
ȘEDINȚA
COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
președinția tovarășului 

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
a avut ioc luni, 30 mai, 
Comitetului Politic E- 
al C.C. al P.C.R.

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
ședința 
xeeulîv

Cu acest prilej, a fost exa
minat și aprobat raportul cu 
privire la stabilirea prețurilor 
de producție și de livrare pe 
metru linear, metru pătrat sau 
pe bucată, in vederea stimu
lării reducerii consumului de 
materii prime și materiale.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat că 
prețurilor de 
de livrare 
de noile unități de măsură să 
se tină seama de următoarele 
criterii : menținerea actualului

la calcularea 
producție si 
in funcție

nivel general al prețurilor ; sti-
mutarea producătorilor in fa-
bricarca de materiale Cil di-
mensiuni Și toleranțe care să
conducă la realizarea de pro-
duse cu efect util sporit, din 
aceeași cantitate de materiale ; 
cointeresarea beneficiarilor in 
utilizarea de materiale la di
mensiuni și toleranțe care să 
permită executarea dc ' produse 
finite cu aceiași parametri teh- 
nico-funcționali dintr-o canti
tate mai mică de materiale și 
cu costuri mai reduse.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit elaborarea unui decret, 
care să reglementeze activita
tea dc fixare a prețurilor de 
producție și de livrare potrivit 
nuilor unități de măsură.

în continuare, a fost exami
nat un raport cu privire Ia ac
tivitatea cooperativelor de cre
dit, care funcționează ca uni
tăți distincte, cu gestiune și 
conducere proprie, in cadrul 
cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor.

Din bilanțul economico-fi- 
nanciar pc anul 1982 a reieșit 
că volumul total de activitate 
realizat anul trecut de aceste 
unități a fost cu 4,7 la sută 
mai mare decît in 1981. împru
muturile acordate de aceste u- 
nități au crescut, de asemenea, 
cu 9,1 la sută.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute, Comitetul Politic Exe
cutiv a constatat că unele co
operative au realizat sub me
dia pe (ară. Ca urmare, s-a 
indicat să se acționeze in con
tinuare pentru sporirea volu
mului activității acestor co
operative, Îndeosebi pe seama 
măririi numărului de membri 
ai acestor unități, precum și 
a fondului social,

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita de stat pe care a între-

prins-o, împreună cu tovarășa 
F.lena Ceaușescu, in 
20—23 mai a.c..
Turcia, la invitația 
lui Kenan Evren.

Comitetul Politic 
exprimat deplina 
față de rezultatele 
ale dialogului la nivel 
romăno-ture și și-a manifestat 
încrederea eă înțelegerile și 
hotârîrile convenite cu acest 
Prilej vor contribui la dezvol
tarea și mai puternică a ra
porturilor de colaborare și pri
etenie dintre țările și popoare
le noastre.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că Declarația comună, 
semnată de cei doi șefi de 
stat, dă expresie voinței am
belor țări de a extinde și in 
viitor relațiile de prietenie, 
cooperare și bună vecinătate 
dintre România și Turcia, de 
a intensifica contactele la di
ferite 
piilor 
nității 
lui în 
lltății 
lui reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat insemnătatea progra
mului de cooperare economică 
dintre România și Turcia, a 
celorlalte înțelegeri convenite 
privind amplificarea in conti
nuare a colaborării economice, 
industriale și tehnice dintre 
cele două țări, precum și in
tensificarea schimburilor co
merciale, a conlucrării in do
meniile științei, tehnologiei, 
invățămintului, culturii și tu
rismului, in folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, des
tinderii, securității și Înțelege
rii in Balcani, in Europa și in 
întreaga lume.

A fost exprimată totala a- 
probare față de hotărirea celor 
două state de a contribui ac
tiv Ia dezvoltarea colaborării 
bi și multilaterale in Balcani, 
Ia întărirea bunei vecinătăți, 
a păcii și securității în această 
regiune pe baza respectării 
principiilor independentei si 
suveranității naționale. egali
tății in drepturi și neameste
cului in treburile interne.

Aprobind in unanimitate do
cumentele și Înțelegerile con
venite de cei doi șefi de stat, 
Comitetul Politie Executiv a 
stabilit măsuri pentru reali
zarea in cele mai bune condiții 
a obiectivelor de eolaborare 
prevăzute, pentru dezvoltarea 
și mai puternică a relațiilor de 
prietenie dintre România și 
Turcia.

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stat.

perioada 
in Republica 

președinte-

Executiv a 
satisfacție 
fructuoase 

înalt

niveluri pe baza princi- 
independenței și suvera- 
naționale, neamestecu- 
treburile interne, ega- 

in drepturi și avantaju-
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Ieri a inceput in Capitala

A DOUA EDIȚIE A SIMPOZIONULUI NATIONAL „DACIADA“
99

Ieri au început in Capitală 
lucrările celui de al doilea Sim
pozion național „Daciada", ma
nifestare științifică importantă 
din programul finalelor celei de 
a IlI-a ediții a marii competiții 
sportive a tării noastre.

La lucrările Simpozionului

participă reprezentanți ai con
ducerii ~ 
pentru ___
Sport, al organelor 
zațiilor centrale cu 
domeniul sportului, 
număr de activiști sportivi, ca
dre universitare. cercetători, 
profesori de educație fizică, 
medici, biologi, psihologi, so
ciologi. biochimiști. ingineri, 
matematicieni, studenți. antre
nori și tehnicieni din asociații 
și cluburi sportive din "muni
cipiul București și din toate 
județele țării.

în cele 6 secțiuni ale Sim
pozionului au fost prezentate 
în prima zi 200 de comunicări 
privind perfecționarea organi
zării si desfășurării marii com
petiții sportive naționale „Da- 
ci'ada" și creșterea contribuției 
acesteia la dezvoltarea armo
nioasă, păstrarea sănătății 
populației, selecția talentelor 
sportive si îmbunătățirea per
formanțelor. Comunicările pre
zentate au acoperit gama largă

Consiliului 
Educație

Național 
Fizică si 
Si organi- 

atribuții în 
im mare

---------------- „wnvarxwn

a formelor de manifestare * 
„Daciadei" în activitatea de 
masă și de performanță. ia 
cercetare si in medicina spor
tivă. în folosirea și perfecționa
rea bazei materiale, fiind ro
dul unei îndelungate activități 
de studiu si muncă practică șl 
prilejuind un prețios schimb de 
experiență, pentru îndeplinirea 
exemplară a prețioaselor orien
tări și indicații cuprinse în 
Mesajul tovarășului NICOLAB 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportive 
din martie 1982.

Lucrările Simpozionului con
tinuă astăzi, cu dezbateri st 
concluzii pe marginea comu
nicărilor prezentate. Tot astăzi 
— la sala de atletism a com
plexului „23 August" — va fi 
vernisată expoziția cu mate
riale de propagandă sportivă, 
materiale și echipament spor
tiv. aparate și instalații pentru 
activitatea de educație fizică 
și sport.

La Tbilisi, slăbiciuni evidente in jocul naționalei de polo

Vlad Hagiu, golgeterul turneu
lui de la Tbilisi

EVOLUȚIA SELECȚIONATEI NOASTRE DIVIZIONARE
DE FOTBAL AȘTEPTATĂ CU INTERES IN IUGOSLAVIA
Jucătorii noștri au făcut ieri un antrenament 

la Belgrad
BELGRAD, 30 (prin telefon), 

în drum spre Sarajevo, unde 
miercuri, L iunie, urmează a 
da, intr-o partidă amicală, re
plica echipei Iugoslaviei, selec
ționata noastră divizionară s-a 
oprit pentru cîteva ore in ca
pitala țării vecine. Răgaz de 
timp pe care jucătorii și an
trenorii l-au folosit mai intîi 
pentru o scurtă dar necesară 
odihnă după călătoria efectuată 
cu autocarul de la Timișoara 
(de unde s-a plecat în cursul 
dimineții) la Belgrad, apoi 
pentru un antrenament intens 
de 80 minute, cu caracter teh- 
nico-tactic, în cursul căruia s-a 
urmărit în continuare omoge
nizarea acestei selecționate al
cătuită din fotbaliști proveniți 
de la șapte cluburi.

întimpinată aici cu căldură 
și interes de reprezentanții fe
derației iugoslave și cei ai pre
sei sportive belgrădene, dele
gația noastră și-a reluat că
lătoria în cursul serii, pe calea 
aerului, spre Sarajevo.

Au făcut deplasarea 18 jucă
tori : Moraru, ~ 
tari ; Rednic, 
Iorgulescu, 
Munteanu II 
gustin, Mulțescu, Bâliini, Klein,

Movilă — mijlocași ; Gabor, 
Văetuș, Coraș, Majaru — înain
tași. Antrenori ai acestei selec
ționate sint Mircea Radulescu 
și Gheorghe Staicu. iar asis-

tența medicală este asigurată 
de dr. FL Brâtilâ.

In absența jucătorilor de la 
Universitatea Craiova, care 
n-au putut face deplasarea

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare tn pag 2-3)

TURNEE DE ȘAH
Finiș la satu Marc

SPERANȚELE PENTRU C.E. Șl J.0>

NU TREBUIE, TOTUȘI, SA SE RISIPEASCĂ!- J
internațional de la 

reunit și in acest an 
de echipe din elita 
in frunte cu însăși 

lumii. formația

Turneul 
Tbilisi a i 
o seamă 
polcului, 
campioana 
Uniunii Sovietice (care a cîș
tigat recent și Cupa F.I.N.A.), cu 
medaliata cu argint la ultima 
competiție supremă, Ungaria, a- 
lături de Cuba, campioană mon
dială universitară, Italia și 
România — participante. în 
august, la întrecerea celor mai 
bune reprezentative de pe bă- 
trînul continent, plus Grecia, 
in sensibil progres. Suedia și 
R.S.S. Gruzină. Tabloul re
zultatelor prestigioasei compe
tiții. desfășurată săptămina 
trecută, reflectă un anume e- 
chilibru, deciziile stînd — in 
multe partide — pe „muchie

de cuțit", iar arbitrajele avan- 
tajînd, după cum remarcă 
■martorii oculari, jocul în miș
care. fără brutalități. un ca
lificativ bun primind în acest 
sens și românul Radu Timoc.

Naționala noastră 
la egal cu toate 
dar nu a ieșit din 
in trei rinduri în 
cîștigătoare, fiind 
schimb de 4 ori, termintnd, la 
consecință, pe locul al cinci
lea, după ce anul trecut reu
șise performanta de a cîșHga 
turneul. Reluînd cîteva secven
țe din filmul meciurilor, apare 
și mai limpede concluzia ei 
situarea pe amintita oozitie

Geo RAEȚCHI

a jucat da 
adversarele, 
bazin decît 
postură de 
învinsă M

(Continuare tn pag. a 4-a)

UN FRUMOS SUCCES
AL POLOIȘTILOR JUNIORI
„Speranțele" poloulul ro

mânesc ne oferă din nou... 
speranțe 1 Echipa națională 
de juniori mici, antrenată 
de pasionatul si competen
tul Gheorghe Zamfirescu, a 
cîștigat turneul International 
dotat cu „Capa Arpezos", 
desfășurat la finșle săptă-

minii trecute la Kîrjali 
(Bulgaria). Tinerii noștri 
poloiști au mers din victo
rie în victorie în fata unor 
echipe alcătuite din juniori 
mari : 7—4 cu R.F.G.. 17—5 
cu Turcia. 11—4. cu Cehos
lovacia, 11—5 cu Sel. Kîr
jali, 11—3 cu Bulgaria.

Ducadam — por- 
Andone, Stancu, 

lovan. Bogdan, 
— fundași ; Au-

Cu o singură rundă Înainte 
de sflrșit, semnele de Întreba
re par a se fi risipit in turneul 
internațional „Someș *83". In 
fruntea clasamentului se află 
A, Kremenețki (U.R.S.S.) și 
M. Knezevici (Iugoslavia), cu 
cite 8 p fiecare, dar ultimul 
și-a terminat partidele astfel 
că principala șansă la victorie 
o are campionul Moscovei. Cel 
mai bine clasat dintre șahiștii 
români continuă să fie junio
rul D. Bărbulescu, cu 7 p. ur
mat de Em. Ungureanu 6 p, 
I. Zarkovici (Iugoslavia) și Tr. 
Stanciu 5 p (1), P. Ștefanov 5 
p. Cîteva rezultate din runde
le a U-a și a 12-a : Zarkovici 
— Oltean 1—0. Ștefanov — 
Fischer 1—0. remize Bărbules
cu — Kremenețki. Stanciu — 
Ungureanu. Ilijin — Kneze
vici, Kremenețki — Ștefanov-

„.$1 start la Mamaia
în saloanele hotelului „Bucu

rești" din 
litoralului, 
cerile din 
terna tional ____ __.. .
Mamaia". Participă 12 maeștri 
reprezentînd Polonia. Ungaria 
și România. în prima rundă 
s-au înregistrat rezultatele : 
Balogh — Tratatovici 1—0. 
Fuhrmann — Spulber 0—1, 
Rajna — Biriescu și Nicoles- 
cu — Crăciun remize ; runda 
a 2-a : Tratatovici — Witkow
ski 1—0, Crăciun — Stani-
szewski 0—1, Biriescu — Ni- 
colescu 1—0. Spulber — Rajna 
1—0, Erdeuș 
miză. Un 
maestrul 
ber, care 
te. fiind 
de I. Biriescu 1,5 p. P. 
niszewski (Polonia) și B. 
logh (Ungaria) 1 p (1)

frumoasa stațiune a 
au început între- 

cadrul turneului in- 
dotat cu ..Cupa

Fuhrmann re- 
debut foarte bun are 
bucurestean C. Spul- 
a cules ambele punc- 
urmat în clasament 

Sta- 
Ba-

„IMPOSIBILUL PARIU" 
AL MIHAELEI LOGHIN

Simbătă. pe stadionul 
August". Mihaela Loghin 
stabilit un nou record national 
la aruncarea greutății cu 20,95 
m. Rezultatul este al doilea în 
lume in acest sezon si al 15-lea 
pe lista performantelor mon
diale dintotdeauna ale probei.

Acest 20,95 este însă o perfor
manță infinit mai spectaculoa
să decît o arată 
re în perimetrul 
tele personale 
1,70 m înălțime 
prezintă o adevărată sfidare a 
exigențelor unei probe în care 
..specialistele" împing acul cîn- 
tarului spre cifra rotundă a 
chintalului. A acceptat ..impo
sibilul pariu" cu aproape 10 
ani în urmă, cînd s-a decis să 
rămînă tn cercul greutății. Ma
rele vis al carierei Mihaelei a

(Continuare in pag. a 4-a)

simpla a șeza - 
statisticil. Da- 
ale Mihaelei 
Si 74 kg. re-



FINALELE MARII COMPETIȚII NAȚIONALE
La sfîrșîtul săptâminii în mai multe localități 

din tară s-au desfășurat finale ale „Daciadei" 
la alte cîteva ramuri sportive. întrecerile, la ca
pătul cărora au fost desemnați cîștigătorii edifiei

a lll-a a etapei de vară a marii competiții na
ționale, au prilejuit frumoase sărbători ale spor
tului de masă. In numărul de astăzi prezentăm 
aspecte de la trei asemenea finale.

SARBATOARE A SPORTULUI MUNCITORESC
Duminică dimineața, muni

cipiul Alba Iulia a cunoscut o 
animație deosebită : mii de 
locuitori ai acestei vechi așe
zări s-au adunat să asiste la 
mult îndrăgita „Ștafetă a ti
nerilor muncitori", care. în a- 
cest an. la a IX-a sa ediție,
a cunoscut o amploare crescu
tă datorită atit prezentei unui 
număr mare de reprezentative 
județene (39) cit și prezenței, 
pentru întîia oară Ia această 
competiție a unor oaspeți din 
Cehoslovacia, Ungaria și Bul
garia, ai cărei reprezentanți 
s-au aflat, -mereu, in prim- 
planul competiției.

După defilarea celor 287 de 
sportivi români și 29 de peste 
hotare prin centrul orașului 
precedați de fanfară și purtă
tori de steaguri de la Liceul 
militar „Mihai Viteazul", s-a 
desfășurat ceremonia de des
chidere. la care a luat cuvîn- 
tul primarul municipiului. Va
cile Purdca.

Spectatorii care s-au înșirat 
de-a lungul traseelor (2 000 m 
pentru fete și 4 000 m pentru 
băieți, în cîte trei schimburi), 
au aplaudat plecarea în cursă 
a concurenților. Aceștia au tre
cut pe la puncte de larg ră
sunet în istoria poporului nos
tru, aflate pe vatra vechiului 
Apulum. Pe la muzeul care 
păstrează vestigii daco-romane. 
pe sub zidurile cetății care au 
Văzut răsculații lui Doja, pe 
sub poarta prin care a intrat 
triumfător Mihai Viteazul, 
realizind prima unire a celor 
trei provincii românești, pe la 
Dealul furcilor, unde a fost 
tras pe roată Horea, prin lo
curile unde s-au strins. în 
1848, moții lui Avram Iancu și 
au sosit pe Platoul romanilor, 
undo în 1918 mii de români 
din Transilvania. Banat. Crișa- 
na si Maramureș au votat pen
tru alipirea la patria mumă.

După primul schimb, la fete 
conducea reprezentativa jude
țului Sibiu ; în schimbul doi, 
conducerea a fost preluată de 
Alba, pentru ca în final să 
cîștige. ounctînd în cadrul

La Ploiești

Întrecerile pe țară
ALE POPICARILOR

Sîmbătă și duminică, la sala 
Casei de cultură a sindicate
lor din Ploiești s-au desfășu
rat, sub genericul „Daciadei", 
finalele pe țară ale competiției 
de masă „Cupa lucrătorilor 
din agricultură și industria ali
mentară" la popice. întrecerea 
a reunit sportive din 15 județe 
și sportivi din 21 de județe, 
precum și reprezentanții muni
cipiului București. Cei 97 de 
concurenți, fete și băieți, care 
nu sînt legitimați în secții de 
performanță, au concurat la 
individual (100 lovituri mixte). 
Iată primii clasați, fete: 1. Ma
riana Ferenczi (Harghita) 411 
p.d., 2. Oranka Molnar (Har
ghita) 405 p.d., 3. Sofia Pîrvu 
(Dolj) 378 p.d.. 4. Aurica Cir- 
cui (București) 356 p.d., 5.
Suzana Simonfi (Mureș) 354 
p.d., 6. Mariana Pleșa (Brașov) 
347 p.d. ; băieți : 1. I. Maroși 
(Harghita) 430 p.d., 2. Gh. Low 
(Arad) 426 p.d., 3. O. Zăpîr- 
tan (Bistrița-Năsăud) 408 p.d.,
4. G. Imre (Harghita) 404 p.d..
5. Al. Lorincz (Brașov) 399 p.d.,
6. Gh. Boroghină (Timiș) 392 
p.d.

I. CORNEA, coresp.

GIMNASTICĂ 
DE ÎNTREȚINERE

Clubu! sportiv Steaua or
ganizează — mcepînd de la 
1 iunie — cursuri de gim
nastică pentru întreținere 
(atit pentru femei cit și pen- 
tru bărbați). Cursanții vor 
beneficia de cadre speciali
zate și de aparatură moder
nă. înscrierile se fac la se
diul clubului, din Calea 
r-icvnm nr. 114.

„Daciadei". municipiul Bucu
rești. La băieți, după primul 
schimb conducea județul Te
leorman (participant ,hors 
concurs" din cauza unor nere- 
gularități), apoi s-au instalat 
în frunte reprezentanții Capi
talei, care au terminat concur-

Aspect de la festivitatea de deschidere a crosului „Ștafeta tine
rilor muncitori", de pe „Platoul romanilor", din Alba Iulia

sul tot pe primul loc în cadrai Sas Rodica). BAlEȚI : 1.
„Daciadei". BUCUREȘTI (AUREL CIU-

— Sînt fericită că am cîști- 
gat, ca si anul trecut, ne-a de
clarat Maria Alexandru, mun
citoare la Postăvăria română 
din București. Sper să cîștig 
și în anul viitor, aducînd ast
fel puncte prețioase Capitalei, 
în marea competiție națională 
„Daciada".

— Am ales ca gazdă Alba 
Iulia, ne spunea tovarășul Ef
rem Cherteș, adjunct al șefu
lui Comisiei sport-turism din 
cadrul U.G.S.R., și vom păstra 
și pe viitor această alegere, 
pentru că acest oraș amintește 
muncitorilor, tuturor particio

Ziua internațională a copilului

„SINTEM PRIMAVARA ȚARII"
Un splendid Festival cu 20000 de participant!

Am asistat, duminică dimi
neață, pe complexul sportiv al 
întreprinderii de motoare Die
sel. sus. pe șoseaua Olteniței, 
la una din cele mai specta
culoase, mai emoționante re
vărsări de tinerețe și voioșie, 
o sărbătoare înscrisă sub un 
nume simbol „Bucuriile copilă
riei noastre" : festivalul de 
sport, de cîntec și de joc orga
nizat sub genericul „Daciadei" 
în cinstea zilei de 1 iunie, Zi
ua copilului, de către Consiliul 
organizației pionierilor din 
sectorul 4, în colaborare cu 
Consiliul pentru educație fizi
că și sport, cu conducerile a 
peste 20 de unități de învăță- 
mînt. „Sîntcm bucuroși să găz
duim pentru a treia oară spec
tacolul sărbătorese dc 1 Iunie 
— ne spunea ing. șef al între
prinderii, Vasile Petcu, un ma
re iubitor de sport. Am dat 
stadionului haină sărbătoreas
că, pentru copiii noștri, bucu
ria noastră". Și peste 20 000 de 
copii, șoimi ai patriei, pionieri 
și elevi au umplut gazonul, te
renurile de joc, sau — împre
ună cu părinții — tribunele, 
cei din arenă oferind probe ale 
măiestriei dobîndite in orele 
de sport, cei din tribună con- 
stituindu-se într-o galerie in- 
suflețitoare, cum rareori ne-a 
fost dat să vedem.

Programul a fost îneîntător. 
Am aplaudat faza pe sector a 
concursului dedicat purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor 
„Trec detașamentele”, am ad
mirat ampla repriză de gim
nastică ,.,Sintem primăvara ță
rii", prezentată de șoimii pa
triei din grădinițele nr. 4, 167, 
207, 243, „Artă grafică", i-am 
urmărit pe copiii de la școli
le generale 190, 120, 111, 96, 36 
într-o spectaculoasă ștafetă a- 
plicativă în care erau puse la 
încercare agerimea, curajul și 
istețimea. I-am văzut pe cîști- 
gători (Șc. 190) îmbrățișîndu-se 
ca după o mare victorie, în a- 
plauzele frenetice ale celor din 

pantilor, pagini glorioase din 
istoria poporului nostru.

REZULTATE TEHNICE (cu 
puncte în cadrul .Daciadei") : 
FETE — 1. BUCUREȘTI
(IOANA DUTA. MARIA ALE
XANDRU. ILEANA ALBES- 
CU), 2. Jud. Alba (Angelica 
Hotman, Camelia Maicr. Ma
riana Drăgan), 3. Jud. Bihor 
(Ileana Lucza, Maria Bonatz,

CHITĂ GH. HERȚANU, COR
NEL MINCU), 2. Hunedoara 
(Arpad Balla. Ion Anghelina, 
Iuliu Făget), 3. Alba (Gh. Hă- 
prian. Sorin Giț, Ioan Groza). 
ÎN CLASAMENTUL GENE
RAL : 1. BUCUREȘTI, 2.
Alba, 3. Vaslui, 4. Bacău, 5. 
Bihor, 6. Suceava.

Cupa U.G.S.R. a revenit Mu
nicipiului București. Cupa 
C.N.E.F.S. s-a decernat tot 
bucureștenilor, pentru cîștiga- 
rea a trei ediții consecutive, 
iar Cupa Federației române de 
atletism — județului Alba.

Sever NORAN

tribune. Cu frenezie au fost 
încurajați și alergătorii de 
cros, mai ales cîștigătorii răs
plătiți cu diplome și premii : 
Florica Zamfir (Liceul „Gheor- 
ghe Șincai"), Marian Pavel (Șc. 
gen. 98), Oana Marinescu (Șc. 
gen. 108), Daniel Ionescu (Șc. 
gen. 97). Nu putea lipsi, cum 
era și firesc, o frumoasă suită 
de hore și sîrbe, de călușei și 
bătute pe loc Înlănțuite sub 
genericul „Drag mi-e jocul 
românesc", tot așa cum- nu pu
tea ■ lipsi fotbalul : finala pe 
sector a campionatului școlilor 
generale. Față în față : repre
zentativele unităților 96 și 103. 
Și-am văzut că fotbalul poate 
fi nespus de frumos fără faul
turi și fără fluierături din tri
bune, în schimb cu 4 im- 
parabile goluri înscrise de 
„cei de la 96“ — campionii.
Pe terenurile de handbal s-au 
întrecut formațiile școlilor nr. 
98, 120. 109, 194, iar între repri
zele de pe stadion s-au desfă
șurat demonstrații de gimnas
tică acrobatică, oferite de elevii 
prof. lordache Rugină de la 
Șc. gen. '36, campioni pe Capi
tală. Am ascultat cu admirație 
și grupul vocal cameral, fete 
de la Șc. gen. 96, cîștigător al 
locului I pe țară în ediția din 
acest an a Festivalului națio
nal „Cintarea României". „Suc
cesul acțiunii se datorează en
tuziasmului cu care o seamă 
de prolesori și educatori își dă
ruiesc timpul și priceperea 
sportului in rindul copiilor" — 
remarca Gheorghe Dumitru, 
președintele C.E.F.S. sector 4. 
Am notat câteva nume dintre 
aceștia, cu admirație pentru ln- 
suflețitoarea lor muncă : Va
lentin Mitrea, Alexandru Cote, 
Dumitra Fomino, Aurelia Stoe- 
nescu (pensionară, „dar... nu 
pot să mă despart de copii"), 
Doina Croitoru țșefa secției în- 
vățămînt de stat din Comitetul 
de partid al sectorului 4) și lis
ta ar putea continua.

Viorel TONCEANU

La Vaslui

„CUPA U.T. C.“ 
LA HANDBAL 

Șl BASCHET
Complexul sportiv al muni

cipiului Vaslui a fost gazda, 
pentru prima oară, a finalelor 
unei dintre competițiile de 
masă cu arie largă în perime
trul „Daciadei" cum este „Cu
pa U.T.C.". Este vorba de fi
nalele întrecerilor de handbal 
feminin și baschet masc.ulin, 
care s-au bucurat de o exce
lentă organizare și — la fel 
ca în edițiile precedente — 
de un succes deosebit.

Atit la handbal cît și la bas
chet au luat parte la finale 
cîte 8 formații, calificate din 
faza precedentă a competiției, 
la al cărei start au fost pre
zente sute și sute de echipe. 
Pe parcursul turneelor, cele 
mai bune echipe, alcătuite din 
sportivi intre 14 si 19 ani. s-au 
dovedit cea a handbalistelor 
bucureștene și cea a baschet- 
baliștilor gălățeni. Iată, dealt
fel. primele clasate în cele 
două competiții : HANDBAL : 
1. Liceul industrial nr. 16 din 
București, 2. Liceul ..Gh. Coș- 
buc“ din Năsăud, 3. Liceul 
„Victoria" din Iași ; BAS
CHET : 1. Liceul industrial nr. 
7 din Galați, 2. Liceul militar 
..Mihai Viteazul" din Alba lu- 
lia, 3. Liceul Dragos Vodă" 
din Sighetu Marmației.

Finalistele au furnizat spec
tacole sportive de bun nivel.

Mihai FLOREA, coresp.

CAMPIONATE- COMPETIȚII----  ----- -...........................   ■_ —________ă_____ :____________ K__________ _____

@ RUGBY
în campionatul de rugby, dis

puta este încinsă. Atât în ce pri
vește soarta titlului, cît si în 
lupta pentru asigurarea unui loc 
între primele zece, care vor al
cătui din sezonul viitor seria de 
elită a Diviziei ,,A“. Astfel, Di
namo nu a împlinit așteptările 
suporterilor... Stelei, impunîn- 
du-se clar într-un meci dificil, 
ca acela de la Sibiu și anun- 
țîndu-și gîndul (unicul !) de vic
torie pentru partida de mîinc, 
cu Farul — stadion Parcul co
pilului, ora 17 —, apoi pentru 
sîrtibătă, în întâlnirea cu R.C. 
Grivița Roșie. Aceasta din ur
mă, deși învinsă la Timișoara, 
are, se știe, resurse nebănuite 
de mobilizare în meciurile im
portante și va ,,arbitra“ duelul 
pentru titlu : la o săptămînă
după Dinamo, în Parcul copi
lului va evolua și Steaua !

La polul opus, doar arădenii 
s-au împăcat cu. soarta, un plu
ton masiv de competitoare con
tinuând să spere, cu mai mult 
sau mal puțin temei, să joace și 
în ediția viitoare alături de cele 
mai bune echipe ale noastre...

Dar iată clasamentul :

10. ,,U“ Timișoara 24
11. Rulm. Bîrlad 24
12. Polit. Cj.-N. 24
13. Rapid 24
14. Gloria Arad*1) 24 
♦) Echipe penalizate

1. STEAUA 24
2. Farul *) 25
3. Dinamo 24
4. Șt. Petroșani 24
5. Grivița R.*) 24
6. Șt. Baia M 25
7. Polit. lași 24
8. C.S.M. Sibiu 24
9. Sportul stud. 24

21 0 3 768-230 66
20 1 4 646-159 65
20 0 4 597-178 64
13 3 8 269-263 53
13 2 9 271-201 51
10 2 13 215-313 47
10 2 12 209-282 46
9 2 13 295-395 44
8 3 13 242-338 43
7 3 14 230-399 41
7 2 15 163-332 40
7 2 15 169-435 40
5 4 15 168-376 38
5 2 17 218-559 35
cu cîte un punct.

ÎNTRECEREA PENTRU CUCE
RIREA TROFEULUI ZIARULUI 
„SPORTUL", acordat ’celui mai 
redutabil realizator de eseuri, 
are toate șansele să repete po
vestea de anul trecut, când 
Adrian Plloțchi i-a învins, sur
prinzător, în ultima ' etapă pe 
Sorin Fuicu și Marian Aldea ! 
De data aceasta, rolurile s-au 
inversat : oonstănțeanul are un 
avans apreciabil, de patru „lun
gimi", iar echipa sa va mai dis
puta . un sigur meci, cu Dinamo, 
în vreme ce principalul urmă
ritor, Fuicu, are șansa de a 
puncta și cu Rulmentul Bîrlad 
și cu R.C. Grivița Roșie... Dar 
iată clasamentul la zi : PLLOȚ- 
SCHI (Farul) 29, Fuicu (Steaua) 
25, Aldea (Dinamo) 16, David 
(Steaua) 15, Lungu (Farul) 14, 
Paraschiv, Zafiescu II (ambii Di
namo), Holban, N. Dinu (ambii 
Farul) — câte 10 etc. în între
cerea echipelor, conduce FARUL
— 125 eseuri, urmată de Steaua
— 114, Dinamo — 81, C.S.M. Si
biu — 36, Universitatea Timi
șoara — 31 ș.a.m.d.

în fruntea listei transformeri- 
lor, DUMITRU ALEXANDRU 
(Steaua) a înscris pînă în pre
zent 255 de puncte, iar Ion Con
stantin (Dinamo) 203.

FORMULA NOUA ÎN DIVIZIA 
,rA“. După cum am mai anun
țat, campionatul primei divizii 
va avea o nouă formulă de dis
putare începând cu proxima edi
ție : două serii valorice, de cite 
«ece echipe. Prin urmare, cea 
dintâi grupă va fi alcătuită de... 
clasamentul final (locurile 1—10), 
cealaltă urm în d să cuprindă for
mațiile ce vor încheia -actualul

1
SPECTh

Record de spectatori 
baschet : 6 000 ! Miza 
ciului — titlul de campioa
nă. cărțile de vizită ale ce
lor două protagoniste. Di
namo și Steaua — cele mai 
bune formații românești 
principalele furnizoare ale 
lotului reprezentativ, tradi
ția suspens-ului si (nu în 
ultimul rînd !) gazda — 
Palatul sporturilor 
turii, deosebit de 
ospitalieră si. mai 
ales, încăpătoare 
(în raport cu ve
chea sală Floreas- 
ca) au contribuit 
la acest neobișnuit succes de 
public. Dar. oare, numai a- 
cestea ?

Să nu uităm populariza
rea făcută acestui derby al 
sportului românesc, care s-a 
bucurat dc o frumoasă și 
reală prezentare prin 
loacele de mass-media 
punctelor de atracție 
programul după-amiezii 
joi, precum și de un 
deosebit de atractiv, 
practic, a împinzit rețeaua 
agențiilor Loto-Pronosport 
acolo unde iubitorii spor
tului zăbovesc cel puțin 
un... pic. Ca să fim sinceri, 
nu prea ne mai amintim ca 
în ultimii ani să fi văzut 
afișe inspirate plasate în 
locuri de mare afluență și 
care să cheme iubitorii 
sportului la marile dispute 
din campionatele naționale, 
în diverse sporturi. Este a-

•

la 
mc-

devărat
niște investiții BSt 
de inițiativă.-'dej 
timp), dar ele sad 
zeazâ". după 
pe două ci..r 
tuielilor (sept 
săbii al F.R. Bisch, 
Satmari, ne
vîndut 2 000 d< 
afișe și mii de 
afluxului

SD

si cui- de 
(6 000. 
ploii $ 
terii 
une !). 
ză. p| 
Si 

cadru 
dispensabil 
indiferent 
ba de I

mi- 
a 

din 
de 

afiș 
care,'

ei 
i all 

ma 
daci 
basq 

handbal, rugby, 
un derby onord 
la rîndu-i. cea 
propagandă d 
pentru exercițiu 
tru întrecerea I 
loială. Adică rJ 
turor valențelorl 

Concluzia ? I 
să se ocupe dq 
pentru sport (il 
rațiile de speJ 
cluburile) trebJ 
tească mai mull 
și perseverență] 
dc a atrage I 
real al arenei 1 
spectatori. Peni 
tul fără acești! 
este un non-s<a 
formanța, o fir!

campionat, Divizia ,,A“, pe pozP~ 
țiile 1.1—14, alături de alte șase 
echipe. Acestea din urmă vor fi 
cunoscute săptămînă viitoare, 
după turneul de baraj care în
cepe astăzi, Ia Stadionul tine
retului din Capitală, cu partici
parea fruntașelor seriilor eșalo
nului secund, stabilite recent. 
Ele au fost împărțite în două 
grupe — I : Petrochimistul Pi
tești, Metalurgistul Cugir, Vulcan 
București, C.S.M. Suceava ; II : 
C.F.R. Brașov, T.C. Ind. Midia, 
Mașini grele-Olimpia Bucu
rești și Rapid Buzău. Se joacă 
sistem tur, fiecare cu fiecare, 
primele »trei clasate în fiecare 
grupă promovând în seria a 
doua a Diviziei „A".

Dar iată programul : marți 31 
mai : Petrochimistul — C.S.M. 
(ora 9), C.F.R. — Rapid (ora 10,30), 
Metalurgistul — Vulcan (ora 16), 
T.C. Ind — Mașini grele Olim
pia (ora 17,30) ; vineri 3 iunie : 
Petrochimistul — Metalurgistul 
(ora 9). C.F.R. — T.C. Ind. (ora 
10,30), Rapid — Mașini grele O- 
limpiia (ora 16). C.S.M. — Vul
can (ora 17,30) ; marți 7 iunie : 
Metalurgistul — C.S.M. (ora 9), 
Mașini grele Olimpia — C.F.R. 
(ora 10,30), Vulcan — Petrochi
mistul (ora 16) și Rapid — T.C. 
Ind. (ora 17,30). (Geo RAEȚCHI)

® VOLEI
Turneele 

pentru divizia 
desfășura într 
Tîrgoviște (f) 
S-au calificat 
ne Olimpia H 
C.S.S. Focșani 
Tîrgoviște. C. 
M. Ciuc, Elec 
cele masculine 
lia, Nicolina 
I.T. București, 
Calculatorul B

In ultimele

• CICLISM
Activitatea com petition ală pe 

velodromul Dinamo din Capi
tală cunoaște în aceste zile o 
efervescență crescândă. După 
disputarea probelor de viteză și 
1000 m start de pe loc, cicliștii 
bucureșteni și-au desemnat cam
pionii în alto două probe : ur
mărire individuală și pe echipe.

După frumosul succes repurtat 
anul trecut de Vasile Mitrache, 
la categoria juniori mari (cam
pion municipal, iar mai apoi 
campion național în proba de 
4 000 m urmărire individuală), 
iată-1 acum pe ciclismul dina- 
movist, în primul său an de se- 
niorat, instalîndu-se și în fruntea 
ierarhiei cicliștilor maturi. La 
capătul unor întreceri viu dis
putate, V. Mitrache a devenit 
campion al Capitalei de seniori 
la urmărire individuală. în ciuda 
rafalelor de vînt, majoritatea 
competitorilor au realizat în pro
ba amintită rezultate satisfăcă
toare. Aproape în fiecare serie, 
cicliștii au fost cronometrați în 
5:05—5:07, într-una din serii. V. 
Mitrache obținând 5:04,9. Iată 
clasamentul probei : 1. V. Mi
trache 5:07,7 ; 2. Gh. Lăutaru 
5:13,2, 3. Gh. Kleinpeter (toți 
Dinamo) 5:11,1 ; 4. Gh. Vasiliu 
(Steaua) 5:24,8/ (rezultatele sînt 
înregistrate în finalele pentru 
locurile 1—2 și 3—4).

La urmărire pe echipe semna
lăm aportul reprezentanților clu
bului sportiv Steaua în creșterea 
nivelului tehnic al acestei probe. 
Au învins, pe merit, reprezen
tanții clubului sportiv Dinamo, 
de această dată însă cicliștii- di- 
namoviști rulîmd cu mai multă 
ambiție și convingere pentru a 
nu fi. depășiți de colegii lor 
de la Steaua, intra ți în concurs 
hotărîți să facă e figură fru
moasă. Din lupta dintre sportivii 
acestor două cluburi fruntașe, 
câdismul de velodrom va avea 
numai de câștigat.- Clasament : 
1. Dinamo I (Mitrache, Lăutaru, 
Kleinpeter, Sîrbu) 4:52,0 ; 2. 
Steaua I (Mărginean, Neagoe. R. 
Ilie, I. Marian) 4:55,3; 3. Steaua n 
(Celea, Vasiliu. Alexandru. Bon- 
ciu) 5:07,0. (Gh. ȘT.)

• JUDO
Tradițional 

„Cupa Rapid 
bul arădean 
la a vi-a 
tămlnil, t
selecționate 
se vor afla 
cucerirea tr 
de selection 
Arad, Alba 
ța, Brașov, 
Satu Mare, 
Oradea.

în urma < 
au promovat 
lă â junior 
C.S.S. Călăraș 
Brașov, CeahI; 
lecția Bucure 
(f), C.S.S. R. 
nergia BuctîT 
reștl, Știința 
Brăila (m).

• LUPTE

Report 
lei.

la lupte g 
pectlv, ,;i' 
bun nivel 
s-au încheiat 
samente :

Lupte grec 
olimpice 
Buc., 3. 
niori — 
C.S.S. Rădău 
gia Buc., 3 
Cluburi « 
C.S.S. Râdă 
Buc., 3. C.S.

Lupte liber

c.s.s.
Steagul Ro$u 
Galați Club
1. C.S.S. V
2. C.S.S. 2 
troșanl.
• Vineri, 

că, la O
Iui republi 
lupte libere
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SUI LOTO PRONOSPORT INTOR'ILUA
Agențiile Loto-Pronosport mai 

pot elibera numai astăzi 
cu numerele alese de 
pan ti pentru tragerea 
Pronoexpres-olimpic de

C.S.M.
D.

și dumini- 
concursu- 

ividual de 
ca deții or.

Șoi-
Sibiu : Cr. Teodorescu

Satu 
G.

(Urmare din pag 1)

Bucu- 
c.s.s.

Astăzi, pe Stadionul Republicii:

pentru bucu- 
(min. 

următorii 
F.C. OLT : Anghel
Arlciu) — Prepeliță,

ȘTIRI...

Cavnic : J.46 M.
(min. 46 Pi-

UN ATRACTIV „MECI AL TINEREȚII"

. Speranțe
2. Dinamo 

Pitești. Ju- 
școl ari : i. 
.S.S. Ener-

acia Pitești, 
școlare 2 1. 

S.S. Energia
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VESCU

de calificare 
undă se vor 
1 12 iunie la
Pitești (m). 

ipele femini-
33 București, 

•S. Dîmbovița 
Iași, Filatura 

Bistrița și 
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-ERH PRO-
Al : cait. 2:
>7 lei ; cat.

4.468 led ;
a 1.007 lei;

i a 361 lei;
e a 40 lei;
: a 200 lei;
te a 40 lei.

1: 412.534

SELECȚIONATĂ NOASTRĂ DIVIZIONARA
deoarece în 
miercuri vor 
cu Politehnica 
ta divizionară 
pal, aspectul 
Dinamo — Corzinul, cele două 
echipe fiind reprezentate fie
care de cîte 5 jucători. Le ur
mează Steaua cu 3, Sportul 
studențesc cu 2, F.C. Argeș, 
AS. A. și U.T.A. cu cite 1. 
Deși ea cuprinde o bună parte 
dintre componenții lotului re
prezentativ, care au mai evo
luat împreună, selecționata nu 

in mod obiec- 
de omogenă, 
dealtfel în 

de verificare 
la Timișoara.

aceeași zi de 
susține restanța 
Iași, Selecționa- 
are, în princi- 

unei combinate

totuși
— suficient 

remarcat 
cursul meciului 
disputat simbătâ 
Antrenorii speră în depășirea 
acestui handicap printr-un bun 
randament individual al jucă
torilor care vor fi trimiși in 
teren, prin ambiția și dăruirea 
în joc așteptată de la fiecare 
dintre ei.

Partida de la Sarajevo se a- 
nunță desigur foarte dificilă,

Astăzi, de la ora 17. pe Sta
dionul Republicii din Capitală, 
un atractiv „meci al tinereții": 
lotul de tineret — „indienii" 
(lotul de tineret participant la 
turneul din India, unde, com- 
portindu-se bine, s-a calificat 
în semifinale). Antrenorii Cor
nel Drăgușin si Nicolae I’antea 
au anunțat următoarea forma
ție probabilă : Alcxa (I.ovaș) — 
Mănăilă. Belodedici, Jenei. E- 
duard (Matei) — Eftimie. Mi- 
nea, C. Ilie, Călin — V. Radu, 
O. Popescu. Nu au putut 
convocați Movilă (prezent 
selecționata divizionară). Nem- 
țeanu si Gheorghiu (care miine 
vor juca în echipa Politehnica 
Iași în restanța cu Universita
tea Craiova). Gîngu și Balint 
(accidentați).

Antrenorii „indienilor". Eme- 
ricb Dembrovschi si Ludovic 
Sătmăreanu, vor trimite in te
ren „U“-le : Popa — Mărgi
nean, Iliescu, Cioroianu, Epure 
— Tîrnoveanu, Dumitreasa, 
Bolba, Udrică — Sertov, Cojo- 
caru. Și în această selecționa
tă trei absențe : Dohot și M. 
Radu (reținuți la club, la Iași, 
pentru restanța cu Universita
tea Craiova) și Vușcan (acci
dentat). Tocmai pentru că e- 
xistă aceste absențe obiective, 
antrenorul federal Cornel Pră

fi 
in

ARBITRII PARTIDEI POLI
TEHNICA IAȘI — universita
tea CRAIOVA. Meciul restanță 
(etapa a 25-a a Diviziei ,,A“) 
dintre Politehnica Iași și Univer
sitatea Craiova, care se va dis
puta miercuri, va fi condus de 
o brigadă formată din D. Pe
trescu (București), la oentru. N. 
Gogoașe (Buzău) și R. Nicoară 
(Tulcea), la linie.

F.C. OLT — DINAMO 4—1 
(2—0). Meci disputat duminică 
dimineața. Gazdele au punctat 
prin State (min. 19). lamandi 
(min. 40), Cățoi (min. 60) și Pi- 
turcă (min. 81). 
reștenl înscriind Dragneă 
56). Au fost folosiți 
jucători :
(min. 46 ______, ___ ____ ...
Ionașcu. Bumbescu (min. 46 Că
țoi). Matei — Balaur, Burleanii, 
Constantinesou (min. 46 Eftimie)
— State, Șoarece (min. 
Popescu). lamandi ... 1. 
turcă) ; DINAMO : Eftimescu — 
Vlad, Dinu. Mărginean, Stănescu
— Streche, Dragnea, L. Moldovan
— Țălnar, D. Georgescu. P. Ior- 
dache. (D. Mihail — coresn.).

C.S. TÎRGOVIȘTE — AUTO
BUZUL 1—2 (1—O) 1 Divizionara
„B“ a învins, la Tîrgoviște. prin 
golurile marcate de Giba (min. 
60) șl Runceanu (min. 65), pen
tru gazde înscriind Constantin 
(min. 31). (M. Avanu — boresp.).

bilete 
parRci- 

.. _____ specială
Pronoexpres-olimpic de miercuri 
1 Iunie 1983. După cum s-a mai 
anunțat, în cadrul a ș-ase extra
geri ou un total de 38 de nu
mere, se vor atribui ciștiguri in 
autoturisme ..Dacia 1300“. mari 
sume de - bani în frunte cu cele 
50.000 lei și excursii in U.R.S.S. 
sau R.S. Cehoslovacă. Biletele de

ju- 
în 
cu 

ac-

dată fiind, in primul rînd va
loarea recunoscută a fotbalului 
iugoslav. Apoi, fiindcă antre
norul Todor Veselinovici a al
cătuit pentru partida de 
miercuri un lot deosebit de 
puternic, apelînd — cu excepția 
lui Filipovici, de la Benfica 
Lisabona, care este accidentat 
— chiar și la cel mai buni 
cători iugoslavi angajați 
echipe străine, în frunte 
binecunoscutul Șușici, care 
tivează acum in Franța.

Pregătindu-se pentru viitoa
rele meciuri internaționale ofi
ciale, gazdele noastre au ținut 
să sublinieze că așteaptă o 
bună replică din partea selec
ționatei române, a cărei evo
luție stirnește aici un viu in
teres. în ceea ce ne privește, 
avem de asemenea convingerea 
că jucătorii noștri se vor stră
dui să dea această replică.

In încheierea acestei prime 
corespondențe din Iugoslavia, 
să precizăm eă partida 
miercuri va începe la ora 18 
(ora României) si va fi trans
misă de posturile noastre de 
radio.

gușin a convocat o serie de ti
neri care s-au remarcat în a- 
cest sezon și care vor fi utili- 

•zați, astăzi, în ambele selecțio
nate de tineret. Aceștia sînt : 
Gafencu și Cașuba (ambii 
la C.S.M. Suceava),
(F. C. Baia Mare),
(F.C.M. Brașov), Lasconi (Chi
mia Rm. Vilcea) și Balaur 
(F. C. Olt).

La acest „meci al tinereții", 
care va fi arbitrat de Mircea 
Stoenescu, intrarea va fi libe
ră.

de 
Tâtăran 
Vâidcan

CSU Ga- 
: I. Cră- 

l.M.U.
C.S.M. Borzesti : M. 

Glo-
R.

REZULTATELE ETAPEI A 26 a A DIVIZIEI „C
Programul și arbitrii etapei viitoare [5 iunie) 

• Lupta pentru șefie continua cu înverșunare în 5 din cele 12 
serii • Constructorul Craiova și-a consolidat șefia • Fosta divi
zionara „B", Metalul Plopeni, la un pas de promovare • Echipa 
dobrogeanâ Canal Basarabi - la a doua victorie! • Scorul etapei: 
Explorări Deva - C.F.R. Simeria 8-0 ! • in derbyul seriei a Vl-a, 
Dacia Pitești a surclasat, cu 5-0, pe Chimia Tr. Măgurele, lidera 

autoritara a grupei ® Cea mai slaba din cele aproape 200 de

cu înverșunare în 5 din cele 12

*✓/
//w

seria I : Dunărea 
lăți — Gloria Bistrița 
ciunescu (Rm. Vilcea), 
Medgidia ___...
Constantinescu (București), 
ria Buzău — C.S. Botoșani : 
Matei (București), Unirea Dina
mo Focșani — Oțelul Galați : 
V. Angheloiu (București). Dună
rea Călărași — Viitorul Ghe-or- 
gheni : D. P. Manole (București), 
Delta Tulcea — C.S.M. Suceava: 
V. Alexandru (București), C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Minerul Gura 
Humorului : O. Strcng (Oradea), 
Prahova Ploiești — F.C.M. Pro
gresul Brăila : G. Toth (Aiud). 
Viitorul Mecanica Vaslui — Ceah
lăul P. Neamț : D. Petrescu 
(București)

SERIA A II-a : Mecanică fină 
Steaua București — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin : D. Vătran 
(Arad), Luceafărul București — 
I.P. Aluminiu Slatina : D. Cio
lan (Pitești), Precizia Săcele — 
Dinamo Victoria București : Gh. 
Constantin (Rm. Vilcea), Auto
matica București — Pandurii Tg. 
Jiu : I. Vîrlan (Gh. Gheorghiu- 
Dej). Minerul Mot.ru — Metalul 
București : C. Manda (Reșița), 
Rapid București — Gaz metan 
Mediaș : I. Velea (Craiova), U- 
nirea Alexandria — Autobuzul 
București : Gh. Iulian (Brăila). 
Chimica Tirnăvehi — Rova Ro
șiori : N. Gogoașe (Buzău). Pro
gresul Vulcan București ~ ' 
mii IPA ----- ~' -
(Buzău).

SERIA 
lău 
descu 
șoara 
gescu 
radea _______
Grama (București), U.T. Arad — 
Someșul Satu Mare : M. Stoenes
cu (București), Olimpia 
Mare — U.M. Timișoara : —
Nistor (Sf. Gheorghe). Ind. sîr- 
mei C. Turzii — Metalurgistul 
Cugir : C. Bîtlan (Craiova), Ra
pid Arad — F.C. Baia Mare : 
A. Mustățea (Pitești), Gloria Re
șița — Strungul Arad V. Na- 
vroschi (București). ,.U“ Cluj-
Napoca — Aurul Brad : A.
Gheorghe (P. Neamț).

A III-a : Armătură Za- 
C.I.L. Sighet : V. Măn- 

(Bucureștl); C.F.R. Timi- 
— C.S.M. Reșița : M. Geor- 
(Constanța). înfrățirea O- 
— Minerul

25 lei varianta au drept de par
ticipare la toate extragerile. Se 
poate juca pe variante simple, 
variante combinate sau combina
ții „cap de pod", achitate sută 
la sută sau în cotă de 25 la 
sută. NU OCOLIȚI PRILEJUL DE 
A VĂ NUMĂRA MÎINE PRIN
TRE MĂRII CÎȘTIGĂTORI LA 
ACEASTA TRAGERE DEOSEBIT 
DE AVANTAJOASA ! (Tragerea 
va avea loc înoepînd de la ora 
15,45 în sala Clubului sportiv Pro
gresul, str. dr. Stalcovici nr.
42 ; numerele cîșttgătoare vor fi 
transmise la televiziune la ora 
17,20 și la radio- în cursul serii);

echipe - Unirea Șeini
SERIA I

Chimia Fălticeni — Celuloza 
Piatra Neamț 1—0 (1—0). Cris
talul Dorohoi — Zimbrul Șiret 
1—1 (0—0), Constructorul Iași — 
C.F.R. Pașcani 0—0. Cetatea Tg. 
Neamț — Laminorul Roman 2—0 
(1—0), Șiretul Pașcani — Mine
rul Vatra Dornei 4—0 <1—0).
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc 
— Metalul Botoșani 2—1 (1—0). 
Șiretul Bucecea — Metalul Ră
dăuți 1—0 (0—0). Avîntul Frasin 
— TEPRO Iași 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 26-a : 1. CHIMIA 
FĂLTICENI 37 p (46—14), 2.
Zimbrul Șiret 36 p (47—23). 3. 
C.F.R. Pașcani 30 p (43—22)... pe 
uitimele locuri : 14. Cristalul
Dorohoi 22 p (32—41), 15. Celuloza 
P. Neamț 22 p (25—11), 16 Me
talul Botoșani 19 p (23—38).

ETAPA VIITOARE (5 iunie) : Avîn- 
tuf Frasin — Chimia Fălticeni : O. 
Pali (Dej), M fierul Vatra Domei — 
Metalul Rădăuți : M. Mihalcă (Baia 
Mare). Tepro lași - Laminorul Ro- 
man : F. Ichim (Buzău), Celuloza P. 
Neamț — Șiretul Pașcani : I. Samoilă 
(Galați), GF.R. Pașcani — Cristalul 
Dorohoi : V. Simion (Buzău). Șiretul 
Bucecea - Cete tea Tg Neamț : E. 
Antonica (Focșani), Zimbrul Șiret - 
A.S.A Cimpulung : D. Bădescu (Foc- 
șarrt), Metalu’ Botoșani — Construc
torul lași : V Popa (Vaslui).

SERIA A II-a
Partizanul Bacău — Construc

torul St Gheorghe 5—3 (3—1),
Aripile Bacău — Luceafărul Ad- 
;ud 4—1 (3—1). AZot T.C.M. Să
vinești — Victoria Gugești 1—2 
(1—1). DEMAR Mărășești — Pe
trolul Moinești 1—0 (0—0), Glo
ria Focșani — Minerul Comă- 
nești 1—0 (1-0), Electro Sf.
Gheorghe — Re Ionul Săvinești 
3—2 (2—1). Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej — Letea Bacău 4—0 
(0—0), Viticultorul Panciu — 
Minerul Bara olt 4—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACAU 37 p (55—30), 2 
Aripile Bacău 31 p (51—27). 3. 
Gloria Focșani 31 p (37—23)... pe 
ultimele locuri : 14. Constructo
rul Sf. Gheorghe 20 p (37—51). 
15. DEMAR Mărășeștl 19 p 
(37—52). 16. Azot TCM Săvinești 
15 p (32—68).

ETAPA VIITOARE : Minerul Comâ- 
nești - Viticultorul Panciu : C. Fe- 
raru (lași), Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej - Glorie Focșani : V. Onu (Pre
deal), Relonul Săvinești - Partizanul 
Bacău : C. Gheorghe (Suceava), 
Constructorul Sf. Gheorghe — Azotcm 
Sâvineșt' : S. Sasu (Sinaia), Letea 
Bacău — Aripi Bacău : G. Găman 
(București) Demar Mărășesti — Vic
toria Gugești : M. Ca li st ru (Botoșani), 
Minerul Baraolt — Electro Sf. Gheor- 
ghe : V. Aurelian (Ploiești), Petrolul 
Moinești — Luceafărul Adjud : V. Ta
bără (Ploiest1).

SERIA A III-a
Olimpia Rm. Sărat — Victoria 

Tecuci 4—2 (2—1), Chimia Brăila
— Metalul Buzău 5—1 (1—0),
Chimia Buzău — Avîntul Matca- 
3—0 (0—0). Carpați Nehoiu —
Petrolul Brăila-Ianca 4—1 (2—0), 
DVA Portul Galați — Laminorul 
Brăila 1—0 (0—0), FEPA 74 Bîr- 
lad — Progresul Isaccea 4—1 
(3—0). Arrubium Măcin — An
cora Galați 5—1 (3—0). S.N. Tul
cea — Rulmentul Bîrlad 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : L OLIM
PIA RM. SAR AT 39 p (50—26),
2. Chimia Brăila 37 p (60—25),
3. Carpați Nehoiu 32 p (56—30)...
pe ultimele locuri : 14. Ancora 
Galați 20 p (28—39), 15. Avîntul 
Matca 20 p (32—48), 16. Rul
mentul Bîrlad 15 p (16—56).

ETAPA VIITOARE : Progresul Isacceo
— Carpați Nehoiu : G. Drimbâ (Ba
cău), Laminorul Brăila — Chimia Bu
zău : G. Mancaș (P. Neamț). Ancora 
Galați - Fepa 74 Birlad : P. Buhalău 
(Gh. Gheorghiu-Dej), Rulmentul Bîr
lad - Victoria Tecuci : S. Grosu (Că
lărași), Petrolul Brăila lanca — Chi
mia Brăila : C. Voicu (București). 
Metalul Buzău — Arrubium Măcin : 
C. Vomicu (lași), S.N. Tulcea — DVA» 
Portul Galați : N. Barbu (Constanța), 
Avîntul Matca - Olimpia Rm. Sărat : 
T. Chelu (Giurgiu).

SERIA A IV-a
Flacăra Urziceni — SJJ. Olte

nița 2—0 (1—0), Unirea Slobozia
— Viitorul Chirnogi 5—0 (3—0),
Chimpex Constanța — Portul 
Constanța 1—4 (0—1), Cimentul
Medgidia — Șoimii Cernavodă 
1—0 (1—0), Metalul Mangalia — 
Victoria Tăn dârei 1—1 (0—1),
Granitul Babadag — Voința Con
stanța 1—1 (1—0), Canal Basarabi
— ISCIP Ulmeni 3—1 (1—0). Ra
pid Fetești — Constructorul Că
lărași 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 37 p (67—23), 2.
S.N. Oltenița 37 p (53—20). 3. U- 
nirea Slobozia 36 p (53—19)... pe 
ultimele locuri : 14. ISCIP Ul
meni 20 p (29—47), 15. Șoimii
Cernavodă 20 p (19—46), 16. Ca
nal Basarabi 10 p (13—48).

ETAPA VIITOARE :• Viitorul Chirnogi
— Portul Constanța : N. Dumitrescu 
(București), Metalul Mangalia — 
Constructorul Călărași : M. Petrescu 
(Brăila), VoințG Constanța - Flacăra 

Urziceni : C. Filipeanu (București), 
Șoimii Cernavodă — Rapid Fetești : 
C. Drăguță (Pitești), Chimpex Con
stanța — Gran tul Babadag : A. Sebe 
(București), ISCIP Ulmeni — Unirea 
Slobozia : N. Voicu (Galați), Victo
ria Țăndărei - Cimentul Medgidia : 
M. Muntean» (Bîrlad) S.N. Oltenița
— Canal Basarabi : E. Mîtrea (Bucu- 
rejti).

6 p și golaveraj 9-85.
SERIA A V-a

Metalul Plopeni — Minerul 
Filiipeștdi de Pădure 1—0 (0—0). 
Viscofil București — Danubiana 
București 2—0 (0—0), T.M. Bucu
rești — Tehnometal București
3— 0 (1—0) Abatorul București
— LC.S.I.M. București 3—1 (1—0). 
Caraimanul Bușteni — Petrolul 
Băl coi 2—1 (0—1). Poiana Cimpi- 
na — Carpați Sinaia 0—0. Aver
sa București — Flacăra roșie 
București 2—1 (2—1). Chimia
Brazi — Luceafărul București
4— 1 (2—0). A.S.A. Mizil nu a
jucat.

Pe primele locuri : .. 1. META
LUL PLOPENI 39 p (46—18), 2 
Viscofil București 34 p (2B—22). 
3. I.C.S.I.M. București 28 p 
(45—23)... pe ultimele locuri :
14. Minerul Filipești 22 p (23—29).
15. Carpați SinaLa 21 p (30—39).
16. Petrplul Băicoi 21 p (27—48).

ETAPA VIITOARE : Petrolul Băicoi 
- ICSIM București : L Frunza (Si
biu), Carpați Sinaio — Caraimanul 
Bușteni : M. Bâdici (Caracal), Mi
nerul Filipeștii de Pădure — Abatorul 
București : M. Ludoșan (Sibiu), Lu
ceafărul București — Viscofil Bucu
rești : amînat Danubiana București 
— Poiana Cîmpina î M. Buzămescu 
(Craiova), Tehnometal București - 
Chimia Brazi : M. Irimeseu (Craiova), 
A.S.A. Mizil - Aversa București : V. 
Bobe an u (Tulcea). T.M. București - 
Metalul Plopeni : L. Măereanu (Bra
șov).

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — Chimia Tr. Mă

gurele 5—0 (3—0). Cimentul Fieni 
— Chimia Găești 1—1 (0—0). 
Muscelul Cimpulung — Flacăra 
Mo re ni 0—0. Electrica Titu — 
Constructorul Pitești 8—3 (4—1), 
FCM Chimia Giurgiu — Progre
sul Topoloveni 2—0 (1—0). Petro
lul Videle — Metalul Mija 2—1 
(1—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Petrolul Bolintin 2—1 (0—0). Du- 
nărea-Venus Zimnicea — Elec
tronistul Curtea de Argeș 1—1 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 36 p (49—25). 
2. Dacia Pitești 31 p (46—24), 3. 
Electrica Titu 30 p (40—28)... pe 
ultimele locuri : 14. Cetatea Tr. 
Măgurele 23 p (35—37), 15 Pro
gresul Topoloveni 22 p (28—43). 
16. Constructorul Pitești 10 d 
(20—60).

ETAPA VIITOARE : Petrolul Bolintin 
Vale — Petrolul Videle : S. Bălan 
(Călărași) D ’narea Venus Zimnicea 

— F.C.M. Giurgiu : I. Covașâ (Ur
ziceni), Electronistul Curtea de Argeș 
— Cetatea Tr. Măgurele : N. Milea 
(București), Dacia Pitești - Electrica 
Titu : I. Gicâ (Drobeta Tr. Severin), 
Cimentul Fieni - Muscelul Cimpu
lung : G. Lustig (Sf. Gheorghe), Fla
căra Moreni — Constructorul Pitești : 
V. Cenușe (Constanța), Chimia Găești
— Progresul Topoloveni : G. Tutunaru 
(Strehaia), Chimia Tr. Măgurele — 
Metalul Mija : I. Moraru (Cîmpina).

SERIA A VII-a
* Constructorul Craiova — Ar
mătura Strehaia 3—1 (0—0). Pe
trolul Țicleni — Electroputere 
Craiova 0—0, C.F.R. Craiova — 
Viitorul Drăgășani 1—0 (0—0).
Lotru Bre zoi — Sportul munci
toresc Caracal 3—0 (1—0), Dună
rea Calafat — Recolta Stoică- 
naști 6—0 (2—0). Mecanizatorul
Șimian — Jiul Rovinari 6—0 
(3—0). I.P.C. Slatina — Minerul 
Horezu 3—0 (2—0). Metalurgistul
Sa du — Progresul Corabia 3—1 
(2-1).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA 35 p 
(43—25), 2. Electroputere Craiova 
31 p (49—24), 3. Progresul Co
rabia 28 p (30—29)... pe ultimele 
locuri : 14. Mecanizatorul Simian 
23 p (31—30), 15. I.P.C. Slatina
23 p (22—32), 16. Minerul Horezu 
20 p (24—43).

ETAPA VIITOARE : Petrolul Ticleni
— Mecanizatorul Simian : S. Borșa 
(Cugir), Progresul Corabia - C.F.R. 
Craiova : A. Tîrlea (București), Spor
tul muncitoresc Caracal - I.P.C. Sla
tina : A. Io ne seu (Tîrgoviște), Armă
tura Strehaia - Lo'.ru Brezoi : H. 
Nedelcu (Tîrgoviște), Minerul Horezu
— Viitorul Drăgășani : G. Balasz (Fă
găraș), Electroputere Craiova — Con
structorul Craiova : M. Licâ (Bucu
rești), Dunărea Calafat — Metalur
gistul Sadu : F. Sorearu (Alexandria), 
Jiul Rovinari — Recolta Stoicănești : 
I. Jilan (Caransebeș).

SERIA A VIII-a
Minerul Moldova Nouă — Mi

nerul Anina 4—2 (2—2). Unirea
Sinnioolau — C.F.R.-Victoria Ca
ransebeș 1—1 (0—0), Constructo
rul Timișoara — Frontiera- 
Curtici 7—1 (1—1), Dierna Orșo
va — Minerul Oravița 2—1 (1—1). 
Metalul Bocșa — Minerul Certei 
2—0 (2—0). Vulturii IURT Lugoj 
Celuloza Drobeta Tr Sev. 1—0 
(0—0), C.F.R. Arad — Unirea 
Tomnatic 3—0 (0—0). Victori a» 
Ineu — Șoimii Lipova 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 33 p (73—30), 2. 
C.F.R. Caransebeș 33 p (44—27), 
3. Șoimii Lipova 32 p (36—30)... 
pe ultimele locuri : 14. Unirea
Tomnatic 24 p (27—41), 15. Uni
rea Sînnicolau 23 p (26—35), 16. 
Frontiera Curtici 13 p (18—65).

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Victorio 
Caransebeș — Șoimii Lipova : L. la- 
cab (Cluj-Napoca), Minerul Anina - 
Metalul Bocșa : C. Corocan (Reșița), 
Dierna Orșova - Constructorul Ti
mișoara : F. Modîrja (Craiova), Mi
nerul Moldova Nouă — C.F.R. Arad : 
M. Ștefânoîu (Tg. Jiu), Frontiera 
Curtici — Victoria Ineu : A. Udvari 
(Satu Mare). Cel’.’loza Drobeta Tr.

— Unirea Sînnicolau : I. Ghi- 
ț’Szu (Rm. Vilcea), Minerul Certej

- Unirea Tomnatic : M. Lupu (Cluj- 
Napoca), Minerul Oravița — Vulturii 
IURT Lugoj : D. Danciu (Alba lulia).

SERIA A IX-a
Șurianul Sebeș — Minerul Lu- 

peni 0—0. Unirea Alba lulia — 
Inter Sibiu 2—0 (1—0), Explorări 
Deva — C.F.R. Simeria 8—6 
(3—0). Minerul Aninoasa — Me
canica Alba lulia 3—2 (1—0),
Victoria Călan — Textila Cisnă- 
die 2—1 (2—0), Metalul Aiud — 
Soda Ocna Mureș 3—0 (0—0). Mi
nerul-Știința Vulcan — Minerul 
Ghelar 1—1 (1—1), Dacia Orăștie 
— Minerul Paroșeni 4—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 35 p (48—16), 2.
Unirea Alba lulia 34 p (46—30), 
3. Explorări Deva 33 p (45—26)... 
pe ultimele locuri : 14. Soda
Ocna Mureș 22 p (31—48). 15.
C.F.R. Simeria 16 p (21—64), 16. 
Textila Cisnădie 14 p (37—61).

ETAPA VIITOARE : Textila Cisnădie 
— Minerul Ghelar : I. Csoregi
(Miercurea Ciuc), Inter Sibiu — Ex
plorări Deva : I. Pâtruț (Timișoara), 
Dacia Orăștie - Unirea Alba lulia : 
I. Ferenczi (Timișoara). Minerul Lu- 
peni — Metalul Aiud : D. Buciuman 
(Timișoara), Suriarul Sebeș — Minerul 
Știința Vulcan e C. Bâlânescu (Ti
mișoara), Mecanica Alba lulia — 
Soda Ocna Mu eș ? C. Bădica (Ca
ransebeș), Minerul Aninoasa — Vic
toria Călan •. R Vlad (Lipova), Mi
nerul Paroșen - C.F.R. Simeria : Z. 
Bodo (Tg. Mureș).

SERIA A X-a
Victoria Care! —-Rapid Jibou 

3—0 (2—0). Bihorul Beiuș —
C.F.R. Cluj-Napoca 0—3 (0—1),
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Silvana Cehu Silvaniei 2—0 
(1—0). Oașul Negrești — Minerul 
Sărmășag 1—0 (1—0), Chimia
Tășnad — Bihoreana Marghita 
3—2 (2—J). Unirea Valea lui Mi
hai — Voința Oradea 3—0 (2—0), 
Sticla-Ari eșul Turda — Olimpia 
Gherla 3—2 (2—1). C.E.M. Cluj-
Napoca — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 1—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. VICTO
RIA CĂREI 38 p (56—14), 2. 
C.F.R. Cluj-Napoca 37 p (57—20), 
3. Minerul Or. dr. Petru Groza 
31 p (38—24)... pe ultimele locuri: 
14. Minerul Sărmășag 21 p 
(29—47). 15. Bihorul Beiuș 19 p 
(28—49). 16. Rapid Jibou 19 p
(24—57).

ETAPA VIITOARE : Chimic Tășnad
— Oașui Negrești : V. Havași (Arad), 
Bihoreana Marghita - CEM Cluj-Na
poca : T. Feier (Bistrița), Minerul 
Or.’dr. Petru Groza — Unirea Valea lui 
Mihai : A. Săvulescu (Arad), Mine
rul Sărmășag — Olimpia Gherla : C. 
Bușu (Bistrița). Sticla Arieșul Turda
— Oțelul Or. d'. Petru Groza : S. Ka- 
dar (Tg Mureș) C.F.R. Cluj-Napoca
— Voința Oradea : N. Dinescu (Rm. 
Vilcea), Silvano Cehu Silvaniei — 
Victorio Cărei : I. Târcan (Reghin), 
Rapid Jibou - Bihorul Beiuș : G. 
Leibhardt (Sibiu).

SERIA A XI-a
Minerul Baia Bor^a — Avîntul 

Reghin 0—1 (0—0), Minerul Baia 
Sprie — Lăpușul Tg. Lăpuș 2—1 
(1—0). Fo-resta Bistrița — Mu
reșul Luduș 1—2 (1—1). Oțelul
Reghin — Minerul Băița 0—0, 
Bradul Vișeu — CUPROM Baia 
Mare 1—1 (0—1). Minerul Rodna
— Sticla Bistrița 2—0 (0—0). Me-
talotehnica Tg. Mureș — Minerul 
Băiuț 2—0 (1—0), Unirea Seini — 
Textila Năsăud 1—5 (0—1).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 40 p (56—24), 2. Minerul 
Baia Sprie 35 p (44—21), 3. Mu
reșul Luduș 33 p (50—22)... pc 
ultimele locuri : 14. Bradul Vișeu 
22 p (29—44), 15. Sticla Bistrița 
19 p (22—44). 16. Unirea Seini
6 p (9—85).

ETAPA VIITOARE : Minerul Bălța - 
Minerul Baia Borșa : f. Bone (Ora
dea), Sticla B:strița - Metalotehnica 
Tg. Mureș : A. Kocis (Oradea), Mi
nerul Rodna — Textila Năsăud : G. 
Pop (Suceava), Mureșul Luduș — Mi
nerul Baia Sprie : I. Medveș (Ora
dea), Foresta Bistrița — Lăpușul Tg. 
Lăpuș : L. Mocan (Satu Mare), Cu- 
prom Baia Mare — Oțelul Reghin : 
M. Timoc (Za'âu), Bradul Vișeu — 
Minerul Băiuț : N. Petrache (Sucea
va), Avîntul Reghin — Unirea Seini: 
V. Stanca (Orăștie).

SERIA A XII-a
Tractorul Brașov — Mureșul 

Toplița, 2—0 (0—0), Nitramonia
Făgăraș — Tractorul Miercurea 
Ciuc 7—0 (1—0), Măgura-Mobila
Codleâ — I.C.I.M.. Brașov 5—0 
(2—0). Minerul Bălan — Pro
gresul Odorheiu Secuiesc 3—2 
(2—1), Textila Prejmer — Utila
jul Făgăraș 2—1 (0—0), Metr om
Brașov — Unirea Cristuru Se
cuiesc 3—0 (1—0), IMIX Agnita
— Torpedo Zărnești 2—0 (0—0),
Chimia Or. Victoria — Metalul 
Sighișoara 3—2 (2—0).
• în meci restanță, din etapa 

a 23-a, Minerul Bălan — Tor
pedo Zărnești 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 39 p (46—13), 
2. Nitramonia Făgăraș 36 p 
(45—12), 3. IMIX Agnita 31 p
(31—24)... pe ultimele locuri : 14. 
Minerul Bălan 22 p (23—43). 15. 
I.C.I.M. Brașov 21 p (31—29) —
penalizată cu —2 p, 16. Tracto
rul M. Ciuc 14 p (21—55).

ETAPA VIITOARE : Tractorul Miercu
rea Ciuc - Utilajul Făgăraș : E. 
Otgon (București), Metalul Sighișoara
— IMIX Agnita : N. Despa (Bucu
rești), Unirea Cristur — Mureșul To
plița : G. Vodă (P. Neamț), ICIM 
Brașov — Metrom Brașov : N. Dobre 
(București), Nitramonia Făgăraș — 
Minerul Bălan : M. Doncca (Bucu
rești), Progresul Odorhei - Textila 
Prejmer : I. Andreoiu (Ploiești),r Chi
mia oraș Victoria - Mobila Măgura 
Cpdlea : P. Pâunescu (Rm. Vilcea), 
Torpedo Zărnești — Tractorul Brașov : 
G. Donici (București),

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

Mot.ru


CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET
• Echipa Iugoslaviei a trecut prin niari 
emoții • Formația U.R.S.S. domină autoritar

Ziiia a patra a ..europene
lor" masculine de baschet din 
Franța a avut drept „cap de 
afiș" partida de la Limoges, 
dintre Iugoslavia și Grecia, în 
care „plavii". foști campioni 
ai lumii, erau considerați ca 
mari favoriti. Dar cum și la 
baschet mingea este... rotundă, 
iată că replica dată de greci 
a fost neașteptat de viguroasă, 
astfel că partida a fost foarte 
echilibrată. Cu 13 secunde îna
inte de final, cînd erau con
duși cu un punct, baschetba- 
liștii greci aveau mingea pe 
care au pasat-o pînă maj ră
măsese o singură secundă. A- 
tuncl Adritsos a aruncat-o la 
coș. Mingea a făcut un tur

complet al inelului coșului și 
a... ieșit afară ! în acest fel. 
Iugoslavia a învins eu 77—76 
(46—37). Alte
grupa „A“ : Spania — 
81—76, Italia — Franța 
Clasamentul : 1. Italia 
Spania și Iugoslavia 7 
Franța și Grecia 5 p. 
dia 4 p.

La Caen, tn grupa 
chipa Uniunii Sovietice domi
nă autoritar întrecerea : R F- 
Germania ■— Polonia 85—32, 
Israel — Cehoslovacia 93—89, 
U.R.S.S. — Olanda 112—63. Cla
samentul : 1. U.R.S.S. 8 p. 2.
Olanda. R.F.G. și Israel 6 p, 
5. Polonia și Cehoslovacia 5 p.

rezultate din 
Suedia 

105—80. 
8 p 2.
P. 4.

6. Sue-

„B“. e-

IURI DUMCEV, AL 25-lea RECORDMAN
MONDIAL

Aproape de necrezut: nu 
trece nici o săptămînă fără un 
record mondial la atletism ! De 
data aceasta a fost rîndul, da
că se poate spune astfel, re
cordului mondial masculin la 
aruncarea discului. Duminică, 
la Moscova, uriașul aruncător 
sovietic Iuri Dumcev (2 m și 
132 kg) a obținut 71,87 m (este 
rezultatul remăsurăni 
cării record) după 
zile mai înainte, 
ment, el reușise, 
transmite Agenția 
runcări de peste... 74 m !

Dumcev (student in anul 
la Inst. Cultură Fizică 
Moscova ; 24 de ani, s-a r.ăs- 
cut la 5 august 1958, originar

aruncă- 
ce cu cîteva 
la antrena- 
după cum 
TASS, a-

IV 
din

Campionatul national și „Cupa II. Coandâ" la acrobatic aeriană —zbor cu motor

FEST1VITATEA DE DESCHIDERE - UN SPECTACULOS BALET AERIAN
STREJNICU, 30 (prin tele

fon). Miile de spectatori care 
au venit duminică pe cîmpul 
de zbor al aeroclubului ploieș
tean „Gheorghe Bănciulescu" 
au urmărit, timp de mai bine 
de două ore, un spectaculos 
balet aerian non-stop, oferit cu 
ocazia festivității de deschide
re a campionatului național și 
a „Cupei II. Coandă" la acro
bație aeriană — zbor cu motor.

Seria evoluțiilor a fost des
chisă de moto plan orul de con
cepție .și construcție româneas
că I.S.-28 M, pilotat de maes
trul sportului Petre Boboc, 
spectatorii putîndu-se convinge 
de calitățile acestui aparat 
deosebit 
tare. A 
Zamfir 
țional), 
parat de concurs, care a pre
zentat programul de figuri 
impuse pentru acest campionat 
și pentru „europenele" din au
gust. A urmat cuplul avion- 
planor. Dorin Rusu și maestrul 
sportului Gheorghe Savastre, 
cu un planor românesc I.S.-29 
D2, care după desprindere a 
suscitat atenția printr-o atracti-

acestui
de apreciat peste ho- 

intrat în scenă Valeriu 
(debutant in lotul na
pe un ZLIN-50 LA, a-

vă gamă de figuri. A venit și 
rîndul „motoriștilor" : lidera pi
lotajului feminin, Nina loniță. a 
executat spectaculosul ei pro
gram liber ales ; formația de 
trei avioane legate între ele, 
cu piloții Mielu Fețeanu, Mar
cel Mitu și Aurel lana ; italia
nul Georgio Roselti, invitat la 
acest concurs, și-a demonstrat 
și el calitățile de acrobat. Mult 
aplaudatul număr al „vînătorii 
de balonașe" a adus pe cer 
două echipaje mixte : Ludmila
Avramescu — Marcel Mitu și 
Elisabeta Coca — Ion Diaconu, 
în avioane de dublă comandă. 
Deosebit de dificila acrobație 
In formație, efectuată de Mielu 
Fețeanu și Marcel Mitu, a ofe
rit imaginea a două aparate, 
gemene parcă, nedespărțite de 
la decolare piuă la aterizare. 
După spectaculoasele salturi 
ale parașutiștilor, un alt oas
pete italian, Angelo Vancini, a 
menținut. cota interesului la 
același nivel ridicat. Antrenorul 
emerit Constantin Manolache 
(vicepreședintele 
aeronautice române) a prezen
tat un program de înaltă acro
bație la joasă înălțime. Ulti-

Manolache 
federației

SLĂBICIUNILE NAȚIONALEI DE POLO
(Urmare din pag 1)

finală este evident ncmulțu- 
mitoare. Astfel, in ultima re
priză a întîlnirii cu Ungaria, 
poloiștii români au condus cu 
7—4. însă, ratînd trei superio
rități numerice, au pierdut în 
cele din urmă cu 7—8 ! Meciul 
cu campioana lumii putea să 
se încheie -la egalitate, dacă 
în ultima secundă, la scorul 
de 7—8 (din nou acest scor...) 
Hagiu ar fi transformat lovi
tura de la 4 m. In fine, spre 
a încheia șirul exemplelor, si 
în partida cu Cuba ș-a ratat 
un „4 m“. de către Gordan, 
la 9—9. pentru ca la 9—1°> 
cu 20 de secunde înainte de 
final.
pasa 
bile) 
ar fi 
ment, . _ _

Faptele prezentate reflectă o 
slăbiciune evidentă a tinerei 
noastre formații anume insu
ficienta putere de concentrare 
a componenților săi in mo
mentele decisive ale jocurilor 
„tari". Antrenorul federal A- 
natol Grințescu, care răspun
de de lotul reprezentativ îm
preună cu Iuliu Capșa și Cor
nel Rusu. susține că si lipsa 
de experiență la nivel înalt a 
majorității titularilor constituie 
o explicație, lntîlnirile din ul
tima vreme cu cele mai redu
te 'rile echipe din sportul cu 
mingea pe apă puțind fi nu
mărate pe degete. Si tot el 
adaugă : ,La Tbilisi unii ju
cători (Ciobăniuc. Ardeleanu, 
Costrăș. Gordan) au încercat 
rezolvări individuale în atac 
sau în apărare, nerespectînd.

Moiceanu să greșească 
în atac. Cu patru (posi- 
puncte în plus, echipa 
„săltat" serios in clasa- 
chiar pe locul II.

deci, disciplina tactică. Dacă 
s-a marcat mult, Hagiu fiind 
chiar golgeterul întrecerii, 
s-au și primit prea multe go
luri. din cauza neatenției".

Desigur, nu trebuie după im
portanta competiție din U.R.S.S. 
să ne pierdem nici speranța, 
nici încrederea în „noul val" 
al poloului nostru. Dar perioa
da rămasă pînă la Universia
dă. Balcaniadă si europene se 
cere folosită pentru o pregă
tire intensă, fără rabat, pen
tru eliminarea lipsurilor. Ast
fel îneît speranțele puse in 
tînăra reprezentativă de polo 
a României să se împlinească 
cit mai curînd. chiar în aceas
tă vară. Iar dacă acum re
marcați au fost portarul Tu
dor și colegii săi Hagiu, Ga- 
rofeanu, Răducanu, In prima 
parte a turneului, și Moiceanu 
așteptăm să evidențiem, 
proxima ocazie, ECHIPA 1

rrn
cu

AL ARUNCĂRII
din Voronej ; a fost al cincilea 
la Olimpiada moscovită — 65,58 
m) a început concursul de du
minică cu o aruncare de 56,62 
m, după care a Înregistrat : 
66,22 m, 67,56 m, depășit, 69,44 
m — record sovietic egalat (e- 
ra deținut de Gheorghi Kolno- 
cenko din 1932), 71,87 m. Ve
chiul record mondial aparținea

DISCULUI

mul număr al programului, 
„Abracadabra", figură acrobati
că în care avionul coboară ro- 
tindu-se asemenea unei frunze 
luată de vîrtej, a aparținut lui 
Mielu Fețeanu.

Luni și marți vor avea loc 
antrenamentele oficiale, iar 
miercuri se va desfășura ulti
ma probă a campionatului: 
programul de figuri cunoscute 
— impus.

Dinu COSTESCU

IURI DUMCEV

TURNEUL DE LA 
ROLAND GARROS

PARIS, 30. — In „internaționa
lele" de tenis ale Franței, de la 
Roland Garros, au continuat par
tidele din oadrul optimilor de fi
nală la simplu bărbați: Ivan 
Lendl — Brian Gottfried 7—6, 
6—4, 6—3, Christophe Roger-Vas- 
selln — Fernando Luna * *
6— 3, 1—6, 6—1, Guillermo ____
— Jimmy Arias 7—5, 6—3, 6—2, 
Jos6 Higueras — Andres Gomez
7— 6, 6—4, 7—6, Mats Wilander — 
Henrik Sundstrom 6—4, 6—1, 6—3, 
John McEnroe — Eliot Teitscher 
6—3, 3—6, 6—4. 6—1.

tn sferturi de finală la simplu 
feminin: Mima Jausovec — Kathy 
Horvath 6—1, ‘ .
Tracy Austin

In optimile 
bărbați: Eric 
Glickstein — 
Luis Clerc 6—3, 4—6, 6—4. tn pri
mul tur al probei de dublu mixt 
cuplul 
Florin 
reehea 
let cu
C. Basset, Arias — M. Maleeva, 
Ilie Năstase 6—2, 6—4, W. Turn
bull. J. Lloyd — Maria Romanov, 
Brabenee (Canada) 6—0, 6—3. La 
dublu femei, in „l6“-imi de fina
lă Virginia Rudei și Hana Mandtl- 
kova au Învins cu 6—0. 6—3 cu
plu! Filkoff (S.U.A.). Minter (A- 
ustralia), iar tn bptfsnl au dis
pus cu 6—2. 6—2 de perechea a- 
mericană Smith, Kyomura.

din 9 august 1978 lui Wolf
gang Schmidt — R. D. Germa
nă, cu 71,16 m.

Iuri Dumcev a Început atle
tismul de mare competiție in 
1976 cu un rezultat de 50,52 m 
la disc, dar pînă la încheierea 
sezonului obținuse deja 53,54 
m. Apoi rezultatele sale au e- 
voluat astfel : 1977 — 58,32 m, 
1978 — 59,28 m, 1979 — 61,65 
m, 1980 — 68,16 m, 1981 — 66,42 
m, 1982 — 69,16 m, 1983 — 71,87 
m. Alte rezultate (din concur-

suri oficiale) : 100 m — 11,0 s, 
lungime — 6,47 m, Înălțime — 
1,86 m, greutate — 18,38 m, de
catlon (fără prăjină!) — 5905 p...

Dumcev devine astfel al 25- 
lea recordman mondial al a- 
runcării discului și al doilea 
discobol sovietic deținător al 
performanței supreme (primul 
a fost Vladimir Trușeiiev in 
1962 cu 61,64 m). Primul re
cordman al lumii, recunoscut 
de forul atletic internațional, a 
fost americanul James Duncan 
care, la 27 mai 1912, la New 
York, a aruncat 47,58 m. Iată 
și numele „deschizătorilor de 
plrtie" : 51,03 m Eric Krenz 
(S.U.A.) 1930 ; 55,33 m Adolfo 
Consolini (Italia) 1943 ; 60.56 m 
Jay Silvester (S.U.A.) 1961 ;
65,22 m Ludwik Danck (Ceho
slovacia) 1965 ; 70,24 m John 
Mac Wilkins (S.U.A.) 1976. (R. 
VILARA).
• Concurs de probe combi

nate la Goetzis (Austria), hep- 
tatlon : Natalia Șubenkova
(U.R.S.S) 6526 p, Valentina Di
mitrova (U.R.S.S.) 6440 p, Da
niela Nenova (U.R.S.S.) 6250
p ; decatlon : Grigori Dektia- 
rev (U.R.S.S.) 8454 p, Konstan
tin Așapkin (U.R.S.S.) 8188 p, 
Dave Steen (Canada) 8162 p — 
record.
• Alergătoarea sovietică Liud

mila Baranova (33 ani) a rea
lizat cea mai bună performan
ță mondială (sinonimă recor
dului lumii) pe 10.000 m cu 
31:35,01, într-un concurs des
fășurat duminică, la Krasno
dar. Precedenta performanță 
31:35,03 aparținea americancei 
Mary Decker-Tabb.
• Echipa Italiei (Stefano 

Lilli, Pietro Mcnnea, Giovanni 
Grazioli și Carlo Simionato) a 
înregistrat, la Verona, 39,28 s 
la 4 X 100 m.

8—2, 
Vilas

6—1, Jo Durie —
6—1, 4—6, 6—0. 
probei de dublu 

Fromm, Shomo 
tlie Năstase, Jos»

român Lucia Romanov, 
Segărceanu a întrecut pe- 
franceză S. Amiach, Hail- 
6—1, 7—5. Alte rezultate:

TRIUNGHIULAR DE GIMNASTICĂ
SVEDALA (Suedia). în loca

litate a avut loc un med 
triunghiular feminin de gim
nastică: R.D. Germană 376,35 p, 
Suedia 346.25 p și Norvegia 
329.05 p. In clasament: Katarina 
Renseh 76,30 p, Birgitt Senff 
75,40 p. Gabriella Fenrich 74,85 
p etc.

SUEDIA, FĂRĂ PROBLEME
într-un comentariu pe margi

nea medului Suedia — ItaUa 
(2—0) din cadrul grupei a S-a 
a C.E.. desfășurat duminică ne 
stadionul Ullevi din Gbteborg în 
fața a 35 000 de spectatori, agen
ția ..France Presse" subliniază 
că gazdele n-au avut dificultăți 
pentru a se impune în fata cam
pionilor mondiali, a căror evo
luție a dezamăgit. .Jucătorii ita
lieni au părut obosiți, nul ales 
cei de la Juventus, care au dis
putat miercuri finala Cupei cam
pionilor europeni, cu S.V. Ham
burg. Suedezii s-au dovedit in 
progres, practictnd un fotbal de 
calitate. Jocul lor colectiv ex
celent și apărarea organizată

MECIURI INTERNATIONALE DE BOWLING PE LITORAL
In sala de bowling din sta

țiunea Olimp s-au 
două partide amicale 
ționale 'între 
dețul Constanta si din R. D. 
Germană. A. S. Amfora Mur- 
fatlar — BSG Robotron Onti- 
ma Erfurt 5889 — 5793 o (din 
6 partide) si I.T.C. Constanta 
— Chemie Halle 5911 — 5631 p.

disputat 
intema- 

echipe din iu-

Cele mai_ bune rezultate le-au 
obținut i
1173 p„
1029 și 1
— 1009
(Chemie)
(I.T.C.) — 1023 și V. Scînteie 
(I.T.C.) — 1020. (C. POPA — 
coresp.).

G. Dinu (Amfora) — 
E. Schmidt (BSG) —

H. Krummonch (BSG) 
respectiv.

> — 1032.

1- au făcut să se impună în fața 
unei formații italiene care nu 
le-a ridicat nici un fel de pro
bleme*.
Echipa Suediei a avut urmă

toarea alcătuire: Ravelli — Er- 
landsson, Hysen, Dalqvist, Fre- 
driksson — Prytz (Ramberg), 
Stromberg, Eriksson — Sandberg, 
Corneliusson, Holmgren.

• La Reykjavik, în grupa a 
7-a a preliminariilor C.E. : Is
landa — Spania 0—1, a marcat 

Maceda (min. 9). Clasament : 
Spania 11 p (8 j), Olanda 5 p 

(4 j), Irlanda 5 p (5 1>. Malta 
2 p (4 1). Islanda 1 o (2 j).

' FLAMENGO. CAMF1OANA A 
BRAZILIEI

Flamengo Rio de Janeiro a 
cîștigat ediția din acest an a 
campionatului Braziliei. învin- 
glnd eu 3—0 pe Santos în retu
rul finalei, desfășurat pe stadio
nul Maracana în fața a 150 000 
de spectatori. în meciul tur. la 
Sao Paolo. Santos cîstigase cu
2— L

U. Linda 
A. Voinea

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 30) : Tuzla 

— Steaua roșie 2—0. Titograd — 
Partizan 3—2. Zeleznicear — Osl- 

3—2. Vtakovicî — Sarajevo 
OFK Belgrad — Vardar 

Dinamo Zagreb — Halduk 
Olimpia Ljubljana — Velez

1—1.
1—L

„IMPOSIBILUL PARIU“
(Urmare din pag. 1)

fost, știam, linia celor 20 de 
metri, de care s-a apropiat re
lativ repede (19,15 m în 
19,41 m în 1979. 19,92 m în I 
19,98 m anul trecut), dar 
i-a rezistat, încăpățînată, 
la începutul acestui sezon, 
trecut-o la 15 mai (20,31 m) si 
eliberată, parcă, de o obsesie, 
trece direct. în următorul con
curs. la mai puțin de-un lat

1975. 
1981. 
care 
Oină

A

de palmă de 21 de metri, rea- 
lizînd una din cele mai spec
taculoase performante fizice 
din panoplia atletismului româ
nesc. Este acest 20,95 m o li
mită ? Mihaela si antrenorul 
ei loan Sabău ne spun că nu ! 
Să nu ne mirăm, deci, dacă 
duminică, la ..internaționale"... 
Deocamdată felicitări, si pentru 
că miine, 1 iunie, Mihaela Lo- 
ghin împlinește 31 de ani, LA 
MULȚI ANI ! (VI. M.).

AGENDA SĂPTĂMlNII
31 .v

l.VI

2. VI

3.VI
4. VI

S.VI

automobilism : continuă raliul Acropolei (se 
Ia 3. VI); BASCHET: continuă C.E., în Franța 
cheie la 4.VI); CICLISM: continuă Turul Italiei 
cheie la 5.VI); TENIS: continuă „internaționalele" Fran
ței. la Roland Garros (se Încheie la 5.VI).
ATLETISM: campionatele universitare ale S.U.A., la 

Houston (pînă la 4.VI); CICLISM: criteriul Dauphine, 
In Franța (pînă la (.VI); FOTBAL: med amical Belgia
— Franța; campionatul european de tineret: Finlanda
— U.R.S.S., Danemarca — Ungaria; campionatul brita
nic: Irlanda de Nord — Tara Galilor.
FOTBAL; preliminarii C.E.: Finlanda — U.R.S.S., Da
nemarca — Ungaria; campionatul britanic: Anglia — 
Scoția: campionatul european cădeți: Finlanda — U.R.S.S. 
YACHTING: campionatele mondiale dasa 47», la Wey
mouth (Anglia) și dasa F.D., la Cagliari (Italia).
FOTBAL: campionatul mondial -le juniori, în Mexic (pî
nă la 19. VI).
ATLETISM: „internațlonalde" Românld, la București, 
maratonul de la Stockholm; CANOTAJ: regata de la 
Nottingham și regata de la Moscova; RUGBY: meciul 
Noua zedandâ — Leii britanid, la Christchurch.
AUTOMOBILISM: marele premiu al S.U.A., formula 1, 
la Detroit: FOTBAL: preliminarii C.E.: Islanda — Mal
ta; MOTO: marde premiu al Finlandei, la motocros.

Încheie 
(se In- 
(se în-

Mostar 3—1. Radnickl Nis — Ri- 
jeka 2—L Galenika Zemun — 
Vojvodina 0—1. Conduce Partizan 
cu 40 p, urmată de 
greb 39. Hajduk 31 
etc.

GRECIA (et 30) :
— Larissa 0—1, Aris 
0—1, OFI — AEK 4—0, Kastoria — 
PAOK 0—L Panahaiki — Yannina 
3—1, Doxa — Ethnikos 1—1, He- 
raklis — Apollon 4—1. Panlonios
— Panathinaikos 1—1, Serres — 

Makedonikos 0—0. Conduce Olym-
piakos 45 p, urmată de Larissa 
41 p, Aris, AEK și PAOK 30 p.

PORTUGALIA (et. 29) î ~ 
flea — Sporting 1—0, FC Porto
— Amora 4—0. Guimaraes — Por- 
timonense 0—2, Rio Ave — Var- 

zlm 2—1. Estoril — Braga 
2—0 Setubal — Boavista 2—1, 
Salguelros — Espinho 1—0, Ma
ritimo — Alcobaca 3—0. înaintea 

ultimei etape : Benfica 49 'p.
FC Porto 45 p. Sporting 40 p.

R.D. GERMANĂ (et. 26 — ulti
ma). Dynamo Berlin cîștigă — 
neînvinsă de-a lungul sezonului
— ai 5-lea titlu consecutiv. Cla
sament final ; Dynamo Berlin 
40 p. Vorwarts Frankfurt pe Oder 
34 p. Carl Zeis Jena 34 p, Lo
komotive Leipzig 31 p. Rotweiss 
Erfurt 31 F c Magdeburg 29 p. 
Dynamo Dresda 29 p. Hansa 
Rostock 28 p. Karl Marx Stadt 
26 n Wismut Aue 20 p. Chemie 
Halle 17 Union Berlin 17. Che
mie Boehlen 13. Sachsenring 
Zwickau 9 p. Ultimele două au 
retrogra dat

TURUL ITALIEI
Dinamo Za- 
p. Nis 36 p

Olymplakos
— Rhodos

Ben-

Etapa a 17-a a Turului ciclist 
al Italiei, Bergamo — Colle san 
Fermo (91 km, pe un traseu 
muntos), a fost ciștlgată de spa
niolul Alberto Fernandez în 
21112:19. L-au urmat Lucien van 
Impe (Belgia* la 17 secunde, Ro
berto Visentinl (Italia) la 19 se
cunde, Mario Beccla (Italia) la 
25 de secunde, Pedro Munoz 
(Spania) la 30 de secunde, Faus
tino Ruperez (Spania) șl Giu
seppe Saronnl (Italia) la' 34 de 
secunde. Giuseppe Saronnl con
tinuă să poarte tricoul roz, ur
mat la 2:25 de Visentinl, la 3:09 
de van Impe la 3:34 de Fernan
dez, la 4:10 de Sllvano Continl 
(Italia) etc. Francesco Moser (I- 
talia), unul din favorjți, a aban
donat în această etapă.

etapa a
revenit 

i patra 
Liderul

9 In turul. Angliei, < 
opta, la Liverpool, a 
Iui Malcolm Elliott (a 
victorie!) în 2.49:52. 
cursei este vest-germanul VI- 

- rich Bottler 26.10:06, urmat la 
13 s de Matt Eaton (S.U.A.).

• Al 20-lea Tur al Arago- 
nului s-a încheiat, la Zaragoza, 
cu victoria spaniolului Pedro 
Delgado 23.36:02 urmat de Jose 
Recio (Spania) 23.38:05.
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