
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 

PLENAREI LĂRGITE 
A C.C. AL P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIJI VA I

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Miercuri, 2 iunie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
au continuat lucrările plenarei 
lărgite a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

La sosirea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost in- 
timpinat cu căldură și însufle
țire, cu vii și puternice *- 
plauze, scandindu-se îndelung 
numele partidului, al secreta
rului său general.

In ședința de dimineață au 
fost reluate dezbaterile în plen. 
Au luat cuvintul tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan 
Moeuța, Emilian Dobrescu, Ion 
Popescu Puțuri, Mihai Gere, 
Dumitru Radu Popescu, Con
stantin Olteanu, Petre Dănică, 
Hajdu Gyozo, Pantelimon Gă
vane seu, Ion Catrinescu, Petru 
Enache, Ștefan Andrei, Ștefan 
Ștefănescu, Gheorghe Oprea, 
Ion Albuletu. Nicolae Constan
tin, Vasile Bărbuleț. Ludovic 
Fazekas, Adrian Păunescu, 
Cornel Oncscu, Radu Bcligan, 
Ana Murpșan, Ion Brad, Du
mitru Popescu.

Participant!! au dat o înaltă 
apreciere magistralei expuneri 
prezentate de secretarul gene
ral al partidului, document 
programatic, care ilustrează eu 
putere rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului $1 statului, 
în stabilirea obiectivelor fun
damentale ale dezvoltării tării.

in cuvintul lor, vorbitorii au 
analizat, in spiritul ideilor și 
orientărilor de excepțională 
însemnătate teoretică și practi
că cuprinse in expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
realizările remarcabile obținu
te de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, în vasta 
operă de construcție socialistă. 
Totodată, au fost dezbătute 
sarcinile centrale din domeniul 
activității ideologice, politice 
și cultural-educative, probleme 
de bază ale dezvoltării cerce
tării științifice, invățămintului, 
creației literar-artistice.

Participanțiî la discuții au 
relevat legătura indisolubilă 
între politica internă de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și poli
tica externă a partidului și sta
tului nostru, pusă in slujba 
cauzei păcii, destinderii, inde
pendentei, securității, dezar
mării, înțelegerii și colaboră
rii între popoarele lumii.

Cel caro au luat cuvintul 
au dai expresie hotăririi una
nime, ferme a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități —• de a con
tribui eu dăruire și abnega
ție, sirius uniți in jurul parti
dului, al secretarului său ge
neral, la întărirea forței eco
nomice și spirituale a tării, a 
independenței și suveranității 
gale, la ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres și ci
vilizație, la creșterea bună
stării întregului popor, ia spo
rirea rolului și prestigiului 
României în lume, la triumful 
nobilelor idealuri ale socialis
mului și păeii pe planeta noas
tră.

tu continuare, a fost aproba
tă Hotărirea de adoptare a 
Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
„Cu privire la stadiul actual 
al edificării socialismului in 
tara noastră, la problemele 
teoretice, ideologice șl activi
tatea politică, educativă a parti
dului", ea document-program 
pentru activitatea întregului 
partid și popor.

Primit cu cele moi calde sen
timente, în încheierea lucrărilor 
plenarei lărgite a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului a fost sub
liniată cu repetate și puternice 
aplauze.

Participant!! au scandat în
delung, cu dragoste și stimă, 
„Ceaușescu — P.C.R.“, expri- 
mînd voința tuturor cetățeni
lor tării, fără deosebire de 
naționalitate, de a acționa cu 
nesecată energie, cu elan re
voluționar pentru înfăptuirea 
neabătută a importantelor sar
cini și orientări formulate de 
secretarul general al partidu
lui, pentru realizarea hotărîri- 
lor plenarei care se înscrie, 
prin multitudinea și însemnă
tatea problemelor dezbătute, 
ca un eveniment de seamă, in 
viata partidului, a întregului 
nostru popor, plenar angajat 
in activitatea de îndeplinire a 
obiectivelor celui de-al XII- 
lea Congres al P.C.R., a Pro
gramului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a 
României spre comunism.
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Etapa a 31-a a Diviziei „A“ de fotbal

GAZDELE-95 LA SUTĂ DIN PUNCTAJ
Q Liderul s-a desprins de „lanternă** abia după pauză, dar intr-un singur minut I
9 »U“ Craiova învingătoare la limită, după emoții • Pentru Steaua înscrie... Ca

zan • 7 goluri la Rm. Vilcea, un sfert din întreaga etapă

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Jiul Petroșani 
Chimia Rm. Vilcea

- „U" Cluj-Napoca
- S. C. Bacău

3-0 (1-01
5-2 (3-1)

F.GM. Brașov - F.C. Olt 3-0 (0-0)
Dinamo - Progresul Vulcan 2-0 (0-0)
„Poli" Timișoara - Corvinul 3-1 (1-0)
Steaua - Sportul stud. 1-1 (0-0)
F.C. Argeș - U.T. Arad 1-0 (1-0)
Universitatea Craiovci- F. C. Constanța 3-2 (3-1)
C. S. Tirgoviște - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 5 iunie)

Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova (0—2)
A.S.A. Tg. Mureș — „Poli” Timișoara (1-2)
Sportul studențesc — Chimia Rm. Vilcea (1—2)
F. C. Olt - Jiul Petroșani (0-0)
U.T. Arad — Dinamo (1-2)
F.C. Constanța — F.C. Argeș (0-2)
Steaua — F.C.M. Brașov (1-2)
S.C. Bacău - C.S. Tirgoviște (0-2)
„U“ Cluj-Napoca - Progresul Vulcan (0-1)

1. DINAMO 31 1» 4 4 58-27 44
2. Univ. Craiova 31 19 4 8 42-24 42
3. Corvinul 31 15 7 9 40-37 37
4. Steaua 31 12 9 10 37-30 33
5. F.C. Olt 31 14 5 12 41-40 33
6. Sportul studențesc 31 10 13 8 32-34 33
7. „Poli" Timișoara 31 11 8 12 35-34 30
8. Jiul 31 10 10 11 38-39 30
9. F.C.M. Brașov 31 12 6 13 28-34 30

10. Chimia Rm. Vilcea 31 11 6 12 33-44 30
11. C.S. Tirgoviște 31 12 4 13 27-40 30
12. F.C. Argeș 31 10 9 12 33-30 29
13. S. C. Bacău 31 9 10 12 35-45 28
14. F. C. Constanța 31 9 10 12 33-43 28
15. „U* Cluj-Napoca 31 10 8 13 30-43 28
14. U.T. Arad 31 10 7 14 31-35 27
17. A.S.A. Tg. Mureș 31 11 4 14 40-45 24
18. Progresul-Vulcan 31 7 4 18 27-52 20

(Cronicile ia pag. 2—3)

GOLGETERII
19 GOLURI: Iordăneseu — 2 

din 11 m.
16 GOLURI : Cîrțu.
15 GOLURI : Gîngu — 2 din 

11 m.
13 GOLURI: Petcu (Corvi- 

nul). Iamandi — 3 din 11 m.
11 GOLURI : Coras — 1 din 

11 m. Cîmpeanu II — 1 din 11 
m. O. Ionescu — 2 din 11 m, 
Radu II — 2 din 11 m.

10 GOLURI : Cămătaru. Vă- 
etuș. Anghel D- Georgescu — 
1 din 11 m. Bălăci — 3 din 11 
m.

9 GOLURI : Sălăjan. Orac.

La C. M. de popice

Prin acest autogol al lui 
Cazan. Steaua a egalat 
ieri in partida cu Sportul 

studențesc
Foto : Dragoș NEAGU

FLIIHtlISTA MARCELA MOLDOVAN Șl ECHIPA 
DL SPADĂ A ROMÂNIEI ÎNVINGĂEOÂHE

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI (întinerită) 
LUPTĂ, DIN NOU, PENTRU MEDALII!

• Multiplul campion mondial Iosil Tismânar - lidzrul iormațici • llic ifosu -
recuperat în

Desfășurate din doi în doi 
ani. campionatele mondiale de 
popice vor avea loc între 5 și 
11 iunie la Brno. pe 6 piste 
din material plastic montata 
în incinta noului patinoar, cu 
o capacitate de 6000 de locuri. 
La cea de a 14-a ediție a 
..mondialelor" participă popi
cari din Austria, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța. R. F. Germa
nia, Italia, Iugoslavia. Polonia, 
Suedia. România și Ungaria.

Popicarii români, deținători a 
patru titluri de campioni mon
diali pe echipe — 1966 la
București. 1974 la Eppelheim 
(R.F.G-). 1978 la Lucerna și 
1980 la Mangalia Nord, au do
minat adesea si probele de pe
rechi și individual, ureînd pe 
podiumul laureaților : Petre 
Purge — Constantin Rădulescu 
în 1966. la București. Iile Bă- 
iaș — Iosif Tismănar în 1978, 
la Viena au cucerit medaliile 
de aur la dublu, iar Ion Mi- 
coroiu (1957, la Viena) și Iosif 
Tismănar (1978, la Lucerna) au 
devenit campioni ai lumii.

Conștient! că au de apărat 
un impresionant palmares in
ternațional, membrii lotului 
masculin s-au pregătit cu asi
duitate în așteptarea Întrece
rilor de la Brno, unde vor 
avea de înfruntat asaltul unor

totalitate • Portretele „tricolorilor*’
adversari redutabili din țări 
cu veche tradiție în acest 
sport. Prin retragerea unor

Iosif Tismănar — căpitanul e- 
chipei României

Foto : N. DRAGOȘ

sportivi din ..echipa de aur" a 
țării noastre. reprezentativa 
României a trecut în ultimii 
doi ani printr-o fază de re

construcție. fiind testați mai 
multi tineri pentru posturile 
vacante. în lupta pentru titu
larizare și-au disputat întîieta- 
tea Stelian Boariu, Alexandru 
Szekeli, Ion Frigea. Vasia Do- 
nos. Alexandru Nasodi și alti 
tineri, primii doi reușind în 
final să retină atenția tehni
cienilor Roger Cernat și Ion 
Petru. De asemenea. Grigore 
Marin si Iuliu Bice, supuși u- 
nui program suplimentar de 
antrenament, au fost reinte
grați în lotul care se va depla
sa la Brno. iar tînărul și am
bițiosul popicar Ilie Hosu, in
disponibil mai multă vreme, a 
fost recuperat, devenind unul 
din oamenii de bază. Liderul 
echipei nationale. Iosif Tismă
nar, actualul vlcecamoion mon
dial. Alexandru Cătineanu și 
Gheorghe Silvestru. veteranii 
selecționatei României. și-au 
confirmat valoarea în toate 
iocurile de verificare. ..Ulti
mele rezultate obținute in fata 
unor puternice reprezentative 
de țări. — ne-a spus antreno
rul principal Roger Cernat — 
ne care Ic vom reintîlni si la 
Brno. sînt îmbucurătoare. in-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pap a 4-a;

Tradiționala confruntare a- 
nuală, Turneul țărilor socia
liste. care precede campionate
le mondiale, desfășurat recent 
la Schwedt (R.D.G.), s-a în
cheiat cu două frumoase vic
torii românești. Astfel. în pro
ba individuala feminină de 
floretă, s-a consemnat o fina

lă românească. Marcela Moldo
van întreeînd-o pe Elisabela 
Guzganu (Aurora Dan clasin- 
du-se pe locul 4), iar proba de 
spadă pe echipe a revenit re
prezentativei României, învin
gătoare în turneul final asupra 
echipelor Poloniei și U.R.S.S.

„OACIADA" PULSEAZĂ CU VIGOARE
PE ARENELE SPORTIVE
din Întreaga țară

O reușită deplină : 
„Cupa U.G.S.R." la oină

Timp de două zile, cochetul 
Stadion Municipal din Drobeta 
Turnu Severin a găzduit fina
la celei de a 13-a ediții a 
„Cupei U.G.S-R." la oină, or
ganizată — in condiții irepro
șabile — de Federația română 
de oină, cu sprijinul organelor 
locale sindicale si sportive. In 
această tradițională acțiune din 
cadrul marii competiții sporti
ve naționale ..Daciada" parti
dele au fost, ca Întotdeauna, 
foarte disputate și de un ridi
cat nivel tehnic, dovedind încă 
o dată frumusețea sportului 
nostru national.

Trofeul a fost cucerit de e- 
chipa Combinatului Poligrafic 
București — 15 d — urmată in 
clasament de Universitatea 
București — 13 p. și Electro
contact Botoșani — 9 p.

In cadrul festivității de pre
miere au fost tnmînate cupe 
și diplome din partea U.G.S.R., 
CN.E.F.S. șl a organizațiilor

sportive si sindicale ale jude
țului.

Victor MANAFU — coresp.
O frumoasă manifestare 

cultural-sportivă la Iași
Mesajul adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU Confe
rinței pe tară a mișcării spor
tive a declanșat si in județul 
Iași numeroase inițiative in 
organizarea sistematică a unor 
acțiuni cultural — sportive 
înscrise sub genericul ..Dacia- 
dei“. Sub îndrumarea Comite
tului județean Iasi al P.C.R., 
Consiliul iudetean pentru Edu
cație Fizică și Sport si ceilalți 
factori cu atribuții au organi
zat o frumoasă manifestare 
sportivă oe stadionul din Dea
lul CoDoului. sub egida .Da- 
ciadei" si avînd genericul .Ti
nerețe. gratie, frumusețe".

Peste 14 000 de elevi si stu- 
denti au prezentat in fata 
unui numeros public un spec
tacol sportiv de înaltă ținută, 
într-o bogată paletă coloristică,

(Continuare In pag. t-S)



în Divizia „A“ la floretă masculin

LIDERA AUTORITARA - STEAUA, NEÎNVINSA
Marti și miercuri. în sala 

Floreasca din Capitală. s-a 
disputat etapa a 2-a a Divizii
lor naționale „A" și „B“ la 
floretă masculin, incheindu-se 
astfel primul episod — dedicat 
acestei arme, și care și-a con
sumat finala probei individuale 
luni' — din „serialul" de scri
mă ce se va încheia la sfîrși
tul săptămînii viitoare.

Datorită forței actuale (pe 
plan intern, deocamdată...) a 
multiplei campioane naționa
le. echipa Steaua și care. in 
fapt, se confundă cu echipa re
prezentativă (în această etapă 
clubul militar a aliniat pe 
planșe ne P- Kuki. G. Oancea. 
Z. Husti, N. Iile, F. Bucur, S. 

titlului de 
ediția 1982 

. elevii an- 
conducînd 

prima eta-

Roca), problema 
campioană națională 
era ca si rezolvată, 
trenorului I. Zilahi 
cu autoritate după 
pă. Și în întrecerile de acum, 
Steaua a terminat toate întîl- 
nirile neînvinsă. în timp ce 
Progresul București. formație 
care în ediția precedentă îi 
crease dificultăți, de astă 
dată n-a mai putut line caden
ța datorită indisnonib'litătii 
primilor trăgători FI. Nicolae 
Si V. Georgescu (înlocuitorii 
acestora, juniorii Trandafir și 
Scarlat neputînd, firește. să 
compenseze aceste absențe). 
Revelația etapei a doua a cons
tituit-o formația Clubului spor
tiv Satu Mare. care, după 
în urma primei runde 
doar o victorie și un 
cum n-a mai pierdut 
fata liderului. Steaua, 
tru juniori trimiși să 
planșe. A. File. V. __
Borșodi si Z. Eder. alături 
consacratii Șt. Szentkiraîy, 
E. Mătușan, au evoluat cu 
guranță. înrcgistrînd marți 
miercuri patru victorii.

în ceea ce privește rezulta
tele individuale ale componen- 
tilor celor șase divizionare A, 
în mod surprinzător, cele mai 
multe victorii le-au înregistrat 
în această etănă reprezentanții 
Clubului Politehnica Timișoara, 
Pordea și Perecseny (16 v din

5 meciuri), surprinzător pentru 
faptul că echipa timișoreană se 
află în lupta pentru evitarea 
retrogradării. Punctajul maxim 
l-a obținut. însă, recentul cîș- 
tigător al titlului de campion 
național, Petru Kuki (Steaua), 
care n-a cunoscut înfringerea 
de-a lungul întregului „serial" 
al floretei masculine. în etapa 
divizionară el evoluînd in trei 
meciuri unde a cîștigat toate 
cele 12 asalturi disputate.

Singurul punct de suspense 
rămas 
se va 
nului. 
Iul de 
rămas _ 
lui. acolo unde echipele 
tehnica Timișoara și 
Tg. Mures au același punctaj, 
fiind departajate in clasament, 

asalturilor 
că întil-

pentru ultima etapă, ce 
desfășura la sfîrșitul a- 
cînd se va decerna tit- 
campioană pe echipe, a 
în subsolul clasamentu- 

Poli- 
C.S.U.

ce 
obținuse 
egal, a- 
dccît în 
Cei pa- 

lupte 
Costa.

pe 
G. 
de 
si 

si-
șl

doar de numărul 
cîștigate. Probabil 
nirea directă dintre ele va de
cide atunci pe ocupanta locului 
6. cel care trimite echipa res
pectivă în eșalonul secund.

în cel mai interesant meci, 
Steaua — C. S. Satu Mare. în
cheiat. totuși, la un scor net 
(13—3) în favoarea echipei mi
litare am consemnat, alături de 
victoriile în linie ale lui P- 
Kuki și G. Oancea. evoluția 
promițătoare a foarte tînăru- 
lui sătmărean A. File (16 ani), 
învingător în fata componenti- 
lor lotului renrczcntativ Z. 
Husti și N. Iile.

Iată clasamentul și rezulta
tele : 1. Steaua 20 p (cu Pro
gresul și C.S.U. Tg. M. 14—2, 
cu C.S.S.M. 13—3. cu I.E.F.S. 
12—4 și cu „Poli" Tim. 11—5), 
2- Progresul Buc. 12 d (9—7 cu 
C.S.U.. 8—8 — 58—49 t.d. cu 
„Poli"), 3. C. S. Satu Mare 11 p 
(13—3 Progresul, 14—2 C.S.U-. 
9—7 ,,Poli“. 8—8 — 64—54
I.E.F.S.). 4. I.E.F.S. 9 n (10—6 
Progresul și C.S.U.), 5. „Poli" 
Tim. 4 p — 71 a.c. (13—3 
C.S.U.. 11-5 I.E.F-S.). 6. C.S.U. 
Tg. M. 4 o - 53 a.c.

în Divizia .,B“ conduce ne
învinsă Crișul Oradea (20 p).

Paul SLAVESCU

C.S.M. SIBIU A CIȘTIGAT

„CUPA FEDERAȚIEI** LA CĂLĂRIE
La baza hipică din Lugoj 

s-au încheiat întrecerile din 
cadrul „Cupei Federației" 
(obstacole). în ultima 
fost programate probele 
vate cailor începători și

zi au 
rezer- 
echi-

ADMINISTRAȚIA DE STAI

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

NOSPORT DIN 2 IUNIE 1982
PRO

I. Univ. Cv. - F.C. Constanta 
II. Dinamo — Progresul Vulcan

III. F. C. Argeș — U. T. Arad
IV. Chimia Rm. V. — S.C. Bacău
V. Jiul — „U* C'uj-Nopoca

VI. Steaua — Sportul stud, (p) 
VII. Steaua - Sportul stud, (f) 

VIII. Poli. Tim - Corvinul (p)
IX. Poli. Tim. — Corvinul (f)

i
1 
i
i 
i

x 
x 
i 

- ... i 
X. F.C.M. B așov - F. C. Olt (p) X 

XL F.C.M Brașov - F. C. Olt (f) 1 
XII. C.S. Tîrgovitșe — A.S.A. (p) 1 

XIII. C.S. Tîrgovitșe — A.S.A (f) 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

265.902 LEI.

pelor. in prim-plan aflindu-se 
sportivii de la C. S. M. Craiova 
și Steaua- Iată rezultatele în
registrate :

CAT. SEMIUȘOARĂ (cai 
începători) : 1. R. Pașcovschi
(C.S.M. Craiova) cu Blaj 0 p 
(94,0 s). 2. S. Pistorel (C.S.M. 
Craiova) cu Dorobăț 0 P (94,1 s), 
3. M. Fieraru (Petrolul Plo
iești) cu Marc 0 p (95 s) ;

ECHIPE : 1. Steaua 8 p. 2. 
C. S. M- Sibiu 28 p. 3. Dinamo 
28 p. 4. Venus Mangalia 39 p, 
5. Timiș Izvin 46 p. 6. A. S. A. 
Cluj-Napoca 54 p.

în urma cumulării puncta
jului — pe baza rezultatelor 
înregistrate în toate probele —, 
„Cupa Federației" 
echipei C. Ș. M. 
Bucur cu Stindard, 
cu Fărcășanu. A. 
Hazard. ĂI. Bozan 
cu 218 p. urmată 
197 p. Dinamo 152 
vin 116 p Venus 
90 
72

a revenit 
SIBIU (I. 

I. Vescan 
Lăpăduș cu 
cu Năpasta) 
de Steaua 

p. Timiș Iz- 
116 p. Venus Mangalia 

p, Ă. S. A. Cluj-Napoca 
P.

G. IGNEA —- coresp.
NUMERELE EXTRASE 
PRONOEXPRES DIN

LA TRAGEREA 
2 IUNIE 1982

Extrogerea I : 
Extragerea o 

Fond total 
lei, din care 
categoria 1.

20 35 29 531 13
II-O : 28 44 12 21 7 4 
de cîștiguri : 1.115.175
235.882 lei, report ta

5 EXTRAGERI

CU UN TOTAL
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE 

LOTO DIN 23 MAI 1982

. FAZA I : Categoria 1 : 1 variantă 
25% Autoturism Dacia 1300 : catego
ria 2 : 4 variante 100% o 47.493 lei 
sau o excursie de 2 locuri în R. S. 
Cehoslovacă sau R. P. Bulgaria și 
diferența 9_ ----------- * *
25% a 
variante 
excursie de 
slovacă sau R 
i-ența în numerar și 18'"variante 25% 
a 2.955 lei ; categoria 4 : 48,50 o 
2.803 lei ; cat. 5 : 90,75 a 400 lei ; 
cat. 6 : 173 o 300 lei ; cat. 7 : 225,75 
o 203 lei ; cat. 8 : 1.742,50 a 100 lei.

P. Bulgaria 
in numerar și 1 variantă 

11.873 lei ; categoria 3 : 7 
100% a 11.819 lei sau o 

1 loc în R. S. Ceho- 
P. Bulgaria și dife-

FAZA a ll-a : Categoria A : 3 va
riante 25% a 30.467 le’ ; categoric 
B : 2 variante 100% e 22.850 lei sau 
o excursie de 1 loc in R . S. Ceho
slovacă sau R. P. Bulgaria șl dife
rența în numerar și 8 variante 25% 
o 5.713 lei ; categoria C : 16,75 a 
5.457 lei ; categoria D : 73,50 a 1.244 
lei ; categoria E : 946,50 a 100 lei.

Autoturismul Dacia 1300, de la ca
tegoria 1, a fost obținut de STRÂM
BEI SILVIA din Hunedoara.

IUNIE 1982

„CARTONAȘ GALBEN
DE HANDBAL!

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A" 

Masculin

ARBITRILOR
Campionat^e de handbal, „Di

vizia „A”, au ajuns în „punctul 
de fierbere”. Ultimele trei etape 
sînt hotărîtoare atît în ceea ce 
privește desemnarea premiante
lor, cît și — mai ales — a for
mațiilor care vor retrograda. Se 
hotărăște, deci, bilanțul activită
ții, a muncii unui mare număr 
de secții, antrenori $1 sportivi. 
In mod obligatoriu, aceste exa
mene finale trebuie să se bucure 
de condiții corecte de desfășu
rare, astfel ca cel mai bun să 
învingă. Unul dintre factorii de
terminant ai asigurării unor de
pline condiții de echitate este 
arbitrajul. „Cavalerii fluierului” 
sînt factorii de decizie în teren, 
cei care veghează la respectarea 
strictă a regulamentului, la îm
plinirea dezideratului ca victoria 
să revină celui ce o merită, a- 
dică celui mai bine pregătit, mai 
puternic.

Din păcate, în handbalul nos
tru tocmai acest factor deosebit 
de important este în suferință. 
Investiți, de modificările aduse 
regulamentului, cu largi posibili
tăți de a stopa jocul dur și de 
a elimina gesturile nesportive, 
„cavalerii fluierului” aplică pre
ferențial sancțiunile, uneori chiar 
contradictoriu, de la o fază la 
alta, dictînd pentru aceeași in
fracțiune sancțiuni diferite. Lă- 
sînd la o parte „greșelile” inten
ționate, de care sînt acuzați unii 
dintre ei de antrenori și cluburi, 
opinia noastră fiind că în unele 
cazuri dreptatea este de partea 
celor ce acuză, sîntem convinși 
că mulți dintre arbitri n-au pri
ceput ce intenții au stat la baza 
modificărilor aduse regulamentu
lui. Ne conduce la această con
cluzie faptul că între cei care în 
luna mai au avut prestații sub 
nivelul cerințelor se află arbitri 
internaționali șl candidați la 
ecusonul I.H.F., oameni cu expe
riența unei îndelungate activități 
și tineri dornici de afirmare. Așa 
sînt I. Mihăilescu și C. Ștefă- 
nescu (Craiova), R. Iamandi și 
Tr. Ene (Buzău), D. Purică și 
V. Erhan (Ploiești), V. Ciucă și 
T. Șchiopu (Timișoara), E. Faze- 
kaș și F. Nemeti (Baia Mare) — 
ca să ne referim doar la o parte 
dintre cei pe care l-am văzut 
conducînd partide în sala Flo
reasca din Capitală. Deși federa
ția a întreprins unele măsuri, in
suficiente însă după părerea 
noastră, nu s-a ajuns la o (rea
lă) unitate de vederi, astfel că

Astăzi, de la ora 18, se dispută, 
în Sala sporturilor din Bacău, 
partida Știința Bacău — Rulmen
tul ...... ............................
X-a

1. STEAUA 19 19 0 0 513-403 57
2. Din. Buc. 19 14 2 3 455-378 49 13. H.C. Minaur 19 13 2 4 422-342 47 I
4. Dinamo Bv. 19 10 1 8 462-436 40 1
5. Poli. Tim. 19 9 1 9 428-415 38
6. Constr. Ar. 19 8 0 11 368-397 35 |
7. U. Craiova 19 8 0 11 401-450 35 I
8. U. Cj-Nap. 19 7 2 10 424-425 35 1
9. Constr. Or. 19 6 1 12 379-407 32

10. Relon Săv. 19 5 3 11 367-408 32 |
11. Știința Bc. 19 C 0 13 388-426 31 1
12. Petrolul 19 3 0 16 371-491 25 ■

Feminin |
1. ȘT. Bacău 18 14 1 3 444-346 47 1
2. TEROM Iș. 19 12 0 7 412-365 43 ■
3. U. Tim. 19 12 0 7 403-384 43
4. Progresul 19 10 4 5 362-336 43 15. Confecția 19 10 1 8 423-415 40 1
4. Mureșul 19 9 1 9 428-402 38 1
7. C.S.M. Sb. 19 9 0 10 380-403 37
8. Rulmentul 18 8 3 7 370-352 37 19. Hidroteh. 19 7 1 11 368-397 34 1

10. Constr. B.M. 19 S 3 11 377-426 32 1
11. Textila 19 S 3 11 364-414 32 _
12. U. CIuj-N. 19 3 1 15 379-470 26 1

atît
derutați, nu mal știu ce se poate 
șl ce nu se poate, in unele ca
zuri adaptîndu-șl jocul nu in 
funcție de adversar, ci de... arbi
tru. Se exagerează sau se dă friu 
liber jocului, se sancționează ju
cătorul care a făcut un pas cu 
mingea (după fluierul arbitrului), 
fără intenția de a o purta, ci din 
inerție, dar nu se aplică aceeași 
regulă portarilor, care pleacă cu 
mingea în mină la banca de 
schimb ș.a.m.d. Discrepanțe sînt, 
de asemenea, in aprecierea „pa
șilor" sau a faultului in atac (în 
acest din urmă caz fiind, de re
gulă, dezavantajat apărătorul) și 
nu de puține ori există deosebiri 
flagrante de vederi chiar intre 
membrii cuplului de arbitri.

Soluționarea acestei dificile pro
bleme este, firește, de competen
ța federației. Dar, in același 
timp, arbitrii înșiși sînt obligați 
să facă eforturi pentru a-și în
suși linia corectă, participarea la 
antrenamente șl discuțiile cu an
trenorii fiind una dintre căile 
de urmat.

Hristache NAUM

Brașov, restanță din etapa a 
a campionatului.

mwiwwv 
antrenorii cît și sportivii sînt

Divizia

DOUA GOLURI Șl

„TROFEUL
In întrecerea organizată de ziarul „SPORTUL" șl dotată cu 

FEUL EFICACITĂȚII" " " - - . ...

Masculin
1. VASILE STINGĂ

176 de goluri Înscrise ; 
dru Folker (Politehnica Timișoa
ra) 159 ; 3. Marian Dumitru 
(Steaua) 134 ; 4. Benone Nico- 
lescu (Dinamo Brașov) 133 ; 5.
Dan Petru (Universitatea Cluj- 
Napoca) 128 ; 6. Gheorghe Dumi
tru (Universitatea Craiova) 118 ;
7. Gheorghe Stroe (Petrolul Te- 
leajen) 113 ; 8. Mihal Zaharia 
(Relon Săvinești) 99 ; 9. Măricel 
Voinea (H.C. Minaur Baia Mare) 
96 ; 10—11. Gheorghe Puia (Pe
trolul Teleajen) și Viorel Croitoru 
(Constructorul C.S.U. Oradea) 
cite 84.

EFICACITĂȚII
_________ „TKO- 

situația, după 19 etape, se prezintă astfel :

Feminin
1—2. MARIA DORGO (Mureșul 

Tg. Mureș) și RODICA GRIGO- 
RAȘ (Confecfia București) cite 
167 de goluri înscrise ; 3. Mariana 
Oacă (Rulmentul Brașov) 150 ; 4. 
Maria TBrBk (Știința Bacău) 145; 
5. Juliana Dimofte (Hidrotehnica 
Constanța) 136 ; 6. Zoranca Ște- 
fanovlcl (Universitatea Timișoara) 
124 ; 7. Nadire Luțaș (Universi
tatea Timișoara) 124 ; 8. Elena 
Ciubotarii (Textila Buh uși) 117 ; 
9—10. Dorina Damian (Universi
tatea Cluj-Napoca) și Larisa Ca- 
zaeu (Constructorul Baia Mare) 
cite 112.

(Steaua)
2. Alexan-

TINERII SCHIFIȘTI ÎN ÎNTRECERI
La Snagov s-au desfășurat în

trecerile concursului republican 
pe ambarcațiuni mici rezervate 
juniorilor. O comportare foarte 
bună au avut Năstaca Iureca (O- 
limpla București) șl Emilian 
Curteanu (Steaua), Învingători in 
probele de simplu. Iată 
clasați :

Simplu (f) : 1. Năstaca 
(Olimpia) 3:55,0 ; 2. Ioana 
(C.S.Ș. 2 C-ța) 3:56,4 ; 3. 
lina Matei (C.S.Ș. 1 Buc.) 
4. Maria Ungureanu 
3:58,4 ; 5. ‘
C-ța) 4:03,0 ; 6. Viorica Tutunaru 
(Metalul) 4:08,4 ; simplu (b) : 1. 
Emilian Curteanu (Steaua) 5:27,5; 
2 Petre Clodar (C.S.Ș. Steaua) 
5:38.0. 3. Cornel Tudorancea
(C.S.Ș. 2 C-ța) 5:45.0 ; 4. Dorin

ÎN 2

DE 42

Sfi TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

primii

Iureca
Badea
Caro- 

, 3:58,0; 
(Olimpia) 

Ana Mocanu (C.S.Ș. 2

FAZE,

NUMERE!
Oricine 
cîțtiga :
©AUTOTURISME „Da
cia 1300" la ambele 
faze © MARI SUME 
DE BANI, variabile și 
fixe © EXCURSII în 
U.R.S.S. sau R. S. Ce
hoslovacă.
BILETELE DE 15 LEI 
VARIANTA PARTICIPA 
LA TOATE EXTRAGE
RILE !

Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție 
pînă simbătă 5 iunie 1982.

NU OCOLIȘ PRILEJUL DE A VA NUMĂRA Șl DV. 
PRINTRE MARII CÎȘTIGATORI !

joaca poate

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Grandori (C.S.Ș. Triumf) 5:46,4 ; 
5. Vasile Torz (C.S.Ș. Marina Or- 

5:53,6 ; 6. Constantin Gu- 
(C.S.Ș. Triumf) 5:53,7 ; 2
1. Vasile Tomoioagă — 
Demeter (C.S.Ș. 1 Buc.) 
; 2. ștefan stoica — Stelian

șova) 
luță 
f.c. : 
loan 
5:13,4 . _____________ ____ _
Șchiopu (C.S.Ș. 1 Buc.) 5:16,6 ;
3. Ionel Nicolae — Ladlslau 
Tompa (C.S.Ș. 2 C-ța) 5:20,4 ; 4. 
Nicolae Stan — Ovldlu Sas 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 5:24.5 ; 5. Gabriel 
Burcescu — Dănuț Costea (Steaua) 
5:25,2. 6. Valentin Gavril — ion 
Vîrlan (C.S.Ș. Marina) 5:49,0.

I
I
I
I
I

LINIȘTEA DINAINTEA I
A fost, pină la urmă, așa cum dealt) 

a 31-a rundă a campionatului, o etapă 
porție chiar zdrobitoare de 95 la sută I

Pe ici pe colo părea, totuși, că ar 
„bombă". Dar la Craiova, „minunea" i 
minute, pină la al doilea gol al Iul Cit 
cel Mare", „lanterna" s-a stins imediat 
cesare pentru aceasta doar două „ghiul 
la Brașov, echipa lui Pescaru, cu un pic 
45 de minute, a încheiat partida cu o vieți 
forfait ; la Rm. Vilcea, Chimta, descum 
s-a dezlănțuit cu o furie nebănuită in 
inscrle un număr de goluri aproape eg< 
sale din celelalte 13 etape anterioare aU

In etapa a 31-a s-a înregistrat un num 
în schimb, au fost, peste tot, spectatori 
tul studențesc, singura echipă care a cit 
sare (tot in București însă), a ajuns U 
remize (13). Pe urmele Iul Iordănescu, 
meniul golgeterllor, s-au lansat doi ver 
veanul Cîrțu și vîlceanul Gîngu. Chimii 
acestui final de campionat, ajungînd acut 
două jumătăți ale clasamentului, dupi 
această primăvară nu a putut să se despt 
țitoare a subsolului. Aici, după etapa de 
nu prea mari șanse de a se mai modifici 
care au mai rămas pină la finalul întrec 
cu semnificații care trec dincolo de h 
Universitatea Craiova șl Corvinul, două d 
diurn, nu și-au găsit încă, așa cum am

Etapa a 31-a a fost, așadar, o etapă 
calmă (chiar și in condițiile in care s-a 
nașe roșii), o etapă liniștită, fără implii 
mentului, cu ctteva izolate „focuri de pate

Să fie oare aceasta liniștea dinaintea fui

O fază petrecută la începu
tul partidei, în min. 2, prefi
gurează — parcă — meciul de 
ieri, de pe Dinamo : Orac șu- 
tează foarte frumos (pasă de 
la 1. Marin), iar Gîrjoabă res
pinge în corner. în locul lui 
Orac îi puteți pune pe Văetuș, 
L. Moldovan, Dragnea, Ior- 
dache, Stredie sau Țălnar, în 
locul lui Ion Marin poate fi 
oricare alt jucător al forma
ției din Șos. Ștefan cel Mare. 
Doar Gîrjoabă rămîne.

într-adevăr, Gîrjoabă a făcut 
tot ce i-a stat în putință (mai 
puțin clipa de neatenție de la 
golul al doilea) pentru a li
mita proporțiile scorului, dar 
nu este mai puțin adevărat că 
și fotbaliștii de la Dinamo au 
abordat acest meci deconectați 
după victoria la scor în fața 

Craiova. Șl astfel 
ocazii după ocazii 
ca și nu mai pu- 
lovituri în stîlpii

Universității 
am notat 
volatilizate, 
țin de trei

u Sn 
Moldovă 
(min. 21

De al 
cu intrs 
țescu, 
puncteze 
in min. 
de la ci 
duce ca 
plasei 1> 
in minu 
printr-o 
marchezi 
Progrcsu 
tirziere.

Progre 
predat u 
a fost t 
scorul k 
min. 50 
voit să i 
nului să 
piciorul 
căuta pe 
sub supt 
în min

FRUMUSEȚEA
„POLI* TIMIȘOARA 3 (1)
CORVINUL HUNEDOARA 1 (0)

Stadion „1 Mai** ; teren foarte 
bun : timp frumos ; spectatori — 
circa 20 000. Șuturi : 25—8 (pe poar
tă : 12—3). Corner. : 6—3. Au marcat: 
ANGHEL (min. 30). VLATANESCU 
(min. 52), DUMITRU (min. 81). res
pectiv GHIȚA (min. 90).

POLITEHNICA : Moise - MURAR, 
Păltinișan, Clrciumaru, Palea — Vio- 
tânescu, DUMITRU, Manea (min. 52 
T. Nicolae) - ANGHEL, Nedelcu 
(min. 75 Vldescu), LEHMANN.

CORVINUL : loniță — Colesniuc, 
Gălan, ANDONE, REDNIC - Petcu, 
Dumitriu IV (min. 54 Mateuț). Oncu 
— Tîrnoveanu, Dumltrache (min. 
Dumitreasa), Ghiță.

A arbitrat bine M. Abramiuc 
ceava) ; la linie : I. Vasile șl 
Niculescu (ambii din București).

Cartonașe galbene : DUMITRACHE. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—2 (1-1).
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ANGHEL 
20 m. la 
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„DACIADA" PULSEAZĂ CU VIGOARE PE ARENEI
(Urmare din pag 1)

plin de fantezie și gratie, rod 
al muncii depuse de compo- 
nentii ansamblurilor și de cele 
120 de cadre din învățămîntul 
de cultură generală și supe
rior. Tribuna a Il-a era domi
nată de un splendid porumbel 
al păcii. înscrise de coDii prin 
plăci colorate, se succedau cu
vintele .CEAUȘESCU — 
PACE !“ „R. S. ROMANIA",
„DACIADA", în timp ce pe 
gazonul stadionului se produ
ceau numeroase ansambluri. Au 
fost prezentate momente dintre 
cele mai sugestive exprimînd 
dragostea și recunoștința fală 
de partid și conducătorul iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a- 
tasamentul fierbinte fată de 
patrie, trecutul de luptă al ti
neretului revoluționar — legat 
de cea de a 60-a aniversare a 
creării U.T.C. — aspirațiile ti
neretului pentru pace, copilă
ria fericită și altele.

Demonstrația de parașutism, 
concertul de fanfară si specta
colul de folclor susținut de 
formații din instituții si între-

prinderi au completat un pro
gram bogat si interesant, care 
va rămine mult timp în amin
tirea cetățenilor din dulce tîr- 
gul Ieșilor.
Alexandru NOUR coresp.

întreceri viu disputate 
ale viitorilor ofițeri

Simbătă după-amiază. într-o 
atmosferă sărbătorească. pe 
stadionul Șoimii din Sibiu a 
avut loc festivitatea de închi
dere a concursurilor sportive 
și aplicativ-miiitare de vară 
ale școlilor militare de ofițeri 
activi, care, timp de o săptă- 
mînă. s-au desfășurat pe toate 
bazele sportive ale municipiu
lui. Concurenții. bine pregă
tiți. s-au întrecut la atletism, 
gimnastică. triatlon militar, 
jocuri sportive (handbal volei 
si baschet) șa. Cei peste 459 
de viitori ofițeri selecționați 
din etapa de masă a marii 
competiții naționale .Daciada" 
si-au disputat cu ardoare șan
sele pentru cucerirea victoriei.

Iată rezultatele : atletism : 
100 m — elev fruntaș Iulian

Tacotă (C
— elev ca 
binul) 22,5 
cursului) ; 
50,5 (nou 
sergent 1 
(Cibinul) 1 
Stănciulesc 
elev caport 
2.03 m (n<
— elev ser 
tin Pupăza 
lungime — 
Popa (Dun. 
carea gren: 
Pompiliu 
70,50 m ; 4 
45,3 ; 4 x 
3:27,2 (nou 
elev frunta 
29,40 p ; tri. 
caporal loi 
290 p ; voie 
bal — Dun 
Dunărea.

Clasament 
nul (sef de 
Cumbari), 2 
nărea-

La inch 'ic. 
avut loc o i 
ra!-sr>ortivă.

Die ION
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NESCU

STUDENȚEI,
Prima repriză a fost destul 

de anostă, chiar dacă Steaua a 
luat un start furtunos, domi- 
nînd destul de net 15—20 de 
minute. Atacurile dezlînate ale 
„roș-albaștrilor“ n-au consti
tuit un pericol real pentru 
poarta studenților, care treptat 
au echilibrat jocul. Singurele 
ocazii de gol demne de reținut: 
Iordănescu, liber, șut slab (min. 
30) și voleu Majaru. urmat de 
reflex bun al lui Speriatu. De
ficientele atacului bucureștean 
(cu un Majaru monoton, un 
Barbu confuz și. mai ales, fără 
vîrf central. nici Balint nici 
Iordănescu nejucînd efectiv pe 
acest post) s-au văzut și mai 
mult după pauză, mai ales că 
nici Stoica si nici Mureșan. e- 
Iemente care de regulă con
tează in ofensivă, n-au fost ieri 
deloc în zi bună...

De cealaltă parte, o echipă 
calmă, matură și — elementul 
principal care a dcosebit-o de 
Steaua — mai omogenă- Stu
denții și-au dat seama că me
ciul se poate cîștiga. au înce
put să lanseze aripile, au făcut 
schimburi de mingi rapide și 
abile în atac, inițiativa trecînd. 
mai ales tactic, de partea lor. 
In min. 56 a ratat Grigore. in 
min. 56 Speriatu a salvat la 
șutul lui Mureșan. în min. 58 
a avut o bună ocazie Munteanu 
II. pentru ca în min. 60 TER-

E, MULTE RATĂRI
por' : T . DINAMO 2 (0)

lordacne PROGRESUL VULCAN 0

iză, odată 
i lui Mul- 
inamo să 
1CUSTOV: 
ă cu sete 
mingea se 
în fundul 
pentru ca 

ir tot el, 
rcere, să 
1, portarul 
I cu în-

1 nu s-a 
. 44 Marica 
să deschidă 
i liberă, în 
i văzut ne- 
ătatea tere- 
gajeze cu 

■ care îl 
r, scăpat de 
pentru ca 
, dar mai

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori - circa 12 000. 
Șuturi : 25—4 (pe poartâ : 15-3). 
Comere : 20-3. A marcat : CUSTOV 
(min. 58 ți 59).

DINAMO : Moraru — Stredie (min. 
50 MULȚESCU), Bumbescu, I. Marin, 
Stănescu — L. Moldovan, CUSTOV, 
Drognea — lordoche (min. 74 Țăl- 
nar), Văetuș, ORAC.

PROGRESUL-VULCAN t GlRJOABĂ 
— M. Anghel, Grigore, MATEESCU, 
Ștefan — Simionov, Neculce (min. 
65 Rob), Ticâ — Apostol, C. Zamfir, 
MARICA (min. 46 Carogea).

A arbitrat bine PI. Popescu ; la 
linie : Al. Bodulescu ți S. Panteli- 
monescu (toți trei din Ploiețti).

Cartonațe galbene : I. MARIN.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-1 (1-1),

ales Apostol să fie șl ei foarte 
aproape de reducerea scorului.

Mircea TUDORAN
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nul lui Duniitriu IV, sprintind 
în careu și marcind pe unghi 
închis) Și DUMITRU (min. 81 
— cind Ionită a oprit balonul 
cu mina la 17 m, lovitura libe
ră directă, transformată ca la.-, 
handbal, sus Ia vinclu, aducînd 
fostului international primul 
său gol in campionat Ia Timi
șoara. de cind activează Ia 
„Poli"). Golul oaspeților, golul 
de onoare, a venit in ultimul 
minut și l-a realizat GHIȚA. 
ca o răsplată a eforturilor unei 
echipe mai mult de... rezerve.

Intre aceste momente de 
vîrf. frumoase, faze de poartă 
oferite mai ales de „Poli", prin 
centrările lui Lehmann (min. 19. 
21. 37). acțiunile lui Anghel 
(min. 35. 47) și Vlătănescu 
(min. 49. 69). dar și prin in
tervențiile reușite ale portaru
lui Ionită (min. 35 și 49). în 
replică tînărul Tîrnoveanu a 
„tăiat" de două ori apărarea 
gazdă (min. 12. 43). fără a pu
tea anula. însă. handicapul 
formației sale lipsită de titu
lari.

Mircea M. IONESCU

SA VA -
C.S. TIRGOVIȘTE 1 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Municipal ; teren înmuiat 
de ploaie ; timp înnourat ; specta
tori — circa 15 000. Șuturi : 14—6 (pe 
poarta : 5—2). Cornere : 5-3. A mar
cat : SA VA (min. 20).

C. S. TIRGOVIȘTE : Voinec - Agiu. 
Dumitrescu, ENE, PITARU — AELE- 
NEI (min. 75 Economu), Constantin, 
I. Ma rin (min. 75 Gheorghe) — 
GREACA. SA VA, Popescu.

A.S.A. : Neste — Szabo, ISPIR, 
BOLONI, Hojnal - Both II, Biro, C. 
life — Bolba (min. 69 Unchiaș), Fo
nici, Cernescu (min. 58 Costin).

A arbitrat foarte bine S. Drâgulici 
(Drobeta Tr. Severin) ; le linie : V. 
Constantinescu și D. Manole (ambii 
din București).

Cartonașe galbene : CONSTANTIN, 
BOTH II, AELENEI.

trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1—0 (0-0).

MAI APROAPE DE VICTORIE
HEȘ să deschidă scorul prin 
tr-un frumos șut cu stingul, 
„Ia firul ierbii", din afara ca
reului. Se părea că Sportul 
studențesc va cîștiga. Reacția 
violentă a lui M. Sandu (la 
faultul comis asupra sa de 
Barbu) îi atrage însă atacan
tului team-ului studențesc o 
regulamentară eliminare și — 
cum o nenorocire nu vine ni
ciodată singură..- —. rămași in 
zece oameni, studenții își mar
chează autogol, in min. 77, cind 
CAZAN a reluat în plasa porții 
sale o minge centrată de Ba
lint. în min. 80. intervenție de 
mare spectacol a lui Speriatu 
la lovitura liberă a Iui Iordă
nescu.

Radu URZICEANU

ÎN PRIM-PLAN:
UNIV. CRAIOVA 3 (3)
F.C. CONSTANȚA 2 (1)

Stadion Central ; teren bun ; timp 
înnourat, în repriza o 2-a ploaie ; 
spectatori — circa 15 000. Șuturi : 
21—12 (pe poartâ : 8—5). Cornere ; 
4—1. Au marcat : CÎRȚU (min. 24 și 
34), BĂLĂCI (min. 42), respectiv 
I. MOLDOVAN (min. 22) și MANAILA 
(min. 65).

UNIVERSITATEA : Lung - Purlma, 
TILIHOI, Ștefănescu, Ungureanu 
(min. 20 Ciupitu) — Țicleanu, DO- 
NOSE, Irimescu — Geolgău (min. 27 
A. Popescu), CÎRȚU, BĂLĂCI.

F. C. CONSTANȚA : Costaș - Bo- 
rali, Caramalău, ANTONESCU, Turcu
— Drogeanu, Gache, Constantinescu
— Buduru (min. 84 Bâtrîneanu), 
PETCU, I. Moldovan (min. 58 MA
NAILA).

A arbitrat satisfăcător M. Ludoșan ; 
la linie : L. Frunză (ambii din Si
biu) și I. Bîră (Agnita).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-0 (0-0).

CRAIOVA, 2 (prin telefon)
Primele minute au arătat pe 

campioni încă sub efectul ne
reușitei lor bucureștene, han
dicapați și de două accidentări 
(Ungureanu și Geolgău) la care 
însă partenerii de joc nu au 
nici o vină. Constăntenii, bine 
grupați in apărare și ieșind 
simplu și repede în ofensivă, au 
reușit mai bine de 20 minute 
să mențină echilibrată întîlni- 
rea. Mai mult, in min. 22, Petcu 
(unul dintre cel mai buni jucă-

EMOȚII PÎNĂ
PETROȘANI, 2 (prin telefon)

Jiul, lansată moral de victo
ria asupra Stelei, a dominat 
din start pe .,U" Cluj-Napoca, 
neîncrezătoare în forțele ei 
după semi-esecul înregistrat 
sîmbătă pe propriul teren. A- 
jutată un timp si de vînt. for
mația gazdă a atacat sl cu fun
dașii. închegînd cîteva faze pe
riculoase la poarta unui Lăză- 
reanu insuficient ocrotit de a- 
părătorii săi. în aceste condiții, 
deschiderea scorului nu va în- 
tirzia mult : o minge degajată, 
in min. 22, de Cavai a ajuns 
în apropierea „16“-lui advers, 
la Sălăjan. care a prelungit 
spre ȘUMULANSCHI ; a ur
mat un voleu, de la circa 12 
nietri. frontal, si balonul a a- 
tins plasa sub transversală. 
După gol. jocul va avea mai 
mult nerv, oaspeții vor încerca 
cîteva șarje pe frontul drept 
al atacului, dar. în toată repri
za — resimțind evident absen
ta dispecerului Suciu — vor 
reuși să amenințe o singură 
dată (min. 25 — Bucur, .cap" 
peste transversală) poarta Iui 
Cavai.

La reluare, vîntul a stat și 
s-a jucat ceva mai mult fotbal. 
Jiul a controlat în continuare 
ostilitățile, dar „U“ a „legat" 
si ea mai ușor ca pînă atunci, 
aflindu-se chiar. împotriva 
cursului jocului. în min- 70, 
prin FI. Pop. foarte aproape de

UN GOL DE ZILE MARI
TIRGOVIȘTE, 2 (prin telefon)

Tribune arhipline, teren îm
bibat de apă (semăna a pati
noar) din cauza unei ploi toren
țiale dezlănțuite în zona ora
șului înaintea acestei partide 
grele pentru gazde — cum se 
sublinia si în programul editat 
pentru acest meci. C.S. Tirgo- 
viste s-a mobilizat exemplar, a 
atacat în trombă și in minutele 
7. 8. 10 și 11 golul a plutit in 
aer la poarta lui Naște. Mai 
ales cea de a treia ocazie a 
fost rarisimă. Greaca, de la 
numai 4 metri, șutind alături 
de poartă. A.S.A. Tg. Mureș, 
in frunte cu Boloni, făcea mari 
eforturi în apărare. Dar ceea 
ce trebuia să se întimple s-a 
petrecut în min. 20 : activat pc 
partea dreaptă. GREACA cen
trează impecabil, portarul oas
peților nlon’ează ne traiectoria 
balonului, dar SAVA. venit la

STEAUA 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)

Stadion Steaua ; teren bun ; timp 
frumos, dar scurte ,,reprize" de ploa
ie ; spectatori — circa 8 000. Șuturi : 
11—12 (pe poartâ : 8—6). Cornere : 
8-3. Au marcat : TERHEȘ (min. 60) 
și CAZAN (autogol, min. 77).

STEAUA : loidache — Anghelini, 
SAMEȘ, FI. Marin, Fodor - Stoica 
(min. 65 Ralea), Iordănescu, Mure
șan — Majaru, BALINT, Barbu.

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU 
- M. Mihai, Cazan, IORGULESCU, 
Munteanu II - O. lonescu, PANA, 
TERHEȘ - FL. GRIGORE, M. Sandu, 
Bucurescu.

A arbitrat satisfăcător M. Neșu (O- 
radec) ; la linie : P. Balaș (Bucu
rești) și T. Chelu (Giurgiu).

Cartonașe roșii : M. SANDU (min. 
67).

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2—0 (0-0).

ClRȚU Șl PETCU
tori de pe teren) a inițiat o ac
țiune ingenioasă trimitîndu-i 
o bună minge lui I MOLDO
VAN, care a reluat balonul cu 
capul in plasă : 0—1. Craiove- 
nii se regrupează, vor ataca dez
lănțuit pînă la pauză. CÎRȚU 
dovedindu-se într-o vervă re
marcabilă : el va înscrie golul 
egalizator (min. 24). rejuînd cu 
capul balonul centrat de Tili- 
hoi, și va puncta din nou In 
min. 34, după, o fază identică, 
numai că autorul centrării a 
fost A. Popescu, între timp, 
Universitatea ratase un penalti 
(min. 30) cind Irimescu a șutat 
slab, Costaș a intervenit exce- 
lent, Țicleanu a reluat puternic, 
dar portarul constănțean a in
tervenit din nou salutar. Gazdele 
își măresc avantajul în min. 
42 : Ciupitu, pasă lungă pentru 
BABACI, care face o cursă dc 
peste 40 metri și șutează pla
sat pe lingă Costaș.

După pauză, prospețimea fi
zică a constănțeniâor le-a per
mis să echilibreze jocul și să 
obțină o logică reducere a han
dicapului prin iMÂNAILA, care 
după o cursă prelungită a șu
tat pc lîngă Lung ieșit în întim- 
p In are : 3—2. Oaspeții continuă 
să atace curaj js (în min. 68 
Drogeanu trimite pe lîngă ba
ră, iar în min. 74, Buduru ra
tează și el după o pătrundere 
impetuoasă). Craiovenii ,,zvîc- 
nesc“ în min. 74, cind Irimes
cu reia puternic balonul eu 
capul, dar Costaș boxează în 
ultimă instanță.

Eftimie IONESCU

ÎN MIN. 71!
JIUL PETROȘANI 3 (1)
„U“ CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Jiul ; teren bun ; timp 
închis, ploios ; spectatori — circa 
5.000. Șuturi : 15—3 (pe poartâ : 5-1); 
Cornere : 9-1. Au marcat : ȘUMU
LANSCHI (min. 22 și 71), FRAȚILĂ 
(min. 83).

JIUL : Cavai — V. Popa, Rusu, 
NEAGU, Vînâtoru — VARGA (min. 83 
Frățilă), Dina. ȘUMULANSCHI - SA- 
LAJAN, Lasconi (min. 62 Giurgiu), 
Giuchicl.

„U‘ CLUJ-NAPOCA : Lăzăreanu - 
L. MIHAI, FI. Pop, Ciocon, Bogiu — 
BUCUR, Dobrău, Moș (min. 79 Boco) 
— Dobrotâ, Cîmpeanu II, Albu.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu ; 
la linie : N. Voinec șl V. Roșu (toți 
din București).
Cortonașe galbene : MOȘ.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2—1 12—0).

1—1. Ar fi fost nedrept 1 Pu
ține secunde mai tîrziu. supor
terii gazdelor au răsuflat ușu
rați văzîndu-1 pe ȘUMU
LANSCHI reluind, cu capul, de 
Ia 3 metri, in plasă, mingea 
centrală de Varga : 2—0. Și 
mai dezinvoltă de aci înainte. 
Jiul va majora scorul, in min. 
83, prin FRĂȚILA. abia intro
dus în teren. Cu 3 minute îna
inte de sfîrșit. oaspeții și-au 
creat o fază de gol. dar min
gea respinsă de Cavai (la o 
lovitură liberă executată de 
Bucur) nu va fi exploatată de 
Boca. al cărui șut. de la 2 
metri, va fi blocat în extremis.

Gheorghe NICOLAESCU

„întîlnirc". inscrie senzațional 
prin plonjon, cu capul, un gol 
de zile mari, cum rar se poate 
vedea. Jocul devine foarte dis
putat. uneori se intră tare, a- 
par nervi si... trei cartonașe 
galbene. Terenul joacă și el 
multe feste fotbaliștilor. dar 
pînă în min. 45 . nu se mai în- 
tîmplă nimic deosebit la cele 
două porți.

La reluare, jocul este mai 
„curat" și mai echilibrat, A.S.A. 
iese si ea la atac, leagă ceva 
mai bine ia mijlocul terenului, 
dar se va ..stinge" repede. Nici 
gazdele nu mai realizează prea 
mult. în afara șutului în bară 
expediat de Sava în min. 51. 
Astfel s-a încheiat acest meci 
ciștigat ne merit de către gaz
de. care puteau realiza un scor 
mai confortabil dacă nu s-ar fi 
jucat en ’rwHi’A cIg» croi.

Stelian TRANDAFIRESCU

SUCCES DIFICIL,
PITEȘTI, 2 (prin telefon)

F.C. Argeș a luat un start 
bun. a plecat dezinvolt ta atac 
din primul minut și a deschis 
scorul neașteptat de repede. In 
minutul 6, plecat din partea 
stingă, TURCU a preluat ba
lonul Ia 19 m de poartă, a fă
cut cîtiva pași laterali spre 
dreapta, a șutat puternic și 
plasat și Ducadam n-a mai 
avut... dreptul Ia replică. Au 
urmat alte ocazii (Jurcă și Ra
du în min. 9. Radu în min. 10) 
Si se părea că piteștenii (cum 
credeau chiar ei înainte de 
meci) vor face scor. Dar în 
min. 16. singur la 6 m. Turcu 
a șutat slab si Ducadam a de
viat balonul cu piciorul. A mai 
ratat iar Jurcă (min. 25). a a- 
părat bine si Ducadam (min. 
42) și scorul a rămas 1—0 la 
pauză, pentru că Ia poarta cea
laltă am consemnat doar o sin
gură situație periculoasă în 
min. 16. cind Cristian a inter
venit spectaculos si eficace la 
șutul lui Cura. A fost repriza 
lui F.C- Argeș, care și-a obli
gat partenera la o apărare su- 
pranumerică.

După pauză. surprinzător, 
ritmul de joc a scăzut și oas
peții au început să echilibreze 
jocul. Abia în min. 62 gazdele 
sînt pe punctul de a înscrie.

BATACLIU RELANSEAZĂ ATACUL
F.C.M. BRAȘOV 3 (0)
F. C. OLT 0

Stadion „Tineretului" ; teren inun
dat de ploaie ; timp ploios, în pri
ma repriză ; spectatori - circa 8 000. 
Șuturi : 10-1 (pe poartâ : 5—1),
Cornere : 12-6. Au marcat : NAGHI 
(min. 52 — din 11 m), PARASCHI- 
VESCU (min. 63), LĂCĂTUȘ (min. 
70).

F.C.M. : Popa — V. Ștefan, Pana
che, NAGHI, Manciu — Gherghe, 
BATACLIU, C. Popescu (min. 60 Chio- 
reanu) - LĂCĂTUȘ, PARASCHIVES- 
CU (min. 82 Mandoca), Borîceanu.

F. C. OLT : Anghel — Onuțcn, 
NICOLAE, lonașcu, Matei — P. Petre, 
Rotaru, Șoarece — Sigmirean (min. 
70 Prepelița), Pițurcâ, Văcarîu (min. 
53 STATE).

A arbitrat bine I. Igno ; la linie : 
D. Buciumau (ambii din Timișoara) 
șl I. Dima (Sighișoara).

Cartonașe galbene : V. ȘTEFAN.
Cartonașe roșii : CHIOREANU.
Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 2—1 (1—1).

BRAȘOV, 2 (prin telefon)
Cu cîteva minute înainte de 

începerea meciului, cind arbi
trul Igna se pregătea să iasă 
din „tunelul" de sub tribună, o 
aversă rareori întilnită s-a abă
tut asupra Brașovului, făcînd 
să dispară literalmente tribu
na a 2-a. privită dinspre ves
tiare. Ploaia în rafale, ameste
cată cu grindină, a trimis 
echipele în vestiare, în vede
rea reechipării, deoarece tri
courile păreau scoase din ma
șina de spălat rufe. Dar a- 
ccastă aversă n-a durat decît

MULTE REUȘITE LA POARTA
RM. VILCEA, 2 (prin telefon)

în ciuda acestui 5—2 obți
nut meritat de formația loca
lă. S.C. Bacău s-a arătat a- 
ceeași echipă incomodă în 
jocurile pe care le susține în 
deplasare. Meritul și deopotri
vă cîștigul celor două comba
tante, jocul cursiv, spectaculos, 
cu numeroase faze la ambele 
porți, ceea ce a dus la în
scrierea a 7 goluri.

Prima mane ocazie este favo
rabilă gazdelor care, în min. 4, 
ratează prin Teleșpan, acesta 
reluând cu capul exact în Man- 
geac mingea centrată de Bo- 
țonea. In min. 15, Alexandru 
l-a găsit cu o pasă „printre" 
în mijlocul careului pe GÎN- 
GU și acesta din urmă a șutai 
scc dintr-o bucată, balonul po
posind in poarta lui Man- 
geac. Replica băcăuanilor este 
promptă pentru că după nu
mai cinci minute tabela ara
tă 1—1 : Penof execută o lo
vitură liberă dc la 35 m, fun
dașii gazdelor ezită, mingea 
ajunge la ANTOHI care în
scrie din apropiere. Minutul 
următor îi găsește pe vilceni 
în atac. Alexandru șutează pu
ternic de la 25 m, Mangeac 
respinge defectuos și Predeanu 
reia afară de la numai 3 m. 
In finalul primei reprize gaz
dele se detașează inscriinil 
prin STANCA (min. 45) și TE- 
LESPAN (min. 45).

ȘTIRI...
• RAPID BUCUREȘTI — SE

LECȚIONATA ARMATEI SI
RIENE 2—2 (2—2). Autorii go
lurilor : Trifu (min. 22), Ma
nea (min. 27) pentru Rapid, 
Pirvu (min. 2, autogol) și Isam 
(min. 31) pentru Selecționata 
armatei siriene. (D. Moraru-Sliv- 
na, coresp.)

DAR PREȚIOS
F.C. ARGEȘ 1 (0)
U.T. ARAD 0

Stadion „1 Mai" ; teren excelent ; 
timp înnourat ; spectatori — circz* 
12 000. Șuturi : 18-4 (pe poartâ :
9-3). Cornere : 15—2. A marcat :
TURCU (min. 6).

F. C. ARGEȘ : Cristian — Eduard 
(min. 46 Bărbulescu). ClRSTEA, Ston- 
cu, TULPAN — TOMA, Moiceanu, Ig
nat (min. 64 Băluță), TURCU — 
Radu II, Jurcă.

U.T.A. : DUCADAM - Găman, KU- 
KLA, Bodi, G'urgiu — Hirmler, Urs 
(min. 65 Mușat), 8ITEA, Coraș — 
Cura, Iova (min. 51 Roșu).

A arbitrat bine O. Ștreng ; la li
nie : I. Caraman și I. Medveș (ul
timii doi cu unele greșeli în apre
cierea ofsaidului — toți din Oradea).

Cartonașe galbene ; BITEA.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 3—1 (1—0).

dar Radu II șutează în capul 
unui adversar după un dribling- 
spectacol. Scăpată din corzi, 
U.T.A. vine în atac și în min. 
76 reușește prin Bîtea cel mai 
frumos șut al ei (reținut de 
Cristian), iar în min. 77 Roșu 
și Coras risipesc o bună situa
ție de egalare. In final, piteșj 
tenii încearcă să-și mărească 
avantajul, dar Ducadam este la 
post- Uitîndu-ne peste caseta 
tehnică putem spune că victo
ria piteștenilor e meritată.

Constantin ALEXE

10 minute, arbitrul fluierînd 
începutul meciului, pe un ga
zon îmbibat de apă. Această 
stare a terenului a influențat 
decisiv jocul, care s-a trans
format in sprinturi colective 
de ambele părți, de urmărire 
a mingii, a suivre. ca la 
rugby. Brașovenii au urmărit, 
desigur, mai multe mingi — e- 
chipa avînd o situație limită —, 
au avut cîteva bune ocazii 
(min. 8, 17. 23 și mai ales 28
— Paraschivescu singur), dar 
scorul a rămas alb în prima 
repriză.

Imediat după pauză, gazonul 
a reapărut de sub apă și ast
fel. Ia prima pătrundere „teh
nică", Popescu înaintează im
petuos, e faultat in careu și 
NAGHI deschide scorul din 
penalty (min. 52). Brașovenii 
insistă, realizează un frumos 
„un-doi“ Batacliu — PARAS
CHIVESCU și ultimul majo
rează scorul (min. 63). Ultimul 
gol e rezultatul unei frumoase 
acțiuni colective : Borîceanu 
sprintează lung, centrează, Pa
raschivescu prelungește subtil 
și LĂCĂTUȘ (min. 70) înscrie. 
O victorie meritată, ca urma
re a unui joc mult mai bun 
după pauză, cind brașovenii
— cu Batacliu adevărat ani
mator al ataciilui — au fost 
net superiori echipei lui Ha- 
lagian, care a pierdut mult 
din virtuțile jocului său co
lectiv.

loan CHIRILA

CHIMIA RM. VILCEA 5 (3)
S. C. BACĂU 2 (1)

Stadion „1 Mai" ; teren moale ; 
timp noros ; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi : 18—8 (pe poartâ : 11—4).
Cornere : 5—5. Au marcat : GINGU 
(min. 15 și 85 — din 11 m), STAN
CA (min. 44), TELEȘPAN (min. 45). 
ALEXANDRU (min. 71) respectiv AN
TOHI (min. 20) și ȘOȘU (min. 74).

CHIMIA : Roșea - Basno, CATAR- 
GIU, Preda, BOȚONEA - ALEXAN
DRU, CHERAN, CARABAGEAC - Te- 
leșpon (min. 74 Sovu). GINGU, Pre
deanu (min 40 Stanca).

S. C. BACĂU : Mangeac — Andrieș, 
CĂRPUCI, Lunca. ELISEI - ȘOȘU, 
Penof (min. 44 Vamanu), C. Solo
mon — ȘOIMAN (min. 52 Viscreanu), 
Antohi, Verigeanu.

A arbitrat bine Cr. Teodorescu 
(Buzău) ; la linie : R. Matei și J. 
Grama (ambii din București).

Cartonașe galbene : MANGEAC,
ȘOIMAN, PREDA.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—1 (1—1).

Spectaculoasă avea să fie și 
partea a doua a întilnirii, cind 
fazsle alternează la ambele 
porți și consemnăm înscrierea 
a altor trei goluri. Autori : 
ALEXANDRU (min. 71 — din 
lovitură liberă), SOȘU (min. 74 
— printr-un șut de la distanță) 
și GÎNGU (min. 85 — «Jnd 
fenta lui I-a obligat pe Lunca 
să oprească balonul cu mina 
în careu, penaltyul fiind 
transformat).

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI...
• LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 

— METALUL PLOPENI 2—1 
(1—0). Partidă restanță din se
ria a II-a a Diviziei ,BM. Go
lurile au fost înscrise de Hagi 
(min. 38 și 89), respectiv Săvu- 
lescu (min. 79). (N. Tokacek,
coresp).



FRUMOASE SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR 
JUNIORI DE LA DINAMO BUCUREȘTI
Echipa de lupte greco-roma- 

ne (juniori) a clubului Dinamo 
București a repurtat un fru
mos succes la turneul interna
țional de la P.-aga, cucerind 
primul loc, iar in confruntările 
pe categorii Ion Ghcrasim 
(cat. 74 kg) și Constantin Uță 
(62 kg) s-au situat pe locul I, 
Ion Balcan (68 kg) șl Florin 
Diaconescu (57 kg) au ocupat

locul 2, Daniel Ene (62 kg), 
Ștefan Tudor (48 kg), Costel 
Alexandrache (52 kg) și Ionel 
Azamfirei (100 kg) locul 3. La 
întreceri au participat Dynamo 
Luckenwalde (R. D. Germană), 
Dinamo București. Kuda Hvez- 
da Fraga, si alte două formații 
pragheze. Sportivii dinamoviști 
au fost însoțiți de antrenorii 
Dumitru Cuc și Nicolae Marli- 
nescu.

VA PREZENTAM SERIA A II-a
(R. F. Germania, Algeria, Chile, Austria)

Programul meciurilor;

Gazdele seriei a ll-a

ALTE SURPRIZE 
LA ROLAND GARROS

PARIS 2. Seria surprizelor 
continuă pe terenurile de la 
Roland Garros. Tînărul suedez 
Mats Wilandcr, după ce l-a e- 
liminat pe Ivan Lendl, l-a scos 

acum din cursă și pe tenisma- 
nul american Vitas Gerulaitis 
(6—3, 6—3, 4—6, 6—4), urmînd a 
se întilni in semifinale cu ar
gentinianul Clerc. Tot în sfer
turile de finală, Guillermo Vilas 
a dispus de francezul Yannick 
Noah cu 7—6, 6—3, 6—4, tn
sfîrșit; încă o surpriză : spa
niolul Jose Higueras (cap de se
rie nr. 14) a dispus de princi
palul favorit al turneului, ame
ricanul Jimmy Connors : * ' 
6—2, 6—2, după o partidă 
a durat 2 ore și jumătate, 
semifinală el va juca cu Vilas. 
In această situație 
dusă o finală 
Clerc — Vilas !

tn primul tur al 
nioare, jucătoarea 
niela Moise a învins-o cu 8—2, 
6—3 pe mexican ca Letltl Herera.

HINAULT ESTE IARĂȘI LIDER 
ÎN „TURUL ITALIEI**

GIJON. Principalul port al 
furiei, tn nordul Spaniei, la 
lantic (433 km depărtare de_
pitula țării), are un mare trafic 
siderurgic și minier. 196 674 locui
tori. Stadionul „El Molinon" are 
41000 locuri.

As- 
At- 
oa-

OVIEDO. Capitali a provinciei

Asturia (183 90S locuitori), oraș cu 
o mare importanți politico-admi- 
nistnativi, economico-industrtală, 
culturali și turistici, Se afli tn 
nordul țării (439 km de Madrid) 
In apropiere de coasta Cantabrtcă, 
intr-o zonă renumită prin frumu
sețile sale naturale. Stadionul 
„Carlos Tar Here" — 15 000 locuri.

6—2, 
care 

în

nu este ex- 
argentiniani :

probei de ju- 
româncă Da-

ROMA 2. Campionul francez 
Bernard Hinault a redevenit li
der In „U giro" câștigind net 
cea de a 18-a etapă a Turului 
ciclist al Italiei. Disputa s-a dat 
de-a lungul a 85 de kilometri, 
între localitățile Plambomo 
?i Monte Campione. Traseul a 
ost dificil dat fiind faptul că el 

avea mult urcuș (pe muntele 
Campione). Hinault, sigur pe for
țele sale, a atacat viguros de la 
primele serpentine, dar s-a de
tașat pe ultimii 12 km, cînd a 
luat un avans decisiv pentru 
configurația clasamentului. Ast
fel. el a trecut „solo" linia de 
sosire (2.26:01 cu un avans 
3:25,0 asupra

______ ______ de
____ ______ liderului), tn fe
lul acesta ei a refăcut cele 2:14,0 
eare-1 despărțeau de Continl și. 
in plus, primind șl o bonificație 
de 38 s, pentru victorie, șl-a 
asigurat un avans de 1:41,8 asu
pra italianului Sllvano Continl, 
de la care a preluat tricoul roz.

TELEX J TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Pilotul 

francez Michele Mouton (Audi- 
Quattro) conduce în „Raliul Acro
pole", în Grecia, fiind urmat de 
vest-germanul Rohrl și de fin
landezul Salonen • Cursa de la 
Pau (formula 2) a revenit vene- 
zueleanulu! Johnny Cecotto (March 
BMW) înaintea belgianului Bout- 
sen. Aceștia conduc în clasamen
tul general cu 31 și. respectiv, 
29 p. • In cadrul C.E. de ra
liuri la Kristianstad (Suedia) a 
avut loc o cursă cîștigată de sue
dezul Stig Blomquist (Audi-Quat- 
tro).

CICLISM • Turul Anglieț, etapa 
a 9-a (Lincoln — Scarborough, 
162 km) a revenit francezului 
Thierry Paloso în 3.36:51, în cla
samentul general Kaslrin 
(U.R.S.S.). este urmat la 14.0 s de 
Logvin • Trofeul „Dauphine li
bere", etapa 1 (Avignon — Tour- 
non, 215 km) a fost cîștigată de 
olandezul WÎJlans cu 5.32:24.—Li
derul cursei este francezul 
naudeau.

FOTBAL • La Hamburg, 
amical R.F. Germania — 
Hamburg (35 000 spectatori) 
tru a marca retragerea din 
vitatea competlțională a 
Franz Beckenbauer (36 de 
fostul căpitan al naționalei. Se
lecționata țării a învins cu 4—2.

Ber-

meci 
S.V. 
pen- 
actl- 

lui 
ani).

Echipe participante

ACTUALITATEA

VOLEIBALISTICA
PROMOVATE IN DIVIZIA JU

NIORILOR ȘI ȘCOLARILOR, tn 
urma fazei de zonă a campiona
tului de calificare pentru Divizia 
națională de juniori 
au' obținut dreptul de 
acest eșalon echipele 
sportive școlare din 
tești, Baia Mare, Rm. 
nești (feminin). Satu 
plița, Caransebeș, Bacău șl Bra
șov — C.S.S. Tractorul (mascu
lin).

ZONELE „CALIFICĂRILOR4* 
PENTRU „B“. Intre 9 și 11 iu
nie (masculin), 9 și 13 iunie (fe
minin) este programată faza de 
zonă a campionatului de califi
care pentru divizia 
zonele și echipele 
Feminin ; VASLUI 
lui, Voința Buzău, . .
C.S.Ș. Focșani, București I), PI
TEȘTI (Dacia Pitești, Viitorul 
Filatura Oltenița, C.S.S. Dîmbo
vița Tîrgoviște, Neptun Cîmpina, 
București n. C.S.Ș. ~ 
SATU MARE (Mondiala S. Mare, 
Unirea Tricolor Or Dr. P. Groza, 
Tricotcxtil Sighet, Comerțul Tg. 
Mureș, Drapelul reșu Sibiu, In
dustria lînii Timișoara) ; Mascu
lin : BOTOȘANI (Textila Boto
șani. Politehnica Iași, Textila Nă- 
săud. Rapid Sighet). MEDGIDIA 
(I.M.U.M.. Viitorul Oltenița, Bucu
rești I. Jiul Petrila), BUZĂU 
(A.S.A. Buzău, Progresul Brăila, 
Sănătatea Brașov, A.S.A Plo
iești), TG. JIU (Mașini unelte 
Tg. Jiu, Soda Ocna Mureș, Mine
rul Or. Dr. P. Groza. București 
II), CARANSEBEȘ (IC.I.M. Ca
ransebeș, Ind. lînii Timișoara, 
Gloria Arad. Șantierul naval Ol
tenița). Finalele — între 28 iu
nie și 2 iulie.

DE LA F.R. VOLEI. Pentru a- 
bateri de la disciplină în peri
oada de pregătire a reprezenta
tivei masculine. Biroul F.R.V. a 
hotărît sancționarea a trei com- 
ponenți ai lotului, astfel : 
Giinther Enescu — scoatere din 
lotul național și suspendare 6 
etape din campionatul viitor. 
Nicu Stol an și Florin Mina — ul
tim avertisment și suspendare pe 
cîte 3 etape din campionatul vii
tor.

și școlari, 
a activa in 

cluburilor 
Deva, Pi- 
Vîlcea, O- 
Mare, To-

c.s.s.

secundă. Iată 
participante : 
(Mobila Vas- 
C.F.R. Iași,

c.s.s.
Brașov),

Au marcat : Rummenlgge, Breit
ner, Miiller și Beckenbauer (au
togol), respectiv Bastrup șl Be
ckenbauer • Turneul echipelor 
de cădeți de Ia Croix a fost cîș- 
tigat de A.C. Milan 2—1 cu Ben
fica Lisabona, In finală. Pe locul 
S, Split — Glasgow 2—1 (după 
lovituri de la 11 m).

HALTERE • La Tatabanya, 
Lubomir Satziev (Bulgaria) a 
realizat un nou record mondial 
la total cu 252,500 kg, la cat. 
muscă. Vechiul record U aparți
nea cu 250 kg.

PENTATLON MODERN • După 
disputarea a trei probe, în con
cursul de la Sofia, pe primul loc 
în clasamentul pe echipe se află 
formația Poloniei — 9 672 p., ur
mată de Ungaria — 9 524 p și Ro
mania — 9 312. Lider al clasa
mentului general 
menține sportivul 
lewslrf, cu 3 920 p. 
a fost cîștigată de 
garla) — 1 322 p.

R. F. GERMANIA
53 300 000 loc -'lori ; 4 403 411 Jucă

tori legitimați ; 125 046 echipe, din
tre ecare 18 în prima divisie ; 57 740 
arbitri *).
• A făcut parte din grupa I 

europeană pe care a încheiat-o 
neînvinsă ------------- --------
locurile
11 p, 3. Bulgaria » p, 4.
2 p, 5. Finlanda 2 p) • 
a fost mereu prezentă la 
finale ale C.M. cîștlgtnd 
ori titlul suprem, în 1954 , 
Ungaria, la Berna) șl 1074 (3—1 
cu Oianda, la Miinchen), în 
I960 a fost a doua (2—4 cu An
glia, la Londra — după prelun
giri), tn 1970 a fost a treia (1—0 
cu Uruguay, la Mexico) iar în 
1958 a deținut locul patru (3—8 
cu Franța) • în 1978 a fost eli
minată în etapa semifinalelor (1. 
Olanda 5 p, 2. Italia 3 p. 3. 
R.F.G. 2 p. 4. Austria 2 p) • în 
T turnee ale C.M. echipa vest- 
germană a totalizat 58 puncte din 
41 de partide (25 8 8 90—SC) •
Antrenor : Jupp Derwall (din 
1978) • Echipa probabilă :
Franke —* -
Krlegel, 
F&rster) 
Magath 
(Littbarskl), 
nigge.

: 8 8 0 0 S3—3 16 p (pe 
următoare : 2. Austria

Albania
Din 1934 
turneele 
de două 
(3—2 CU

(25 8 8 94—56) 
Jupp Derwall 
Echipa _ ' *

(Schumacher) — Kaltz, 
Stielike, Brlegal (B. 

— Breitner. Dremmler, 
(Matthaus) — Fischer, 

Hrubesch, Rumme-

Individual se 
polonez Szme- 
Proba de înot 
Trukeev (Bul-

TENIS • La Paris au fost de
cernate trofeele de campioni al 
lumii pe anul 1981 lui John 
McEnroe șl Chris Evert-Lloyd, 
ambii din S.U.A. La juniori tit
lurile au fost clștlgate de Patrick 
Cash (Australia) și Zina Garri
son (S.U.A.).

frieană, în partidele decisive ob- 
țlnînd un dublu succes asupra 
Nigeriei cu 2—0 (d) și 2—1 (a). 
• Prezentă pentru prima oară 
într-un turneu final al C.M. • 
Antrenori : sovieticul Evghenl Ro
gov șl Lakdar Belloumi. • Cel 
mal buni Jucători : Kourlchi (le
gitimat la Bordeaux), Dahleb 
(Paris St. Germain), Djaa- 
Daoui (Sochaux), Gamouh (Mi
mes), Mansour! (Montpellier), Ha- 
minl (Brest), Chebel (Besaneon) 
etc.

CHILE
11 294 084 locuitori ; 609 724 jucă

tori ; 18 900 echipe, dintre care 16 
in prima divizie ; 5 748 arbitri •).
• Cîștigătoare a grupei a IlI-a 

sud-amerlcane In preliminariile 
C.M. (1. Chile 4 3 1 0 6—0 7 p, 2. 
Ecuador 3 p, 3. Paraguai 2 p) • 
Pentru a 8-a oară prezentă în 
turneul final al supremei compe
tiții fotbalistice (1930, 1950, 1962. 
1966, 1974 și 1982). Cea mal bună 
performanță, locul 3 în 1962 (1—0 
cu Iugoslavia) în turneul organi
zat chiar în Chile. în clasamen
tul participărilor la C.M. ocupă 
locul 18 (din 48 de echipe) cu 
17 p (18 7 3 8 23—24) • Antrenor: 
Luis Santibanez (din 1978) • E- 
chipa probabilă : Osben — ’
rldo, ValenzuiUa, Figueroa, 
gorra, Moncada (Ormeno), 
cron (Bonvallet), Rojas, (Nelra), 
Caszely, Gamboa, Moscoso.

AUSTRIA
7 457 0(X> locuitori ; 287 000 jucă

tori ; 8 223 echipe dintre care 10 in

Gar-

ALGERIA
18 000 000 locuitori ; 58 567 jucători; 

2 607 echipe, dintre care 14 în prima 
divizie ; 1 098 arbitri *).
• A făcut parte din grupa a-

înainte de start —
Seria aceasta este singura dintre cele < ale Cupei Mondiale ’82 in care, 

cel puțin la prima vedere, apare un oarecare dezechilibru valoric intre 
R.F. Germania și Austria, pe de o parte, Chile și Algeria, pe de alta parte, 
formațiile europene avînd, măcar teoretic, o anume superioritate pe planul 
experienței competițîonale, al organizării jocului, al valorii individuale a 
jucătorilor și al ansamblului etc. De aceea, în mod normal, fârâ a pune 
■nsâ la socoteala eventualele surprize care apar, in mod frecvent, în astfel 
de competiții, cele doua echipe europene au cele mai mari șanse să 
ajungă în turul următor al „El Mundial*. Și aceasta în pofida faptului că, 
de pildă, echipa vest-germană n-a manifestat în această primăvară o formă 
deosebita, iar cele două formații fruntașe (Hamburg — campioana țârii 
și Bayern Miinchen) ajunse în finalele Cupei U.E.F.A. și respectiv C.C.E. 
au fost învinse. Cu fotbaliști ca Rummenigge, Breitner, Fischer, Kaltz care, 
intre altele, sînt campionii Europei in 1980, suporterii alb-negrilor speră to
tuși intr-o comportare bună. Austriecii au avut însă o primăvară liniștită, 

pregătiri temeinice și au realizat citeva jocuri bune în partidele de ve
rificare cu Ungaria, .Cehoslovacia etc. Chile, în schimb, a înregistrat unele 
rezultate contradictorii, iar Algeria n-a depășit, în verificările publice, 
anumit stadiu valoric.

Trei zile de gimnastica la Constanța

CINE VOR FI NOII CAMPIONI Al ȚĂRII?
Timp de trei zile, de vineri 

pînă duminică, sala sporturilor 
din Constanța va fi gazda ce
lei mai importante întreceri de 
gimnastică din calendarul com- 
petițional intern : finalele cam
pionatelor naționale individuale 
și pe echipe pe 1982. Este o 
întrecere care reunește, firesc, 
cele mai bune valori ale gim
nasticii noastre feminine și 
masculine, fiecare sportiv de 
frunte al 
scrie în 
campion

Vineri, 
reuniune 
lei începe cu exercițiile impuse 
ale băieților, după care vor in
tra în concurs fetele, tot cu e- 
xerciții impuse. Vor evolua 
atît echipele, cit și sportivii 
individuali. Simbătă, tot de la 
ora 15, sînt programate exer-

țării dorind să-și în- 
palmares un titlu de 
al tării.
de la ora 15. prima 
de gimnastică a fina-

16 Iunie : Gijon :
R.F. Germania - Algeria (18,15);
17 iunie ; Oviedo :
Chile — Austria (18,15) ;
20 Iunie : Gijon :
R.F. Germania — Chile (18,15);
21 Iunie : Oviedo :
Algeria — Austria (18,15):
24 iunie ; Oviedo :
Algeria - Chile (18.15) ;
25 iunie : Gijon :
R.F. Germania - Austria (18.15):
Primele două clasate se califică 

in turul doi al competiției ostfel:
GRUPA „B“ ta Madrid („San

tiago Bernabeu") cijtigâtoaroa 
seriei a doua Împreună cu a 
doua clasată In seria a V-a fi 
cițtigătoarea seriei a IV-a ;

GRUPA ,D", ta Madrid (..Vi
cente Calderon") a doua cla
sată in seria a doua împreună 
cu ci|tigătoarea seriei a V-a ți a 
doua clasată in seria a IV-a.

prima divizie ; 1 893 arbitri *).
• In preliminarii a evoluat în 

aceeași grupă cu R.F. Germania, 
ocupînd locul 2 (8512 16—6 11 p; 
a pierdut ambele partide cu câș
tigătoarea grupei cu 0—2 (d) șl 
1—3 (a) • De 4 ori calificată în
tr-un turneu final (1934, 1954,
1958 și 1978) tn cadrul cărora a 
susținut 18 partide și a totalizat 
19 p (9 1 8 33-36). Cele mal no
tabile comportări în 1954, la 
Berna (3—1 cu Uruguay, în fi
nala pentru locurile 3—4) și în 
1934 cînd a-a clasat pe locul 4. 
In 1978 a făcut parte din aceeași 
grupă semifinală cu R.F.G. pe 
care a învins-o cu 3—2 t • An
trenori : Georg Schmidt și Felix 
Latzke 
babilă : 
Krauss, 
mayor, 
geOTgi, , ri uuaum**, v»cu>ocixv*x țixv 
re im an). Jara, Schachner (Well) 
Krankl (Hagmayer).

(dln 1982) • Echipa pro- 
Ltndenberger (Feurer) — 
Weber, (Pezzey) Ober- 
Pichler (Hatenberg), De- 
Prohaslca, Gasselicn (Ko- 

).

• Datele tini preluate din bu
letinul „FIFA New«“ nr. 235 din 
februarie 1931.

deosebitâ, iar cele două formații fruntațe (Hamburg

cițiile liber alese (masculin și 
feminin), iar duminică' dimi
neață, de la ora 10 — finalele 
pe aparate (feminin și mascu
lin). In competiția feminină 
vor fi prezente șase echipe 
(Dinamo București, C.S.Ș. O- 
nești. Farul Constanța, C.S.Ș. 
Sibiu, C. Ș. Arad șl C.S.M. 
Baia Mare), în timp ce la mas
culin vor evolua : Dinamo,
Steaua, Liceul nr. 2 și C.S.Ș. 
Dinamo (toate din București) 
precum și C.S.Ș. Brașovia.
• Concursul internațional 

de gimnastică, desfășurat la 
Roma cu ocazia sesiunii C.I.O.. 
a reunit 9 gimnaste și 9 gim- 
naști din mai multe țări ale lu
mii pe bază de invitații nomi
nale. In întrecerea feminină 
prima s-a clasat Eva Marecko- 
va (Cehoslovacia), ?u 38,450, 
urmată de Annet Lindner

(R.D.G.), cu 38,300, și Zoia 
Grancearova (Bulgaria), 38,300. 
Cristina Grigoraș (avînd cea 
mai mare notă la sărituri : 
9.800) putea cîștiga întrecerea 
dacă în finalul exercițiului la 
bîrnă nu ar fi atins salteaua 
de aterizare cu mina. Ea
clasat pe locul 4, cu 38,200. La 
masculin a cîștigat Tong Fei 
(R. P. Chineză), 
miliăn Nicula s-a 
cui 8 cu 54,550.

s-a

cu 58,550. 
situat pe

E-
lo-

săptămînii 
Olanda 
a competiției 

dotate 
cîștigată Ia

• La sfirșitul 
va desfășura în 
de a doua ediție 
sportive internaționale 
cu „Cupa Ennia' _ _ 
prima ediție de Emilia Eberle. 
Au făcut deplasarea Ecaterina 
Szabo, Șlcfania Marin (gim
nastică sportivă) și Doina 
Siăiculescu (ritmică-modernă).

se 
cea

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI LA CM DE POPICE
(Urmare din pag 1)

mondiale, 
repre- 
o mi- 

convin- 
se vor 
pentru 

toate

dicind o evidentă creștere a 
potențialului formației pe 
care o vom alinia la apropia
tele campionate 
Schimbată si intinerită,
zentativa României are 
siune dificilă, dar am i 
gerea că băieții noștri 
afla din nou in lupta 
un Ioc pe podium la 
probele din program".

Vă prezentăm portretele 
..tricolorilor" care vor apăra, 
încenînd de sîmbătă. prestigiul 
școlii românești de popice : 
IOSIF TISMĂNAR (Rulmentul 
Brașov) înălțime t.70 m, greu-

tate 83 kg. 36 ani. (primul an
trenor — Constantin’ lordache), 
cele mai bune performante — 
campion mondial 1978. campion 
mondial la perechi 1976 cam
pion mondial cu echioa Româ
niei în 1980 : GHEORGHE 
SILVESTRU (CF.R. Constanța)
l. 61 m. 69 kg. 35 ani. (Ion Di-
nescu). camnion mondial cu e- 
china României în 1974 1978 și 
1980 : ALEXANDRU CĂTT-
NEANU (Gloria București) 1.72
m. 73 kg. 32 ani (Iosif Posz-
gai). campion mondial cn echi
pa României în 1974 1978 și
1900 : ILIE HOSU (Electromu- 
reș Tg. Mureș) 1.71 m. 82 kg, 
25 de ani (Ion Radovici), cam. 
pion european cu echioa de 
juniori a României 1977, me-

dalie de argint în proba indi
viduală la C.M. de juniori din
1979 și campion mondial cu e-
chipa României în 1980 : IULIU 
BICE (Electromures Tg. Mureș) 
1.80 m. 85 kg. 35 ...............
Zolyom), campion 
echipa
1980 : 
limpia 
kg. 32 
pion european 
1975 si campion mondial cu e-

1978 : 
(Aurul 
kg, 24 
IV la
ALE-

ani (Nicolae
mondial cu

în 1978 Și
MARIN (O-

1.71 m. 74

României
GRIGORE
București)

ani (Ion Petru), cam- 
de juniori in

chipa României în 
STELTAN BOARTU 
Baia Mare). 1,65 m. 62 
ani. (Gh. Vuță), locul 
C.E. de juniori 1981 ; 
XANDRU SZEKELI (Progresul 
Oradea). 1.75 m. 75 kg. 21 ani, 
(luliu Varga).

• Selecționata Braziliei 
sosit în Portugalia unde iși 
va încheia pregătirea pentru 
apropiatul turneu final al 
campionatului mondial. An
trenorul Tele Santana a de
clarat că echipa Braziliei 
are toate șansele să ciștige 
cel de-al patrulea titlu mon
dial la întrecerile din Spa
nia. „Dacă nu aș fi crezut 
în acest lucru n-aș fi ac
ceptat sarcina de antrenor", 
a adăugat Santana.

O Cele 24 de autobuze care 
vor fi puse la dispoziția echi
pelor participante la C.M. au 
fost prezentate duminică ma
drilenilor, pe pasarela de la 
Palatul Congreselor la Stadio
nul „Santiago Bernabeu".
• Doar echipele R.F. Ger

mania și Algeriei Ga Oviedo), 
Belgiei (la Elche), Iugosla
viei, Honduras-ulul și Irlandei 
de Nord (la Zaragoza) și-au 
stabilit locurile de cazare 
chiar în orașe unde urmează 
să susțină unele partide, ce
lelalte 18 reprezentative lo
cuind In alte localități mal 
liniștite...
• Selecționata Cehoslova

ciei a susținut la Poprad un 
meci de verificare în compa
nia echipei poloneze Szom- 
bierki Bytom Fotbaliștii ce
hoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 3—1 (2—0). 
prin punctele marea te de Ber
ger, Danek șl Petrzela. Antre
norul Venglos s-a declarat sa
tisfăcut de evoluția elevilor 
săi.
• Paul Breitner, căpitanul 

echipei Bayern Miinchen, este 
cunoscut nu numai datorită 
valorii sale sportive, ci șl. 
spun „gurile rele“, datorită 
bărbii care-i încadrează, de 
8 ani, obrazul. El bine, zilele 
următoare în Spania. Breit
ner va juca tără... barbă ! 
Podoaba >a care el ținea atît 
de mult și-a dat-o jos recent, 
la „propunerea" unei firme 
vest-germane de produse de 
ras. Și iată-1 acum pe Breit
ner fără barbă, dar cu mus
tață, despre oare se zice oă ar 
fi șl ea de... vînzare t

„Dacă
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