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Notații după campionatul masculin de handbal CIMNAȘTll NOȘTRI

SA FIE OPRITA NEFASTA 
CURSĂ A ÎNARMĂRILOR!

Adeziune deplina la Apelul poporului român, 
însuilclitc adunări, marșuri $1 mitinguri pentru pace, 

la care participi activ $1 tinerii sportivi 
in întreacă fără continuă să se desfășoare ample marșuri și 

adunări populare In care cetățenii patriei ișl exprimă deplina 
adeziune la politica de pace, dezarmare și Înțelegere între po
poare promovată cu consecvență de România socialistă și de 
președintele el, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la APELUL 
POPORULUI ROMAN adresat sesiunii speciale a O.N.U. consa
crată dezarmării. Intre zecile de mii de cetățeni participant ia 
marșurile, la adunările și mitingurile pentru pace se află și ti
nerii sportivi.

STEAUA-EXCELENTĂ ȘCOALĂ 
A HANDBALULUI ROMÂNESC -
A ATINS NOI COTE VALORICE

Cu 21 de victorii din 22 po
sibile. Steaua a încheiat STRĂ
LUCIT cea de a 24-a ediție a 
campionatului masculin de 
handbal. Divizia „A“. De-a 
lungul anilor, formația din 
Calea Plevnei a cucerit de 16

„tricolorilor" la campionatele 
mondiale si la Jocurile Olim
pice. putem afirma că Steaua 
este o excelentă școală de 
handbal, un club al campioni
lor și al marilor vedete inter
naționale.

AD PLECAT IA ANKARA, 
GAZDA „EUROPENELOR" 

PLNTRU JUNIORI
în vederea participării la 

campionatele europene de gim
nastică pentru juniori, care vor 
avea loc. de vineri pină dumi
nică. în Turcia, lotul nostru 
reprezentativ a făcut ieri de
plasarea la Ankara. Printre 
sportivii care vor reprezenta 
tara noastră se numără Eca- 
terina Szabo, deținătoarea titlu
lui de campioană absolută a 
continentului. Alături de ea 
se vor afla Dorina Ungureanu, 
Camelia Rcnciu și Ștefania 
Marin (antrenori : Adrian Go- 
reac și Maria Cosma). în con
cursul masculin vor evolua 
Levente Molnar și Marian 
Teodorescu (antrenor : Adrian 
Stan). Lotul este condus de 
Silviu Magda, secretar adjunct 
al Federației române de gim
nastică.

CONSTANȚA. Activul miș
cării sportive din localitate s-a 
reunit pentru semnarea Apelu
lui. Sportivi, antrenori și teh
nicieni, activiști sportivi și-au 
exprimat și cu acest prilej a- 
deziunea unanimă la înțeleaptă 
politică internă și internațio
nală promovată cu consecvență 
de partidul și statul nostru, 
precum și hotărîrea de a apăra 
bunul cel mai de preț al orne. 
nirii — PACEA. între cei care 
au luat cuvîntul au fost 
Gheorghe Răuță, secretar al 
C.J.E.F.S,, secretarul organiza
ției de partid, Trandafir Bu
turugă, șef de complex sportiv, 
Olga Ghițulescu (C.S. Farul), 
Radu Bratu (Radioclubul jude
țean), Dumitra Stoian și Con
stantin Tilvescu (F. C. Con
stanța). (E. PETRE — coresp.).

DROBETA-TURNU SEVE- 
RIN, Mari adunări populare 
pentru pace au avut loc zilele 
acestea la întreprinderea de 
confecții, întreprinderea de 
bere-spirt, tipografică, între
prinderea agricolă de stat și 
altele, în cadrul cărora parti
cipants și-au exprimat dorința 
fierbinte ca pacea, atit de grav 
amenințată, să triumfe pe pă-

mint, pentru salvgardarea civi
lizației umane. între partici
pant s-au aflat toți sportivii 
asociațiilor respective care, 
alături de tovarășii lor de 
muncă, au afirmat hotărirea 
fermă de a întări semnăturile 
puse pe Apelul poporului ro
mân pentru pace cu noi și noi 
realizări în îndeplinirea isto
ricelor hotăriri ale Congresu
lui al Xll-lea al partidului. 
(Gh. DUNARINȚU, președin
tele C.J.E.F.S. Mehedinți).

ORȘOVA. Pe stadionul ora
șului a avut loc o mare adu
nare populară consacrată luptei 
pentru dezarmare, pentru pace 
șl colaborare între popoare, 
precedată de un marș al pă
cii la care au luat parte cetă
țeni de toate vîrstele ai noului 
oraș. între cei care și-au rostit 
răspicat dorința de a fi oprită 
nefasta cursă a înarmărilor, de 
a fi promovată pacea, in spi
ritul noilor inițiative ale 
României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a aflat 
și eleva Elene Albiei, de 
la - liceul „Ștefan Plavăț", 
caiacistă fruntașă la asociația 
sportivă Marina Orșova. (L 
IACOB — coresp.).

Pe marginea finalei „Cupei României" la fotbal

Aruncă la poartă Marian Dumitru, una dintre principalele forțe 
ale echipei campioane a României, Steaua.

ori titlul național, promovînd 
pe scena marii performante ne
numărate talente. De la Otlo 
Telman la Cornel Oțelea, de 
la Radu Voina la Vasile Stin
gă, sub culorile ros-albastre au 
crescut numeroase generații de 
internaționali, care și-au pus 
măiestria, talentul si abnegația 
în slujba reprezentativei 
României, contribuind perma
nent la crearea unui tezaur in
vidiat in lumea handbalului. 
Privind. în „tunelul timpului", 
la acest sfert de veac de con
tinuă emulație, trecînd în re-, 
vistă marii sportivi pe care 
Steaua i-a dat handbalului 
românesc și apreciind atit bi
lanțul victoriilor interne si in
ternaționale ale clubului, cît și 
«ontribuția sa la afirmarea

Am așezat performanța — 
pentru care echipa, sportivii și 
antrenorii săi. clubul aflat în 
pragul unei frumoase aniver
sări. merită din plin felicitări 
— în contextul general al rea
lizărilor interne si internaționa
le pentru a o aprecia la valoa
rea ei reală, ca o parte din- 
tr-un întreg ce formează mîn- 
dria nu numai a Stelei de ieri 
și de astăzi, ci și a mișcării 
noastre sportive. în acest al 
24-lea campionat (în a cărui 
primă parte a funcționat cuplul 
antrenorilor Cornel Oțelea — 
Otto Telman, iar în cea de a

Hristache NAUM

F.C. BAIA MARE-O ÎNVINSĂ MERITUOASĂ, 
DUPĂ UN DRUM LUNG, PLIN DE SUCCESE
• Acum, la orizont, uii examen inter national major: „(upa Cupelor"

(Continuare in pag. 2-3)

Ca in fiecare an, finala „Cu
pei României" a încheiat sezo
nul competițional de primăvară. 
Noua deținătoare a trofeului 
este proaspăta campioană, Di
namo București, învingătoare 
duminică cu 3—2 (1—0) în fața 
divizionarei „B“, F. C. Baia 
Mare. Interesant că Dinamo 
realizează frumoasa performan
ță a cîștigării campionatului și 
Cupei, cum o făcuse anul tre
cut Universitatea Craiova. Deci 
un event consecutiv în fotbalul 
nostru.

înaintea finalei de duminică, 
Iui Ion Cupșa, delegatul forma
ției băimărene, îi tremura mi
na de emoție, cînd a început

să completeze foaia de arbi
traj. Ne-a mărturisit-o chiar 
el. Era și acesta un semn ca
re vorbea despre starea de 
spirit din rîndurile echipei sa
le. Antrenorul Faul Fopescu, 
în schimb, un specialist al 
jocurilor de Cupă (pentru că

vrînd să arate că nu întîmplă- 
tor au ajuns în finală.

Dar tracul nu a putut fi lă
sat la cabine. începutul de 
partidă ne-a arătat-o pe F. C. 
Baia Mare temătoare, ezitantă. 
Abia în min. 8 ea a realizat 
prima sa acțiune de atac mai

DOINA MELINTE 
ÎNVINGĂTOARE 
LA VARȘOVIA 

CU UN REZULTAT 
EXCELENT: 

1:57,28LA 800Ml
In cadrul tradiționalului 

concurs atletic „Memorialul 
Kusoeinschi", desfășurat la 
Varșovia, Doina Melinte a 
cîștigat proba de 800 m cu 
1:57,28. nou record personal, a 
doua performanță românească 
din istoria probei (după 1:56,7, 
recordul național al Fiței Lo
vin) și al doilea rezultat mon
dial al sezonului (1:57,22 Olga 
Miheeva, cu o săptămînă în 
urmă la Moscova). Cel mai bun 
rezultat anterior al campioa
nei europene de sală era 1:57,81, 
realizat anul trecut la Uni
versiadă. In cursa de la Var
șovia, Doina Melinte a fost 
urmată de o altă alergătoare 
româncă, Elena Tărîță — 2:00,31. 
Celelalte rezultate ale atleților 
români : Gina Ghioroaie s-a 
clasat a 3-a Ia săritura în lun
gime, cu 6,31 m, ca și Daniel 
Albu la săritura în înălțime, 
(2,21 m), iar Nicolae Bîndar a 
ocupat locul 5 la aruncarea 
ciocanului, cu 70,40 m.
• La Beijing, Mitica Junghiatu 
a cîștigat și proba de 800 m 
cu 2:06,87. Margareta Ghile a 
fost a treia cu 2:07,53.

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI
DIVIZIONAR

Turneele finale ale campio
natului Diviziei „A“ de popice 
se află în plină desfășurare la 
Mangalia Nord, pe pistele de 
plastic ale sălii de bowling din 
stațiunea Neptun. Primele con
fruntări (feminine si masculi
ne) s-au desfășurat pentru 
locurile 9—16 cu participarea 
tuturor echipelor clasate pe 
locurile 5—8 în cele patru serii, 
mai puțin formația feminină 
Laromet București, care nu s-a 
prezentat.

Iată clasamentele turneului 
pentru locurile 9—16 : MAS
CULIN — 9. Carpați Sinaia

DE POPICE
9875 pd (în cele două jocuri : 
4888 — 4987), 10. Metalul Hu
nedoara 9864 (4849 — 5015), 11. 
Constructorul Tg. Mureș 9862 
(4909 — 4953), 12. Voința Tg. 
Mureș 9771 (4904 — 4867), 13.
Constructorul Galați 9720 
(4894 — 4826). 14. Chimica Tir- 
năveni 9720 (4810 — 4910), 15. 
Petrolul Băicoi — Cîmpina 
9717 (4791 — 4926), 16. Chimpex 
Constanta 9058 (4885 — 4173). 
Cel mai bun rezultat indivi
dual : 3. Magyari (Voința Tg.

(Continuare In pag 2-3)

Orac a centrat de pe stingă, Dudu Georgescu s-a înălțat (de 
lingă Koller) și a marcat spectaculos al doilea gol al echipei 
sale (Fază din finala Cupei României). Foto : Dr'agoș NEAGU
pe vremea cînd a lucrat Ia 
Metalul București a ajuns de 
trei ori cu această echipă în 
semifinale), ne spunea că ju
cătorii săi, pe care îi pregă
tește din iarnă, sînt dornici 
să facă un joc bun, sînt con- 
șvlenți de valoarea adversarului, 
dar și de posibilitățile lor,

periculoasă. Apoi, treptat-trep- 
tat, a început să arate că po
tențialul ei este altul, iar dacă 
Buzgău nu rata două mari o- 
cazii, meciul ar fi avut — poa-

Constantin ALEXE

(Continuare in vag 2-3)

Care e frecventa acfiunilor sportive din cadrul „Daciadei" ?

CONTINUITATEA ÎNTRECERILOR DE MASĂ Șl DRUMUL SPRE PODIUMUL PERFORMANȚEI...
• Exemplul celor de ia „Progresul" Brăila merită urmat șl de alții!

Combinatul de fibre artifi
ciale din Brăila. Inginerul Ale
xandru Iriciuc, director al Fa
bricii de cebofibră și președinte 
al A. S. Chimia, vorbește des
pre sport, despre necesitatea 
practicării acestuia, cu pasiu
nea si competenta fostului 
jucător divizionar (volei). Spu
ne. totodată, un alt adevăr : e 
greu să-i aduni ne toți ama
torii de mișcare la o acțiune 
in condițiile programului de lu
cru în schimburi. Cu toate a-

cestea. se poate afirma că oa
menii muncii de la C.F.A. par
ticipă relativ regulat atît la 
activitatea secțiilor de perfor
mantă (fotbal, rugby, șah), cît 
și la diversele întreceri de 
masă organizate în principal la 
baza sportivă proprie, de la La
cul Sărat, aflată în plin proces 
de reamenajare. Spre pildă, 
in fiecare primăvară are loc 
campionatul asociației la fotbal, 
cunrinzînd reprezentantele tu
turor secțiilor, anul acesta a-

jungînd în finală echipele „fi
latură celofibră" și „construc
ții". Periodic, dar nu prea des, 
ce-i drept, iubitorii activi ai 
exercițiului fizic sînt atrași — 
acțiunile fiind popularizate prin 
stația de radio-amplificare — 
la competiții dotate cu diferi
te cupe, la tenis de eimp, șah 
(acesta făurindu-și aici o fru
moasă tradiție), volei, cros, uc- 
mlnd ca handbalul si pescuitul 
sportiv să intre, de asemenea, 
in riadul disciplinelor practi

cate. Excursiile și drumețiile 
se bucură de o pilduitoare 
frecventă. Care frecventă ar 
trebui — zicem noi — să ca
racterizeze întreaga paletă a 
acțiunilor sportive la C.F.A.

La întreprinderea de confec
ții — unde ponderea elemen
tului feminin este, se înțelege, 
covârșitoare, diplomele si cu-

Geo RAEȚCH1
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CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM
AL JUNIORILOR II

A LUAT SFIRȘIT TURUL DIVIZIEI „A"
LA TENIS DE MASA

De

ULTIMII
Simbătă și duminică, în 

etapa a 3-a a concursului 
niori de categoria a Il-a.

BUCUREȘTI. Clasamentul ge
neral pe echipe al acestei etape 
are uimătoarea configurație : 1. 
C.S.Ș. 4 (echipa I) 262 p, 2. 
C.S.Ș. 7 Dinamo 168,5 p, 3. C.S.Ș. 
3 Steaua 133 p, 4. C.S.Ș. 190 —
127.5 p, 5. C.S.S. 8 — 117,5 p. 
(. Viitorul 101 p, 7. C.S.S. 4 (II)
85.5 p, 8—9. C.S.Ș. Triumf și Me
talul — cite 59 p, 10. C.S.S. Li
ceul 2 — 34 p, 11. Progresul 22 
p, 12. P.T.T. 18 p, 13. C.S.S. Bu
ciumeni 7 p, 14. Olimpia 5 p. Iată 
cele mai bune performanțe înre
gistrate : BĂIEȚI ; ioo m : 1. Cr. 
Băncilă (C.S.S. 3 Steaua) 11,2, 2. 
L. Costinescu (C.S.S. 4 I) 11,2, 
3. E. Ivan (C.S.S. 4 I) 11,3 ; 200 
m : L. Costinescu 22,8 ; 400 m : 
Gh. Soare (C.S.Ș. 3 Steaua) 51,5:

Neață (C.S.S. 3
1 500 m : V. Ni-

mai multe orașe din țară s-a desfășurat 
republican pe echipe rezervat atleților ' 
Iată rezultatele înregistrate :

Bradacs (C.S.S. 4 I) 1,92 m : 
plusalt : A. Prăjescu (C.S.S. 
13,68 m ; prăjină îl. - “
(C.S.S. 4 I) 4,00' rn, 2. J, 
(C.S.S. 8) 4,00 m ; suliță : 
Mogoș (C.S.S. 190) 48,24 m, 
Laurențiu (C.S.S. 
47,78 m ; greutate : 
(C.S.S. 8) 12,97 m
Scar lat (Viitorul) 
mg ......................—
300
Steaua) 40,5 ; 1 500 m obst. :
L. Neicu (C.S.S. 4 I) 4:31,0 ; FE-

ju-

tri- 
4 1) 

Cr. Strătică 
Gaclu 
1. N. 

. 2. C. 
Buciumeni) 

1. A. Reindl 
; ciocan : N. 
40,20 m ; 110

L. Vlad (C.S.S. 4 I) 15,5 ; 
mg : Gh. Soare (C.S.S. 3

ni ;

dean (Arad) 12,12 m ; suliță : A. 
Ardelean (Arad) 53,45 m ; ciocan: 
Grindean 53,04 m.

TIrgu MUREȘ. Clasament pe 
echipe : Brașov 358 p, Sibiu 307 
p, Mureș 332,S p, Covasna 189,5 
p. Harghita 98 p. Cele mal bune 
rezultate : FETE : 100 m : Gabri
ela Urcan (Mureș) 12,5 ; 200 m : 
Camelia Corfarlu (Sibiu) 24,8 ; 
800 m : Katalin Hosu (Covasna) 
2:14,5; 1 500 m: Hosu 4:46,4; 3 
km marș : Mlhaela Lupu (Bra-

i

și

La Cluj-Na

Gh.

800 m : St. 
Steaua) 1:58,8 ;
colae (Metalul) 4:06,6; 3 000 m: 
Nicolae 9:04,6 ; 10 km marș :
C-tin Mircioiu (P.T.T.) 53:50,4 ;
lungime : 1. Cr. Bâncilă 6,64 m, 
2. C-tin Popescu (C.S.S. 190) 6,51 
m ; înălțime : 1. G. Iordache
(C.S.S. 3 Steaua) 1,95 m, 2. M.

TE : 100 m :
(Viitorul) 12,3, 
(Viitorul) 12,3 ; 
lie (Viitorul) 
Mocanu (C.S.S. 
800 m
1 500

1. G. Răducanu 
2. G. Țurcanu 

200 m î D. Gămă- 
25,1 ; 400 m î M.
7 Dinamo) 60,4 ; 

: L. Rusnac (Metalul) 2:16,6; 
m î E. Drăgan (C.S.S. 3

Steaua) 4:49,7; 3 000 m: iovaș- 
cu (Metalul) 11:15,8 ; 3 km marș: 
F. Marin (C.S.S. 3 Steaua) 17:21,8;

Mihoreanu (C.S.S. 
m ; Înălțime — I.
4 I) 1,68 m ; su- 
(C.S.S. 190) 37,98

C. Ivașcu (C.S.S.
i ; disc : c. Boiț 

37,84 m ; 100 mg: 
14.3 ; 300

Etapa finală a concursului 
republican pe echipe al Junio
rilor II va avea loc in zilele 
de 17 și 18 iulie la București, 
și nu la Cimpulung Muscel, 
cum fusese stabilit inițial.

: Ruxandra 
Înălțime : 
1,60

EDUCATORI CARE MAI
TREBUIE... EDUCAJI! ?

Întrecerea sportivă a celor 
500 000 de elevi și eleve, cum 
a fost denumită ediția din 
acest an a Pentatlonului atle
tic școlar, a cărei finală pe 
țară a avut loc la Deva, a 
constituit o convingătoare ple
doarie pentru una dintre cele 
mai frumoase și mai accesi
bile ramuri de sport, inclusa 
practic în calendarele compe- 
tiționale ale tuturor unităților 
de învățămînt din tara noas
tră. O întrecere sportivă de 
masă desfășurată sub însem
nele «Daciadei* și care și-a 
propus să realizeze trecerea 
către activitatea de perfor
manță. In cazul actualei edi
ții a Pentatlonului atletic șco
lar, acest lucru promit să-1 
îndeplinească în special Mar
cel Pomohaci, de la liceul 
militar Mihai Viteazul*, cel 
care mai înainte a fost latK

reat al Crosului tineretului, de 
la Craiova, șl printre frunta
șii Spartachiadel liceelor mi
litare, apoi Nicușor Stamate, 
de la Liceul de matern atlcă- 
fizică nr. 4 din București, și 
Liviu Calancea, din Botoșani, 
cu frumoase posibilități in 
sprint și în proba de lungime, 
Valentina Lupașcu din Doro- 
hol, Agafia Cosac din Tr. Mă
gurele, Manuela Bîrnea din 
București șl Mirela Mircea din 
Brăila. Ar fi fost, desigur, de 
dorit ca federația de resort să 
fi urmărit (ca in toate edițiile 
precedente ale întrecerilor) 
pe cei mai buni, pentru a-i 
îndruma către cluburile cu 
secții de atletism. La Deva a 
făcut deplasarea un reprezen
tant al F.R.A., prof. C. Non- 
rțseu, dar in vederea altui 
concurs. In ziua startului 
Pentatlonului, acesta a făcut 
calea întoarsă la Bucu
rești (17).

Reușita acestui moment săr
bătoresc al atletismului școlar 
ar fi fost deplină, dacă unele 
acte de indisciplină n-ar fl 
pus sub semnul întrebării ca
litatea de educatori a unor 
delegați. Este cazul prof. Ro
diră Coșa, care a condus de
legația județului Arad, in 
componenta căreia a fost jî 
eleva Adriana Sterlan, care 
nu avea drept de participare, 
fiind sportivă legitimată. Un 
caz asemănător l-a oferit și 
prof. Luminița Tudose, con
ducătoarea delegației județu
lui Galati, cu un elev Intro
dus, prin fals, Ia o probă de 
ștafetă.

Cum se vede, mai slut edu
catori care trebuie el înșiși 
educați J 7 Ceea ce — vrem s'ă 
credem — o vor face factorii 
de răspundere din județere 
sus-amintite.

Tiberîu STĂM A

PUTINI CONCURENTI
In cadrul reuniunii de dumini

că au fost programate 10 aler
gări, prea multe față de numărul 
mic de concurențl, la startul 
unor probe prezentîndu-se doar 
cite 8 cal, ceea ce 
interesul publicului 
rluri.

Dintre dștigători 
nat Perjar, elevul__
Gheorghe obținînd o victorie fa
cilă, in stil de mare campion. 
Din aceeași formație au mal tre
cut primii linia de sosire Intim 
șl Sorin, cel de al doilea intr-un 
progres greu previzibil. Cile un 
dublu succes au realizat antreno
rii I. Oană șl S. Ionescu, ultimul 
detașîndu-se in clasamentul pe 
victorii (26), urmat de Gh. Tă- 
nase (23), M. Ștefănescu (20) 
etc.

a micșorat 
pentru pa-

a impresio- 
lui Vasile

lungime : D. 
7 Dinamo) 5,74 
Bogdan (C.S.S.
Ilță : M. Stan 
m ; greutate : 
190) 10,74 m
(C.S.S. Triumf) 
G. Zaharia (Viitorul) 
mg : i. Munteanu (C.S.S. 3 Steaua) 
46,7.

Andi VILARA coresp.

echipe :
268.5 p,

Simbătă și duminică s-au dis
putat ultimele partide din . ca
drul turului campionatului divi
zionar la tenis de masă.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(m) 9—6, 8—3
în prima zl. Sorin Cauri

Mihai Craioveanu au dat randa
mentul maxim, realiztnd Cîte 3 
victorii, dar Ștefan Moraru, mai 
slab, a obținut o singură victo
rie, ca șl Dorel Onețiu. Cu rezul
tatul de la dublu (Cauri, Mora
ru) s-au realizat cele 9 puncte 
necesare victoriei. De la craio- 
venl au punctat Marin Firănescu 
și Paul Haldan de cite două ori,

una.

DEVA. Clasament pe 
Hunedoara 310 p. Arad __
Timiș 267,5 p, Alba Iulia 211 p, 
Caraș-Severin 151 p. Cele mai 
bune rezultate : FETE : 100 m : 
Olimpia Șchiopu (Arad) 12,3. 200 
m : Șchiopu 25.2 ; 400 m : Danie
la Butun (Timiș) 58,6 ; 1 500 m : 
Antonica Dumitru (Hunedoara) 
4:34,4 ; 3 km marș • Antoancta 
Floarea (Caraș-Severin) 17:14,7 ; 
100 mg : Gabriela Plămadă (Ti
miș) 15,4 ; BA1ETI : 100 m :
P. Ardelean (Arad) 11,0 ; 200 m : 
Ardelean 21,9 ; 1 500 m : T. Hav- 
riliuc (Hunedoara) 4:03,8 ; 5 000
m : S. Mircu (Timiș) 15:46,3 ; 
Înălțime : Gh. Elade (Caraș-Se
verin) 1,86 m ; triplusalt î T. Ba- 
lint 13,65 m ; greutate î O. Grin-

șov) 17:15,0 : lungime 
Ilie (Brașov) 5,91 m , 
Mr.ria Pap (Harghita) 1,60 m ; 
BĂIEȚI : 100 m : D. Henika (Bra
șov) 10,9 ; 800 m : Sorin Zbîrcea 
(Brașov) 1:57,7 ; 1 500 m : Zbîr
cea 4:01,8 ; 300 mg : Nicolae Le- 
onte (Brașov) 40,2 ; lungime : Ga
briel Bara (Sibiu) 7,30 m ; greu
tate : ștefan Torok ""
m : disc : Martin 
48,32 m ; ciocan : 
(Sibiu) 53,20 m.

IAȘI. Clasament
Bacău 264,5 p, Neamț 253 p. Su
ceava 249 p,
79 p, '
bune rezultate : FETE : 400 m : 
Luminița Romaniuc (Neamț) 58,7; 
300 mg : Zenoveva Tcaciuc (Su
ceava) 44,4 ; lungime : Crina Pri- 
secaru (Bacău) 5,41 m ; înălțime: 
Gabriela Senchea (Bacău) 1,64 
m ; greutate : Liliana Budeanu 
(Suceava) 12,14 m ; BĂIEȚI : tri
plusalt : C. Diaconu (Bacău) 13,26 
m ; greutate : D. Frijean “ 
va) 14,95 m ; suliță : 
56,80 m ; ciocan : 
(Neamț) 58,06 m.

•k
La Pitești, Daniela

(C.S.S.A. Craiova) a stabilit un 
nou record de junioare (catego
ria a IT-a) la 3 km mars, cu 
timpul de 15:49,0. (Gh. IRIMINO- 
IU — coresp.).

IN DIVIZIA f/A- 
(seria a ll-a) LA POLO

(Brașov) 12,42 
Ioniță (Sibiiî) 

Bela Mathc

pe echipe :

_i, Iași 173 p. Vaslui 
Botoșani 71,5 p. Cele mai

GJl.

(Sucea- 
Frljean 

Ciobanu

Zamfir

La Oradea s-au încheiat între
cerile din turul III al Diviziei 
„A", seria a Il-a, la polo. Iată 
rezultatele înregistrate : C.N. ASE
— Rapid Arad 16—9, Politehnica 
Cluj-Napoca 6—3, lnd. linei Ti
mișoara 11—7, Mureșul Tg. Mureș 
11—7, Liceul 2 Buc. 10—a, Pro
gresul Oradea 10—11; Rapid Arad 
Politehnica 7—4, Mureșul 9—7, Li
ceul 2* Buc. 9—3, Progresul 8—6, 
lnd. lînei 11—3 ; Progresul Ora» 
dea — lnd. lînei 12—5, Liceul 2 
Buc. 14—8, Politehnica 12—9, Mu
reșul 10—7 ; Liceul 2 București
— Mureșul 16—10, Politehnica 
11—11, lnd. linei 9—5 ; Politehni
ca Cluj-Napoca — Mureșul 12—7, 
lnd. lînei 11—7 ; lnd. linei Timi
șoara — Mureșul 8—7. în clasa
ment conduce C.N. ASE cu 34 p, 
urmată de : 2. Rapid Arad 30 p ;

Iile GHIȘA — coresp.

3. Progresul Oradea 24 p ; 4.
Liceul 2 Buc. 17 p ; 5. Politeh-
nlca Cluj-Napoca 13 p ; 6. lnd.
lînei Timișoara 5 p ; 7. Mureșul
Tg. Mureș 2 p.

CONTINUITATEA ÎNTRECERILOR DE MASA
Șl DRUMUL SPRE PODIUMUL PERFORMANȚEI...

(Urmare din paq I)

cu trofee a 
grăitoare vizavi 
talentul pentru 
preț — voleiul, 
campionat a-

pele din vitrina 
„Daciadei" sînt 
de pasiunea si 
sport. La mare 
care are un 
nual, ultima ediție fiind cîști- 
gată de Atelierul 1. cu Carmen 
Radu. Marcela Costin, Vasilica 
Șușnea si alte tinere munci
toare în formație. Tenisul de 
masă, șahul, tenisul de cîmp, 
turismul au. la rîndu-le. o a- 
nume pondere între întrecerile 
ce se organizează aici. „Exista 
și o tradiție în organizarea 
crosurilor in jurul întreprinde
rii — ne spune, cu nostalgie, 
președintele asociației un pa
sionat al atletismului, tehnicia
nul Constantin Rusinoiu, an
trenor și arbitru în sportul- 
sporturilor. De doi ani însă 
devierea circulației pe străzile 
din jurul întreprinderii a făcut 
imposibilă continuarea acestor 
acțiuni". După cum lipsa ori
cărei amenajări pentru sport 
face ca activitățile „să nu 
aibă frecventa dorită", cum re
cunoștea secretarul asociației, 
tehnicianul Marcel Dan.

Pentru cooperatorii brăileni, 
baza sportivă a A, S. Voința 
constituie o atracție de fiecare 
zi. Doi oameni cu experiență în 
domeniu 
secretar, și Victor 
tructor, acestuia 
handbalul local 
foarte mult — se 
organizeze, săptăminal, partide 
în cadrul campionatului aso
ciației la popice si minifotbal. 
Apoi volei, cros, handbal

(Voința este inițiatoarea tradi
ționalului Festival al handbalu
lui brăilean. „încercînd astfel 
să ținem sus flacăra acestui 
frumos sport", cum ne spunea 
Victor Varga), la duminicile 
sportiv-distractive. Au loc. 
totodată, alte competiții sub 
egida „Daciadei", dotate cu di
ferite cupe, distingîndu-se prin 
participare sau rezultate coo
peratorii de la „Metalochimica". 
„înainte", „Producția", Gr. șc. 
UCECOM.

Cea mai bună situație pare 
a fi aceea de la „Progresul", 
unde continuitatea în activită
țile sportive de masă nu 
fi separată de existenta 
complexe baze materiale 
noscutei întreprinderi. Pe
mul plan se situează întrecerile 
la tenis de masă si șah. dar și 
atletismul fotbalul, voleiul, du
minicile cultural-sportive, trîn- 

pes-

poate 
unei 

a cu- 
pri-

cu activitatea 
în cadrul clu- 

ne vorbește 
acțiune : lu-

Silviu Berian, 
Varga, ins- 
din urmă 
datorîndu-i 

strădui esc să

tele, halterele, turismul, 
cuitul sportiv (Dunărea este, 
doar, la doi pași) au asigurate 
o remarcabilă ritmicitate in 
întreceri. Sudorul Ștefan Eftl- 
mie, responsabil 
sportivă de masă 
bului Progresul, 
despre o inedită
nar. în vederea descoperirii de 
noi talente, se organizează 
cupa „Cel mai puternic" la 
haltere, un exemplu concret al 
utilității acestei întreceri fiind 
oferit de tratamentistul Neagu 
Năvodaru. campion național de 
juniori la categoria 82,5 kg. pe 
anul în curs, ale cărui aptitu-

Un punct negativ al acestei re
uniuni il constituie faptul că in 
.Premiul Giurgiu" conducătorii 
nu au ținut corect șansele 
lor, facilitind victoria lui 
raș, aspect care credem că 
scăpa atenției arbitrilor.

REZULTATE TEHNICE : 
I : Intim (V. Gheorghe) 
2. Titu. Simplu 3, ordinea 30. 
Cursa a Il-a : 1. Sorin (V. Gheor
ghe) 1:43,0. 2. Repetiția, 3. Orsl- 
na. Simplu 8, ordinea Închisă, 
event 26, ordinea triplă 1.544. 
Cursa a IlI-a : 1. Frenetica (I. 
Oană) 1:30,8, 1. Dalba. Simplu
1,60, ordinea 4, event 13, triplu 
«dștigător 254. Cursa a iv-a : 1. 
Toporaș (D. Toduță) 1:32,0, 1.
Flavian. 3. Hipolit, Simplu 3, or
dinea 24, event 6, ordinea triplă 
120. Cursa a V-a : 1. Aldina «N.

cailor 
Topo- 
nu va

Cursa
1:48,8,

Nicolae) 1:30,2, 2. Roditor. Simplu 
42, ordinea închisă, event 12, tri
plu dștigător 104. Cursa a Vl-a »
1. Perjar (V. Gheorghe) 1:24,8, 2 
Catren, 3. Somon. Simplu 3, or
dinea 12, event 48, ordinea triplă 
137. Cursa a Vll-a : 1. Sufix (Al 
Popescu) 1:31,7, 2. Aida. Simplu 
8, ordinea 42, event 30, triplu cîș- 
tlgător 520. Cursa a VIII-a: 1. 
Florentina (I. Dumitrescu) 1:29,1,
2. Herlea, 3. Florida. Simplu 3, 
ordinea închisă, event 26, ordinea 
triplă 495. Cursa a IX-a : 1. Stă- 
vilar (G. Marciu) 1:25,8, 2. Atala.
3. Sucă. Simplu 6, ordinea 30, 
event 17, ordinea triplă 712, tri
plu cîștlgător 338, Cursa a X-a : 

1. Vlnga (D. Stan) 1:32,8, 2. Dia- 
fllm. Simplu 5, ordinea 20, event 
49.

Constantin DUMITRIU

dini au fost observate tocmai 
cu o asemenea ocazie, în urmă 
cu trei ani.

Sub semnul sporadicului se 
află. în schimb, activitatea la 
Combinatul de celuloză si hir- 
tie. Citeva zeci de oameni ai 
muncii. în frunte cu economis
tul Tudorel Marin, secretarul 
comitetului de partid, si cu di
rectorii de fabrici, se întîlnesc 
— ce-i drept — In fiecare 
miercuri, in mult disputate par
tide de volei și tenis. Aceasta 
si alte citeva competiții oca
zionale nu reprezintă însă decît 
prea puțin pentru o unitate cu 
mii de oameni ai muncii..:

Mircea Nicorescu și Eugen Flo
res cu cîte o dată. In ziua a doua, 
oaspeții au reușit să-și adjudece 
victoria, prin cele trei puncte alo 
lui Firănescu, la care au adăugat 
cîte două Haldan, Nlcorescu șl 
Florescu, De la Progresul — 
Cauri 3, Moraru 2, Craioveanu și 
Onețiu cîte doua și același dublu 
din prima zi
UNIVERSITATEA CRAIOVA II — 
C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) 4—9,
2-9

Au realizat victorii Șerban Do- 
boșl 34-3, Simion Crișan 24-2, Eu
gen Bor ca 24-1, Ovidiu Mesaroș 
14-2 și dublul Doboși-Borca 14-1 
pentru clujeni, iar la gazde San
du Net 34-1» Costel Bă-doi 04-1» 
Costel Tiugan 14-0. (V. POPOVICI 
— coresp.)
C.S.M. ARAD — C.S. ARAD I (f) 
1—5, 0—5

Au obținut victorii pentru oas
pete : Gabriela Kadar 24-2, Judith 
Borbely 24-1 și Irina Marton 
14-2 ; de la gazde, doar Mariana 
Gafta 1 v ! (D. DIACONESCU — 
coresp.).

METALURGISTUL CUG1R — 
C.S.M. BUZĂU (f) 5—2, 5—3

Cu Rodica Urbanovici în mare 
formă, formația din Cugir rea
lizează o frumoasă victorie, pen
tru care au punctat : Urbanovicl și 

la 
24-2,
Pop

3+3, Tatiana Furtună 1+1 
Gabriela Dornic 1+1. De 
C.S.M. Buzău, Lorena Mihai 
Dorina Murea 1 și Beatrice 
0 v !

Cu jocurile 
fășura. de n 
nică, în sala 
încheia între 
participante 1 
1—6 a campi' 
de baschet m 
ile din grupe 
lua, în agelee 
Napoca, urmîr 
ti dele ultimul 
7 și 11 iulie, 
neele care în< 
sînt în joc io 
cum de C.S.U 
cui 11 (care 
doua echipă i 
turi de Carpa

Miine vor : 
rile : IN CAPI 
16) : Dinamt
I.M.U.A.S. Bai 
ciurile anterio 
pid Bucur* ști 
(2-4) șl - 
București (6— 
NAPOCA (de 
namo Oradea 
rești (2—5), t 
Farul Constar 
păți București 
Cluj-Napoca (0

Ste

RAPID BUCUREȘTI SI POLITEHNICA 
„16 FEBRUARIE" CLUJ-NAPOCA «0

IN DIVIZIA „A" LA RUG
S-a încheiat turneul de promo

vare în Divizia „A" la rugby, in 
ultima etapă inregistrindu-se ur
mătoarele rezultate : Olimpia
București—Rapid București 9—23, 
Gloria București — Politehnica 
I.M.M.R, „16 Februarie" Cluj-Na
poca 10—21, T.C. lnd. Midia Nă
vodari — Rapid Buzău 36—3. (Co
respondenți : S. Leca, D. Mora- 
ru-Slivna, C. Constantin).

La capătul dificilului turneu — 
zece etape, după întrecerea din 
seriile Diviziei „B“ — au obți
nut promovarea in primul eșalon 
RAPID BUCUREȘTI și POLI
TEHNICA I.M.M.R. „16 FEBRUA
RIE" CLUJ-NAPOCA, ambele re
venind, de fapt, in „A".

Clasamentul final al turneului 
de promovare :

GALĂ DE VERITICARE 
A LOTULUI DE JUNIORI
Joi. de la ora 17, la Arena de 

box din parcul Plevnei (vizavi de 
clubul Steaua) va avea loc o 
gală de verificare și selecție a 
lotului național de juniori, care 
ge pregătește in vederea partici
pării la competițiile internaționa
le din acest an.

1.
2.
3.
4.
5.
C.

RAPID BUC. 
POLIT.
T.C. Ind. 
Rapid Buzău 
Olimpia 
Gloria

TURNEELE
Dl

(Urmare d
Mureș) — 875 
9. Hidromecanic 
(2316 — 2319). 
4618 (Î-29P - 23
Reșița (22!
Petrolul rsaicoi 
2272), 13. V.inț; 
cui esc 4539 (229 
Rapid București 
2268V 15. Metro 
(2215 — 2210).
București 0 p. C 
zultat individual 
Hărdoiu (Hidro: 
șov) — 422 pd.

începînd de 
bune forma»1’!, ci

NOTAȚII DUPĂ CAMPIONATUL MASCULIN DE H
(U'mare din pag. 1)

doua Radu Voina — Otto Tel
man), Steaua a obținut 20 de 
victorii consecutive și, după 
un meci pierdut la Baia Mare 
în fata echipei H. C. Minaur, 
a cîștigat ultimul derby, cel cu 
Dinamo București.

Ce a concurat la realizarea 
unei astfel de performanțe ?

Ce a asigurat Stelei domina
rea atît de autoritară a com
petiției naționale nr. 1 7

Încercînd să răspundem, sîn- 
tem nevoiti — în primul rînd 
— să scoatem în evidență ar
gumente care ar fi pledat, poa
te. pentru... stoparea ascensiu
nii sale. Avansarea lui Cornel 
Oțelea în funcția de vicepre
ședinte al clubului, o promova
re meritată pentru fostul mare 
sportiv si actualul tehnician de 
elită și un cîștig real pentru 
Steaua, a însemnat o pierdere 
reală pentru echipă. Retrage
rea sau plecarea unor sportivi 
de marcă (Ștefan Birtalan. Ga
briel Kicsid. Werner StSckl) a 
impus promovarea unui lot 
masiv de tineri. Au intrat în 
formația cu cel mai 
mares, socotită pe 
mai bună si cea mai 
handbalul românesc, 
experiență redusă
fără obișnuința marilor întâlniri 
(Adrian Simion. Adrian Ghi- 
meș. Ovidiu Marc. Marian Mi- 
rică ș.a.), care ar fi putut să 
producă „seisme" în comporta
rea campionilor. N-a fost așa, 
pentru că Steaua are forța de 
a-i asimila pe tineri în colecti
vul său si de a-i pregăti din 
mers pentru marile bătălii. Cei 
cu stadii mai îndelungate ii

bogat pal- 
drept cea 
Iubită din 
tineri cu 

sau chiar

îndrumă pe noii veniți, fac 
totul — alături de antrenori — 
pentru a se deprinde cu cerin
țele echipei, cu exigențele ei.

Invingînd aceste impedimen
te. Steaua a putut nu numai 
să se mențină pe linia compor
tării obișnuite, ci chiar să în
registreze o ascensiune valori
că notabilă. Păstrîndu-și omo
genitatea. în fapt remodelînd-o. 
formația a reușit să realizeze 
cel mai mare număr de goluri 
înscrise — 595 (27 pe meci) —, 
avînd în componenta sa pe cel 
mai eficace jucător al handba
lului românesc, VASILE STIN
GĂ — 214 goluri !, ca si pe al 
5-lea clasat in această ierarhie, 
Marian Dumitru (148 de go
luri). Desigur, forța principală 
a ofensivei campioanei este a- 
ceea a interilor săi, care au — 
fără dubii — o certă clasă 
mondială, dar la baza valorii 
sale stau — în afara omogeni
tății amintite și a unei exem
plare voințe colective — evo
luțiile de excepție ale portaru
lui Nicolae Munteanu. precum 
și activitatea laborioasă a altor 
jucători, cum sînt Cezar Drăgă- 
niță. Virgil Niculae, Dumitru 
Berbece, Gabriel Marian si al
ții. Echipa, în totalitatea ei, 
și-a întărit personalitatea, a 
cîștigat în aplomb, și-a diver
sificat atacul, conferindu-i mai 
multă eficientă. îndrăgostiți de 
această fază a jocului, de min
ge. steliștii de ieri și de as
tăzi tratează însă, uneori. cu 
superficialitate defensiva. lăt 
sîndu-1 cîteodată pe portar 
pradă pur și simplu, atacanți- 
lor adverși. Din această cau
ză. în privința golurilor primi
te Steaua se află pe locurile

5—6, deși — P 
beneficiat de cel 
tar ! Există loc < 
în concepția tuci 
victoria este imt 
să încerce mai 
să înscrie un nu 
record, ei se reia 
realmente să s 
desigur, pe pla 
care-i lncurajeaz; 
si aplaudă artif 
din înalta măiesti 
liștilor de la St< 
evident. în detri 
cării lor pentru 
deauna tot ce po 
verifica pînă în 
potențialul.

Victoria echipe 
tonică pentru 
handbalului de 1 
tonică pentru că 
volua la toamnă 
competiție europt 
C.C.E.. pe care a 
in 1967/’68 si 
care sperăm 
diția 1982/’83, 
că numeroși 
ții ei sînt selecti. 
olimpic pentru J. 
Acest succes repi 
Si o mare obligați 
pioni. Pentru a 
gentelor competiți 
le si lotului ol im; 
să-și amplifice vo 
tatea pregătirii, 
supra carențelor i 
cea de a 24-a t 
pionatululr, să cai 
prin muncă, fire 
atingerea unor si 
cote de 
vînt. se 
tea de 
si uni.

în 1- 
s-o 
este 
dint

măiestrie 
impune 
vizită y.



XIîn sala Floreasca

I PE MARGINEA FINALEI „CUPEI ROMÂNIEI"
I (Urmare din pag. 1)

z/

rutul
or des- 

duim- 
, 6e va 
chipelor 
valorică 
național 
'ormați- 
or evo- 
a Cluj- 
,ină par- 
xr între 
In țur

țuri mai 
■upat a- 
) și lo- 
«mna a 
ită, ală- 
'ești).

meciu- 
3e la ora 
cești — 

Cin me- 
-0). Ra- 
f. Brașov 

I.C.E.D 
l CLUJ- 
16) : Di- 
is Bucu- 
Sibiu — 
5), Car- 
eersitatea

echipelor din grupa î 12
Clasamentul înaintea aces

tor întreceri : GRUPA 1—6 : 1. 
Steaua 72 p. 2. Dinamo Buc. 
64 p, 3. C.S.U. Brașov 54 p, 
4. I.CE.D. 52 p. 5. Rapid 51 
p, 6. I.M.U.A.S. 44 p ; GRUPA 
7—12 : 7. Farul 65 p. 8. C.S.U. 
Sibiu 82 p, 9 Dinamo Oradea 
62 p 10 .U“ Cluj-Napoca 61
p. 11. Urbis 60 p. 12. Carpați 
44 p

• Clasamentul la zi In 
disputa pentru „Trofeul efica
cității oferit de ziarul „SPOR
TUL" : 1. Virgil Băiccanu (Fa
rul) 1 174 p. 2. Marin Chirilă 
(C.S.U. Sibiu) 869 p, 3. Zoltan 
Gellert (Dinamo Oradea) 784 p, 
4. Ladislau Takacs (C.S.U. Si 
biu) 753 p, 5. Constantin Mo- 
raru (C.S.U. Brașov) 711 p, 6. 
Anton Spinu (Farul) 633 p, 7 
Iulian Carpen (ICED) 628 p, 
8. Petre Grădișteanu ' 
609 
(C.S.U.

I
I
I
I
I
I
I

MECIUL DE ADIO AL LUI SEVER DRĂGULICI

I.M.R.
Mir'JAÎ

2
3
4
4
8
9

213- 58 26
131- S7 24
128- 68 22
81-126 22
60-184 14
57-170 12

(ICED) 
9. Adrian Flaundra 

______ Brașov) 593 p, 10. 
Sandu Păsărică (Carpați) 557 
p, 11. Florentin Ermurache 
(Steaua) 542 p. 12. Ion Uglal 
(Dinamo Buc.) 531 p, 13. Ionel 
Murășan (IMUAS) 488 p, 11 
Daniil Antochi (Urbis) 451 p, 
15. Gabriel David (Dinamo 
București) 445 p.

Menționăm că pentru jucă 
torii din grupa 7—12 (în ca
drul căreia s-au desfășurat 
cinci tururi) întrecerea pentru 
trofeu s-a încheiat ; jucătorii 
din grupa 1—6 vor mai acu
mula punctele pe care le vor 
înscrie în turneul din Capitală, 
al cincilea (și ultimul) pentru 
această grupă valorică. For
mațiile din grupa 7—12 sus
țin două turnee în plus : cel 
din această săptămină și cel 
care va avea loc între 7 și 
11 iulie, la Sibiu.
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Desigur, se știa că misiunea 
divizionarei ,B“ nu va fi deloc 
ușoară. Adversara nu era alta 
decit noua campioană, iar me
ciul se juca Ia București (la 
Baia Mare, de pildă, altele ar 
fi fost datele problemei). In 
cele din urmă, F. C. Baia Ma
re a pierdut cu 2—3, un scor 
mai mult decit onorabil dacă 
ne gindim că anul trecut o 
divizionară „A" (deținătoarea 
trofeului la ora disputării fi
nalei), „Poli" Timișoara, pier
dea cu 0—6. Deci, băimăreni! 
n-au fost umiliți, precum timi
șorenii atunci. Ce li se poate 
reproșa, totuși ? O anume nai
vitate in efectuarea marcaju
lui in preajma propriului ca
reu, unde Dudu Georgescu, 
Iordache și Orac (acesta mai 
ales după pauză) au fost mereu 
liberi și au manevrat cum au 
vrut. Apoi, lipsa de îndrăznea
lă in fazele ofensive. Raportul 
șuturilor la poartă și pe spa
țiul porții e edificator în des
fășurarea jocului. Dinamo a 
șutat de 19 ori (de 7 ori pe spa
țiul porții), în timp ce F. C. 
Baia Mare a expediat doar 6 
șuturi (4 pe poartă). Puțin, 
dacă ne amintim că, acum 2—3 
ani, cu aceiași jucători, aceas
tă formație excela în șuturile 
la poartă.

Drumul băimărenilor în Cupă 
a fost greu plnă la această fi
nală. Au învins trei formații 
de „C“ (Simared B. Mare, Mi
nerul Bala Sprle, Sticla Arle- 
șul Turda) și apoi patru din 
primul eșalon (Sportul studen
țesc, „U“ Cluj-Napoca, Chimia

am 
s-a

Mare

Rm. Vîîcca, F. C. Argeș), în 
timp ce pentru Dinamo a fost 
mai ușor. A jucat cu Cimentul 
Medgidia, F. C. Constanța, Cor- 
vinul și Gloria Bistrița, cel 
mai greu meci fiind cel cu hu- 
nedorenii (4—3), după care am 
îndrăznit să spunem (și 
avut dreptate) că finala 
jucat atunci, la Brașov.

In toamnă, F. C. Baia
ne va reprezenta in „Cupa Cu
pelor", lucru pe care nu l-a 
reușit în perioada ei de vîrf 
(1979 — locul 4 în Divizia „A", 
1980 — locul 5). Participarea 
la „Cupa Cupelor" obligă, pen
tru că este vorba de reprezen
tarea fotbalului din țara noas
tră și această învestitură tre
buie onorată cum se cuvine. 
După perioada de vacanță, este 
necesar ca jucătorii băimăreni 
și antrenorii lor (P. Popescu 
și N. Szabo) să pregătească cu 
toată seriozitatea și răspunde
rea viitoarele meciuri interna
ționale, mai ales că anul tre
cut, de pildă, „Poli" Timișoara 
nu a reușit să treacă de turul 
preliminar, de meciurile 
Lokomotive Leipzig.

Finala Cupei a prilejuit 
bului Dinamo un frumos 
ces, care, vrînd parcă să
firme evoluția acestei echipe 
din campionat, s-a datorat în 
cea mai mare parte jocului de 
la mijlocul terenului, sclipirilor 
lui Custov, Orac, dar mai ales 
ale lui Dudu Georgescu, reve
nit în prim-plan chiar în final 
de sezon, cînd ne-a arătat din 
nou că, într-adevăr, are înnăs
cut simțul golului. Și, după el, 
l-am mai aminti pe Dinu, cel 
care își vede bogata-i carieră 
Încununată de noi succese, pe 
care și le dorește orice fotba
list.
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Duminică a fost meciul de 
adio al lui Sever Drăgulici. 
O retragere frumoasă, ono
rată de finala „Cupei Româ
niei1*, pe cel mai mare sta
dion al țării, un fel de răs
plată pentru lunga lui ca
rieră de „cavaler al fluieru
lui". Bărbatul acesta din 
Drobeta Tr. Severin, șef 
de atelier la Șantierul na
val din oraș, s-a dedicat 
arbitrajului acum 23 de ani, 
„cind Gheorghe Manafu, ar
bitru și corespondent la zia
rul „Sportul", m-a atras în 
această activitate". Sever 

Drăgulici (numele său exact) 
nu și-a notat absolut toate 
jocurile conduse în acești 
23 de ani petrecuți pe sta
dioane, în toate colțurile ță
rii. Are o cifră aproximati
vă, peste 900 de partide, 
dintre care în Divizia „A" 
139 de prezențe la centru. 
Să reținem meciul de de
but în „A", acum 10 ani, la 
Arad (U.T.A. — Jiul). Și să 
mai reținem, surprinzător 
pentru mulți, că Sever Dră
gulici n-a ajuns la ecusonul 
F.I.F.A. la care activitatea 
sa onestă îi dădea dreptul 
să viseze. Oricum, el a ră
mas cu o frumoasă amintire 
în primăvara aceasta, cînd, 
la Londra, i-a făcut o tușă 
lui Nicole Rainea, la parti
da Tottenham — Eintracht, 
„tușă notată cu 4+“, un fel 
de 10 cu felicitări din par
tea observatorului U.E.F.A. 
Prezența în alte 9 brigăzi 
care au oficiat peste hotare 
și participarea la două edi
ții ale Balcaniadei de tine
ret înseamnă punctele de 
virf din cariera arbitrului 
severinean.

Duminică, atunci cînd pre
ședintele Colegiului central 
al arbitrilor, Francisc Coloși,

ii înmîna lui Sever Drăgu
lici o cupă-simbol „pentru 
cei 23 de ani de activitate", 
emoția a stăpînit ființa 
bărbatului de 50 de ani, 
făcîndu-i mai grea despăr
țirea de arenă. Sever Dră
gulici. arbitru remarcabil 
prin corectitudine și mo
destie, este chemat, acum, 
să vegheze la formarea ce
lor care vor prelua ștafe
ta, acolo, pe malul Dunării, 
și pe toate stadioanele din 
tară. La revedere. Sever 
Drăgulici, te așteptăm ca 
observator la marile me
ciuri !

Mircea M. IONESCU
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locurile 1—4 în serii, își dis
pută titlurile de campioane ale 
țării. Printre competitoare se 
află și actualele campioane, 
Voința Galați, cîstigătoarea tur
neului final feminin al „Cupei 
campionilor europeni" — ediția 
1981 și Aurul Baia Mare (mas
culin). Iată divizionarele care 
se întrec pentru titluri si locu
rile 1—8 : feminin (in ordinea 
dată de clasamentele serii
lor) : Voința Galați, Gloria 
București. Voința București, 
Voința Ploiești (seria Sud), 
Voința Oradea. Voința Tg. Mu
reș, Voința Timișoara, Electro
mureș Tg. Mures (seria Nord) ; 
MASCULIN : . Gloria București, 
Rulmentul 
București, 
(seria Sud).
Mures. Aurul Baia Mare. Tch- 
noutilaj Odorhciu Secuiesc si 
Progresul Oradea.

Brașov. Olimpia 
Voința București 
Electromureș Tg.

INTILNIRE LA C.C.A
In cadrul acțiunilor organi

zate de Clubul sportiv al Ar
matei, Steaua, cu prilejul im 
plinirii a 35 de ani de activi
tate, sub genericul „Steaua 
ieri — Steaua azi", are loc 
astă-seară, la ora 19, In sala 
de spectacole a C.C.A.. o in
tim Ire a iubitorilor sportului cu 
Cornel Ofelea, Cristian Gațu. 
Radu Voina. Romeo Platon 
șl Constantin Chivaru. Pre
zintă : Octavian Vintilă. If 
continuare, o gală de filme 
sportive, care vor aduce In 
prlm-plan generațiile de Ieri 
șl de azi ale clubului Steaua.
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Pe primele locuri : C.F.R. Pașcani (îl), C.S.M. Borzești, Prahova Ploiești, Me 

talosport Galați, Dinamo Victoria București, ROVA 
tru, Metalurgistul Cugir, Gloria Reșița, Armătura Zalău, 
Turzii și Precizia Săcele

SERIA I

EDIȚIA 1981-1982

Roșiori, Minerul Mo- 
Industria sîrmei Cîmpia

Minerul Gura Humorului — 
Cristalul Dorohoi 9—1 (1—1)!, Ce
tatea Tg. Neamț — C.F.R. Pașcani 
0—14 (0—0) 1 1 I, Șiretul Bucecea
— A.S.A. Clmpulung Moldovenesc 
2—1 (0—0), Celuloza Piatra Neamț
— TEPRO Iași 1—1 (1—0), Foresta 
Fălticeni — Minerul Vatra Dorn ei 
6—0 (0—0), Nicolina Iași — Meta
lul Botoșani 1—0 (1—0), Cimentul 
Bicaz — Avintul TCMM Frasin 
4—0 (2—0), Integrata Pașcani — 
Metalul Rădăuți 1—3 (1—1).

In urma scorului „super-record” 
de la Tg. Neamț, unde C.F.R. 
Pașcani, In duel direct pentru șe
fie de la Începutul campionatului 
cu Minerul Gura Humorului, a 
clștigat eu 14—0 (la pauză 0—0 !), 
exact cu numărul de goluri de 
care avea nevoie ca să depășeas
că, la golaveraj, pe Minerul (care 
șl ea a Învins cu 9—1, după ce 
la pauză era doar 1—1), C.F.R. 
•-a clasat pe primul Ioc. Desfă
șurarea acestui med — ca și a 
celui de la Gura Humorului — 
va continua, sperăm, In fața Co
misiei de competiții și disciplină a 
F.R.F., care va analiza felul cum 
s-a putut obține un asemenea 
rezultat, Ieșit din comun.

Plnă la lămurirea situației, cla
samentul seriei se prezintă In 
fruntea lui astfel : 1. C.F.R. Paș
cani 44 p (76—22), 2. Minerul
Gura Humorului 44 p (76—23), 3. 
TEPRO Tașl 36 p (50—36)... pe ul
timele locuri : 14. Cetatea
Neamț 26 p (40—57), 15. 
Bicaz 25 p (38—47), 16.
Pașcani M p (31—86).

SERIA A II *

Panciu — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 4—2 (2—1), Foresta Gugești
— Letea Bacău 3—0 (1—0), Lami
norul Roman — Metalul Huși 
3—0 (Metalul s-a retras din cam
pionat) .

Pe primele locuri : L CJSJM. 
BORZEȘTI 43 p (76—21), 2. Lami
norul Roman 41 p (52—24), >.
Partizanul Bacău 57 p (62—34), 4. 
Letea Bacău 37 p (49—30)... pe 
ultimele : 14. DEMAR Mărășeștt 
26 p (37—63), 15. Textila Buhuși
25 p (40-60).

SERIA A IH-*
Prahova Ploiești — Petrolul 

Băicoi 1—1 (0—0), Metalul Mija
— Chimia Brazi Ploiești 0—1
(0—10, Carpațl Neholu — Chimia 
AJS.A. Buzău 3—1 (2—0), Petro
lul Berea — Chimia Brăila 0—0 
(0—0), Carpațl Sinaia — A.S.A. 
Mirii 1—0 (1—0), Poiana Clmpina
— Caraimanul Bușteni 1—1 (0—1), 
Ș.N. I.T.A. Brăila — Ferodoul Rm 
Sărat 4—3 (1—0). Meciul Minerul 
Fillipeștil de Pădure — Autobuzul 
Făurel nu s-a jucat.

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 44 p (69—22), 2. Po
iana Clmpina 38 p (55—38), 3. 
Chimia Brazi 37 p (57—32)... pe 
ultimele : 13. Chimia Brăila 26 p 
(38—37), 14. Caraimanul Bușteni
26 p (32—41), 15. Petrolul Berea 
26 p (41—52), 16. Autobuzul Fău- 
rei 20 p (20—71) — cu un joc mal 
puțin.

Roata de Jos 26 p (37—«0), 16.lul
Electronica București 23 p (36—47).

SERIA A Vl-a
Progresul Pucioasa — ROVA 

Roșiori 4—0 (3—0), Recolta Stol- 
căneștl — Dunărea Zlmnicea 3—0 
(0—0), Constructorul Pitești — 
Progresul Corabia 1—0 (1—0).
Muscelul Clmpulung — Cimentul 
Eleni 6—1 (3—0), Unirea Răcari
— Cetatea Tr. Măgurele 5—0 
(2—0), Petrolul Videle — Electro
nistul Curtea de Argeș 2—1 (0—0), 
Chimia Tr. Măgurele — Dacia 
Pitești 2—1 (1—0), Chimia Găeștl
— Sportul muncitoresc ~ 
2-1 (1-1).

Pe primele locuri : L 
ROȘIORI <3 p (57—29), 2. 
Iul Clmpulung 37 p (48—27), 
Chimia Tr. Măgurele 34 p (45— 
29)... pe ultimele : 14. Chimia
Găeștl 26 p (44—63), 15. Unirea
Răcari 25 p (33—40), 16. Progresul 
Pucioasa 25 p (27—48).

SERIA A VH-»

Caracal

ROVA 
Musce- 

3.

Cra-

Tg. 
Cimentul 
Integrata

C.S.M. Borzești — Rulmentul 
Birlad 2—0 (1—0), Luceafărul Ad- 
Jud — Textila Buh uși 3—1 (3—1), 
Victoria Bacău — DEMAR Mără- 
șești 3—2 (1—0), Minerul Comă- 
nești — Partizanul Bacău 2—0 
(2—0), Gloria Focșani — Petrolul 
Moinești 1—0 (1—0), Viticultorul

itniNIMftATIA 01 STAI 1010 PRONOSPORT INTORriEllA
Șl DV. PUTEȚI FI

UN MARE CÎȘTIGÂTOR I
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

pres de mîine, 23 iunie 1982, 
care beneficiază de un substan
țial report la categoria I, va În
scrie, desigur, noi nume pe lis
ta marilor cîștigători La acest a- 
traetlv sistem de joc. care răs
plătește cu regularitate perseve
rența și inspirația unui mare nu
măr de partielpanți. Pentru cei 
ce nu și-au procurat Încă bile
te cu numerele preferate, rea
mintim că astăzi este ultima zi 
in care Ie mai pot cumpăra. 9 
Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor șl pentru 
ultima tragere Loto 2 din aceas
tă lună, care va avea loc dumi
nică 27 iunie 1982. Așadar. un 
nou prilej de frumoase succese, 
respectiv cîștiguri in autoturisme

„Dacia 1300“ șl Importante sume 
de bani, pe care le puteți obține 
șl dv., bineînțeles cu condiția de 
a juca...

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 16 IUNIE 1982

Categoria 1 : 2 variante 25% 
autoturism „Dada 1300“ ; catego
ria 2 : 2,75 variante a 24.763 lei ; 
categoria 3 : 24,25 a 2.808 lei ;
categoria 4 : 88 a 774 lei ; cate
goria 5 : 239,75 a 234 lei : catego
ria 6 : 8.259,75 a 40 lei ; categoria 

246,50 a 200 lei ; categoria 8 : 
4.131 a 40 lei.

Report la categoria 1 
ld.

Autoturismele „Dada 
la categoria 1, jucate pe 
25% au fost obținute 
NA ȘTEFAN din munic’plul Gb. 
Gheorghiu-Dej, jud. Bacău, șl 
ANGIIELUȚĂ ION din Făclia, ju
dețul Constanța.

7 :

293.995

1300“ de 
variante 
de PA-

SERIA A IV-a
Progresul Isaccea — Mețalosport 

Galați 1—2 (0—1), Ancora Galați 
— Portul Constanța 2—1 (1—0),
Ș.N. Tulcea — Victoria Țăndârei 
5—1 (4—1), Marina Mangalia — 
A vin tul Matca 0—0, Chimpcx 
Constanța — Cimentul Med
gidia 3—2 (2—1), Voința Con
stanța — Șoimii Cernavodă
2— 1 (0—0), Granitul Babadag —
Rapid Fetești 1—0 (1—0), Arru- 
bium Mă cin — Metalul Mangalia
3— 1 (2r—0) «

Pe primele locuri : 1. METALO- 
SPORT GALAȚI 41 p (81—31), 2. 
Portul Constanța 39 p (63—25), 3. 
Rapid Fetești 37 p (45—29)... pe 
ultimele 
(32—47), 
(30—54), 
(21—56).

Mlnerul Motru — C.F.R. 
iova 6—0 (1—0), Minerul Moldova 
Nouă — Electroputere Craiova 
3—0 (2—0), Minerul Horezu — 
Dunărea Calafat 1—0 (1—0), Con
structorul Craiova — Jiul 
Rovlnari 2—0 (3—0). Diema
Orșova — Minerul Oravița 3—0 
(3—O), Partogul Novaci — Meca
nizatorul Simian 10—1 (2—0) !,
Unirea Drobeta Tr. Severin — 
LO.B. Balș 3—0 (1—0). Viitorul
Drăgășanl — Metalurgistul Sadu 
0-4 (0-1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 42 p (60—28), 2. Electro- 
putere Craiova 39 p (57—20), 3.
Diema orșova 37 p (30—38)... pe -------------- .. ----- ----- . .. p

P 
P 
P

ultimele 
(26—36), 
(30—<53>, 
(41—61), 
(30—46).

: 13. Jiul Rovinari 26
14. Dunărea Calafat 26
15. Parfngul Novaci 26

16. I.O.B. Balș 21

SERIA A VIII-a

: 14. Avînt-ul Matca 27 p
15. Șoimii Cernavodă 24 p
16. Marina Mangalia 16 p

SERIA A V-a
Abatorul București 

Victoria București 
Tehnometal București 
Chlrnogi 3—0 (0—0), 
București — Petrolul 
Jos 2—2 (2—1), ~
București — I.C.S.I.M. București 
0—2 (0—1), T.M. București — Ș.N. 
Oltenița 7—0 (4—0), FEROM Ur- 
ziceni — AVERSA București 3—1 
(1—0), Constructorul Călărași — 
Danubiana București 5—0 (2—0). 
F.C.M. Giurgiu nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 49 p 
(69—23), 2. I.C.S.I.M. București 
J3 p (42—32), 3. Aversa București 
32 p (61—40), 4. T.M.B. 32 p
(4?—33)... pe ultimele : 14. F^rom 
Urzlceni 26 p (37—53), 15. Petro-

— Dinamo
1—1 (1—0),
— Viitorul 
Electronica 
Roata de 

Flacăra roșie

Metalurgistul Cugir — Minerul 
Ghelar 2—0 (1—0), Victoria Câlan 
— Minerul Anlnoasa 4—0 (2—0), 
Vitrometan Mediaș — IMIX Ag
nita 5—1 (3—1), Minerul Certej — 
Minerul Vulcan 1—1 (0—0), Su-
rianul Sebeș — C.F.R. Simeria 
4—0 (2—0), Textila Clsnădie — Lo
tru Brezoi 1—1 (1—1), Mecanica 
Alba Iulia — Minerul Paroșeni 
1—1 (0—0), Explormin Deva — Au- 
tomecanlca Mediaș 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 42 p (66—26),
2. Explormin Deva 37 p (55—3.1),
3. Minerul Certej 32 p (48—32)...
pe ultimele : 14. Minerul 
M p .. ..................
di aș 
niea

Gheiar 
(44—47), 15. Vitrometan Me- 

24 p (30—52), 16. Automeca- 
Mediaș 21 p (34—58).

SERIA A IX-a
Unirea Sinnicolau — Gloria Re

șița 4—0 (1—6), Victoria Ineu — 
Electromotor Timișoara 5—0 (1—0), 
Bihorul Beluș — Unirea Tomna
tic 4—0 (1—0), Chimia Arad — 
Recolta Salonta 2—1 (1—6), Vul
turii textila Lugoj — Voința Ora-

dea 3—0 (1—0), C.F.R. Victoria 
Caransebeș — C.F.R. Arad 1—0 
(0—0), Oțelul Or. dr. Petru Groza
— Șoimii Lipova 4—0 (2—0), Me
talul Bocșa — Minerul Anina 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 39 p (56—31), 2. CT.R. 
Arad 37 p (50—39), 3. Minerul
Anina 34 p (69—35)... pe ultimele:
14. Vulturii Lugoj "
15. Chimia Arad 19 
Recolta Salonta 18

SERIA A
Armătura Zalău — Minerul Bala 

Sprle 6—1 (3—0), Unirea Valea
lui Mihai — Bradul Vișeu 4—1 
(4—0), Simared Baia Mare — Vic
toria Cărei 0—1 (0—0), Bihoreana 
Marghita — Silvana Cehu Silva- 
nlel 2—2 (0—1), C.S.U. Tricolorul 
Oradea — Minerul Băiuț 0—1 
(0—0), Oașul Negrești — Minerul 
Bălța 2—0 (1—0), Minerul Baia 
Borșa — Chimia Tăș-nad 1—0 
(0—0), Rapid Jibou — CUPROM 
Bala Mare 3—2 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 42 p (70—26), 2. 
Victoria Cărei 38 p (53—30), 3. U- 
nirea Valea lui Mihel 36 p (73— 
38)... pe ultimele : 13. Rapid Ji
bou 27 p (31—68), 14. Chimia Tăș- 
nad 26 p (36—45) — CU un joc 
mai puțin, 15. C.S.U. Tricolorul 
Oradea 23 p (32—46), 16. Simared 
Bala Mare 21 p (22—52) — cu un 
joc mal puțin.

SERIA A Xl-a
Avîntul Reghin — Industria sîr

mei C. Turzii 2—0 (2—0), C.I.L. 
Blaj — Metalotehnlca Tg. Mureș
1— 0 (0—0), Mureșul Luduș — Me
talul Sighișoara 6—2 (5—1), Uni
rea Dej — Unirea Alba Iulia 4—2 
(2—1), Lăpușul Tg. Lăpuș — Oțe
lul Reghin 5—0 (3—0), Sticla Arie- 
șul Turda — Metalul Aiud 3—0 
(2—0), Minerul Rodna — Foresta 
Bistrița 11—0 (5—0), C.E.M. Cluj- 
Napoca — Textila Năsăud 4—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. INDUS
TRIA SIRMEI CÎMPIA TURZII 
42 p (56—21), 2. Unirea Alba Iu
lia 37 p (61—33), 3. Sticla Turda 
34 p (47—35)... pe ultimele : 13.
Mureșul Luduș 26 p (37—42), 14. 
Textila Năsăud 26 p (32—49), 15. 
C.I.L. Blaj 25 p (21—44), 16. Uni
rea Dej 22 p (44—61).

SERIA A XII-a
Chimia Or. Victoria — Precizia 

Săcele 0—1 (0—0), Progresul O-
dorhelu Secuiesc — Torpedo Zăr- 
nești 3—1 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — Metalul Tg. Secuiesc
2— 1 (1—1), Metalul Sf. Gheorghe
— Metrom Brașov 2—0 (0—0), Mu
reșul Toplița — Unirea <Cristuru 
Secuiesc 1—1 (0—1), Carpați Bra
șov — Utilajul Făgăraș 1—0 (0—0), 
Minerul Bălan — Tractorul Mier
curea Ciuc 2—2 (1—1), Măgura- 
Mobila Codlea — Minerul Baraolt
3— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRECI
ZIA SACELE 41 p (36—24), 2. Pro
gresul Odorhci 39 p (55—27), 3.
Nitramonia Făgăraș 34 p (44—30)... 
pe ultimele î ' ...... ■ '
26 p (45—45). 
culese 26 p 
Brașov 25 p

Rezultatele 
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective, cărora le mulțumim șl 
pe această cale.

25 p (47—56), 
p (33—68), 16. 
p (32—56).
X-a

Zărnrști
Tg. Se-
Carpațl

14. Torpedo
15. Metalul 
(28—38), 16. 
(38—44).
ne-au fost trans-



După 14 eckpi

ale C.M. de popice

ROMÂNIA-PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENTUL 

PE MEDALII
Evoluția popicarilor români 

la recentele campionate mon
diale. desfășurate la Brno, a 
stîrnit admirația generală. ei 
reușind, gratie Înaltei măiestrii 
tn lansarea bilei, să cucerească 
î din cele 14 medalii posibile : 
> de aur, 1 de argint și 4 de 
bronz. Situindu-se pe primul 
loc în clasamentul pe națiuni 
ia medalii, jucătoarele si jucă
torii români au apărat cu străș
nicie prestigiul de care se 
.bucură de mai multi ani în a- 
rena internațională. Iată, dealt
fel. cum arată clasamentul pe 
medalii alcătuit de-a lungul ce
lor 14 ediții ale campionatelor 
mondiale : 1. România 20 de aur 
— 16 de argint — 15 de bronz; 8. 
Iugoslavia 16 — 18 — 11 ; 3. 

: R. D. Germană 13 — 9 — 15 ; 
; 5. R. F. 
- 12; 6.

7 — 6 ; 1. 
4 ; 8. Italia 
Suedia 0 —

CITEVA PARTIDE DECISIVE
încet, incet lucrurile încep să 

se lămurească la acest al 
XII-lea campionat mondial. Mai 
întii că, de pe acum, deci înain
tea ultimei etape din primul 
tur, 3 echipe și-au încheiat în 
mod practic conturile cu Mun- 
dialul : Chile în seria a Il-a, 
El Salvador In a IlI-a și Noua 
Zeelandă in a VI-a, formalii 
care n-au realizat nici un punct 
și care au puține speranțe să-l 
mai realizeze. Pe de altă parte, 
Anglia (seria a IV-a) și Brazi
lia (seria a Vl-a), două foste 
campioane mondiale, avînd cite

4 puncte, și-au și asigurat pro
movarea în turul al doilea al 
competiției. Acest lucru este și 
la îndemîna actualilor cam
pioni, fotbaliștii argentinieni, 
care mai au nevoie doar de 
cele 2 puncte din meciul cu 
El Salvador, pe care, în mod 
normal, pot conta, dată fiind 
evidenta diferență de valoare 
dintre cele două formații.

Rămîn, în schimb, încă nere
zolvate cîteva chestiuni foarte 
importanțe, al căror răspuns 
va fi aflat începind chiar de 
astăzi, a zecea zi a disputelor,

cînd sînt programate trei parti
de decisive pentru promovare, 
în seriile I, a IlI-a și a Vl-a. 
Dacă in seria 1 meciul Peru — 
Polonia poate rezolvă, eventual, 
doar jumătate din întrebare 
(cealaltă jumătate, miine, la 
partida Italia — Camerun !), in 
seria a Ill-a confruntarea Bel
gia — Ungaria este hotăritoare 
(belgienilor le este suficient 
însă și un joc egal). In cazul 
victoriei formației Ungariei, 
cele 3 pretendente vor avea 
cite 4 puncte și, dintre ele, 
Belgia are golaverajul cel. mai 
slab. Deci...

In sfirșit, tot astăzi U.R.S.S. 
și Scoția iși joacă dreptul de a 
evolua in turul doi. Un scor 
egal, posibil desigur, ii avanta
jează pe 
laverajul 
de fi—6.

sovietici, care au go- 
mai bun : 4—2 fafd

CLASAMENTE
SERIA I

Italia 20201-12
Peru 20201-12
Polonia 2 0 2 0 0-0 2
Camerun 20200-02

SERIA A II-A
AUSTRIA 22003-01
R. F. Germania 2 10 1 5-3 2
Algeria 21012-32
Chile 2 0 0 2 1-5 0

SERIA A III-A
BELGIA 2200 2-04
Ungaria 2 1 0 1 11- 5 2
Argentina 2101 4-22
El Salvador 2002 1-11 0

SERIA A IV-A
ANGLIA 22005-14
Franța 21015-42
Cehoslovacia 20111-31
Kuweit 20112-51

SERIA A V-A
SPANIA 21103-20
Iugoslavia 20111-21
Honduras 10101-11
Irlanda de Nord 10 10 0-01

SERIA A VI-A
BRAZILIA 2 2 0 0 6-24
U.R.S.S. 21014-22
Scoția 21016-42
N. Zeelandă 2 0 0 2 2-0 0

K. ». uermana u — 
><. Ungaria 8 — 12 — 9 
j Germania — 6 —

Cehoslovacia 5 —
— 3 —
- # ; 9.

5
1

Austria
— 0 —
• — 1.

în 
mondiale

: Intr-unui 
‘tocol ale 
. localitate.
Șfatt a forului suprem interna- 
'■ tional. Lucrările au fost condu- 
‘ se de Frank K. Beker (S.U.A.), 
președintele F.I.P. Cu acest 
prilej, s-a hotărît ca fostele 
camoionate europene de juniori 
să fie transformate în campio- 

'ttale mondiale de juniori, aces- 
; tea fiind programate în 1983 în 
Lbrasul iugoslav Porici. De ase- 
rtnenea. tot intr-o localitate din 
Jugoslavia. Cclje. vor avea loc 
[finalele C.C.E. din acest an. 
porosul Ljubliana va 
U984. cea de a 15-a 
[C.M de seniori.

zilele campionatelor 
de la Brno s-a ținut, 
din saloanele de pro- 
hotelului Voronez din 
congresul secției as-

găzdui, 
ediție

iar 
în 
a

• Meciul de astăzi, de la Mala
ga dintre U.R.S.S. și Scoția va fi 
condus de arbitrul român Nlcolae 
Hainea, prezent pentru a treia 
oară la un turneu final al C.M. 
Hainea s-a născut la Brăila la 
19 noiembrie 1933, are 180 cm și 
80 kg. Este arbitru internațional 
din 1967, timp In care a condus 
la centru 65 de partide interna
ționale. El este considerat ca unul 
dintre arbitrii internaționali ac
tuali cel mal experimentați.
• Atacantul spaniol Lopez U- 

farte este al doilea jucător care 
ratează un penalty la El Mundial 
’82, iar apărătorul cehoslovac 
Barmos este primul care *“ 
scrie în propria poartă...
• Englezul Kevin Keegan 

din cauza unei întinderi la 
cilii dorsali, n-a putut £1 folosit 
în cele două partide de ptnă a- 
cum, si-a reluat pregătirea șl se 
speră ca el să joace în meciu
rile din turul doi.
• Antrenorul cehoslovac Ven- 

glos declară : „Englezii au fost 
mai buni ca noi șl au meritat 
victoria. La primul gol însă Se
măn, portarul nostru, a făcut a 
greșeală enormă, care a grăbit 
tntringerea echipei. L-am tnlo-

In-

care, 
muș-

ll
I*
1

Stop cadru

I
DOI AȘI Al SPORTULUI CU PEDALE1

I

cuit, după al doilea gol, pentru 
că s-a rănit rău Ia un deget**.
• o explicație a scorului la li

mită din meciul cu El Salvador 
poate fi și aceea că fotbaliștii 
belgieni și-au prelungit cam mul» 
starea de euforie după victoria 
asupra Argentinei. Joi, deci la 4 
zile de la partida cu campioana 
lumii, fotbaliștii belgieni au fost 
văzuțl, după miezul nopții, dis- 
trlnd)i-se intr-o discotecă !
• Reputatul specialist sovietic 

Konstantin Beșkov, ielerindu-s« 
la meciul cu Noua Zeelandă 
(3—0) : »Am tăcut un joc bun, 
dar echipa n-a ajuns Încă la ce) 
mal bun nivel al său. Ii remarc, 
în mod special, pe Dasaev, Blo- 
hln, Civadze șl Demianenko**.
• înaintea meciului de la Se

villa (Brazilia — Scoția), un tu
rist scoțian — pus pe căpătuială! 
— a fost găsit avînd asupră-i nu 
mai puțin de 728 de bilete de 
intrare pe care urma să le vin- 
dă, evident, cu suprapreț... N-a 
mai avut însă prilejul !
• „Am trecut pe lingă victorie 

în meciul cu Polonia, declară an
trenorul Jean Vincent, deoarece 
atacantul camerunez Milla a fost 
faultat In careu, in ultimul mi
nut, șl nl s-ar fi cuvenit un pe
nalty*... Un penalty gratuit a fost 
acordat însă în partida Spania — 
Iugoslavia, la un fault al lui Zajec 
asupra lui Alonso, evident in a- 
fara careului. Cea mal bună do
vadă e faptul că apărătorul iugo
slav a căzut șl a rămas cu vre
un metru tn afara careului 1 I 
De-ale arbitrilor...

Austria Algeria 2-0 (0-0)

0 VICTORIE MERITATA, DAR GREU OBȚINUTĂ
Un meci urmărit cu interes la 

Oviedo (22 000 spectatori), cel din 
grupa a Il-a, dintre Algeria si 
Austria. Pentru a nu risca să 
pățească ceva (vezi meciul Al
geria — R.F. Germania 2—1). 
austriecii au adoptat tactica 
prudenței maxime, cu o defen
sivă foarte atentă la incursiunile 
mereu periculoase ale lui Bellou- 
mi. Zidane si "" " "
ce, la rindul 
fost cu ochii 
pe Krankl, ca 
gol. ” 
cel 
mal 
rul __  ______  __ _______
cheamă... Chile. In cele din urmă,

austriecii și-au impus superiori
tatea si au ciștigat, meritat, cu 
2—0 (0—0), fă cinci astfel un pa» 
însemnat spre calificare. Au 
nu-rcat : Schachner (min. 54) si 
Krankl (min. 65).

I

Principalele evenimente cicliste ale acestei primăveri au 
fost — ca de obicei —„Cursa Păcii**, pentru amatori și „Turul 
lialiei**, pentru profesioniști. învingători — doi ași ai sportului cu 
pedale, doi oameni diferiți ca temperament, dar uniți prlntr-o 1 La 
calitate primordială astăzi în ciclism : forța deosebită la contra. 1 
limp care Ie permite să parcurgă solitar distanțe lungi, cu 
d«i orare apropiate dc 50 km !

PROGRAMUL DE AZI

me-

I Olaf Ludwig (R. D. Germană)
Pe Olaf Ludwig îl cunoaș

tem de multă vreme, deși 
1 n-are decît 22 de ani (i-a îm

plinit la 13 aprilie). Cu cinci 
Dani în urmă cîștlga titlul mon- 

I dial la contratimp — cu echipa 
| R. D. Germane, performanță 

pe care o repeta, apoi. în
1 1973. Trecut la seniori, el de

vine vicecampion olimpic Ia
Moscova și campion al lumii

Iin 1981. Proba 1 Aceeași —
contratimp pe echipe. Mărtu

risim câ, ținînd seama de
stricta sa specializare în pro
ba contra-cronometrului. nu
l-am bănuit în stare să domi
ne o cursă ciclistă de pluton, 
pe etape. Și, totuși, acest ve
ritabil atlet (1,81 m înălțime, 

75 kg), născut la Gera, și-a 
I dorit cu ardoare cununi de în

vingător în adevăratele între
ceri ale ciclismului și s-a an- 

i aceas-

I

I
Iaorn cu

vîngător

ceri ale ---------- -
1 trenat cu rîvnă pentru

I „Cultiv
Yffignac"
cum faci

I

în 
cînd 

„Cursa 
dar confirmarea am a-

Coruna
Peru - Polonia (I) 
Elche
Belgia - Ungaria (III)
Malaga
U.R.S.S. - Scoția (VI)

18,15

22,00

22,00

Madjer, în timp 
lor, algerienii au 
ațintiți îndeosebi 
să nu primească 
egal le conveneaUn meci ___  __

mal bine nord-africanilor, 
ales că in drumul spre tu- 
doi ultimul lor obstacol se

A condus Tony Boskovici (Aus
tralia) : AUSTRIA ; Koncilia — 
Krauss, Obermayer, Pezzey, De- 
georgi — Hattenberger, Prohas- 
ka (min. 80 Weber), Hintermaier, 
Baumeister (min. 46 Welzi) — 
Schachner, Krankl ; ALGERIA t 
Cerbah — Merzekane, Guendouz, 
Kourichi, Mansouri — Fergani, 
Bellouml (min. 64 Bensaoula). 
Dahleb (min. 78 Tlemcani) — 
Assad, Zidane. Madjer.

Franța Kuweit 4-1 (2-0)

UN FINAL CU PERIPEȚII...
La' Valladolid. 25 000 de spec

tatori au fost prezenți la meciul 
dintre Franța și Kuweit, în seria 
a IV-a. După egalul cu Cehoslo
vacia, din prima etapă, se aș
tepta o replică puternică a fot
baliștilor J
cezii nu 
speranțe 
joc care 
nat clar, , _
tidei, cînd au înscris________
ori prin Genghini (min. 31), cu 
un șut puternic, și prin Platini 
(min. 43), infiltrat printre apă
rătorii kuweitieni.

din Kuweit, dar fran- 
le-au lăsat prea multe 
și, impunînd ritmul de 
le convenea, au domi- 
in prima parte a oar

de două

In repriza secundă, francezii 
și-au continuat dominarea și au 
mai marcat prin Six (min. 48) 
și Bossls (min. 90). Pentru ku
weitieni a Înscris Al-BulousU 
(min. 75). In min. 82. francezii 
au mai înscris un gol, dar ku- 
weitienii au protestat pe moti
vul că, în urma unul fluier din 
tribună, se opriseră din joc. Au 
urmat discuții aprinse și echipa 
Kuweitului a amenințat că se re
trage de pe teren, jocul fiind re
luat .după cîteva minute de în
trerupere și numai după ce ar
bitrul a anulat golul !...

ta. Am intuit că va intra 
plutonul de elită în 1980, 
a ocupat locul III In 
Păcii“, __ “
vut-o în acest an. Olaf Ludwig 
ne-a dovedit că este într-ade- 
văr ciclist, cîștigînd. la sprint 
(!), etapele a 4-a, a 8-a și a 
10-a, Putina agoniseală pe care 
ti-o dă astăzi sprintul — de 
fapt, cea mai frumoasă „sec
vență11 a ciclismului în cara
vană — nu i-a permis, însă, 
să urce între laureat!. înain
tea contratimpului individual 
se afla pe locul 14, după Cos- 
tică Paraschiv... în 32 de kilo
metri, de alergare solitară, el 
și-a spulberat pur și simplu 
adversarii, ureînd în goană 
toate treptele, pînă pe... aco
perișul clasamentului. Victorie! 
Victorie meritată, pentru 
Olaf Ludwig ne-a dovedit 
fi un ciclist complet.

NOTATII
9

Poate că meciul de duminică sea
ra, de la Valencia (Spania — Iugo
slavia), să nu merite un premiu 
pentru cel mai bun joc al aces
tui turneu, dar — pină acum — 
el merltâ, cu .
pentru partida 
tă. Timp de 90 
pe fără răgaz, 
o... Olimpiadă 
poartă la alta, 
medenie de atacuri, 
frumos ca altul, încheiate cu șu
turi puternice, făcindu-se o ade
vărată risipă de energie.

Despre acest joc, antrenorul 
iugoslav Mi Ița nî ci spunea : «Chiar 
dacă am pierdut, sînt mulțumit

siguranță, unul 
cea mai disputa- 
de minute, aproa- 
s-a alergat ca la 
atletică, de la o 
fiind inițiate su- 

unul mai

Bernard Hinault (Franța)
.Cultivatorul de ceapă 

“ nu se zbate.
face zadarnic Giuseppe 

Saronni, să umbrească amin
tirea marilor înaintași. Țăra
nul breton are o înțelepciune 
demnă de a fi relevată. EI a 

[Intrat în „Tour“ de-abia la 
23 de ani. cînd s-a simtit ca
pabil să-i facă față, și-a pro- 

Ipus să-l cîștige de cite ori îl 
vor ține puterile (în 1980, deși 
purta „tricoul galben*1, cînd a 

I simțit dureri în genunchi a 
abandonat) și n-a umblat după 
„lovituri spectaculoase11. Doar 

Iin 1977. cîștigînd Gand-Wevel- 
gem și Lidge-Bastogne-Liege 
în același sezon, a stîrnit va
luri de admirație, performanța 

Imai fiind realizată doar de 
Jacques Anquetil, dintre fran
cezi, firește, dar nu in „e- 

I

din 
așa

că
a

pen-

MECI SUPERB
de acest meci in care băieții mei 
s-au comportat bine. Fotbalul pe 
care l-am arătat aici este fotba
lul pe care-1 jucăm In țara noas
tră. li felicit pe spanioli și refuz 
orice comentariu asupra arbitra
jului !« (N.R. A condus danezul 
Lund-Sorensen). Reamintim că 
golurile au fost marcate pentru 
iugoslavi de către Gudelj (min. 
10). cu capul, far pentru spanioli 
de către Juanlto (min. 13), din 
11 m (mal lntlt trăsese afară 
Ufarte, dar pentru că Pantelicl 
s-a mișcat în poartă lovitura a 
fost repetată), și Soura (min. 
66).

Arbitrul sovietic Miroslav Stu
par a condus formațiile : FRAN
ȚA : Ettori — Amoros, Janvion 
(min. 61 Lopez), Tresor, Bossia 

— Genghini, Gi-rese, Platini (min. 
81 Girard) — Soler, Lacombe, 
Six ; KUWEIT : AI-Tarabulsi — 
Naeem Saad, Ma’Yoff, Mahboub, 
Waleed Yasem (min. 78 Fleteh) — 
Al-Buloushi, Al-Houti, Karam 
(min. 46 Fathi Kamel) — Faisal 
Al-Dakhil, Jasem Yacoub, Al- 
Anbari,

Pină la închiderea ediției nu 
am primit rezultatul meciului 
dintre Honduras și Irlanda de 
Nord, din cadrul seriei a V-a, 
programat în nocturnă pe sta
dionul din Zaragoza.

vent11, ci La trei 
una de alta.

Bernard Hinault 
gat „Giro* în 1980. 

|deci, o premieră

— — —
ani distantă

mai cîști- 
Nu era, 
pentru el.

Extraordinarul urmează, .
tru că Bernard urmărește | scott 
„doublet“-ul Giro-Tour, per-
formantă care n-a mai fost ac
cesibilă, dintre ai lui, decît tot 
numai lui Jacques. Și n-a fost 
un „Giro“ lipsit de dramatism, 
în etapa a 17-a. Fiera di Pri- 
miero-Boario Terme, 235 km, 
Sivano Conțin! i-a răpit „tri
coul roz“, trecîndu-1 în... pagi
nile de mijloc în ziarul l’Equi- 
pe. A doua zi, însă, pe doar 
85 km de munte, între Piam- 
borno și Monte Campione, 
Bernard și-a forțat talentul, 
cîștigînd solitar etapa, cu un 
avans de 3:25 față de Con
țin! ! Cîștigase de fapt cursa. 
Hinault merge încet pe ur
mele lui Merckx, Coppi și An- 
quetil. încet (e un fel de a 
zice...) dar sigur !

Hristache NAUM
P. S. După „Giro**, antrenîn- 

du-se pentru „Tour“, Bernard 
a cîștigat „TuruJ Luxemburgu
lui.

ATLETISM • Rezultate din 
ultima zi a campionatelor SUA, 
la Knoxville (Tennessee) : 2M>
m : Calvin Smith 2(1,47 ; 404) m : 
Cliff Wiley 45,05, Darrell Robin
son 45 22 ; 8W m ? James 
binson 1:46,12 ; 1 506 m : 
Z—.1 3:34,92, Sydney
3:36.29; 10 000 m : Craig 
28:33,02 — - . - -
48,57, Andre Philips 40,62 ; 3 MH
m ob : Henry Marah 8:22,94, John 
Gregorek 8:23,62 ; Înălțime : Milt 
Ottey (Canada) 2,26 m ; prăjină: 
Dan Ripley șl Bill Olson 5,72 m 
(record) ; disc : Luis Delis
(Cuba) 68,70 m. Mac Wilkins 68,20 
m ; feminin : 200 m : -- -
Ottey (Jamaica) 22,17, ]
Griffith 22.58 ; 400 m : 
Howeard 50,87; soo m : 
Walton 2:00,91 ; 1 500 m : 
Decker-Tubb 4:03,37 ; 400 
Tammy Etienne 56,55 ; lungime : 
Carol Lewis 6,81 m, Jody An
derson 6,67 m. Q) La Sofia, Ni- 
kolina Stereva a alergat 800 m 
în 1:59,78.

BASCHET ® în meci revanșă, 
la Budapesta, selecționata 
culină a Europei a 1 
SUA cu 103—88 (45—35). Dalipa-
gici, cu 21 p, a fost din nou cel 
mai eficace. La feminin : SUA— 
Ungaria 73—08 (36—42).

CICLISM • Francezul Jean- 
Rene Berna udeau a cîștigat 
pentru a 3-a oară consecutiv 
,.Marele Premiu Midi-Libre*, ur
mat la numai o secundă de ita-

Ro- 
Steve

Maree
Virgin 

400 mg : David Patrick

Marlene 
Florence 
Denean 

Delisa 
Mary 

) mg :

i mas- 
întrecut

TELEX
lianul Francesco Moser. G După 
6 etape, In Turul Italiei (ama
tori) conduce italianul Roberto 
Pagnin, urmat la 4 secunde de 
sovieticul Serghef Krlvoșeev. 
G A 5-a etapă a Turului El
veției, 7 km contracronome- 
tru, a revenit lui Beat Breu 
(Elveția) in 17:43,25, care condu
ce in clasamentul general, urmat 
la 4 secunde de italianul Visen- 
tini.

FOTBAL G Panathlnaikos a 
ciștigat „Cupa Greciei* : 1—0
(0—0) în finală cu Larissa. •

Finala „Cupei Algeriei* : DNC 
Alger — Hussein Dey 2—1 (1—0).

volei 0 Echipa R.P. Chineza 
a câștigat turneul feminin de La 
Osaka : 3—0 (9, 8. 14) în finală 
cu Japonia.

CANOTAJ & La Regata 
Griinau, echipajul României 
de 4 fc s-a clasat pe primul 
loc cu 6:50,07, urmat de echi
pajul orașului Leipzig, 6:53,2*2. 
La feminin, echipajul de 4 
vîsle al României a ocupat 
locul doi cu 3:33,39, după cel 
al R.D. Germane 3:26,49.

AGENDA SĂPTÂMÎNII
21 .vi.

21—25.VI.

25—20. VI.
25.vi—c.vn.

26. VT.

26—27.VI.

27.VI.

TENIS : Turneul de la Wimbledon (se va încheia 
la 4 .VII)
FOTBAL : continuă meciurile în cadrul primului 
tur al campionatului mondial, în Spania
GIMNASTICA : Campionatele europene de juniori, 
la Ankara
AUTO : Raliul Noii Zeelande, a 7-a probă a C.M. 
BASCHET : „Cupa mondială" (bărbați), Ia Sao 
Paulo
MOTO : Marele premiu al Olandei, a 6-a probă 
a C.M.
ATLETISM : meciul S.U.A. — Africa — R.F. Ger
mania, la Durham
AUTO : a 10-a cursă formula 3, în C.E., la Monza
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