șl, fi
rește, și asupra sta
dionului U.T.A. care 
se pregătea să pri
mească primii spec
tatori la meciul for
mației gazdă cu Sport 
Club Bacău. • Tere
nul — mai greu — l-a 
solicitat, desigur, mult 
pe jucători. Din acest 
punct de vedere, o 
declarație fair-play a 
antrenorului arădean 
I. Pătrașcu este foar
te Interesantă : „Te
renul de azi a scos 
In evidență tehnica 
deficitară a unora 
dintre jucătorii mei, 
printre care Iova și 
Mușat (n.r. — noi
1- am adăuga și pe 
Bodl $1 pe Găman) ; 
in schimb a permis 
constatarea că Sport 
Club, tn Întregul ei, 
este o echipă mai 
tehnică decît U.T.A.
• 7—1 CU F.C. OLT,

2— 1 CU RAPID. în 
„Cupa României", la
tă rezultatele care au 
creat acel tonus echi
pei F.C. Argeș, pen
tru meciul cu „U“ 
Cluj-Napoca. Cu go
lul marcat „șepcilor 
roșii“„echlpa plteștea- 
nă realizează un plus 
șapte In ofensivă,

sprijin 
acelui 

pe tabela de 
pe care Bb- 
co. 11 ame- 
serios la un 
dat. Da, Na- 

acelașl

PU- 
de vară, 
simbătă 
asupra

ceea ce arată o re
venire la linia ei de 
plutire și implicit 
creșterea speranțelor 
de a părăsi locul care 
nu l se potrivește. 
Deci, antrenorul Do- 
brin atacă, așa cum 
a făcut-o el însuși 
pe gazon. • La ru
brica „U“ — F. C. 
Argeș în ultimii 20 do 
ani" (înserată în pro
gramul meciului) se 
scria -------
.Acum   ,
Dobrin, alături de FL 
Halagian. debuta, la 
15 ani, In prima di
vizie la Cluj împotri
va lui Kromely, Cîm- 
peanu, Georgescu, I- 
vansuc etc. (5—1 pen
tru studenții. După 
26 de ani, Dobrin de
butează ca antre
nor..." Frumoasă ani
versare 1 • Franctsr 
Fabian, 
care a 
talente 
se afla 
le Municipalului din 
Cluj-Nanoca. „Am ve
nit special de la Tur
da — declara el — 
să-l văd pe 
meu junior. 
Cristian. A 
bletea mea", 
antrenorul 
nu-i uită pe

următoarele :
20 de ani.

antrenorul 
ridicat atîtea 

fotbalistice 
in tribun e-

fostul 
portarul 
fost fc- 
Asadar. 
Fabian 
cel pe

care i-a descoperit si 
l-a instruit. Frumos !
• SIMBĂTĂ LA 

CONSTAN ȚA, în min. 
55 al meciului dintre 
echipa locală și Po
litehnica Timișoara, 
Anghel s-a acciden
tat și a rămas întins 
la pămint pe margi
nea terenului, exact 
in dreptul băncii de 
rezerve constăntene. 
Pînă la venirea me
dicului și masorului 
formației timișorene 
Jaflați pe partea opusă) 
Gheorghe Dumitru — 
medicul echipei loca
le — s-a îndreptat 
lmed.at spre Anghel 
și l-a dat primele în
grijiri. O nouă dova
dă de fair-play ! O 
Dacă pentru inter
vențiile sale opor
tune și eficiente, care 
au amînat în cîteva 
rînduri deschiderea 
scorului în meciul 
de Ia Constanța, por
tarul Moise a fost 
trecut cu majuscule 
în caseta tehnică. Nu 
aceeași notă o noate 
primi si la capitolul 
sportivitate el fiind 
sancționat, dealtfel, si 
cu cartonaș —’ 
pentru 
petate 
mingii

galben 
întîrzierl re- 

în repunerea 
în joc.

REZULTATELE ETAPEI A 27-a
SERIA I

TEPRO Iași — Minerul Gura 
Humorului 1—0 (1—0), Foresta 
Fălticeni — Integrata Pașcani 5—1 
(2—1), Metalul Rădăuți — Avlntul 
TCMM Frasin 4—2 (0—1), Crista
lul Dorohol — Șiretul Bucecea
3— 0 (2—0), C.F.R. Pașcani — Ce
luloza Piatra Neamț 3—0 (2—0), 
Cetatea Tg. Neamț — AJS.A. Cta- 
pulung Moldovenesc 2—0 (2—0), 
Cimentul Bicaz — Nlcollna Iași
4— 0 (3—0), Minerul Vatra Damei
— Metalul Botoșani 1—0 (0—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a 27-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 38 p (57—20), 
2. C.F.R. Pașcani 38 p (56—21), 2. 
TEPRO Iași 33 p (44—30)... pe ul
timele : 14. Șiretul Bucecea 23 p 
(35—48), ÎS. Nicolina Iași M p 
(19—42), 16. Integrata Pașcani
11 p (29—78).

SERIA A H-a
Luceafărul Adjud — Laminorul 

Roman 0—0, Gloria Focșani — 
Textila Buhușl 1—6 (9—0), Foresta 
Gugești — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 3—0 (2—0), Partizanul 
Bacău — Victoria Bacău 2—0 
(1—0), C.S.M. Borzeștl — DEMAR 
Mărășești 9—0 (6—6), Letca Bacău
— Minerul Comăneștl 1—1 (6—1), 
Petrolul Moineștl — Rulmentul 
Birlad 0—1 (0—1), Metalul Huși
— Viticultorul Panclu 0—3 — Me
talul s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : L C.S.M. 
BORZEȘTI 37 p (68—21), 2. Lami
norul Roman 37 p (47—22), 3. Le- 
tea Bacău 35 p (44—22), 4. Vic
toria Bacău 35 p (35—16)... pe 
ultimele : 14. DEMAR Mărășești
22 p (28—59), 15. Textila Buhușl 
21 p (33—54).

SERIA A IlI-a
Chimia A.S.A. Buzău — Pra

hova Ploiești 4—3 (1—1), Caral- 
manul Bușteni — Carpați Nehoiu 
1—1 (1—1), A.S.A. Mlzil — Po
iana Cimpina 0—0, Chimia Brazi 
Ploiești — Carpați Sinaia 5—1 

Chimia Brăila — Petrolul 
4—0 (3—0), Autobuzul

— Ș.N. I.T.A. Brăila 1—1 
Minerul Filipeștil de Pă- . .... . . ..

Ferodoul Rm.

(1-1), 
Băicoi 
Făurei
(0—1), . .
dure — Metalul Mija 1—1 (0—1) 
Petrolul Berea - ' '
Sărat 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 41 p (61—18), 2. Poiana 
Cîmplna " "" •
Brazi 33 
zii 33 p 
14. Ș.N.
(35—58), 
(3tf—53), 
20 p (19—64).

SERIA A IV-a
Metălosport Galați — Marina 

Mangalia 9—1 (3—0), Granitul Ba- 
badag — Ancora Galați 3—0 (3—0), 
Arriibium Măcin — Avîntul Matca 
2—0 (0—0), Metalul Mangalia —

33 p (59—34), 3. Chimia 
p (52—28), 4. A.S.A. Ml- 
(34—26).„ pe ultimele :

I.T.A. Brăila 23 p 
15. Carpațl Neholu 22 p

16. Autobuzul Făurei

UN GEST URIT
• Spre finalul meciului Progresul- 

Vulcan — C.S. Tîrgovlște. la o pă
trundere tn atac, fundașul bucureștean 
Tlcă s-a accidentat destul de serios șt, 
după cîteva secunde, arbitrul Radu 
Petrescu a făcut semn medicului echi
pei că poate pătrunde tn incinta tim
pului de foc pentru a-i acorda ajuto
rul necesar. Dar cum timpul trecea și 
Hcă nu putea relua jocul arbitrul tn- 
tilnlrii 
să fie 
Ajutat 
Ti că a 
de Joc, 
ren. Atunci
Voinea a comis un gest urit, care l-a 
atras dezaprobarea unui întreg stadion. 
In loc să ridice In mod civilizat trusa 
și s-o ducă tn spatele porții sale, 
Voinea a început s-o lovească violent 
cu piciorul, incit o parte din conținut 
(medicamente, seringă, fiole etc.) s-a 
răsturnat pe teren deteriortndu-se. O 
manifestare huliganică, care putea fl 
sancționată prompt de arbitru, cel pu
țin cu un cartonaș galben, dar pe 
care federația de fotbal va $tl, desl- 
guT, s-o evalueze ca atare.

a indicat ca fundașul gazdelor 
transportat In afara terenului, 
de coechipieri și de medic, 
fost scos In afara spațiului 
medicul ulttndu-șl trusa pe te- 

portarul tlrgovlștean

Șoimii Cernavodă 4—1 (3—0),
Voința Constanța •— Portul Con
stanța 0—1 (0—0), Progresul Isac- 
cea — Cimentul Medgidia 2—0 
(1—0), Ș.N. Tulcea — Chlmpex 
Constanța 3—0 (1—0), Rapid Fe
tești — Victoria Țăndărel 5—0 
(1-0).
• Meciul Ș.N. Tulcea — Progre

sul Isaccea, din etapa a 25-a (pe 
teren 1—1) s-a omologat cu 3—0 
in favoarea Progresului, deoarece 
Ș.N. Tulcea a folosit un jucător 
in stare de suspendare (cu două 
cartonașe galbene).

Pe primele locuri : 
SPORT GALAȚI 36 
Portul Constanța 35 
Rapid Fetești X p ... . .
ultimele : 14. Chlmpex Constanța 
23 p (33—39), 15. Șoimii Cerna
vodă 22 p (35—*7), 16. Marina
Mangalia 15 p (21—51).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București 

Aversa București 1—2 (1—6). 
menu Slobozia — Danubiana 
București 1—0 (0—0), F.C.M.
Giurgiu — Flacăra roșie Bucu
rești 2—1 (1—1) Ș.N. Oltenița — 
Electronica București 2—0 (1—0), 
FEROM Urzlceni — Petrolul 
Roata de Jos 3-0 (2—0), TJd. 
București — Abatorul București 
0—1 (0—0), Viitorul Chlrnogl — 
I.C.S.I.M. București 3—2 (1—1), 
Constructorul Călărași — Lucea
fărul București 1—2 (1—0), Teh- 
nometal București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 47 p 
(67—21), 2. Aversa București 30 p 
(57—40), 3. T.M.B. 30 p (35—32)... 
pe ultimele: 13. Constructorul 
Călărași 24 p (37—39), 14. FEROM 
Urziceni 24 p (33—44), 15. Petro
lul Roata de Jos 21 p (30—55), 
16. Electronica 
(29—43).

1. METALO- 
p (63—26), 2. 

p (50—22), 2. 
(40—24)... pe

A-

București 19 p

A Vl-a
— Petrolul VI- 

Mus celui Cîmpu- 
Stolcăneștl 1—1

SERIA
ROVA Roșiori 

dele 6—4 (4—0), 
lung — Recolta 
(0—0), Dacia Pitești — Electronis
tul Curtea de Argeș 0—1 (0—0), 
Progresul Corabia — Chimia 
Găești 1—0 (0—0), Chimia Tr. 
Măgurele — Dunărea Zimnicea 
2—3 (2—1), Cimentul Flenl —
Cetatea Tr. Măgurele 4—1 (1—1), 
Unirea Răcari — Sportul mun
citoresc Caracal 0—o, Progresul 
Pucioasa — Constructorul Pi
tești 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 39 p (54—24), 2. Musce
lul Cîmpulung 33 p (40—25), 3. 
Cimentul Fienl 31 p (40—33), 4. 
Dunărea Zimnicea 31 p (33—39)... 
pe ultimele : 14. Progreșul 
cloasa 23 p (33—41), 15. 
Găești 22 p (36—59), 
Răcari 21

Pu- 
Chimia 

16. Unirea 
p (26—37).

IN DIVIZIA
SERIA A VII-«

Metalurgistul Sadu — Minerul 
Motru 1—0 (1—0), I.O.B. Balș — 
Minerul Oravița 2—0 (0—0), Du
nărea Calafat — Unirea Drobeta 
TV. Severin 3—1 (0—1), Paringul 
Novaci — Minerul Horezu 2—1 
(0—0), C.F.R. Craiova — Con
structorul Craiova 3—0 (2—0),
Diema Orșova — Mecanizatorul 
Șdmian 2—2 (1—0), Electroputere 
Craiova — Viitorul Drăgășani
3— 0 (1—0), Minerul Moldova
Nouă — Jiul Rovinari 5—0 (1—0).
• In meci restanță, pentru eta

pa a 25-a : Constructorul Craiova
— Parîngul Novaci 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 37 p (55—25), 3. E- 
lectroputere Craiova 35 p (49—15), 
3. Dierna Orșova 33 p (33—31)... 
pe ultimele : 14 Minerul Oravița 
33 p (43—35), " -- --------
rezu 33 p (29—37), 
31 p (29—39).

SERIA A
Explormln Deva 

tul Cuglr 0—2 
Vulcan 
(2—0), Șurlanul Sebeș — Meca
nica Alba lulia 3—2 (2—2), Auto- 
mecanlca Mediaș — Minerul Pa- 
roșeni 0—0, Minerul Ghelar — 
C.F.R. Slmeria 0—1 (0—0), Mine
rul Anlnoasa — Minerul Certej
4— 2 (4—1), Victoria Călan —
tmtx Agnita 0—0, Lotru Brezol
— Vitrometan Mediaș 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL. CUGIR 38 p (61—23),’ 

Explormln Deva 35 p (50—25), 
Minerul Certej 29 p (45—29)... 
ultimele : 14. IMIX Agnita 24 

(28—28), 15. Vitrometan Mediaș 
p (21—47), 16. Automecanlca

15. Minerul Ho-
18. I.O.B. Balș

VHI-a
— Metalurgis

te—0), Minerul 
Textila Cisnădie 3—0

2. 
>.
pe 
P 
22 . .
Mediaș 19 p (23—52).

SERIA A IX-a
Electromotor Timișoara 

rla Reșița 1—0 (1—0), 
textila Lugoj — C.F.R. 
Caransebeș 5—0 (2—0), 
Salonta — Minerul Anina _ _ 
(2—1), Uhlrea sînnlcolau — Me
talul Bocșa 3—0 (2—0), C.F.R.
Arad — Șoimii Llpova 3—1 (1—1), 
Unirea Tomnatic — Voința Ora
dea 0—0, Victoria Ineu — Chimia 
Arad 5—0 (2—0), Bihorul Beluș 
— Oțelul Or. dr. Petru Groza 
0—0 — s-a jucat la Oradea.

0 Meciul Metalul Bocșa — 
Electromotor Timișoara, din eta
pa a 25-a (pe teren 2—1), a fost 
omologat cu 3—0 In favoarea e- 
chlpei timișorene, deoarece Me
talul a folosit un jucător în stare 
de suspendare.

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 35 ...................................
Arad 35 p 
radea 31 p

Vulturii 
Recolta 
Chimia Arad 16 p (33—61)

—„Glo- 
Vulturil 
Victoria
Recolta

2—1

14.
15.
16.

I.
p (46—27), 2. C.F.R. 

(48—35), 3. Voința O- 
(50—35)... pe ultimele:
Lugoj 23 p (42—51), 

Salonta 17. p (31—51),

,C“
X-a 
Mihai — Ar
ii—0), C.S.U. 
— Simared 

(0—0), Chimia 
Vișeu 4—0 

Marghita — 
(1-1). 

Negrești

SERIA A :
Unirea Valea lui 

mătura Zalău 3—0 
Tricolorul Oradea 
Bala Mare 1—0 (
Tășnad — Bradul 
(2—0), Bihoreana ] 
Minerul Baia Sprie 2—1 
Rapid Jibou — Oașul _ .
3—1 (1—0), CUPROM Bdla Mare
— Minerul Băița 4—1 (2—2), Mi
nerul Băiuț — Minerul Baia 
Borșa 6—0 (4—0), Victoria Cărei
— Silvana Cebu Silvaniei 4—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 38 p (62—24), 2.
Victoria Cărei 34 p (50—29), 2. 
Unirea Valea lui Mlhai 32 p 
(63—34)... pe ultimele : 13. Mine
rul Borșa 23 p (39—56), 14. Sil
vana Cehu Silvaniei 22 p (37—51), 
15. C.S.U. Tricolorul Oradea 21 p 
(28—43), 16. Simared Baia Mare 
19 p (21—44).

SERIA A XI-»
Lăpușul Tg. Lăpuș — Ind. Mr- 

mel Cimpia Turzii 0—0, Mureșul 
Luduș — C.I.L. Blaj 1—0 (0—0), 
Sticla — Arieșul Turda — Avîn
tul Reghin 1—0 (1—0), Metaloteh-" 
nica Tg. Mureș — Foresta Bis
trița 7—0 (5—0), C.E.M. Cluj-Na
poca — Metalul Sighișoara 3—0 
(2—0), Oțelul Reghin — Metalul 
Aiud 1—1 (1—0) — s-a jucat la 
Tg. Mureș, Unirea Alba lulia — 
Textila Năsăud 4—1 (2—0), Unirea 
Dej — Minerul Rodna 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IND. S1R- 
MEI C. TURZII 38 p (46—18), 2. 
Unirea Alba lulia 35 p (55—25), 
3. Sticla Turda 32 p (43—29),.. pe 
ultimele : 13. Mureșul Luduș 23 p 

_ “.............  "" P
P 
P

(30—37), 
(37—43), 
(17—39), 
(38—51).

14. TexWla Năsăud 23
15. C.I.L. Blaj 21
16. Unirea Dej 20

SERIA A XlI-a
Precizia Săcele — Tractorul 

Miercurea jCiuc 1—0 (0—0), Utila
jul Făgăraș — Progresul Odor- 
heiu Secuiesc 2—0 (1—0), Chimia 
Or. Victoria — Nitramonia Făgă
raș 3—2 (1—1), Măgura-Mobila 
Codlea — Minerul Bălan 6—0 
(2—0); Metalul Sf. Gheorghe — 
Torpedo Zărnești 3—3 (1—1), U- 
nirea Cristuru Secuiesc — Meta
lul Tg. Secuiesc 4—0 (0—0). Mu
reșul Toplița — Carpați Brașov 
3—0 (0—0), Metrom Brașov —
Minerul Baraolt 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRECIZIA 
SACELE 37 p (33—23), 2. Progre-’ 
sul Odorhei 34 p (50—25), 3. Ni
tramonia Făgăraș 30 p (36—25)... 
pe* ultimele : 
23 p (26—29), 
culese 23 p 
Brașov 21 p

Rezultatele 
de corespondenții noștri.

14. Măgura Codlea
15. Metalul Tg. Se-
(25—35), 16. Carpați
(35—42).
au fost transmise



România — Bulgaria Ia gimnastică-junîori

FRUMOASE VICTORII 
ALE TINERILOR NOȘTRI SPORTIVI

Pe grila de start, mașina învingătorului în concursul automobi
listic de viteză, desfășurat duminică. Foto : Gh. SLAVE

„MARELE PREMIU AL BUCURESTIULUi" 
A REVENIT LUI NICUGRIGORAȘ (Dacia Pitești)

La finele săptămînii trecute, 
la Constanța s-a desfășurat o 
triplă confruntare internațio
nală de gimnastică între repre
zentativele de juniori și juni
oare ale României și Bulgariei 
— la sportivă (fete și băieți), 
precum și la ritmică-modernă. 
Cu o singură excepție (echipe, 
gimnastică ritmică-modernă), 
victoriile au fost repurtate pe 
toată linia de tinerii reprezen
tanți ai gimnasticii noastre, 
care au manifestat o formă 
remarcabilă. Rezultate tehnice : 
gimnastică sportivă-fete Româ
nia — Bulgaria 188,45—183,40 ; 
individual compus — Violeta

Burtescu 38,10, Angela Sandu 
37,70, Maria Matei 37,55 ; bă
ieți : România — Bulgaria 
279,10—275,10; individual com
pus — Marius Tobă 56,50, Ma
rian Teodorescu 56,15, Petrică 
Pătăluță 55,35 ; ritmică-moder
nă echipe: România — Bulgaria 
141,70—142,50 ; individual com
pus : Doina Stăiculescu 29,00, 
Paulina Krasteva și Maria 
Tașkova 28,60. La obiecte. Doi
na Stăiculescu s-a impus din 
nou, cîștigînd toate cele trei 
probe — cerc, panglică și 
minge.

G. TAMAȘ-coresp,

TIIRNF!!! BF TENIS

Iată că și în acest an Capi
tala a găzduit un concurs 
automobilistic de viteză pe 
circuit devenit tradițional : 
„Marele premiu al Bucureștiu- 
lui“, competiție ajunsă la cea 
de a 12-a ediție, care contează 
ca cea de a 3-a etapă a cam- 
pionatuluț republican. Circui
tul a fost ales pe șoselele plat
formei Pipera (cartier Tei-To- 
boc), lung de 2,300 km, stră
bătut de cite 10 ori de auto- 
mobiliștii avansați și de cite 5 
ori de către cei Începători. 
Inedit îh această ediție : p de
filare. la început, a unor fru
moase automobile vechi, foar
te bine întreținute, din Clubul 
automobilelor de epocă și pre
zența în concursul propriu-zis 
a trei automobiliste — Ani- 
șoara Dracea. Adriana Grigore 
și. Luminița Petrescu.

La startul întrecerilor s-a 
prezentat (acceptați la revizia 
tehnică, foarte exigentă) un 
număr de 63 de alergători dtn-

CA'IIHONMII Dt FLORETA
'Urmare din pop 1)

12—11, Kuki — Iile 10—5. în 
semifinale : Oancea — Husti 
10—7 și Kuki — Gogoașe 10—5. 
Pentru locurile 3—4 : Husti — 
Gogoașe 10—7, iar în asaltul 
pentru desdnnarea campionu
lui național ediția 1982, Petru 
Kuki — George Oancea 10—0.

Astfel, competiția a fost do
minată de reprezentanții clu
bului Steaua, impunîndu-se în 
cele din_ urmă, firesc, cei mai 
în formă floretiști ai momen
tului, titlul revenind și celui 
mai bun dintre ei, vicecampio- 
nul mondial Petru Kuki.

tre care 17 începători. Dintre 
aceștia, intrați primii în între
cere, cei clasați pe locurile 
fruntașe au fost : 1. F. Cîm-
peanu (IDMS), 2. A. Șerban 
(I.T.B.), 3. C. Petcu (Poli Buc.). 
La avansați — ne referim mai 
întîi la mașinile din grupa „A 
2“ — concursul a fost dominat 
de către autoturismele de la
1. N.M.T. București cu care B. 
Ursu și P. Geantă au ocupat 
primele două locuri. Păcat că 
din această dispută a dispărut 
M. Alexandrescu (Poli Buc.), 
care a abandonat după cinci 
ture (cînd ajunsese pe locul 
doi), din cauza unei defecțiuni 
banale : ruperea curelei de 
ventilator. în final: 1. B. Ursu.
2. P. Geantă, 3. N. Andrei 
(CSU Pitești). în principala 
cursă a zilei — a mașinilor 
cele mai puternice — în care 
avea să se decidă și cîștigă- 
torul trofeului pus în joc 
(este vorba de grupa „C”), mul
tiplul campion Nicu Grigoraș, 
sportiv dar și inginer construc
tor la Dacia Pitești, pilotînd o 
mașină pregătită în cadrul uzi
nei, „Dacia 1400-sport". a domi
nat cursa de la un capăt la altul, 
ciștigînd „Marele premiu**. în
vingător pentru a doua oară 
consecutiv, cupa a intrat defi
nitiv în posesia lui N.' Gri
goraș. La reușita întrecerii au 
contribuit alți trei alergători, 
care merită felicitări atît pen
tru combativitatea dovedită, 
cit*® și pentru felul în care 
și-au pregătit mașinile, ei cla- 
sîndu-se în final pe locurile : 
2. Cornel Motoc (Poli hue.) — 
pe Renault 5 Alpin, 3. W. 
Hirsehvogel (C.S.M. Reșița) — 
Alfa Sud, 4; V. Nicoară (Da
cia Pitești) — Dacia 1400 sport. 
Cîștigătorut trofeului a avut o 
medie de 92,500 km/h.

Modesto FERRARINI

CLASAMENTELE FINALE ALE DIVIZIEI „A"
BASCHET FEMININ

Clasamentul final al ediției a 
33-a a campionatului național de 
baschet feminin :
1. „V* Cj.-N. 51 43
2. Polit. BUC. 51 39
3. Voința Buc. 51 34
4. Olimpia B. 51 26
5. Univ. Tim. 51 16
6. Comerț »! 51 10

3781:3160 
3609:3194 
3154:3274 
3158:3553
2988:3659 61

94 
90
87
7?
67

SESIUNEA A 85-a A C.I.O.
ROMA, 31 (Agerpres). — La 

Roma s-au încheiat lucrările 
celei de-a 85-a sesiuni a Co
mitetului Internațional Olim
pic (C.I.O.), în cursul căreia 
au fost dezbătute probleme 
importante ale mișcării spor
tive mondiale. în cursul unei 
conferințe de presă desfășu
rate la sfîrșitul sesiunii, pre
ședintele C.I.O., Juan Antonio 
Samaranch, a arătat că pînă în 
prezent și-au anunțat intenția 
de a candida la organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din 
1992 orașele Paris, Nisa, Bar
celona, Sydney, Stockholm, Bu
dapesta și Delhi, în timp ce 
pentru ediția din același an a

PUNCT FINAL ÎN C. L
Dt BASCHET (m), GRUPA „B“

în ultima zi a campionatu
lui european de baschet mas
culin — grupa „B“ — s-au în
registrat rezultatele : România 
— Ungaria 78—92 (46—44) —
punctele echipei țării noastre 
au fost înscrise de : Cernat 16, 
Uglai 14. Băiceanu 12, Ermu- 
rache 10, Căpușan 10, Opșitaru 
10, Șipoș 4, Ivascencu 2 ; Tur
cia — Finlanda 106—93 (53—51), 
Olanda — Suedia 94—85 
(50—52), Grecia — R. F. Ger
mania 95—87 (45—54). Clasa
ment : 1. Olanda 14 p, 2. Gre
cia 13 p, 3. Suedia 11 p, 4. 
R. F. Germania 11 p, 5. Tur
cia 10 p, 6. Ungaria 9 p, 7. 
România 9 p, 8. Finlanda 7 p. 
Primele patru echipe s-au 
calificat pentru grupa „A“ a 
campionatului european (1983, 
în Franța), alături de primele 
opt echipe clasate la ediția 
precedentă a competiției 
(U.R.S.S., Iugoslavia, Ceho
slovacia, Spania, Italia, Israel, 
Polonia și Franța).

Olimpiadei de iarnă, 5 orașe vor 
să candideze pentru învesti
tură : Garmisch., Partenkirchen 
(R.F. Germania), Falun (Sue
dia), Cortina d’Ampezzo (Ita
lia), regiunea Nisa (Franța) și 
un oraș din U.R.S.S. O decizie 
In acest sens va fi luată în 
1986, la sesiunea C.I.O. de la 
Lausanne, cînd va fi inaugurat, 
în această localitate, noul se
diu al forului olimpic mon
dial.

J. A. Samaranch s-a referit, 
de asemenea, la alte probleme 
abordate la sesiunea C.I.O., a- 
rătlnd că Turneul olimpic de 
fotbal din 1984 se va desfășura 
după aceleași reguli ca în 1980.

Participanții la sesiune au 
hot^rit, totodată, ca alegerea 
președiîftelui C.I.O., să se tacă, 
de acum înainte, la un an du
pă desfășurarea J.O., proxima 
operațiune urmînd să aibă loc 
în 1989. Au fost primite în 
C.I.O. Insulele Virgine și O- 
manul, numărul țărilor mem
bre ridieîndu-se, în prezent, 
la 151.

DE LA KULANO GAHHOS
PARIS, 31. — Pe terenurile 

de la Roland Garros au con
tinuat luni campionatele inter
naționale de tenis ale Fran
ței. Jucătoarele românce Vir
ginia Ruzici și Lucia Roma
nov. calificate în sferturile de 
finală ale probei de simplu, 
au susținut partide deficile în 
fața a două din favoritele tur
neului, fiind întrecute. Ruzici 
a îtntîlnit-o pe Andrea Jaeger 
(favorita nr. 4) care a cîștigat 
cu 6—1, 6—0. iar Lucia Roma
nov a jucat cu Chris Evert- 
Lloyd, principală favorită a 
turneului, pierzînd cu 2—6, 
4—6.

în turul al treilea al probei 
de dublu bărbați. E. Edmond
son (Australia) și B. Manson 
(S.U.A.) au dispus cu 6—4, 
6—7, 6—4 de Ilie Năstase 
(România) — J. L. Clerc (Ar
gentina).

Rezultate din optimi de fina
lă la simplu feminin : Ha na 
Mandlikova — Andrea Leand 
6—3, 6—1 ; Tracy Austin —
Yvonne Vermaak 6—2, 6—0, An
drea Jaeger — Dana Gilbert
6— 1, 6—1 ; Chris Evert-Lloyd
— Pam Casale 6—2,6—0, Mar
tina Navratilova — Kathy Ri
naldi 6—0, 2—6, 6—0; în „16- 
imi de finală la simplu mas
culin : V. Gerulaitis — M. 
Purcell 6—3. 6—3, 6—2 ; A. 
Maurer — P. Slozil 6—1, 3—6,
7— 5. 7—6; *Y. Noah . J.
Lloyd 7—5. 6—0, 6—3 >. A
Teltscher — P. Elter, o—4, 
2—6, 6—1, 6—3 ; în optimi de 
finală : J. Connors — C. Hoo
per 6—1. 6—0. 6—4 ; G. Vila»
— A. Maurer 6—‘2. 6—3, 6—1 ; 
P. McNamara — A. Gomez 
6—1, 5—7, 6—3. 3—6, 11—9, J. 
Higueras — E. Teltscher 6—4, 
6—2, 6—0.

BERNARD HINAULT CONTINUĂ 

SA CONDUCĂ IN „TURUL ITALIEI *
ROMA, 31. — Cea de-a 16-a 

etapă a Turului ciclist al Ita
liei, Comacchio — San Martino 
di Castrozza. disputată luni pe 
un traseu muntos în lungime 
de 243 km. a fost cîștigată de 
spaniolul Vicente Beîda în 7 h 
19:46. L-au urmat italianul Ma
rio Beccia. la 3 secunde, spa
niolul Faustino Ruperez la 5 
secunde. italienii Francesco 
Moser (la 16 secunde) și Silva- 
no Contini ■ (la 19 secunde). 
Purtătorul tricoului roz, fran
cezul Bernard Hinault, a sosit 
ne locul 7. la 24 de secunde de

învingător. în această etapă, 
doi dintre fruntașii de pînă 
acum ai cursei, italianul Giu
seppe Saronni și suedezul Torni 
Prim, au pierdut peste două 
minute, cedînd locuri în clasa
ment. După 16 etape, clasamen
tul general individual arată 
astfel : 1. Bernard Hinault, 2. 
Silvano Contini (Italia) Ia 26 
sec., 3. Mario Beccia (Italia) la 
1:40, 4. Francesco Moser (Ita
lia) la 2:16, 5. Tonii Prim (Sue
dia) la 3:99, 6. Lucien van 
Impe (Belgia) la 4:43.

7. Crișul Or.
8. -
9. 

10. 
11. 
12.

51 30 21 3691:3267
51 29 22 3300:3218
51 27 24 3456:3356
51 24 27 3172:3428

Progr. Buc.
C.S.U. PI.
Voința Bv. ______ _________ .„
Mobila S.M. 51 23 28 3168:3323 74
Cărpați 51 5 46 2844:3775 56 

Echipele Mobila Satu Mare și 
Carpați Sf. —Gheorghe au retro- 
fradat ; au promovat formațiile 

E.F.S.-C.Ș.B. și Rapid Bucu
rești.
• Primele 10 coșgelere ale ță-

rit în clasamentul «Trofeului e- 
fi carității** oferit de ziarul 
SPORTUL : 1. Magdalena Pali 
(„V Cluj-Napoca) 1111 p, 2. Ca
melia Solovăstru (Voința Brașov) 
1074 p, 3. Ștefania Borș (Voința 
Buc.) 1070 p. .4^ Mariana Bădinici 
(Politehnica Buc.) 886 p, 5. Doi
na Prăzaru-Mathe („U“ Cj.-Napo- 
ca) 827 p, 6. Georgeta Simioană 
(Progresul Buc.) 776 o, 7. Monica 
Așteleanu (Mobila Satu Mare) 
761 p, 8. Măndlca Ciubăncan (O- 
limpla Buc.) 720 p, 9. Ana Bede 
(Carpați Sf. Gheorghe) 709 p, 10. 
Sorina Lambrino (CSU Ploiești) 
696 p.

A 
la

DE AZI, LA BRAȘOV,
• TELEX • TELEX

CURSUL INTERNAȚIONAL
DE ARBITRII i>E HANDBAL
începînd de astăzi și pînă du

minică se desfășoară la Brașov 
cursul internațional de arbitri, 
organizat de F.R. Handbal, sub 
egida federației internaționale. La 
cur^ participă 44 de candidați, 
dintre care 23 de peste hotare 
(Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Frar.a. Grecia, Iugoslavia, Por
tugalia și Spania) și 21 din țara 
noastră. Cursul este condus de 
norvegianul Karl E. Wang, pre
ședintele comisiei de arbitri din 
I.H.F., și de Vasile Sidea, lector 
al I.H.F și președintele colegiu
lui de arbitri din F.R.H..

în aceeași perioadă se dispută 
la Brașov meciurile turneului fi
nal al campionatului național de 
juniori. Ia care iau parte 6 for
mații feminine și 6 masculine. 
Partidele vor fi conduse de „ca
valerii fluierului**. candidați la 
ecusonul de arbitru internațional, 
acesta fiind — de fapt — exa
menul lor practic.

Pregătiri pentru 
„El Mundial"

© în turneu în Maroc, echipa 
Kuwait a întîlntt pe recenta 
clștigătoare a C.C.E., Aston Villa, 
cu care a terminai la egalitate : 
1—1 (0—1). Bremner a deschis
scorul pentru englezi, iar ega- 
larea a adus-o Abdelaziz. în 
continuarea pregătiri Lor Kuwait 
va întîlni miercuri reprezenta
tiva Marocului.

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • Wichita (Texas): 

Carl Lewis 3,38 m 1a lungime. 
Dan Ripley 5,67 m la prăjină, 
Stepanie Hightower 13,19 la 100 
mg O Forll (Italia) : Ferenc Pa- 
ragl (Ungaria) 66,10 m • Lese- 
lldze (U.R.S.S.) : Serghpi Litvi
nov 81,52 m la ciocan, Pououste 
89,02 m la suliță, Sandra Lelcl- 
kalne 61,30 m la suliță. Galina 
Sarenkova 68,70 m la disc • Ma
ratonul de la Montreal : 1. Benji 
Durden (S.U.A.) 2.13:22,0, 2. Rys- 
zard Kopijaz (Polonia) 2.14:30,0 — 
femei : 1. Annick Lebreton (Fran
ța) 2.36:05,0 • Paris: Flame d'oro 
Padova (Italia) a cîștigat al 8-lea 
trofeu european al cluburilor 
campioane la atletism (743,5 p). 
urmată de Bayer Leverkusen 
(R.F.G.) — 679 p, Wolverhamp
ton (M. Britanle) 641,5 p etc. La 
prăjină : Ferreira (Franța) 5,60 m, 
Bellot (Franța) 5,50 m.

AUTOMOBILISM • A 6«-a edi
ție a „Cursei de 500 mile” de la 
Indianapolis a fost cîștigată de 
americanul Johncoock cu 261,179 
km/h.

BOX • Mexicanul Rafael Li
mon campion mondial la super- 
pană (WBA) și-a păstrat titlul :

ko In rep. 12 Roman do Nava
rette (Filipine).

CICLISM • în Turul Angliei, e- 
tapa a 7-a (150 km) a fost cîști
gată de polonezul ’ *■*
2.33:28. Iuri Kașirin 
este lider, urmat la 
Saether (Norvegia).

POLO • în turneul 
U.R.S.S. — Cuba 13—9, Italia — 
Spania 10—8.

RUGBY • Campionatul Franței 
a fost cîștigat de Agen care a 
dispus de Bayonne cu 18—9 • 
La Vancouver, Anglia — Canada 
43—6.

ȘAH • Turneul de la Varna a 
dat cîștigători pe Grigorov, Don- 
cev (Bulgaria) și Grtinberg 
(R.D.G.) cu 7,5 p. Maestrul ro
mân Parik Ștefan ov a fost al 
10-lea- cu 5 p.

Piasecki în 
(U.R.S.S.) 

21,0 a de

de la Metz,

în cadrul concursului de 
caiac-canoe de la Branden
burg, Ion Bîrlădeanu s-a cla
sat al doilea la K 1 — 500 m 
(1:48,8) după Peter Hempel 
(R.D.G.) — 1:48,0.
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• La Budapesta : Ungaria *-
Elcho (Spania) 2—1 (1—1). Pen
tru gazde au înscris Fazekas și 
Szentes.
• La Mulhouse (j?»ența), »-

chipa locală a tos* învinsă 
Polonia cu 5—1 (2—0),
lurile lui Smolarek, 
Majewski, Szarmach și

Argentinienii au 
în Spania

Campioana mondială 
în Spania, La Alicante, 
tul Argentinei și-a stabilit 
ședința înaintea turneului final. 
Fotbaliștii argentinieni și-au în
ceput pregătirile, fără Maradona, 
care miercuri la un meci de ve
rificare, la Buenos Aires, a 
suferit o întindere musculară.
• Antrenorul echipei de fotbal 

a Scoției, Jock Stein, a comuni
cat lotul celor 22 de jucători ca-

de 
prin go- 

Boniek, 
Palasz.
sosit

se
unde lo

re-

află

- re vor evolua la turneul final.al 
campionatului mondial din Spa
nia : portari : Rough, Wood, 
Leighton ; fundași : McGrain,
F. Gray, McLeish, Hansen, Miller, 
Narey, Burley, Evans ; mijlocași; 
Wark, Hartford, Strachan, S-ou- 
ness ; ata cânți : Provan, Dalglish, 
Jordan, Robertson, Archibald, 
Sturrock, Brazil. Selecționata 
scoțiană va urma un ultim sta
giu- de pregătire în Portugalia, 
sosirea în Spania fiind programa
tă pentru data de 11 iunie.
• După accidentarea lui Da

vid Kipiani, care a suferit o 
fractură ce l-a determinat să se 
retragă din activitatea competl- 
țională definitiv, directorul teh
nic al selecționatei U.R.S.S. 
de fotbal,' Konstantin Beskov, ara 
o nouă problemă de efectiv : Bu- 
riak, un alt mijlocaș titular al 
reprezentativei, s-a accidentat, 
prezența sa la „El Mundial** de
venind incertă.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
îl—«

1—8

CICLISM 
TENIS

HALTEBE 
POLO 
ATLETISM

TENIS DE MASA 
GIMNASTICA

CAIAC-CANOE 
ATLETISM

-8 POPICE
8 AUTO

MOTO

Cantinuâ Turul Italiei
Continuă Turneul de la Roland 
Garros
„Cupa Pan on La “. la Budapesta 
Turneu internațional la Varna 
„Pantoful de aur”, la Ostrava (Ceho
slovacia)
Turneul maeștrilor, la Toronto 
Turnee internaționale la Amsterdam 
șl Varna
„Regata Tata” (Ungaria) 
Concursuri -------- ’ ‘
slava și 
C.M., la 
„Marele 
Detroit
Concursuri de motocros In cadrul 
C.M. In Elveția, Franța. Italia, Bel
gia, la clasele 125 cmc, 259 
509 cmc și ataș.

Internaționale La Brati- 
Sofia
Brno
Premiu- al S.U.A. (FI), la

cmc,
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