
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL BIHOR

SALĂ DC LS-TURA
nOlETMI DIN TOATE TARILE. UNIȚI VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZ4CA Șl SPORT
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
■Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, miercuri, o vizită -de 
lucru in județul Bihor.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, la vizită 
participă tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Co- 
man și Ghcorghe Oprea.

Vizita a avut loc in aceas
tă perioadă de inaltă și pro
fundă semnificație, cind in 
toate organele și organizațiile 
de partid, organizațiile de 
masă și obștești, in toate co
lectivele de muncă este larg 
dezbătută magistrala expunere 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., ce urmează 
să fie supusă Conferinței Na
ționale a partidului spre adop
tare ca document programatic 
de o excepțională însemnătate, 
in care sînt definite cu clarvi
ziune științifică principiile ac
tivității generale privind în
făptuirea operei de edificare 
a prezentului socialist, de con
strucție a viitorului comunist 
al patriei.

In această atmosferă de 
muncă intensă, de puternică 
angajare comunistă, a început 
și s-a desfășurat vizita de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a prilejuit în- 
tilniri entuziaste cu populația 
bihoreană, un dialog direct și 
rodnic cu reprezentanții orga
nelor de partid și de stat, cu 
muncitori șl lucrători ai ogoa
relor, cu specialiști, cadre di
dactice și studenți, analizin- 
du-se și stabilindu-se căile și 
modalitățile concrete prin care 
județul Bihor poate să-și adu
că o contribuție mai mare la 
înfăptuirea prevederilor cinci
nalului, a obiectivului funda
mental al actualei etape — 
realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții in societatea 
noastră socialistă.

Au fost vizitate întreprin
derea de mașini unelte „înfră
țirea", Institutul de invățămlnt 
superior, întreprinderea de tri
cotaje „Miorița", Combinatul 
de prelucrare a lemnului și 
întreprinderea de sere din ti
rades, precum și Cooperativa 
agricolă de producție Borș.

Vizita secretarului general al 
partidului in județul Bihor a 
prilejuit desfășurarea unui eve
niment emoționant, cu profunde 
rezonanțe in viața orașului de 
pe malul Crișului — solemnita
tea dezvelirii Monumentului In-

Sosirea

dependenței, realizat din iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ea atitea alte mo
numente care cinstesc istoria 
milenară a patriei.

La locul de desfășurare a 
ceremoniei au fost prezenți mii 
de locuitori al orașului și ai 
localităților invecinate, care au 
salutat cu deosebită căldură, eu 
puternice aplauze și uralc, so
sirea secretarului general al 
partidului.

In atmosfera sărbătorească ce 
s-a instăpinit in piață, secreta
rul general al partidului taie 
panglica inaugurală, dezvelind 
Monumentul Independenței.

De la locul desfășurării cere
moniei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
se îndreaptă către Piața Victo
riei, pentru a lua parto la 
marea adunare populară.

Peste 80 000 de oameni ai 
muncii din Oradea, din locali
tățile invecinate, muncitori, 
tehnicieni și ingineri, intelectu
ali, elevi, studenți, tineri și 
virstnici, bărbați și femei — 
români, maghiari si de alte na
ționalități — au fost prezenți 
in Piața Victoriei la marea a- 
dunare populară din municipiul 
Oradea, care a marcat momen
tul Încheierii vizitei de lucru 
a secretarului general al par
tidului.

Tovarășa Eva Feder, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R., a deschis 
adunarea.

Primit cu vii ți puternice u- 
plauze, cu aclamații ți urale 
prelungite, a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, a fost urmărită cu 
deosebit interes și deplină a- 
probare, fiind subliniată in re
petate rinduri cu vii aplauze și 
urale.

Marea adunare populară din 
municipiul Oradea se încheie 
intr-o atmosferă vibrantă. de 
puternic entuziasm. Zecile de 
mii de participant! aclamă din 
nou cu însuflețire, ovaționea
ză îndelung pentru partid si 
secretarul său general, pentru 
pace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat, apoi, un cald rămas 
bun de la reprezentanții orga
nelor locale de partid si de 
stat, de la toți bihorenii pre
zent!.

la Arad
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APELUL POPORULUI ROMAN 
adresat sesiunii speciale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată dezarmării
Peatru dezarmare, pentru o Europă fără

îngrijorați de intensificarea cursei înarmărilor, 
care creează o mare primejdie pentru pacea și 
însăți existența popoarelor, în fața pericolului 
crescînd la adresa păcii ți securității, noi, ce
tățenii Republicii Socialiste România, întreaga 
noastră națiune adresează — în aceste împre
jurări internaționale deosebit de grave - Apelul 
lor solemn către sesiunea specială a Organiza
ției Națiunilor Unite consacrată dezarmării de a 
adopta măsuri concrete care să determine tre
cerea la dezarmare, în primul rind la dezarmare 
nucleară, la reducerea cheltuielilor militare, pen
tru ca uriașele resurse materiale și umane, elibe
rate prin oprirea ți diminuarea cursei înarmărilor, 
să fie puse în slujba progresului și bunăstării, 
lichidării subdezvoltării economice.

Ca și celelalte popoare europene, poporul ro
mân cere în mod ferm oprirea amplasării și dez
voltării de noi rachete nucleare cu rază medie, 
retragerea și distrugerea rachetelor existente, 
eliminarea totală a armamentului nuclear de pe 
continent.

Astăzi, in fața întregii omeniri se pune pro
blema de a alege între calea războiului sau cea 
a păcii. Nimic nu poate justifica politica de înar
mare și de război.

Organizația Națiunilor Unite, conducătorii tu
turor statelor și guvernelor — ai căror repre
zentanți sînt reuniți în cadru! acestei sesiuni spe
ciale — poartă o înaltă răspundere în fața po
poarelor, a viitorului civilizației umane, pentru 
eliberarea lumii de povara înarmărilor, de spec
trul înspăimîntător al unui război nuclear, pentru

CETĂȚENI Al REPUBLICII

arme nucleare, peatru o lame a păcii! 
a opri cursa spre dezastru, pentru salvgardarea 
țl consolidarea păcii.

In numele existenței oamenilor, al viitorului 
umanității, ne adresăm Organizației Națiunilor 
Unite, tuturor statelor ți popoarelor cu che
marea de a trece peste orice considerente ți 
obstacole ți de a hotărî oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la înfăptuirea dezarmării, ți în pri
mul rind a dezarmării nucleare I

Fină nu au căzut primele bombe nucleare, să 
trecem la dezarmare I Cind vor începe să cadă 
bombe, va fi prea tirzlu I

Poporul român, alături de toate popoarele 
lumii, cere să se acționeze cit mai grabnic a- 
cum, pină cind nu este prea tirziu, pentru a se 
asigura dreptul fundamental al oamenilor •« 
dreptul la pace, la viață, la libertate !

Cerem cu toată hotărirea ca glasul popoarelor 
să fie auzit, ca voința lor de a trăi in pace să 
fie respectată I

SOCIALISTE ROMÂNIA!
Cu conștiința înaltei datorii față de prezentul ți viitorul patriei, față de destinele 

întregii omeniri, semnați Apelul poporului român pentru dezarmare, pace, pentru o Eu
ropă fără arme nucleare, pentru o lume a păcii I

Faceți să răsune tot mai puternic în lume voința fiicelor și fiilor milenarului pămint 
al patriei de a se face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru realizarea de
zarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare !

Un nou și remarcabil succes românesc la C. M. de popice, de la Brno
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

* sosit, miercuri seara, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in municipiul Arad, 
in continuarea vizitei de lucru 
pe care o efectuează în aceas
tă parte vestică a tării.

Stadionul orașului — unde a 
avut loc primirea oficială — 
a devenit neîncăpător 
zecile de mii de 
ai populației de 
străveche vatră 
care au tinut să 
toată căldura inimilor, condu-

pentru 
reprezentanți 
pe această 
românească, 

adreseze, eu

căiorului partidului și stalului 
nostru, din prima clipă a so
sirii sale in această recunoscu
tă citadelă a muncii socialiste, 
salutul comunist, muncitoresc 
al populației județului — ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi 
si de alte naționalități.

De Ia stadion, intr-o mașină 
deschisă.
Ceaușescu. 
Ceaușescu 
artere ale 
regăsește 
entuziastă.

ANA PETRESCU Șl ELENA PANĂ, 
CAMPIOANE MONDIALE ÎN PROBA DE PERECHI!

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 

străbat principalele 
orașului, pe care se 
aceeași atmosferă 
sărbătorească.

îlaria Zsizsih Silvia Dcrindc, Iuliu Dice Ghcorghe silvestru au obținut medaliile de brom
BltNO, 9 (prin telefon). Spor

tivii români, prezenți la cea 
de-a 14-a ediție a Campionate
lor mondiale de popice, care 
se dispută in localitate, au ob-

ținut azi (n.r. ieri) noi succese 
de răsunet — titlul de campi
oană mondială la perechi prin 
ANA PETRESCU și ELENA

medalii 
bărbați 
trei de 
perechi

— două de aur (echipe 
și perechi femei) și 
bronz (echipe femei, 

femei și bărbați).

DINAMO, CAMPIOANA ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE!wirvrniiv, viiiui iwniin mniii i kn vl. i iinki ui ni l. .

Ș Universitatea Craiova, in Cupa UEFA, Corvinul — la un pas... 0 „U", marea în
vinsa a etapei, păstrează șanse minime pentru evitarea retrogradării Q In ultima 

.................. ....................... * - . . _ . Huneetapă, F. C. Olt joacă pentru... Cupa Balcanică ți așteaptă rezultatul de 
doara

la

REZULTATE TEHNICE
Chimia Rm. Vile «a- „Poli" Timișoara 2-1 1
Progresul Vulcan - F.C. Olt 1-3 1
Jiul Petroșani - Univ. Craiova 1-0 |
F.G Argeș - Steaua 1-0 1[1-0)

13-0»F.C. Constanța — F.C.M. Brașov 3-0 1
„U" Cluj-Napoca — S.C. Bacău 1-2 i(1-0)
Dinamo — Corvinul Hunedoara 3-2 1(2-1)
A.S.A. Tg. Mureș - U.T. Arad 3-0 l(2-0)
C.S. Tîrgovițte — Sportul studențesc 2-2 I[1-D

ULTIMA ETAPA (sîmbătă 12 iunie)
Steaua — F.G Constanța (0-1)
Corvinul Hunedoara — C.S. Tîrgovițte (1-1)
F.GM. Brașov — Dinamo (0-2)
S. G Bacău — Jiul Petroșani (0-3)
Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș (0-4)
U.T. Arad — Chimia Rm. Vîlcea (2-3)
„Poli* Timișoara — F.C. Argeș (0-2)
Universitatea Craiova — Progresul Vulcan (1-2)
F. G Olt - „U" Cluj-Napoca (0-0|

CLASAMENTUL
1. DINAMO 33 20 7 6 61-29 47
2. Univ. Craiova 33 19 5 9 63-28 43
1 Corvinul 33 15 8 10 63-41 38
4. F.G Olt 33 16 5 12 45-41 37
5. Sportul studențesc 33 11 14 8 35-36 36
6. Steaua 33 13 9 11 39-32 35
7. F.C. Argeș 33 11 10 12 35-31 32
8. Jiul 33 11 10 12 39-40 32
9. Chimia Rm. Vilcea 33 12 8 13 35-46 32

10. C.S. Tîrgovițte 33 12 8 13 29-42 32
11. F.C. Constanța 33 10 11 12 37-44 31
12. S.C. Bacău 33 10 11 12 37-46 31
13. A.S.A. Tg. Mureș 33 13 4 16 45—46 30
14. „Poli" Timișoara 33 11 8 14 37-40 30
15. F.C.M. Brasov 33 12 6 15 29-39 30
18. „U" Cluj-Napoca 33 11 8 14 34-46 30
17. U.T. Arad 33 10 8 15 31-38 28
18. Progresul Vulcan 33 7 6 20 29-58 20

(Cronicile in pag. 2—3)

Traian IOANIȚESCU

(Continuare tn pap. a <-a)

ANA PETRESCU
PANA și medalii de bronz, la 
aceeași probă, prin Maria Zsiz- 
sik — Silvia Berinde, respectiv 
Iuliu Bice — Gheorghe Silves
tru. Reprezentanții țării noas
tre, care domină cu autoritate 
competiția supremă din orașul 
cehoslovac Brno. au cucerit 
pină acum, după cele două 
probe (echipe și perechi), 3

ELENA PANA
Titlul la perechi a fost ciști- 

gat incă în prima zi a confrun
tărilor la dublu, rezultatul de 
872 p.d. al Anei Petrescu —15# 
și al Elenei Pană — 422 nu a 
mai fost reeditat de nici un



„Cupa U. N. C. A. P." la atletism

UN CONCURS SĂTESC FRUMOS,
DAR CU MULȚI FINALIȘTI CARE 

N-AU PARTICIPAT LA FAZELE DE MASĂ
Dați-le craiovenilor să orga

nizeze cea mai mică întrece
re de atletism și vor face din 
ea un adevărat regal, vum au 
făcut și din finala Concursu
lui național sătesc de atletism, 
ediția a V-a. din cadrul „Da- 
ciadei". Un stadion pus la 
punct, o pistă numai bună de 
concurs (cu tot soarele torid 
din zilele premergătoare), un 
corp de arbitraj constituit din 
specialiști ai acestei discipli
ne și o festivitate de deschi
dere vrednică de „Internațio
nale" au creat o ambianță și 
condiții tehnico-organizatorice 
ideale acestui concurs sătesc.

Sigur, nu a așteptat nimeni 
rezultate de excepție. Ele se 
realizează greu chiar și la 
campionatele naționale. Im
portant era ca o asemenea fi
nală să ofere antrenorilor-ob- 
servatori elemente susceptibile 
de a fi încadrate în secții de 
performantă. Din cîte am în
țeles de la prof. Ion Rinderu,

MARIN MUSTAȚĂ (Steaua),
CAMPION NAȚIONAL LA SABIE

După un asalt decisiv, cu 
multe suspense-uri (de la 4—2 
la 7—7, apoi 9—7, 9—8 și, în 
fine, 10—8), Marin Mustață 
cîștigă titlul de campion na
țional, pe 1982, la sabie, ad
versar fiindu-i colegul său de 
club, de la Steaua, Corneliu 
Marin... Ocupantul primului 
loc în această probă cucerește 
titlul, după o prestație în ge
neral bună, care face dovada 
frumoaselor sale posibilități. 
A „plecat" sigur în elimină
rile directe, cu o victorie le
jeră. la Filipoiu (Steaua) de 
care a dispus cu 10—4. Apoi, 
prea lesne încrezător în ...șan
sa sa, s-a complicat în asaltul 
cu I. Nicolae (Tractorul Bra
șov), care i-ar fi asigurat in
trarea directă în turneul fi
nal de 8. învins la limită (cu 
10—9), Mustață s-a regăsit, în
să, în recalificări, trecînd de 
V. Szabo (Tractorul), cu 10—5...

în primul tur din turneul 
final (sferturile). Mustață îl 
reîntîlnește pe I. Nicolae, prin 
hazardul sorților, dar de da
ta aceasta evoluează atent, pu- 
nîndu-și în valoare și alonja, 
și viteza de deplasare, și bra
țul puternic, cîștigînd cu 10—5. 
în semifinale, după aceea, o 
nouă victorie, cu același scor, 
la Emil Oancea (Steaua).

Ocupantul locului 2 pe po
dium, Corneliu Marin a avut 
și el o prestație convingătoare, 
dar, uneori, a acționat prea 
nervos, neajuns care se repe
tă ! Pentru locurile 3—4. Pan- 
telimonescu (Dinamo) — Oan
cea 12—11!

Clasamentul, în continuare : 
5. Mihai Frunză (Dinamo), 6. 
Ion Pop (Steaua). 7. Marian

începe „Cupa României14 la polo
începînd de astăzi, timp de trei 

zile, bazinul Giulești din Capi
tală va găzdui întrecerile de po
lo din cadrul „Cupei României" 
(zona Sud). La turneu participă

JUCAȚI DIN TIMP NUMERELE PREFERATE!
DUMINICA

________________ tragere

LOTO-2 
NU OCOLIJI PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ 

PRINTRE MARII CIȘTIGATORI LA LOTO 2 I Agen
țiile Loto Pronosport vă stau la dispoziție pînă 
sîmbătâ 12 iunie inclusiv.

președintele C.J.E.F.S. Dolj, u- 
nul-doi sportivi ar putea face 
obiectul selecției, unul chiar 
din apropierea Craiovei. Dar 
aria putea fi mai mare dacă 
în TOATE județele s-ar fi or
ganizat fazele de masă, în 
loc să se aleagă (cum au fă
cut unii) cîțiva elevi de la 
liceele agro-industriale pentru 
a fi aduși direct la finala pe 
țară. Dealtfel, organizarea fa
zelor de masă este o obliga
ție a factorilor de răspunde
re. scopul principal nefiind fi
nala în sine, ci aportul com
petiției la întărirea sănătății 
și capacității de muncă a 
populației, precum și selecția 
de elemente talentate pentru 
performanță. în prezența in
structorului Iancu Mergeam, 
de, la C.N.E.F.S., am făcut o 
anchetă-fulger printre sportivi, 
cu întrebarea : Cînd ați avut 
finala pe județ? „Nu am avut, 
am venit direct aici" (sporti
vii din Bistrița-Năsăud). Tul-

Marin Mustață (Steaua), noul 
campion al țării, la sabie, pe 

1982
Iancu (Progresul București), 8.
I. Nicolae (Tractorul).

Doi dintre componenții lotu
lui, FI. Păunescu și Al. Chi- 
culiță, au rămas în recalifi
cări, dar după o dispută 
foarte strînsă, cu Frunză (10—8) 
și, respectiv, Pantelimonescu 
(10—9). Joi și vineri, diviziile 
.,A“ și „B“ Ia sabie vor încheia 
campionatul de seniori pe a- 
cest an.

Tiberiu STAMA

formațiile Dinamo, Rapid, Pro
gresul, C.S.Ș. Triumf, C.N. ASE 
șl Liceul nr. 2. Jocurile sint 
programate zilnic de la ora 10 
și ora 17, iar sîmbătă dimineața, 
de la ora 10.

Oricine participă poa
te cîțtiga :

@ AUTOTURISME „Da
cia 1300“

@ MARI SUME DE 
BANI, variabile și 
fixe, între 50.000 și 
100 lei pe fiecare 
variantă I

Sosire strînsă in finala de 100 m
cencele au rămas să decidă 
între ele dacă finala a fost 
acum o săptămînă — cum pre- 
dindeau unele — sau acum... 
trei săptămîni — cum susți
neau altele. Argeșenii ținuse
ră. ca și doljenii. Alții... Dar 
ne-am oprit aici cu întreba
rea, pe care trebuia s-o pună 
altcineva.

N-am înțeles, de asemenea, 
cum de au ajuns în acest con
curs studenți. chiar dacă, după 
cum ni s-a spus, „aveau bu
letin de la țară". Aveau, ni
mic de zis, se vor întoarce a- 
casă, dar nu-i putem pune pe 
același plan cu cei ce tră
iesc efectiv la sate, fără pro

CAMPIONATE • COMPETIȚII
Divizia „A** de baschet masculin 

ÎNAINTEA DERBYULUI, STEAUA Șl DINAMO 
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR

BRAȘOV, 9 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate a 
început penultimul turneu al 
grupei valorice 1—6 a campiona
tului național de baschet mascu
lin. Rezultate :

DINAMO BUCUREȘTI — 
IMUAS BAIA MARE 94—65 (50— 
33). Joc plăcut, dar la discreția 
dinamoviștilor, care au folosit 
formații distincte în fiecare re
priză. Singura preocupare a băi- 
mărenilor a fost limitarea sco
rului. Au înscris : David 12, Ma- 
rinache 12, Caralon 10. Ivascencu 
10, Vasilicft 10, Braboveanu 8, 
Fluturaș 8, Mihuță 8, Uglai 8, 
Popa 8 pentru învingători, res
pectiv Florea 17, Murășan 17, 
Ciocan 11, Dumitru 8. Susanu 4, 
loan 4, Munteanu 2, Cociș 2. Ar
bitri : D. Oprea (Timișoara) și 
A. Niculescu (Oradea).

STEAUA — ICED BUCUREȘTI 
96—58 (44—30). Steaua a condus 
permanent, dar s-a distanțat ca
tegoric doar în ultimele 10 mi
nute. Au marcat : Ermurache 24, 
Opșitaru 20, Cernat 18, Căpușan 
8, Brănișteanu 8, Oczelak 6', 
Netolitzchi 4, Ardelean 4, Scarlat
2. Ion 2 pdntru învingători, res
pectiv Grădișteanu 13, Chircă 12, 
Rădulescu 10, Pogonaru 6, Pe-

FINALISTELE CONCURSULUI REPUBLICAN 
AL BASCHETBALIȘTILOR CĂDEȚI

In urma desfășurării fazei de 
zonă a Concursului republican 
de baschet pentru juniori și ju
nioare II (cădeți șl cadete), pen
tru turneele finale ale competi
ției s-au calificat : BĂIEȚI : e- 
chipele C.S.Ș. Tîrgoviște (antre- 
nar I. Valerian), C.S.Ș. 1 Con
stanța (Al. Botoș), C.S.Ș. Brașov 
(P. Catincescu), C.S.Ș. Cluj-Napoca 
(V. Moldovan), C.S.Ș. Arad (Gh. 
Mandache), C.S.Ș. 1 Oradea (Em. 
Ambruș), C.Ș.B. București (L. 
Călin) și C.P. 3 Dinamo Bucu
rești (H. Giurgiu) ; FETE : echi
pele C.S.Ș. Rm. Vîlcea (Al. Moi-

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH LA TIMIȘOARA
La Timișoara. în organizarea 

asociației sportive A.E.M., a în
ceput un important turneu in
ternațional de șah, reunind par
ticipant! din cinci țări. Cel mai 
bun start l-a avut maestrul in
ternațional Venceslav Inkiov 
(Bulgaria), care a acumulat 41/2 
puncte în primele 5 runde. 11 
urmează, la jumătate de punct, 
Zlatko Klarici (Iugoslavia), ișr 
3’/2 p a acumulat șahistul ieșean 
Ovidiu Foișor. în continuarea 
clasamentului : Mihai Șubă și 
Istok Jclen (Iugoslavia) — cîte 
3 p. Victor Ciocâltea, Sergiu 
Grunberg, Nikola Spiridonov 
(Bulgaria) și Laszlo Karsa (Un
garia) — 2*/2 p, Traian Stanciu 
și Reinaldo Vera (Cuba) — 2 p, 
Neboișa Ilijin, loan Mărășescu 
și Ervin Mozeș — 1 p. întrecerile 
continuă pînă la data de 18 iu
nie.

• In a doua jumătate a lunii 
mai, la Satu Mare a avut loc 
cea de-a 7-a ediție a turneului 
internațional de șah dotat cu 
trofeul „Someș *82“. Primul loc 
a revenit maestrului cubanez 
Reinaldo Vera, cu 8V2 puncte, 
urmat de K. Bischoff (R.F.G.) 
71/2 p, L. Karsa (Ungaria) 7 p, 
Tr Stanciu, N. Ilijin — cîte 6 p, 
F. Lengyel 51/2 p, I. Fischer (toți 
România) 5 p etc.

AU MAI RĂMAS 
OCUPANTELE 

n mod cert, nici una dintre 
pete disputate pină acum in 
tuala ediție a campionatului i

fesorii și instalațiile sportive 
din facultate.

Au ocupat primul loc : fe
minin — 100 m. Marilena Do- 
ca (Dolj) ; 800 m, Maria Stă- 
nescu (Olt) ; lungime, Maria 
Iancic (Timiș) ; greutate. Cris
tina Dumitru (Ialomița) ; mas
culin : 100 m, Octavian Pras- 
ler (Satu Mare) ; 1 500 m, Ma
rius Păvăluc (Suceava) ; lun
gime, Gheorghe Parpală (Dolj); 
greutate, Gheorghe Anton (Su
ceava). Clasament pe județe : 
1. Dolj, 2. Suceava, 3. Ialo
mița, 4. Satu Mare, 5. Olt, 
6. Timiș.

Mircea COSTEA

fost așteptată cu atit de mare int 
ca aceea de ieri, in care fiecare 
cele nouă meciuri programate avea 
plicații directe asupra, configurației 
samentului intr-una sau alta din z0 
sale fierbinți.

Firesc, această penultimă etapă 
buia să ne aducă și mai aproape 
dezlegarea principalelor necunos 
ale primei noastre scene fotbalistice 
iată că ea a dezlegat-o pe cea 
importantă ! După un duel pasion 
început incă din sezonul trecut, di 
Dinamo și Universitatea Craiova, 
cursul căruia aceste două meritui 
fruntașe ale fotbalului nostru au sch 
bat, pe rind, șefia clasamentului, ecl. 
bucureșteană (grație victoriei sale 
ieri asupra Corvinului, dar ți a inf 
gerii suferite de principala ei adi 
sară la Petroșani), s-a desprins dec\ 
ți definitiv in câștigătoare, deven 
virtuală campioană. Va fi cel de 
10-lea titlu pe care formația dinamov 
și-l va trece in palmares ți nu e 
exclus ca ea să obțină in acest 
„marele event", adică să ciștige 
„Cupa României".

AȘTEPTAM UI
9

trof 6, Voicu 5, Marinescu 4, 
Carpen 2. Arbitri : G. Dutka (O- 
radea) și FI. Baloșescu (Brașov).

C.S.U. BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 80—58 (40—33). în
trecerea a fost echilibrată în 
prima repriză, dar în cea de a 
doua brașovenii, impulsionați de 
C. Moraru, s-au desprins și au 
cîștigat (la o diferență netă) în 
aplauzele publicului. Au înscris : 
Moraru 33, Flaundra 19, Tccău 
10, Kriszbai 10, Hegyesi 8 
pentru învingători, respectiv 
Suciu 15, Dăescu 11, Bu- 
lancea 10, Militaru 4, Vintilă 
4, Sipos 4, Plămadă 4, Țurcanu 
4, Stratulat 2. Arbitri : D. Oprea 
și A. Niculescu.

Programul zilei a doua a tur
neului programează mîine (n.r. : 
azi) tradiționalul derby dintre e- 
chipele Steaua și Dinamo. Pro
gramul complet al etapei de* joi : 
de la ora 15 : Rapid — TCED, 
C.S.U. Brașov — IMUAS, Steaua 
— Dinamo.

Carol GRUIA — coresp.

Participantele la grupa valorică 
7—12 a Diviziei „A*4 încep tur
neul joi, de la ora 16, în Sala 
sporturilor din Oradea.

se), C.S.Ș. 1 Constanța (A. loan), 
C.S.Ș. Sibiu (M. Fleșeriu), C.S.Ș. 
1 Oradea (T. Velciov), C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe (A. Vancsa), Voința 
Tg. Mureș (I. Bencze), C.Ș.B. 
București (Gh. Lăzărescu) și 
C.S.Ș. 2 Politehnica București 
(Cornelia Mlrcioiu).

Turneele finale vor avea loc la 
Oradea, între 8 și 12 septembrie.

CONCURSURI DE SCHI...
în munții Făgăraș, la Bîlea 

Lac, zăpada se menține în bune 
condiții. Schiorii profită din plin 
de prelungirea sezonului și, iată, 
zilele trecute, aproape 100 de 
concurenți și concurente și-au 
disputat „Cupa C.J.E.F.S. Sibiu“ 
la slalom special In afara mem
brilor lotului național, au luat 
startul schiori și schioare de la 
Dinamo și A.S.A, Brașov, Pio
nierul Cluj-Napoca, cluburile 
sportive școlare din Predeal, Si
naia, Miercurea Ciuc, Gheor- 
gheni, Baia Mare, Odorhei și Si
biu. La reușita deplină a con
cursurilor o contribuție deosebită 
și-a adus comisia județeană de 
schi Sibiu. REZULTATE, cursa I, 
fete : 1. Suzana Nagy 53,51, 2.
Delia Parate 54,70, 3. Iudith
Hollo 55,26 ; băieți : 1. Csaba
Portik 47,55, 2. Zsolt Balzs 47,59, 
3 Carol Adorjan 48,31 ; cursa a 
Il-a, fete : 1. Liliana Ichim 55,09,
2. Delia Parate 57,84, 3. I.oana 
Vartolomei 63,15 ; băieți : 1. Vili 
Podaru 49,56, 2. Csaba Portik 
49,95, 3. Ion Cavași 50,07 ; la ju
niori ambele curse au revenit 
talentatului Emilian Focșeneanu; 
copii, cursa I : 1. Cătălin Rena
ște 62,37, 2. Tibor Molnar 65,91,
3. Mihai Meghea 66,42 ; fetițe :
1. Claudia Postolache 55,63, 2. 
Mihaela Fera 59,33, 3. Alina Na- 
tanail 64,35 ; cursa a Ii-a, băieți:
1. Victor Nichifor 56,34, 2. Tibor 
Molnar 59,07, 3. Mihai Meghea
59,15 ; fetițe : 1. CI, Postolache
55,39, 2. M. Fera 57,22, 3. Andra 
Albert 60,76.

Următoarea Întrecere, „Cupa 
Valea Albă4*, la Bușteni.
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DINAMO 3 (2)
CORVINUL HUNEDOARA 2 (1)

Stadion Dinamo; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
20 000. Au marcat: CUSTOV (min. 14 
ți 52, ultimul din 11 m) ți MUL- 
ȚESCU (min. 30), respectiv NICȘA 
(min. 45) ți ANDONE (min. 48). 
Șuturi: 15-7 (pe poartă: 5—5). Cor- 
nere: 5-1.

DINAMO: Moraru - I. MARIN, Di
nu, Bumbescu, Stănescu — L. Moldo
van, MULȚESCU (min. 53 Dragnea), 
CUSTOV — Țâlnar, Văetuț (min. 70 
D. Georgescu), Orac.

CORVINUL: Ion ița - Rodnic, Golan, 
ANDONE, Bogdan - Dubinciuc, PET- 
CU, Klein — Gabor (min. 82 Lu- 
cescu), Dumitracho (min. 46 Oncu), 
Nicța.

Nu a 
teptat ! 
două e< 
campiona 
prin caii 
cat, prin 
nerv ți, 
desta cor 
la realiz 
care, teo 
anunța e 
sântă. No 
cele cinci 
lui (la ct 
portantă 
trul M. h 
intr-o oar 
tacolul fo 
fel și orc 
au fost i

A arbitrat slab M. Nețu; la linie: 
II. Caraman (cu multo grețeli) — 

ambii din Oradea ți M. Ludoțan 
(bine) — din Sibiu.

I Cartonașe galbene: KLEIN, CUS
TOV.

I Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: 5-0 (3-0).

care a e 
lungul c< 
partidei ; 
este depo 
porții lui 
bitrul — 
rior. în n 
zarea tuși 
un gol ins

I CU TOATE LINIILE...
I A.S.A. TG. MUREȘ 3 (2)

UT. ARAD 0

I Stadion „23 August", teren bun;
timp frumos; spectatori — circa

13 000. Au marcat: BOLONI (min. 32 
din 11 m), FANICI (min. 33), HAJ-

INAL (min. 67). Șuturi: 26-12 (pe 
poarta: 20—4). Cornere: 16-3.

A.S.A.: Varo - SZABO, ISPIR, COS- 
TIN, Gall — Biro I (min. 70 Cernes- 

Icu), C. ILIE, BOLONI — Bolba (min.
73 Kallo), FANICI, HAJNAL

U.T.A.: DUCADAM - GÂMAN, 
KUKLA, Bodi, Giurgiu — Tisa (min. 

161 Marcu), Iova, Mușat - Cura, Urs 
(min. 72 Vuia), Roșu.

A arbitrat bine C. Maghiar; la li
nie: P. Secelecnu și M. Muștiuc 

|(toțl din București).
Cartonașe galbene: IOVA.
Trofeul Petschovschi: 10. La speran

țe: 3-0 (0-0).

I - - - - - - - -TG. MUREȘ, 9 (prin telefon)

I Rezultat al unei dominări as
fixiante din prima repriză, cele 
două goluri au fost înscrise pe 

(distanța a două minute : min-
32 — după O suită de șuturi la 
poarta Iui Ducadam, C. Ilie e- 
xecută o puternică lovitură din I afara careului, Kukla oprește
mingea cu mina și BOLONJ 
transformă penaltyu) acordat :

II—0. Cîteva zeci de secunde 
mai tîrziu, Hajnal trimite o 
pasă excelentă pentru Bolba 
Ducadam iese la atacantul mti- 

Ireșan și din cei doi mingea ri
coșează la FANICI, care înscrie 
fără dificultate : 2—0. Pînă la1 
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AUMIAISTRAȚIA DI STAI 1010 PRONOSP(
ASTAZI - ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE I
Agențiile Loto-Pronosport mai 

pot elibera doar astăzi bilete cu 
numerele dv. preferate pentru 
tragerea obișnuită Loto de vi
neri, 11 iunie 1982 — prilej de 
noi cîștiguri în autoturisme și 
mari sume de bani, care răsplă
tesc din plin perseverența și ins
pirația a tot mai numeroși parti
cipant. încercați să vă numărați 
și dv. mîine printre marii cîști- 
gători la acest tradițional și a- 
vantajos sistem de joc 1

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 IUNIE 1982

I. F.C. C-ța — F.C.M. Bv. 1
II. „U- Cj.-N. — S.C. Bc. î

III. A.S.A. Tg. M. — U.T.A. 1

IV. Chimia
V. C.S. T-v

VI. Prog. — 
VII. Prog. — 

VIII. F.C. Arg
IX. F.C. Arț 
X. Dinamo

XI. Dinamo 
XII. Jiul — l 

XHI. Jiul — I
FOND TOT7 

201.399 LEI.
NCTMERE

LA TRAGERI
DIN 9

Extragerea I
Extragerea ; 

34 11.
Fond total < 

lei din care 3 
categoria 1.



Divizia „A", 
etapa a 33-a

NECUNOSCUTE : 
RILOE 16 SI 17

-
Dacă, in pofida eșecului suferit pe 
inamo, Corvinul nu mai poate totuși 
lerde in mod normal poziția a treia, 
ntem parcă mai edificați după etapa 
e ieri și în privința echipei care va o- 
upa locul 4, loc ce oferă dreptul de 
articipare in „Cupa Balcanică". Această 
chipă pare a fi — după o dispută in 
rei (Steaua, F.C. Olt și Sportul studen- 
esc) — cea din Scornicești, care sub 
lina vrednicului antrenor Florin Bala
ian a devenit revelația actualului cam- 
donat, aflindu-se acum la un pas de 
moarea reprezentării fotbalului romă- 
tesc intr-o competiție internațională.
Dramatică, in schimb, rămine fi după 

itapa de ieri lupta pentru evitarea re- 
rogradării, in care continuă si fie an
gajate cel puțin 8—9 echipe. Învinsă pe 
teren propriu, formația universitară din 
Cluj-Napoca a ajuns — cu totul neaș
teptat ! — intr-o situație critică, la fel 
ta și U.T.A. La o primă analiză, aceste 
două echipe par a avea acum cele mai 
mici șanse de salvare...

Dar răspunsul la întrebarea cine va 
însoți pe Progresul Vulcan in Divizia 
„B“ — singurul dealtfel pe care il mai 
așteptăm — îl vom primi de abia sîm- 
bătă seara.

Constantin FIRANESCU
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[ IWORMEAZA
„Poli" Tim. 1 
î — Sp. Stud. X 
C. Olt (pauză) 2 
,C. Olt (final) 2 
— Steaua (p) 1
— Steaua (f) 1
Corvinul (p) 1
Corvinul (f) 1

!v. Craiova (p) X 
lv. Craiova (f) 1

DE CIȘTIGURI:

E EXTRASE
l PRONOEXPRES 
UNIE 1982

28 22 21 7 18 10. 
D-a: 31 9 13 0

cîștigurl 1.138.559 
S.693 lei report la

DERBY
ofsaid — acordă lovitură de 
pedeapsă pentru gazde. Execu
tă Custov, Ioniță respinge și 
același CUSTOV reia puter
nic sub trasversaiă : 1—0; în 
min. 30, la căpătui unei pre
lungite acțiuni de atac dina- 
moviste, MULȚESCU trimite 
plasat pe lingă portarul hu- 
nedorcan, prins pe picior gre
șit : 2—0 ; în min. 45, Dumi- 
trache, din poziție de extre
mă stingă, pasează lui NICȘA, 
care strecoară balonul pe lin
gă Moraru, în plasă ; în min. 
48, o combinafie Nicșa — AN
DON E il pune pe ultimul in 
bună pozifie de șut și... 2—2 ; 
în min. 52. la o pătrundere a 
lui Mulțescu spre poarta oas
peților, Ionită iese „pe balon", 
arbitrul „vede" fault la Mul- 
țescu și acordă din nou Hm. 
Transformă imparabil CUSTOV 
și scorul devine 3—2 pentru 
Dinamo.

Rezultatul acesta va rămîne 
înscris pe tabela de marcaj 
pînă la sfîrșitul întîlnirii, 
Corvinul părind mulțumită cu 
Înfrângerea Ia limită.

Mihai IONESCU

FRUMOASA
CONSTANTA, 9 (prin telefon)

Apăsați de mari și justificate 
emoții Înaintea meciului, con- 
stănțenii au rezolvat lucrurile 
favorabil pentru el, mal rapid 
și chiar mal ușor decît se aș
teptau : lntr-o jumătate de oră, 
grație unul joc de mare anga
jament fizic, cu acțiuni rapide, 
cu combinații inspirate, ei con
duceau cu 3—0 și soarta parti
dei era pecetluită.

După o serie de ratări ale 
gazdelor, In min. 21, se deschi
de scorul : la o centrare de pe 
dreapta, Petcu sare mai bine de- 
ctt Balaș, pasează cu capul la
teral lui PENIU șl acesta șu- 
tează sec : 1—0. Peste 4 minute, 
Turcu centrează șl PETCU ln-

NERVI PREA MULTI, FOTBAL PUȚIN
PROGRESUL VULCAN 1 (1) 
F.C. OLT 3 (2)

Stadion Progresul; teren foarte 
bun; timp frumos, călduros; specta
tori - circa 5 000. Au marcat: APOS
TOL (min. 3), respectiv GIRJOABA 
(min. 22 - autogol), ROTARU (min. 
44), PIȚURCA (min. 76). Șuturi: 5-13 
(pe poarta: 3—5). Cornere: 11-4.

PROGRESUL: Gîrjoabâ - M. An
ghel, Ticâ, Grigore, Gh. ȘTEFAN — 
Rob, SIMIONOV, Apostol — Caragea 
(min. 46 Marica), țevi (min. 50 Ni- 
culce), C, Zamfir.

F.C. OLT: I. Anghel — Onuțan, lo- 
nașcu, Nicolae. MATEI — CĂȚOI, 
ȘOARECE, Rotaru — Prepeliță (min. 
81 Sigmirean), lamandl (min. 72 Sta
te). Pițurcă.

A arbitrat satisfăcător Cr. Teodo- 
rescu (Buzău); la lin'e: I. Tănase și 
S. Necșulescu - acesta cu greșeli 
(ambii din Tîrgoviște).

Cartonașe galbene: ȘOARECE, C. 
ZAMFIR, SIMIONOV, MATEI.

Trofeul Petschovschi: 8. La speran
țe: 5-3 (1-2).

Pe stadionul Progresul-Vuloan 
am urmărit unul dintre cele mai 
urîte meciuri ale acestui cam
pionat. O inexplicabilă stare de 
nervozitate (în prim-plan, an
trenorul FI Halaglan), faulturi, 
obstrucții, numeroase întreru
peri de joc. toate acestea au 
făcut ca un meci, ce părea li
niștit, să se desfășoare și să 
se termine lntr-o nedorită at
mosferă de nesportivitate.

Meciul începuse promițător. In 
min. 3, APOSTOL a înscris cu

DEASUPRA ARGEȘULUI... CER SENIN
F.C. ARGEȘ 1 (1}

STEAUA 0
PiTEȘTI, 9 (prin telefon)
Acel 1—1 de pe litoral, din 

etapa precedentă. a ridicat 
brusc cota Argeșului pentru 
partida cu Steaua, ultima dir 
acest campionat pe teren pro
priu. partidă grea, extrem de 
grea, de rezultatul căreia de
pindea soarta echipei din Tri- 
vale. O înfrîngere ar fi pu
tut arunca echipa gazdă din 
nou pe marginea prăpastiei. 
Așa că singura ei alternativă 
era victoria. F. C. Argeș și-a 
dorit-o mult și, încurajată de 
un stadion arhiplin, a atacat 
cu aplomb, avertizată și de 
șutul periculos al lui Ralea, 
din min. 2. Ea a forțat în o- 
fensivă. prin cele două vîr- 
furi foarte mobile, îndeosebi 
Radu II. care au pivotat tot 
timpul, derutant, în sistemul 
defensiv al bucureștenilor. 
Turcu a ratat cele două mari 
ocazii ale reprizei I (min. 33 
și 35). iar Radu II a lucrat in
teligent golul din min. 43, 
pasindu-i oportun în careu 
Iui MOICEANU, care a șutat 
tare și plasat, învingindu-l 
pe Nițu.

în repriza secundă — mult 
mai aprigă, cu dese întreru
peri ale jocului —. după cîte- 
va atacuri inițiate de jucăto
rii bucureșteni, F.C. Argeș va 
ocupa din nou poziții avansate 
în terenul advers, căutînd 
breșe în apărarea dominată 
de FI. Marin. Trei au fost

GOLUL DE AUR
CHIMIA RM. V1LCEA 2 (0)
„POLI" TIMIȘOARA 1 (1)

Stadion „1 Mai*; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori — circa 12 000. 
Au marcat: MANEA (min. 38), GIN- 
GU (min. 60 - din 11 m), SAVU 
(min. 77). Șuturi: 26-3 (pe poartă: 
12-3). Cornere: 20-3.

CHIMIA: Pavel — Basno, Catarg îu, 
Ud rea, BOȚONEA - CHERAN, A- 
lexandru, Carabageac (min. 68 Pre- 
deanu) — Teleșpan, Stanca (min. 24 
SAVU), GINGU.

POLITEHNICA: MOISE - Șunda, 
PĂLTINIȘAN, CIRCIUMARU, Palea - 
Manea, T. Nicolae (min. 85 Plâvițiu), 
Șerbănoiu, Lehmann (min. 80 Woltz) 
— Anghel, Vlâtânescu.

A arbitrat foarte bine M. Salomîr; 
la linie: M. Man (ambii din Cluj- 
Napoca) și L. Vescan (Aiud).

Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: J-1 (1-1). ______

RM. VILCEA, 9 (prin telefon)
Timp de 60 de minute de joc, 

spectatorilor din tribunele sta
dionului vîlcean nu le venea 
să creadă că echipa lor favo
rită este cu... un picior In 
Divizia „B“ I Pentru că, in ciu
da unor rarisime ocazii de gol, 
poarta excelentului Moise nu 
putea fi. .. perforată. Situațiile 
clare de gol ale gazdelor s-au 
ținut lanț minut cu minut, una 

REVENIRE CONSTANTEANA
scrie spectaculos cu capul. In 
min. 31, la o acțiune purtată 
viguros de Turcu, constănțenii 
majorează scorul prin I. MOL
DOVAN. Ei domină în continu
are, se remarcă printr-un joc 
combinativ căruia apărarea bra- 
șoveană îl face față cu greu, 
acordînd corner după corner, 
dar echipa litoralului nu mai 
fructifică, în ciuda marilor oca
zii pe care și le-a creat. Re
plica lui F.C.M. este slabă, pri
ma sa acțiune periculoasă 
fiind cea din min. 43, cind Bo- 
riceanu șutează sub transversa
lă, dar Costaș respinge în cor
ner. Acesta avea să fie, dealtfel, 
singurul șut pe spațiul porții al 
oaspeților și cu asta am spus 

un șut bombă de Ia 23 m, pen
tru ca peste .30 secunde Pre
peliță să rateze de la 6 m. A- 
cest aspect al jocului s-a men
ținut pînă în min- 15, după care, 
treptat-treptat, a început să a- 
bunde In greșeli, să se urîțeas- 
că. In min. 22 scorul a devenit 
1—1, cînd la centrarea lui Pre
peliță, nederanjat de nimeții, 
portarul GÎRJOABA a greșit ca 
un începător și și-a trimis min
gea în poarta : 1—1. Pînă la 
pauză nu am reținut decît o- 
cazia lui Țevi (min. 35), cînd 
portarul Anghel a scăpat min
gea pe capul lui, la 3 m de 
poartă, și faza din min. 44, cînd 
oaspeții au luat conducerea : a 
centrat Șoarece, Pițurcă a lovit 
balonul cu călcîiul și ROTARU 
a înscris.

După pauză, nervii nu s-au 
calmat deloc. Se acumulau 
cartonașele galbene, curgeau 
faulturile, întreruperile și în 
min. 67, arbitrul anunțase pre
lungirea jocului cu 4 minute. 
Partida părea echilibrată, dar 
bucureștenii greșeau copilăreș
te, iar oaspeții, mai buni pe 
toate planurile (dar departe de 
cum fi știm) și-au mărit avan
tajul Ia 3—1, în min. 76, cînd 
Tică și, mai ales, Grigore au 
greșit decisiv și PIȚURCA (care 
în min. 75 fusese faultat In ca
reu !) a înscris de Ia 8 m. Pînă 
în final, tot F.C. Olt a fost pe 
punctul de a înscrie, dar Gîr- 
joahă a respins- șutul lui Pi
țurcă (min. 70),

Constantin ALEXE

Stadion ,,1 Mai"; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
20 000. A marcat MOICEANU (min. 
43). Șuturi: 16—2 (pe poartă: 6—0) 
Cornere: 7—3.

F.C. ARGEȘ: Cristian - ZAMFIR. 
Cîrstea, Badea, Tulpan — TOMA, 
BARBULESCU, MOICEANU, Ignat 
(min. 86 Eduard) - Turcu (min. 60 
Bâluțâ), RADU II.

STEAUA: Nițu - ANGHELINI, FL. 
MARIN, lovan, Fodor - Stoica, lor- 
dâ n-eseu (min. 76 Minea), Balint, MU- 
REȘAN — Majaru, Ralea.

A arbitrat satisfăcător S. Drâgulîci; 
la linie: V. Titorov (ambii din Dro- 
beta Tr. Severin) și I. Velea (Cra
iova).

Cartonașe galbene: CiRSTEA, AN
GHELINI, FODOR.

Trofeul Petschovschi; 10. La speran
țe: 4-0 (2-0).

situațiile cînd echipa gazdă ar 
fi putut să majoreze scorul : 
min. 54 — la o combinație 
Moiceanu — Toma ; min. 61 — 
cînd printr-un șut-centrare 
mingea trimisă de Băluță a că
zut pe transversala porțiiî min. 
76 — cînd același Moiceanu, 
cel mai bun jucător de pe te
ren. a reluat de la 6—7 m pe 
lingă poartă. în final — și 
n-am înțeles de ce ? — spiri
tele s-au aprins și cei peste 
20 000 de spectatori au asistat 
la cîteva scene penibile (lo
viri, îmbrinceli, injurii). că
rora arbitrul... nu le-a putut

La făT Laurențiu DUMITRESCU

AL LUI SAVU!
mal mare decît cealaltă. Dar 
jucătorii vllcenl s-au Întrecut 
care mai de care în ratări de-a 
dreptul hilare (Carabageac, Gln- 
gu, Udrea, Teleșpan, Alexan
dru). In min. 31, insă, la prima 
acțiune ofensivă a timișorenilor, 
scorul putea fi deschis de oas
peți, dnd T. Nicolae a ratat 
de la numai 3 m. Vîlcenil lșl 
continuă sarabanda ratărilor, 
prin Carabageac, tn min. 34, șl, 
apoi, prin Alexandru (min. 37). 
Pe acest fond, lată că cei care 
Înscriu sini oaspeții, în min. 38, 
prin MANEA. De acum Încolo 
Începe goana după egalare ; Moi
se tace minuni, atacanții vîlceni 
sînt parcă hipnotizați in fața 
porții. Egalarea survine, tn 
sfîrșit, abia In min. 60, cînd Leh
mann a oprit balonul cu mina 
ta suprafața de pedeapsă. Henț 
clar și lovitură de la 11 m, care 
a fost transformată, cu sigu
ranță, de GtNGU, In continu
are, Catargiu are golul victo
riei pe... frunte, dar lovitura 
sa, cu capul, de la cca. 3 m, 
este respinsă de Moise in bară șl 
pericolul Înlăturat. Vine, insă, 
minutul 77 șl întregul stadion 
este un vulcan ; minutul ta 
care Chimia reușește golul unei 
victorii de aur, Înscris de SAVU.

Gheorghe NERTEA

totul despre evoluția de azi ■ 
brașovenilor, care au fost a- 
proape inexistenți in atac. Slă
biciunile lor în ofensivă aveau 
să apară șl mal pregnant in a 
doua repriză, cînd nu s-au mai 
apropiat deloc de poarta lui 
Costaș. Ei au reușit, apărln- 
du-se tadîrjlt. să limiteze scorul, 
mai ales că șl adversarul s-a 
jucat cu ocaziile : Peniu (min. 
50 și 63), Drogeanu (min. 70), 
Buduru (min 75)

Radu URZICEANU

F.C. CONSTANȚA 3 (3)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion „1 Mai"; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
22 000. Au marcat: PENIU (min. 2î), 
PETCU (min. 25), I. MOLDOVAN 
(min. 31). Șuturi: 22-8 (pe poartă: 
11-1). Cornere: 18-2.

F.C. CONSTANȚA: Costaș - Purcă- 
rea, Antonescu, Borali, TURCU — 
DROGEANU, Gcche (min. 60 I. Con- 
stantinescu), I. MOlDOVAN (mîn. 62 
Mânâilă) — Buduru, PENIU, PETCU.

F.C.M. BRAȘOV: Balaș - Papuc, 
Panache, Luca, Manciu — Popescu, 
(min. 72 Spirea), ȘULEA, Gherghe — 
Lăcătuș (min. 35 BORICEANU), Pa- 
raschivescu, Batacliu.

A arbitrat foarte bine V. Ciocan 
(Bistrița); la linie: M. Stoenescu 
(București) șl T. Chelu (Giurgiu).

Cartonașe galbene: TURCU
Trofeul Petschovschi: 10. La speran

țe: 0-2 (0-2).

CORVINUL HUNEDOARA
@ Ieri, in

Ieri după-amiază, pe stadionul 
Dinamo din Capitală s-a consu
mat ultimul act al campionatu
lui republican de juniori I, în 
care s-au întâlnit Corvinul Hu
nedoara și F.C. Constanța. La 
capătul acestei finale, victoria a 
revenit formației hunedorene, 
care s-a dovedit mai bine pre
gătită și, firesc, a dominat mal 
mult. încă din start Corvinul a 
luat jocul pe cont propriu și 
n-au trecut decît 60 de secunde 
pînă ce tabela s-a schimbat : 
după executarea unui corner, Ur
san, din apropiere, a reluat în 
plasă. In minutul 5, juniorii din 
Hunedoara și-au mărit avantajul 
prin Teodor Sabău : 2—0. Hune-

A DECIS... CENTRAREA LUI VARGA
PETROȘANI, 9 (prin telefon)
Jiul are inițiativa în primele 

minute, pasele merg bine, jucă
torii se găsesc în bune poziții de 
șut și, de-a lungul jocului, vor 
expedia multe lovituri la poartă, 
dar puțin periculoase. Cele mai 
mari ocazii din primele 45 de 
minute sînt cele ale lui Sălăjan 
(min. 24) șut cu boltă de la 
câțiva metri, Cămătaru (min. 27) 
„cap“ de puțin pe lîngă poartă 
și tot el (min. 37), șut din în
toarcere, pe lîngă stîlpul din 
dreapta lui Caval. In sfîrșit : 
Varga (min. 42) trage afară de 
lîngă linia porții. Această din 
urmă fază a fost parcă o repe
tiție pentru aceea din min. 50, 
cînd același VARGA a centrat cu 
efect de pe dreapta, din imediata 
apropiere a liniei de corner, Lung 
a plonjat cu întîrziere și a res
pins balonul din zbor. Arbitrul 
O. Ștreng, aflat în suprafața de 
pedeapsă, a acordat gol, întrucît, 
după cum ne-a declarat după 
meci, mingea a depășit în în
tregime linia de poartă. Jucă
torii craloveni și antrenorul C. 
Oțet protestează, arbitrul de li
nie I. Medveș este nehotărît șl 
Domește cu întîrziere spre linia 
mediană, după ce arbitrul de 
centru a indicat gol valabil șl 
reluarea jocului de la centru. A 
avut loc șl o scurtă „consfătu
ire** între cei doi cavaleri al flu
ierului, decizia rămlnînd ace-

ÎN FINAL, TOATĂ LUMEA MULȚUMITĂ
1 1

C.S. TÎRGOVIȘTE 2 (1)
SPORTUL STUDENȚESC 2 (1)

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp excelent; spectatori — 
circa 15 000. Au marcat: ENE (min. 
26), GREACA (min. 77) pentru gaz
de și BUCURESCU (min. 1<5 și 82). 
Șuturi: 12—10 (pe poartă: 4—4). Cor
nere: 12—0.

C.S. TÎRGOVIȘTE: Volnea - Nicu- 
lescu, Dumitrescu, ENE, PITARU — 
GHEORGHE, Constantin, I. Marin - 
Greaca, V. Radu (min. 54 Margela- 
tu), O. Popescu (min. 46 AELENEI).

SPORTUL STUDENȚESC: Speriatu - 
M. MARIAN, CAZAN, lorgulescu, Mun- 
teonu II (min. 86 Iliescu) — PANA, 
O. lonescu, Șerbănlcâ — FI. Grigore 
(min. 60 Stroe), Terheș, BUCURESCU.

A arbitrat bine M. Abramiuc; la 
îinie: Gh. Arhire (ambii din Sucea
va) și M. Stănescu (lași).

Cartonașe galbene: NICULESCU, 
CONSTANTIN, MUNTEANU II.

Cartonașe roșii: NICULESCU.
Trofeul Petschovschi: 8. La speran

țe: 7-1 (4—0).

TÎRGOVIȘTE, 9 (prin telefon)
Tîrgoviștenil nu uitaseră că a- 

cum două campionate retrogra
darea lor venise de la o «re
miză", acasă, cu Sportul studen
țesc. Această amintire a ampli
ficat emoția gazdelor, oare aveau

DEZNODĂMÎNT
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin te

lefon)
Ce deznodămînt a avut acest 

meci dramatic, cită amărăciune 
a produs finalul lui suporterilor 
echipei locale ! In min. 90 tabe
la de marcaj indica 2—1 pentru 
S. C. Bacău șl spectatorii rămă
seseră, Încă mult timp, in tri
bune stane de piatră, nu le ve
nea să creadă ochilor că par
tida a luat o asemenea turnură ; 
ta min. 79 echipa gazdă condu
cea cu 1—0, gol marcat ta min. 
31 de către BUCUR, în urma 
unei sulte de patru cornere la 
poarta lui Mangeac. Gazdele au 
avut permanent inițiativa în pri
mele 45 de minute, însă, ca și 
în alte meciuri susținute acasă, 
nu au știut să găsească cele 
mai bune rezolvări In defensiva 
bine organizată de băcăuani. 
După deschiderea scorului, uni
versitarii au mal avut cîteva 
bune situații In atac, dar Cîm- 
peanu II, Suciu și Dobrotâ nu 
le-au știut fructifica. Min. 36 (la 
acel voleu spectaculos al lui 
Antohl, scos de sub transversală 
de debutantul Iasko) avea să a- 
nunțe că S. C. Bacău venise aici 
cu mari speranțe ; speranțe pe 
care și le va vedea împlinite In 
partea a doua a jocului, cînd e- 
chlpa vizitatoare și-a adus amin
te că știe să joace și bine, să 
fie mai realistă decît partenera 
sa de întrecere. în acest răstimp. 
„U“ nu a mai legat nici măcar 
două pase, a cedat surprinzător 
inițiativa (a avut emoții în min. 
56 șl 67) șl, astfel, debusolată tot 
timpul, cedează : min. 80 Veri- 
geanu este atacat neregulamen-

-CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ DE JUNIORI I
finală, 4-2 cu F. C.
dorenil au continuat să domine 
șl Ursan, în min. 15, a irosit o 
bună situație de a înscrie. De 
abia în minutul 20 constănțeanul 
C. Ivan, din careu, a expediat 
primul șut al echipei sale spre 
poarta adversă I Pentru cîteva 
minute jocul s-a mai echilibrat 
șl Hagi, în min. 24, a redus din 
handicap : 2—1. Dar, după două 
minute, la o altă gafă a apără
torilor de la F.C. Constanța, de 
astă dată a lui Matache, a pro
fitat Teodor Sabău, care a ridi
cat scorul la 3—1. In repriza 
secundă, după cîteva minute de 
„foc" la poarta lui Seliuc, hu- 
nedorenil au preluat inițiativa și 
Mateuț, ta min, 44, a semnat

JIUL PETROȘANI 1 (0)
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion Jiul, teren bun; timp fru
mos, cald; spectatoii — circa 12 000. 
A marcat: VARGA (min. 50). Șuturi:
23—7 (pe poartă: 7-3). Cornere: 7—7.

JIUL: CAVAI - P. Grigore (min. 56 
V. Popa), VIZITIU, Rusu, Giurgiu 
(min. 60 Vînătoru) — VARGA Șumu- 
lonschi, DINA - Sălăjan, Lasconi, 
Giuchîci.

UNIVERSITATEA: Lung - Purima, 
CIUPITU, Ștefânescu, Irimescu — Țl- 
CLEANU, Donose, Firănescu (min. 70 
A. POPESCU) — Cîrțu, Cămătaru, 
Bălăci.

A arbitrat bine O. Streng; la linie: 
I. Medveș (neatent la marcarea go
lului) și C. Pădurăriței (toți din O- 
radea).

Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: 0—0;

eașl. După gol, jocul se mai a- 
nimă și, în min. 74, craiovenii 
trec pe lîngă egalare : la un 
corner, A. Popescu șutează peri
culos, mingea este respinsă de 
un fundaș la Cîrțu care, singur- 
singurel înaintează spre poartă 
și o potrivește, șutează cu sete 
de la cîțiva metri, dar Caval res
pinge miraculos. în final, același 
A. Popescu are două ocazii (min. 
83 și 84) dar mingea trece de 
fiecare dată pe lîngă bară.

Mircea TUDORAN

să cunoască punctul maxim in 
min. 15, cind BUCURESCU a 
„tăiat" apărarea dîmbovițeană și, 
din unghi, pe colțul scurt, l-a 
Învins pe Voinea. Localnicii și-au 
revenit însă din acest șoc in 
min. 26, cind I. Marin a execu
tat o lovitură liberă laterală de 
la 20 m și ENE a înscris spec
taculos cu capul. Dar, în loc ca 
acum echipa gazdă să forțeze 
liniștit victoria, ea cade pradă 
nervozității care culminează, in 
min. 43, eu eliminarea lui Nicu- 
lescu. cel care avea un cartona? 
galben și a părăsit terenul pen
tru atacul tare la Bucurescu. 
Intervenția promptă a observato
rului federal Cornel Drăgușin 
face ca repriza secundă să se 
dispute în liniște. Gazdele, deși 
ta zece oameni, domină, mai a- 
les că studenții temporizează exa
gerat și nimeni nu forțează in 
atac. Șl ofensiva dîmbovițeană 
este materializată tn min. 77, 
cind I. Marin execută inspirat o 
lovitură liberă de Ia 25 m , 
GREACA țlșnește și înscrie din 
fața portarului Speriatu, rămas 
statuie. Dar bucureștenii ega
lează In trln. 81, cînd Terheș 
centrează și insistentul BUCU
RESCU punctează cu capul. Un 
egal care găseste in final ambele 
tabere mulțumite.

Mircea M. IONESCU

DRAMATIC!
„U“ CLUJ NAPOCA 1 (1)
S.C. BACĂU 2 (0)

Stadion Municipal; teren bun; timp „ 
foarte frumos; spectatori — circa 
1(5 000. Au marcat: BUCUR (min. 31). 
ANDRIEȘ (min. 80 din penalty) și 
ANTOHI (min. 89). Șuturi: 10-8 (pe 
poartă: 4—4). Cornere: 9—4.

„U": Iasko — Bagiu, FI. Pop, Cio
can, I. Mureșan — PORAȚCHI, Bucur 
(min.. 71 Țlglariu), Boca — Dobro- 
tă, Cîmpeanu II, Suciu.

S.C. BACAU: Mangeac — Andrieș, 
CARPUCI, Lunca, Elisei - C. SOLO
MON, Vamanu (min. 61 Chltaru), 
ȘOȘU — Verigeanu, ANTOHI, I. So
lomon.

A arbitrat bine FL Popescu; la li
nie: Al. Bădulescu șl S. Pantelimo- 
nescu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene: SUCIU, AN
TOHI, VAMANU, BUCUR, ȚIGLARIU.

Cartonașe roșii: SUCIU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speran

țe : 0—0. __________________  

tar, în careu, de Ciocan, și pe- 
naltyul acordat de arbitru este 
transformat de ANDRIEȘ. ,,Alb- 
negrii“ se năpustesc orbește în 
atac să schimbe soarta jocului, 
dar la un contraatac inițiat de 
Șoșu (min. 89), urmat de o pasă 
la I. Solomon, pe partea stîngă, 
acesta centrează și ANTOHI, cu 
capul, înscrie golul victoriei, am 
spune, pe deplin meritată. Din 
min. 81, clujenii au rămas în 10 
oameni, Suciu fiind eliminat 
pentru atac neregulamentar (mal 
primise înainte un cartonaș gal
ben).

Stelian TRANDAFIRESCU

Constanța
cel de al patrulea gol al Corvi- 
nulul. C. Ivan, in min. 73, în 
urma unei acțiuni personale, a 
stabilit scorul final de 4—2.

Foarte bun arbitrajul bucureș- 
teanului D. Petrescu.

CORVINUL: Seliuc — Ad. Nicu, 
Păsat, Dumitreasa, Ardelean — 
Teodor Sabău, Ursan, Mateuț — 
lonlceanu, Popescu, TirchinicL 
F.C. CONSTANȚA : Popa — Ră- 
dulescu. Popovici, Matache, Ml- 
hale (min. 65 Togoe) — Rușa 
(min. 41 Arăpașu), Manea (min. 
30 Voinilă). Hagi — Samara, C. 
Ivan, Zamfiriu.

Pompiliu VINTILA



Turneul International de polo (juniori)

ÎNVINGĂTOARE ÎN EAfA ECHIPEI U.R.S.S. CU 94,
ElIIIMAllA ROMÂNIEI U CIASAT PE LOCUI SECOND 
Cîștigătoare a competiției — formația Ungariei

Ieri dimineață s-au încheiat 
întrecerile turneului interna
tional de polo (juniori) găz
duite timp de trei zile de ba- 
sinul Dinamo din Capitala. La 
finele competiției, tov. Avram 
Lăptoiu, președintele F.R. Na- 
tatie, a oferit echipei ungare 
trofeul pus în joc, iar căpita
nului primei selecționate ro
mâne, Vlad Hagiu — cupa 
specială a golgeterului.

în ultimul meci, prima for
mație a țării noastre a întîlnit 
selecționata Uniunii Sovietice, 
alcătuită din jucători mai ti
neri cu 2—3 ani. Victoria a 
revenit poloiștilor români cu 
9—4, dar evoluția lor în an
samblu nu ne-a convins pe 
deplin. Timp de două reprize, 
conducerea a aparținut echi
pei adverse (2—1), pentru ca 
în cel de al 3-lea „sfert" Vlad 
Hagiu, cu cele 4 goluri conse
cutive, să aducă egalarea si, 
apoi, desprinderea de un ad
versar, care a făcut evidente 
eforturi în defensivă. Jocul 
prea static în atac, ușurința 
cu care au tratat uneori mo
mentele de concretizare ale 
combinațiilor ofensive i-au îm
piedicat pe tinerii noștri po- 
loiști — clasați pe locul se- 
cuhd în acest turneu, după e- 
chipa Ungariei — să exprime 
pe tabela de marcaj o eviden
tă diferență de valoare. Pe 
locul trei s-a situat reprezen-

Ia Mirșitul acestei sâplâinîni, ia București:

Clâsament final i

Va prezentăm: SERIA A V-a 
(Spania, Honduras, Iugoslavia, 

Irlanda de Nord) 
Gazdele seriei a V-a1. UNGARIA

2. Romania
3. Bulgaria
4. România (B)
5. U.R.S.S.
6. Polonia

i 5 0 0 85-38 10 
S 4 0 1 51-31 *
S J « i 40-3* *
5 1 1 3 35-58 3 
5104 40-50 2
5 0 1 4 29-50 1

Clasamentul golgeterllor: 1. V. 
Hagiu (Romania) 21 ; 2. Bukowski 
(Polonia) 20 ; 3. Nestorov (Bul
garia) 13 ; 4. Szilecky (Ungaria) 
11 ; 5—7, Oprlșan (România B), 
Dilczl șl Ban (ambii Ungaria) 10.

tativa Bulgariei. în evident
progres.

Adrian VASILIU
Ultimele rezultate tehnice. 

UNGARIA — ROMANIA (B) 
15—6 (2—1, 3—0, 6—1, 4—4).
Arbitri : Soumelidis (Grecia) 
și Jaruhovski (Pol.). Au mar
cat : Szilecky 6, Doczi 4, 
Gyori, Kovacs, Ban, Pecs, 
Hcgman (Ung.), respectiv 
Oprișan 2. Moise 2, Măhălean, 
A. Ion ; BULGARIA — PO
LONIA 5—2 (0—1. 2—0, 1—0,
2— 1). Arbitri: Klemencic (Iug.) 
și Pușkaș (Ung.). Au înscris : 
Nestorov, Bonev, Nikolov, An- 
ghelov, Mîșev (Bul.) și Bu- 
kovski 2 (Pol.) ; ROMANIA — 
U.R.S.S. 9—4 (1—1, 0—1, 5—0,
3— 2). Arbitri : Schmudermeyer 
(Austria) și Runtov (Bulg.), 
Realizatori : Hagiu 4, Tătaru 
2, Tufan, Ghijă, Molceanu de 
la învingători, respectiv- Cis- 
tiakov, Marcoci, Kandelaki, A- 
fanasiev.

VALENCIA. Localitate cu 862 238 
locuitori, situată in estul Spaniei, 
in provincia Valencia, pe „Coasta 
Albi". A fost fondat de romani. 
Este un oraș de o mare bogăție 
istorici și artistică, cu numeroase 
muzee șl monumente celebre, la 
360 km depărtare de Madrid. Sta
dionul „Luis Casanova" (52 000 
locuri) este proprietatea lui Va
lencia CJL

Echipe participante
SPANIA

35 400 000 locuitori ; 318 3V2 jucă
tori ; 7 591 ochipo, d intra care 18
în prima divizie ; 5 953 arbitri ♦
• Calificată din oficiu In tur

neul final In calitate de țară or
ganizatoare • La trecutele ediții 
ale „Cupei" a fost prezentă de 
5 ori In faza finală, in 1934, 1950. 
1962, 1966 șl 1978. Cea mal bună 
performanță a echipei iberice este 
locul 4 pe care s-a clasat în 1950, 
in Brazilia • In urmă cu 4 ani, 
în Argentina, Spania n-a trecut 
de primul tur (în seria a Iii-a : 
1. Austria 4 p, 2. brazilia 4 p, 3. 
Spania 3 p șl 4. Suedia 1 p ; o 
victorie cu 1—0 la Suedia și un 
rezultat egal 0—0 cu Brazilia) • 
La C.M. a susținut pină acum 18 
jocuri (7 3 8 22-25 17 p) locul 17 
• Antrenor : Jose Emilio Santa
maria (din 1980) • Echipa proba
bilă : Arconada — Camacho, Ten- 
dlllo, Alesanco, Gordillo — 
Joaquin (Gallego), Alonso. Za
mora — Juanlto, Satrustegul, L. 
Ufartc.

HONDURAS
4 000 000 locuitori ; 15 300 jucători ; 

550 echipe, dintre care... 100 în pri
mul eșalon ; 530 arbitri *

ZARAGOZA. Istorica, dar mo
derna capitală a Aragonului 
(730 443 locuitori) este importantă, 
înainte de toate, prin activitatea 
sa Industrială și comercială, dar 
șl prin turism. Se află la nord- 
est de Madrid, la 323 km. Sta
dionul „La Romareda", al muni
cipalității, poate primi 45 000 de 
spectatori.

• A cîștlgat turneul final al 
grupei preliminare a Americll 
Centrale și de Nord cu 8 p 
(5 3 2 0 B-l) înaintea echipelor :
2. El Salvador 6 p. 3. Mexic 5 p,
4. Canada 5 p, 5. Cuba 4 p, 6. 
Haiti 2 p • Calificată pentru pri
ma oară intr-un turneu final al 
C.M. • Antrenor : Jose de la Paz 
Celato Herrera (din 1979) • Echi
pa probabilă : Nazar — Bulnes, 
Vllegas. Costly. Gutterez — Murri- 
llo, Toledo, Maradiaga — Morales, 
Bailey, Guity.

IUGOSLAVIA
22 352 000 locuitori ; 230 405 Jucă

tori ; 10 755 echipe, dintre core 18 
în prima divizie ; 10 167 arbitri *
• Clștlgătoare a seriei a V-a a 

preliminariilor cu 13 p (8 6 1 1 
22-7) înaintea 2. Italiei 12 p, 3. 
Danemarcei 8 p, 4. Greciei 7 p.
5. Luxemburgului 0 p (singurul 
meci pierdut a fost cel cu Italia, 
în deplasare, 0—2, cu care, acasă, 
a terminat nedecis : 1—1) • Are 
la activ 6 prezențe într-un turneu 
final, în 1930, 1950, 1954, 1958, 1962 
șl 1974. Cele mal bune clasări. în 
1930 și 1962 — locul rv • La C.M. 
a susținut 25 de meciuri, obțlnînd 
tot atîtea puncte (11 3 11 45-34) 
— locul 9 • Antrenor : Mlljan 
Mlljanlci (din 1978) • Echipa pro
babilă : Pantellcl (Svilar) — Zo.

Programul meciurilor
16 iunie : Valencia :
Spania — Honduras (22,00) ;
17 iunie : Zaragoza :
Iugoslavia — Ir. de Nord (22,00);
20 iunie : Valencia :
Spania — Iugoslavia (22,00) ;
21 iunie : Zaragoza î
Honduras — Ir. de Nord (22,00);
24 iunie : Zaragoza : 
Honduras — Iugoslavia (22,00) ;
25 iunie : Valencia î
Spania — Ir. de Nord. (22,00).

Primele douâ clasate se califi
că în turul doi al competiției, 
astfel :

GRUPA „D“, la Madrid (..Vi
cente Calderon1*) cîștigâtoarea 
seriei a V-a împreană cu a doua 
clasată în seriile a ll-a și a 
IV-a ;

GRUPA „B«, la Madrid (..San
tiago Bemabeu*) a doua clasată 
în seria a V-a împreună cu cîș- 
tigătoarele seriilor a ll-a fi a 
IV-a.

Vujovicl, Zajec. Stojkovici (Bu- 
lj-an), Krmpotici — VI. Petrovici, 
Sliskovici, Surjak —ZI. Vujovicl, 
llalilhodzici, Susici.

IRLANDA DE NORD

1 547 300 locuitori ; 24 1'58 jucători ; 
1 145 echipe, dintre core 12 în pri
mo divizie ; 422 arbitri •
• Ocupanta locului secund în 

seria a Vl-a preliminară (1. Sco
ția 11 p, 2. Irlanda de Nord 
8 3 3 2 6-3 * p, 3. Suedia, 8 p,
4. Portugalia 7 p, 5. Israel 5 p). 
Infrîngerile le-a suferit. In depla
sare, cu Portugalia șl Suedia (am
bele cu 0—1) • A mai jucat o 
dată, în 1958, în Suedia, la un 
turneu final (5212 6-10 5 p) • 
Antrenor : Billy Bingham (din 
I960) • Echipa probabilă : Platt 
— Donaghy, O’Leary. J. O’Neill, 
Nelson — McIlroy McCreery, M. 
O’Nellil — Brotherson, Healey, 
G. Armstrong.

Datele slnt preluate din buleti
nul „FIFA News" nr. 225 din fe
bruarie 1982.

înainte de start ----------------------------------

Șl „MARELE PREMIU
La sfîrșitul acestei săptă- 

mini, Bucureștiul va găzdui 
un nou eveniment sportiv in
ternațional de tradiție și an
vergură. La poligonul Tunari 
și în sala din parcul Dinamo 
vor avea loc — vineri, sîm- 
bătă și duminică — întrece
rile Campionatelor internațio
nale de tir ale României șl 
ale „Marelui premiu Carpați" 
la talere. Intrate de mai bine 
de un sfert de secol în calen
darele multor trăgători de va
loare din țările europene (dar 
în unii ani și din alte con
tinente I), aceste competiții vor 
aduna acum pe standuri tră
gători din Bulgaria, _ Ceho
slovacia, R. D. Germană, Gre
cia, Iugoslavia. Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România. 
Deși mal redusă numeric, ca 
la alte ediții, participarea va 
atinge parametrii calitativi su
periori, dată fiind valoarea 
ridicată a majorității țintașilor 
care sosesc în Capitală. Un 
punct de atracție al ediției ’82 
a Campionatelor internaționale 
este acela că în program fi
gurează și întreceri pentru ar
me cu aer comprimat, găz
duite în sala poligonului Di
namo. Țintașii reuniți la Tu
nari se vor întrece la toate 
probele olimpice de glonț (cu 
excepția celui de mistreț a- 
lcrgător) și de talere (trap și 
skeet). Festivitatea de deschi
dere are loc astăzi, cu înce
pere de la 13.30. la poligonul 
Tunari.

Iată componența loturilor 
reprezentative ale României : 
pistol viteză : C. Ion, M. Stan, 
G. Calotă, V. Suciu, T. Tașcă, 
C. Tîrloiu ; pistol liber : I. Pe
tru, G. Calotă. M. Trușcă. C.

MARELE PREMIU FILT
DUPĂ TURNEUL de la Ro

land Geuros clasamentul în 
Marele premiu FILT este ur
mătorul : 1. Jimmy Connors 
(S.U.A.) 1689 p. 2. Guillermo 
Vilas (Argentina) 1473 p, 3, 
Mats Wllander (Suedia) 900 p, 
4. Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
820 p, 5. Andres Gomez (E- 
cuador) 769 p, 8. Jose Higue
ras (Spania) 704 p, 7. Yannick 
Noah (Franța) 639 p, 8. Gene 
Mayer (S.U.A.) 630 p etc..
Iată șl clasamentul feminin : 
1. Chris Evert-Lloyd 690 p. 2. 
Martina Navratilova 650 p, 3. 
Andrea Jaeger 630 p.

CARPAJH EA TAIERE
Tirloiu, I. Neagu, L. Stan; 
pușcă liberă : E. Antonescu, F. 
Cristofor, L Codreanu, R. Ni- 
colescu, M. Dumitrescu, F. Mi- 
nișan, M, Oncică ; pistol stan
dard : ElisaJbeta Bădiceanu, E- 
milia Bodrîngă, Ana Ciobanu, 
Elena Ghioroaie, Maria Ma- 
covci ; pușcă standard : Ro
xana Lămășanu, Daniela loa
der, Eva Ionescu, Niculina Io
sif ; skeet : I. Toman. S. Po
pa, I. Majornic, D. Gazetovici, 
A. Ciorba ; trap : M. Ispașiu, 
I. Stamate.

UN NOU REMARCABIL SUCCES ROMÂNESC
(Urmate din pag l)

alt cuplu. Cele două jucătoare 
românce au acționat cu multă 
precizie, reușind să depășească 
și campioanele mondiale de la 
ediția precedentă. iugoslavele 
Biserka Perman și Stefica 
Kristoff, care au ocupat în fi
nal locul patru. Cele două 
sportive românce sînt antrena
te de Crista Szocs și Constan
tin Neguțoiu șl fac parte din 
cluburile sportive Voința Bucu
rești (Pană) și Gloria Bucu
rești (Petrescu). Ambele ju
cătoare au făcut parte și din 
echipa României care în urmă 
cu doi ani a fost laureată cu 
medalia de aur. Pentru exce
lenta lor performanță merită 
toate felicitările.

Bine s-au prezentat la pe
rechi și tinerele jucătoare Ma
ri» Zsizsik și Silvia Berinde, 
care printr-un joc constgnt. a- 
tît la ..pline" cît și la „izo
late", au punctat 432 și, res
pectiv, 429 (861) și au urcat 
pe treapta a treia a podiumu
lui de premiere. La fel de re

AUTOMOBILISM • Pe Circui
tul de la Gilles, lingă Montreal, 
va avea loc duminică „Marele 
Premiu al Canadei" al piloților de 
formula 1 contlnd pentru C.M. 
Situația în clasamentul general :
1. John Watson (Anglia) 26 p.
2. Didier Pironi (Franța) 20 p,
3. Alaln Prost (Franța) 18 p.

BASCHET • Campionatul a- 
mator al S.U.A. a fost ciștigat 
de „Lakers" Los Angeles care a 
dispus. în ultimul meci, de „Phi
ladelphia ’76“ cu scorul de 
114—104.

CICLISM • Turul Austriei, eta
pa a 7-a (Linz — Drobollach, 
150 km) a fost cîștlgată de so
vieticul Serghel Korpin în 3.30:01. 
Liderul curse! este austriacul 
Wechselberger urmat la o secun
dă de cehoslovacul Matejka.

Această serie pare să fie cea mai echilibrată în comparație cu 
celelalte cinci, între formațiile Spaniei, Hondurasului, Iugoslaviei șl 
Irlandei de Nord existlnd, pe plan teoretic, o apropiere destul de 
mare. Specialiștii fac, totuși, anumite Ierarhizări între aceste 4 echi
pe.

Este, mai inîîi, reprezentativa Spaniei, o echipă puternică, bine 
pregătită, pentru care postura de gazdă în care se află constituie, 
indiscutabil, un foarte mare avantaj, dar care poate fl, tot atit de 
bine, și un... dezavantaj. Căci nu este deloc o treabă ușoară să joci 
in fața unui public aprins care, inalnte de orice, dorește victoria 
echipei cea mal apropiată sufletului său 1

Urmează Iugoslavia, adversară de tradiție a echipei iberice, cu 
care s-a aflat, de mai multe ori, in cadrul aceleiași grupe prelimi
nare la diferite confruntări de anvergură și nu o dată a avut cîștig 
de cauză. Ceea ce speră și acum „plavii" lui Miljan Mlljanici.

Formația Irlandei de Nord n-a avut de prea multe ori deschis 
drumul spre un turneu final, dar dacă de această dată a izbutit este 
șl pentru că, realmente, are o valoare certă, pe care, acum, va lup
ta din răsputeri să o pună cit mai bine in evidență. In ceea ce pri
vește echipa Hondurasului, cuvintele selecționerului ei, Celato 
Herrera, ni se par foarte elocvente : „Dorim să arătăm că 11-Ie 
nostru are personalitate șl că ne vom disputa șansele cu strășnicie".

marcabil au evoluat și Iuliu 
Bice și Gheorghe Silvestru, 
care cu rezultatul obținut 
marți, în prima zi a probei de 
perechi, 936 și, respectiv, 869 
(total 1 805) au intrat In pose
sia medaliei de bronz. Ambii 
sînt vechi component ai re
prezentativei, medaliată cu aur 
de trei ori consecutiv pe echi
pe. S-a mai remarcat în aceaș- 
tă întrecere și Iosif Tismănar, 
care a punctat 939, dar pere
chea Iul. tînărul Hie Hosu, a 
evoluat slab — a doborît doar 
858 de popice, ei s-au clasat pe 
locul 5

CLASAMENTELE PROBEI 
DE PERECHI — FEMEI : 1. 
Ana Petrescu — Elena Pană 
(România) 872 p d (450—422),
2. Herta Henlgruber — Helene 
Seenauser (Italia) 870 (448—422),
3. Maria Zsizsik — Silvia Be
rinde (România) 861 (132—429),
4. Biserka Perman — Stefica 
Kristoff (Iugoslavia) 851 (430— 
421), 5, Krazina Kocan —• Ma
ria Krizminska (Polonia) 851 
(436—414)... 9. Elena Andrees- 
cu — Margareta Cătineanu

FOTBAL • U.E.F.A. a decis ca 
tragerile la sorți pentru primul 
tur în competițiile europene să 
albe loc la Ztlrlch, la 11 Iulie.

TENIS • Turneul de la Lon
dra : Mc-Enroe — Andrews 6—4, 
6—2, Connors — Maeso 6—2, 8—2,

TELEX • TELEX
Lloyd — Manson 6—3, 7—6 •
In turneul feminin de la Blr- 
mlgham, Stove a Intrecut-o pe 
Simmonds 6—3, 6—1, Allen — 
Latham 6—1, 6—0, Teeguarden — 
Cawley 6—4, 2—6, 6—3, Nagelsen 
— Plnterova 6—2, 7—5, Austin — 
Rimes 6—1, 6—2 o Turneu la Ve
ri etta. In Italia : Ganzabal — 
Motta 6—3, 1—6, 6—3, Higueras —

LA C.M. DE POPICE
(România) 827 (428—399).
BĂRBAȚI : 1. Bela Csanyi — 
Jozsef Meszaros (Unga
ria) 1 824 (909—915), 2. Zden-
ko Boljat — Mile Barcina 
(Iugoslavia) 1 807 (920—887), 3. 
Iuliu Bice — Gheorghe Silves
tru (România) 1 805 (936—869), 
4. Nikola Dragas — Miroslav 
Ljolic (Iugoslavia) 1 800 (895— 
903), 5. Iosif Tismănar — Ilie 
Hosu (România) 1797 (939— 
858)... 14. Grigore Marin — 
Stelian Boariu (România) 1755 
(892—863).

Joi este zi de odihnă, iar vi
neri se dispută turneul final 
individual, la care participă 
primii 20, fete și băieți. din 
clasamentul alcătuit prin adi
ționare de puncte de la între
cerile pe echipe și perechi. 
Printre candidații la titlul in
dividual se află marea majori
tate a sportivilor noștri : Iosif 
Tismănar, Iuliu Bice. Gheorghe 
Silvestru, Stelian Boariu, Ilie 
Hosu, respectiv Ana Petrescu, 
Silvia Berinde, Maria Zsizsik, 
Elen» Andrcescu, Elena Pană 
și Margareta Cătineanu.

Carter 6—1, 7—5, Ostoia — Kir- 
mayr 6—3, 6—3, Brown — Gtme- 
nez 6—3, 6—3, Murphy — Bimer 
6—1, 4—6. 6—3.

LA ATENA are loc Congre
sul Asociației internaționale a 
Presei sportive la care parti
cipă și Jose Maria Caile, res
ponsabilul pentru problemele 
de presă la Comitetul de or
ganizare a turneului final al 
C.M. de fotbal din Spania. A- 
cesta a prezentat un raport 
cu privire la modul în care au 
fost asigurate serviciile pentru 
presa scrisă șl audlo-vlzuală. 
organizarea centrelor de presă 
în cele 14 localități care găz
duiesc întreceri.

• Meci de verificare : Ita
lia — F. C. Braga (Portugalia) 
1—0. A maroat Graziani în 
min. 30.
• Portarul selecționatei Ca

merunului, Tnomas N’Kono, 
declară : „La prima partici
pant la un turneu final al 
Cupei Mondiale, noi nu avem 
ambiții mari, dar nici nu ne 
facem complexe față de valo
roșii noștri adversari din se
ria I (Italia, Peru șl Polonia) 
și ne vom disputa corect și 
dirz șansele
• Rene Vandereycken (mij

locaș belgian) : „Belgia, In 
finală 7 De ce nu ? In fotbal 
totul este posibil"...
• In pofida optimismului 

cu care privește apropiatele 
întreceri din cadrul Mundla- 
luiul '82 antrenorul brazilian 
Tele Santana nu omite difi
cultatea fiecăreia dintre par
tidele pe care echipa sa ur
mează a le susține, chiar și 
oea cu reprezentativa Noii 
Zeelande, apreciată de muițl 
specialiști ca fiind, totuși, un 
adversar mal modest. „Dac* 
neo-zeelandezil au ajuns in 
acest stadiu al competiției 
n-au făcut-o doar din tnttm- 
plare !“ a spus reputatul an
trenor.
• Apropo de șansele fotba

liștilor brazilieni : austriacul 
Hans Krankl a declarat pre
sei : Spania este ca și Ame
rica de Sud... de aceea cred 
că Brazilia sau Argentina au 
cete mal mart șanse de vic
torie !•
• Aceste două echipe, din 

păcate, nu se vor putea tn- 
tilnl nicicum în finală I Ar 
putea juca In turul doi, la 1 
iulie dacă Argentina șl-ar 
ctștiga seria (HI) iar Brazilia 
ar fl a doua (VI) ; sau la 5 
iulie, dacă Argentina ar fl a 
doua șl Brazilia prima. Dacă 
cele două echipe Ișl ciștlgă 
seriile șl apoi șl grupele ele 
se vor Intflnl la 8 Iulie, In 
semifinală la Barcelona !
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