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La sfîrșltu! săptăminii trecute în țară au avut loc numeroase 
întreceri sportive sub genericul marii competiții naționale ,JOA- 
CIADA", la care au participat mii și mii de oameni de toate 
virstelf. De la citeva

FINALELE
dintre aceste manifestări redăm reia ărL.

PE ȚARA ALE PENTATLONULUI 
ATLETIC ȘCOLAR Șl CONCURSULUI DE ȘTAFETE

Astăzi, in etapa a 31-a a Diviziei „A" de fotbal

PASIONANT „DIALOG IA DISTANTA'* TIRGOVIȘTE - PETROȘANI
• La Brașov, gazdele nu uită că timișorenii (conduși de Dea>- CLASAMENTUL
brorschi) au obținut pimcte la Oradea și Tîrgoriște • La Constanța,

.lanterna* luptă pentru barem, iar Steaua pentru propriul orgoliu

• La Ploiești, Mateianu știe că S.C. Bacău a retrogradat-o anul

Irecut pe „U“ la Cluj-Napoca! • La Pitești, un duel între doi tehni

cieni, Dobrin și Kun • In compania liderului, la Tîrgoviște, gaz-

dele joacă, poate, meciul— a fi sau a nu fi în ,A* • La Petroșani,

craiovenii evoluează cu gîndul la derbyul de sîmbătâ • La Hunedoara,

un med foarte important pentru— oaspeți • In „Regie", duelul

opreciaților internaționali lorgulescu și Boloni • La Scoraicești,

Oltul în luptă cu periculoasele contraatacuri ieșene

i

PROGRAMUL Șl ARBITRII ‘g

F.C.M. BRAȘOV
(R. Matei ; V. Angheloiu șl
F. G CONSTANȚA 
(I. Crâciuneseu ; A. Mițaru
PETROLUL __________
(M. Stoenescu ; V. Măndescu șl P. O. Manole 
F.C. ARGEȘ - F.C BIHOR
(D. Petrescu ; D. Avrlgeanu și V. Alexandru - Iod dl» București) 
C.S. TÎRGOVIȘTE

(M. Axente ;

.TUL
(Cr. Teodorescu ; N.
CORV1NUL

1. DINAMO 30 10 12 2 57-23 <4
Z. Univ. Cv. S3 19 5 0 57-20 43
A Sp, stud. ■ 10 9 6 41-23 40
4. F.C. Argeș 30 K 5 9 45-29 37
S. Steaua 30 U 10 9 41-34 32

_ 4. Corvlnul 30 11 t 11 39-32 30
7. F.C. Olt 30 12 5 13 41-30 29
4. A.S.Â. Tg. SI. 30 11 7 12 33-33 29
». Polii. Iași 34 0 10 11 30-33 20

14. S.C. Bacău 30 11 0 13 34-39 23
U. F.C. Bihor 39 10 9 12 50-55 23
IZ. C.S. Ttrgov. 30 9 10 11 32-33 23
13. Jiul Petroș. 30 10 9 12 29-41 22

14. Chim. Rm. V. 30 10 7 13 23-35 27
ÎS. F.CJC Bv. 30 9 7 14 31-35 25
14. Petrolul PL 30 11 9 10 29-52 25
H. „Poli- Tim. 30 9 1 17 31-50 21
14. F.C. C-ța. 30 0 0 11 23-50 13

Timp de două 
zile, stadionul Du
nărea din Galați 
a trăit din plin 
efervescența unei 
întreceri sportive 
de anvergură, găz
duind într-un ca
dru organizatoric 
demn de toată la
uda finala pe țară 
a „Daciadei- la 
pentatlon atletic 
școlar. Pentru cei 
410 elevi și eleve 
venițl din toate 
județele țării, cea 
de a 15-a ediție a 
acestei importante 
competiții sportive 
de masă a însem
nat nu numai un 
bun prilej de a se 
afirma 
sportiv, 
tind cu cinste lo
calitățile din care 
provin și județele 
Tor. ci șl de a-și 
gratitudinea pentru 
de Învățătură și sport create 
de partidul și statul nostru.

întrecerea de la Galați a o-

pe plan 
reprezen-

înaintea finișului în proba de 800 m din ca- 
arul pentatlonului atletic - școlar

Foto Vasile BAGEAC 
ferit un interesant spectacol 
atletic și, totodată, posibilitatea 
de a depista eventuale talen-

manifesta 
condițiile

- „POLI* TIMIȘOARA
M, Constantinescu
- STEAUA
șl H. Tâbircâ -
- S.G BACĂU

(Continuare In nao ?-S)

- toți di« București)

toți die Rm. VUceo)

— toți dhi București)

- DINAMO
Vatran și R. C’mpeanu — toți din Arad)

- UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Gogoașe șl I. Neagu - toți dl» Buzău)

-CHIMIA RM. VTLCEA
(I. Igna ; D. Buciuman șl I. Ferenczi — toți din Timișoara)

SPORTUL STUDENȚESC - A.S.A. TG. MUREȘ
(N. Rainea — Bîrlad ; A. Porumboiu și C. Nistor — ambH din Vaslui)

- POLITEHNICA IA$1
lonescu și Ad. Nicolescu — toți din Pitești) 
ora 13.00

D.

(N. Rainea — Bîrlad ; 
E.C. OLT

(Al. Mustâțea ; M. 
Partidele încep la

0
Caiaciștii și canoiștii după Snagov și inainte de Tampere

CERTITUDINI, DAR
Cu o lună și jumătate înain

tea campionatelor mondiale de 
la Tampere, regata Snagov a 
încheiat prima parte a sezonu
lui 
nai 
lor 
vea 
din 
Competiții s-a situat ___
celor 4—5 ediții precedente, o- 
punînd echipajelor noastre 
cîteva ambarcațiuni valoroase.

A

Șl NECUNOSCUTE IN PERSPECTIVA
8

8

CAMPIONATELOR MONDIALE

Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare in nao. a 4-a)

fa 
în 
la 
un

acum, 
a 

pentru eampio- 
și care sînt șan- 
de afirmare la

Canoiștii Dumitru Bețiu și Feodor Gurei, două nume in căutarea— 
renumelui

prezintă canoea.

progres și, 
dovedit-o și la 

de-a lungul șezo- 
valoare competiti- 
internationaL

competițional intemațio- 
al caiaciștilor și canoiști- 

noștri fruntași. Fără a a- 
o forță deosebită, ediția 
acest an a tradiționalei 

deasupra

TENISMANII NOȘTRI ȘI DORINȚA CONFIRMĂRII
De la București la Edmonton tenis- 

manii noștri vor trebui să transporte 
cu ei un „bagaj” prețios : faima de 
a fi cucerit, la ediția 
a Jocurilor Mondiale 
toate cele cinci medalii 
sigur,_ atenția iubitorilor ________  ___
îndepărtatul oraș canadian va fi con
centrată asupra mesagerilor țării care 
deține un astfel de record absolut, 
si cum universitarii români știu cit 

să păstrezi ceea Ce ai cîștigat cu mul- 
„campania Edmonton'

„Pe umerii

bucureșteană 
Universitare, 
de aur ! De- 
tenisulul din

este de dificil rl . ” '___
tă trudă, ei au început „campania Edmonton- ca 
multe săptămîrii în urmă. „Pe umerii noștri — ne 
spunea Lucia Romanov, tenismana nr. 1 a țării, a- 
flată la arena Progresul cu puțin timp înainte de 
plecarea la turneul de la Roland Garros — stă • 
mare responsabilitate. Știm ca va fi o concurență a- 
cerbă, dar mai știm, lucru deosebit de important, că 
va trebui să confirmăm prin rezultate cît mai ridi
cate valoarea școlii românești de tenis". Discuția nu 
s-a putut prelungi prea mult pentru că. alături de 
sora sa Maria, îndrumate de antrenoarea Ecaterina 
Roșianu, surorile Romanov — cu conștiinciozitatea 
devenită de mult proverbială — trebuiau să-și în
cheie cu cite o sută de servicii ziua de antrenament. 
Au început, apoi, alergările prin parc pentru mă
rirea rezistenței...

Alexandru Lăzărescu, secretarul responsabil al F.R. 
Tenis. încearcă să găsească o formulă cît mai bună 
pentru reprezentarea tenisului masculin la Univer
siadă. „O coincidență care nu ne avantajează — ne 
spunea — face ca Universiada de la Edmonton să 
aibă loc în același timp cu disputarea, de către 
echipa României, a partidei de „Cupa Davis", la Bris

bane cu reprezentativa" Austra
liei. De aceea Florin Segărcea- 
nu (n.n. deținătorul a trei me
dalii de aur) va fi marele ab
sent al tenisului nostru, ca și 
Andrei Dîrzu. dealtfel. De a- 
ceca am și alcătuit, pentru în
ceput. un lot de patru jucători.

în special din R. D. Germană 
și Ungaria (la caiac). Testul a 
fost util — chiar dacă nu nea
părat pe deplin edificator — 
iar bilanțul, 9 victorii româ
nești în 13 probe, este Îmbucu
rător în ansamblu, cu cîteva 
surprize frumoase, dar și al
tele mai puțin plăcute.

Cum arată „flotila" 
înaintea perioadei decisive 
pregătirilor 
natele lumii 
sele noastre 
Tampere ?

Bine se

principala noastră forță. La 
simplu. Costică Olaru, du
blu învingător, pare să se fl 
desprins de restul colegilor. El 
este In continuu 
așa cura a 
alte regate 
nulul, are 
vă pe plan 
mod normal, el va concura 
ambele probe de simplu 
C.M. și poate aspira la

Vladimir MORARU

DINAMOVISTUL MIRCEA ROMAȘCANU, 
CAMPION LA CONTRATIMP INDIVIDUAL

LUCIA ROMANOV

ITALIA
nostru universitar

PbLOIȘTII 
ÎN

Lotul
de polo participă, de astăzi 
pînă joi, la un interesant 
turneu international organi
zat la Napoli, la care mal 
sînt prezente reprezentati
vele naționale ale Austra
liei, Bulgariei, Greciei, O- 
landel și Italiei. Au făcut 
deplasarea, împreună cu an
trenorii Anatol Grințcscu, 
Iuliu Capsa, Cornel Rusu, 
jucătorii Tudor. Simion. Ar
deleana. Hagiu. Moiceanu, 
Fejer, Costrăș, Gordan, E. 
Tonescu, S. Popesc», Cr. 
Dan, Ungureanu. Ciobăniue.

Laurentiu Bucur, campion na
țional, Liviu Mancaș, Adrian 
Marcu si Cristinel Ștefănescu. 
urmind ca doi dintre ei — cei

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag a 4-a)

GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII UNIVERSITARI 
EVOLUEAZĂ LA ARAD

Mîine, de la ora 18. în Sala sporturilor din Arad, 
de gimnastică care urmează să facă deplasarea la 
Mondiale Universitare de la Edmonton evoluează 
publicului din localitate, într-un concurs de verificare. Vor 
fi urmărite, cu cel mai mare interes. Emilia Eberle, Ro- 
dica Dunea, Nicolefa Profir, Mihaela Riciu, Liliana Bălan, 
ca și Emilian Nicula, Valentin Pîntea. Levente Molnar. Au
relian Georgescu si alții.

echipele 
Jocurile 
în fața

Ieri după-amiază, pe o vre
me nefavorabilă (ploaie, vînt), 
s-a dat startul din dreptul bor
nei km 14,5, de pe autostrada 
București—Pitești, in prima 
probă a campionatelor naționa
le de ciclism-fond : contratim
pul individual. A fost o cursă 
dură, în care au fost verificate 
tenacitatea și spiritul de luptă. 
Victoria a revenit, scontat, ta
lentatului sportiv Mircea Ro- 
mașcanu, multiplul nostru cam
pion, care a reușit performan
ța de a-1 detrona pe liderul 
de anul trecut al probei, Io
nel Gancea, pe care de astă- 
dată l-a Întrecut cu peste un 
minut. Victoria lui Romașcanu 
am întrezărit-o încă de la ju
mătatea cursei (km 19,5), unde 
ciclistul numărul 1 al țării a 
fost cronometrat cu 24:23 — 
cel mai bun timp.

Rezultatul lui Romașcanu 
este bun, ținînd seama de con-

dițiile atmosferice grele în 
care a fost obținut. Pe ploaie 
și vint Romașcanu a rulat cu 
o medie orară de 45,8 km, in 
timp ce anul trecut, pe o dis
tanță aproape asemănătoare, la 
campionatele de la Brașov, 
Gancea a obținut in condiții 
atmosferice incomparabil mai 
bune o medie de 43,130 km.

Iată clasamentul : 1. M. Ro
mașcanu (Dinamo) 39 km in 
51:26 ; 2. C. Paraschiv (Dina
mo) 52:32 ; 3. I. Gancea (Di
namo) 52:53 ; 4. V. Mitrache 
(Dinamo) 53:37 ; 5. Gh. Lăuta- 
ru (Dinamo) 54:31 ; 6—7. VaL 
Constantinescu (Dinamo), S. 
Oprescu (Dinamo) 54:33 ; 8. C. 
Căruțașu (Dlnamo) 54:56.

Miercuri, pe aceeași șosea și 
din același punct, concurenții 
vor lua startul (la ora 16,30) 
în proba de contratimp pe 
echipe

Gheorghe ȘTEFANESCU



CARENȚELE IN PREGĂTIRE S-AU REF

PE SCENA MARII COMPETIȚII
PENTATLONUL ATLETIC

(Urmare dtn pag ')

te. Au fost două zile de dispu
te îndîrjite în urma cărora au 
fost obținute rezultate promi
țătoare. Tinerii atleți au avut 
de înfruntat. în prima zi, o

Tinerii luptători

căldură caniculară. iar în 
cea de a doua o ploaie 
rece de toamnă. De e- 
vidențiat rezultatele obținute 
în cadrul pentatlonului atletic 
de Elena Buștihan (Bacău) la 
înălțime (1,55 m), Agafia Cosae 
(Teleorman) la lungime (5,42 
m). REZULTATE TEHNICE

de greco-romane

IN BILANȚUL JUNIORILOR LA C. M. DE
• Clnd se joacă contra... arenei • Debutantele mai bune decit

IN ÎNTRECERILE pentru
BISTRIȚA, 13 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din locali
tate a avut loc turneul final 
(individual) al juniorilor in 
sportul luptelor (stilul gi eco-ro- 
mane). Au participat 163 de 
sportivi din 27 de județe, tineri 
luptători care și-au disputat cu 
dîrzenie titlurile de campioni ai 
țării și ai „Daeiadei*. Iată-i pe 
câștigători (în ordinea categori
ilor) : N. Oniea (C.S.O. C-lung 
Muscel), C. Dună (C.S.M. Cra
iova), N. Nițolu (C.S.Q. C-lung

TITLURILE DE CAMPIONI...
Muscel), D. Sîrbu (Electropute- 
re Craiova), N. Ciocan (C.S.M. 
Suceava), S. Nenciu (Steaua), 
N. Tudor (Rapid Buc.), C. Al- 
buț (Energia Buc.), M. Trif 
(Simared Baia Mare), A. Ali- 
onte (Metalul Buc).

în clasamentul general ordi
nea a fost următoarea : 1. 
București, 2. Suceava, 3. Argeș, 
4. Botoșani, 5. Dolj, 8. Mehe
dinți.

L TOMA, eoresp.

FETE : 1- Agafia Cosac (Te
leorman) 3 554 p, 2. Alina Bu- 
huș (Dolj) 3 403 p, 3. Marinela 
Bogdan (Mehedinți) 3210 p, 4. 
Elena Buștihan (Bacău) 3 204 p, 
5. Lucia Cormoș (Bihor) 3 203 
p, 6. Daniela Prejmereanu (Bra
șov) 3 129 p ; BĂIEȚI — 1. 
Nieolae Costea (Buzău) 2 657 p. 
2. Eusebiu Oa.iaș (Mureș) 2 561 
p, 3, Marian Nae (Prahova) 
2 530 p, 4. Nieolae Tămășan 
(Satu Mare) 2 494 p, 5. Marcel 
Tudor (Giurgiu) 2 459 p, 6. Au
rel Drăghici (Mehedinți) 2 451 p.

Tot cu acest prilej s-a desfă
șurat Concursul de ștafetă în 
care s-au obținut următoarele 
rezultate (proba a constat in 
800 x 400+ 200+100 m la băieți, 
iar la fete 400 +300 +2!»+100 
m) : băieți — 1. Șe, generală 
nr. 30 Brăila, 2. Liceul militar 
„Mihai Viteazul* Alba Iulia, 3. 
Liceul agroindustrial Oradea ; 
fete — 1. Liceul Jî. BMceseu* 
Craiovx. 2. Liceul industrial nr. 
12 Galați 3. Școala generală 30 
Brăila.

Teiemac SIRIOPOL, eoresp.

consacratele • Doar trei băieți au corespuns • Prea multe ratări!

„Trofeul Henri Coandă“

CONVINGĂTOARE PLEDOARIE
De un timp Încoace, iubi

torii modelismulul așteaptă cu 
mult interes la fiecare început 
de iunie, in preajma Zilei avia
ției, un eveniment care si-a 
cîștigat mare popularitate : 
„Memorialul Henri Coandă* la 
aeromodele machete, statice și 
zburătoare, organizat la Pucloa»- 
sa sub genericul ..Daeiadei". 
competiție ajunsă la a 7-a »- 
ditie. Inițiatori : o familie de 
veterani ai acestui sport — 
mereu tinerii si entuziaștii 
Dumitru si Aurelia Diaconescu. 
maeștri ai sportului, cadre di
dactice la Casa pionierilor si 
•oimilor patriei. Organizatorii 
competiției : Clubul de mode- 
lism Henri Coandă din cadrul 
Casei pionierilor si șoimilor 
patriei, in colaborare cu A.S.

TRADIȚIONALUL FESTIVAL
AL TlifGILOR MUNCITORI
SLANIC MOLDOVA (prin 

telefon). In localitate s-a des
fășurat, tatr-o excelentă orga
nizare, tradiționalul Festival al 
■portului muncitoresc, aflat la 
cea de • T-a ediție. întrecerile 
de volei, handbal (băieți și fe
te), box, tenis de cîmp, tenis 
de masă și motodclism au re
unit peste 350 de participant 
din întreprinderile băcăuane și 
din alte unități din județele 
Vaslui și IașL Peste 2000 de 
spectatori au urmărit un ex
celent program sportiv organi
zat ta cadrul „Daeiadei", care, 
timp de două zile, a reliefat 
nu numai entuziasmul, ci și 
buna pregătire a competitori
lor, lucru firesc dacă reținem 
că la etapa de masă a Festiva
lului au concurat peste 20 000 
de tineri și tinere. S-au remar
cat ta mod deosebit sportivii 
de la Textila Buhnși (handbal 
fete), Victoria IRAV Bacău 
(handbal și volei băieți). Sănă
tatea Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (volei fete). C.S.M. 
Borzești (box — antrenor Mi
hai Pătrățeapu), precum și e- 
chipele reprezentind orașele 
Comănești, Buhuși și Pașcani.

Cupa Consiliului județean al 
sindicatelor. pentru cea mai 
bună mobilizare șl cele mai 
bune rezultate, a revenit spor
tivilor din Bacău.

PENTRU AEROMODELISM
..Știința*, cu sprijinuL exem
plar și' de data aceasta, al or
ganelor locale si al unor în
treprinderi din Pucioasa și 
Fieni. Au fost invitați la ac
țiunea Henri Coandă ’83 tpodc- 
listi din întreaga tară, au fost 
invitați si entuziaști susțină
tori ai acestui sport, veterani 
ai aviației, generali si ofițeri 
superiori pentru a se întilni 
cu modelistii. Și au răspuns 
invitației peste 100 de con
curent! din 23 de asociații f- 
cluburi, de la șoimi ai patriei 
la oameni de mult iesiți la 
pensie. Este de notat că parti
cipant» au fost Impresionați, 
de la primul contact cu ame
najările -făcute cu prilejul a- 
cestui eveniment, de atmosfera 
sărbătorească și de condițiile 
bune de întrecere. Totul, aici, 
de la Muzeul .Aripi româ
nești* și atelierele modeliștilor. 
la expozițiile de machete de 
tot felul. de modele de avioa
ne si rachete, vorbește, parcă, 
despre munca plină de pasiune 
a copiilor, a generațiilor de 
copii care au trecut pe aici.

Concursul s-a constituit din- 
tr-un „carusel* de evoluții, pe

clase si categorii de modele, 
pe categorii de vîrstă. tacepind 
cu cei mai mici și. cum era fi
resc. fiecare s-a străduit să-și 
etaleze măiestria. Dar nu va
loarea performantelor vrem să 
o scoatem ta evidență, pentru 
că ele au fost influențate ne
gativ de timpul cu vînt ta ra
fale (evidențiem totuși nivelul 
demonstrat de sportivii Ion 
Șerban — Pucioasa. Fr. Ri- 
moezi — Cluj-Nanoca. Gh. 
Găinaru si Ilie Crăciun — Bis
trița). De evidențiat. Insă, fap
tul că în cele trei zile rit a 
durat Memorialul la Pucioasa 
a domnit o impresionantă at
mosferă aviatică, cu convingă
toare pledoarii pentru acest 
sport tehnico-aplicativ. în în- 
tilnirile cu tineretul de aici 
nu putini dintre oaspeții de 
onoare mărturiseau că si ei 
și-au început cariera pneti- 
cind modelismul. asa cum în
suși Coandă a fâcu;-o- Con
curenta clasați De primele 
locuri au fost răsplătiți cu fru
moase dpilome. medalii si pre
mii ta obiecte modelistice.

Trofeul (transmisibil) Henri 
Coandă a fost ciștigat de echi
pa „Vulturii* din Bistrița, tu
rnată în clasament de gazde. 
Competiția a fost însoțită de 
spectaculoase demonstrații

Viorel TONCEANU

Cotați printre principalii 
favorițl ai C.M. de juniori de 
la Pored, alături de tinerii 
popicari din Iugoslavia. R. F. 
Germania fi Ungaria, repre
zentanții noștri au avut, spre 
surprinderea generală, o pres
tație modestă ta raport cu e- 
voluțiile din marile concursuri 
anterioare, unde au urcat ade
sea pe cea mai înaltă treaptă, 
a podiumului. De data aceas
ta, juniorii noștri n-au mai 
obținut nici o medalie de aur, 
deoarece pe o arenă cu piste... 
aspre, pretențioase (dar care 
au întrunit caracteristicile re
gulamentare — dimensiuni, 
planeitate, culoarea și du
ritatea materialului plastic 
— necesare omologării piste
lor de către comisia tehnică a 
F.I.P.). au fost triați după ba
gajul lor de cunoștințe si mo
dul cum s-au pregătit Cu mici 
excepții, ci n-au reușit să se 
acomodeze cu condițiile de 
concurs de la Pored. Neputînd 
să controleze particularitățile 
arenei, majoritatea fetelor și 
băieților au jucat Împotriva... 
pistelor, ceea ce a scos la ivea
lă o serie de carențe șl anu
me :

L Din cauza unei Insuficiente 
prerătiri morale, nici 
cele șase componente 
pel feminine (dintre 
avtad experiența 
tari) na a putut depăși mo
mentele dificile. Primul schimb. 
Maria Zsixsik (401 p.d.), .des
chizătoarea de pirtie* capa
bilă să <fea aripi echipei, nu 
si-a regăsit nîd un moment 
ritmul normal De asemenea, 
mijlocul formației, asigurat de 
fosta campioană europeană 
Ibnlya Mathe (399 p.d.). n-a 
mai acționat eu siguranța de 
altă dată, judnd precipitat 
în sfirșit responsabilitatea ul
timului schimb a fost acordată 
nnel jucătoare fără putere 
de concentrare, Olga Psihas 
(393 p.d.), care a evoluat uneori 
ca o începătoare. Extrem de 
nervoasă că nu-i merge tocul, 
ea nu a putut depăși 400 p.d. 
Adversara ei directă. Josefine 
Friedl, a doborit 422 de popi
ce, rezultat care a adus echi
pa R- F. Germania la egalitate 
eu cea a României (2 407 — 
2 407 p.d.), sportivele vest-
germane cucerind medalia de 
aur gratie punetaverajului su
perior la „Izolate* : 773 — 732 
p.d. Celelalte trei componente 
ale sextetului nostru au fost

ana din 
ale eehi- 
care trei 
jocurilor

H I P. I S M
Condus fără greșeală de an

trenorul său, C. Tănase, Trifoi 
demonstrat In că odată 

dștigtnd de o manieră de mare 
campion „Premiul cailor de 4 
ani", deși acorda avantaje de 
pînă la 120 m adversarilor săi, 
avîn<j pe deasupra de suportat 
el starea terenului moale. Tot 
din această formație a mai câș
tigat și Trudin, fratele mare
lui campflon. Mai remarcăm în 
această reuniune victoria lui Su- 
<Htu, care și-a surclasat aidver- 
sarii, valoarea arătată de fiul 
lui Godeanu lnstaltndu-I în 
fruntea generației de 3 ani. Tot 
R.T. Nieolae a mai învins cu 
Robust, de o manieră categori
că, acesta devenind astfel 
concurent al derbyului 1983. For
mația M. Ștefănescu și-a luat 
partea leului : trei victorii, cu 
Răsad, a cărui formă face cinate 
«ntrenorulul său, eu Jlga, e 
mînză de care se va mal vorbi,

CAMPION A TELE ȘCOLARE DE A TLET/SM
BAC AU, 13 (prin telefon). Stol- 

bălă șl duminică au avut loc fi
nalele cam pioMtetec reoubbcane 
școlare de attettam. la xtua • 
doua de concurs rezultatele au 
fost influențate de ploaie ei de 
pista moale. Primii clasați : BĂ
IEȚI : IM m : C. Genera (L!c. 
tad. 10 Galați) 10,9. P. Ardeieer 
(Lie. tod. 7 Arad) IM, M. Nâ- 
fârolcă (Lie. Caragiale Ploiești) 
10,9 ; too m : P. Ardelean S3.!. 
S. Madly (Lie. tod. Arad) 23.4. 
D. Paraschiv (Lie. mat. fiz. Gă
iești) 23,5 ; 4» m : D. Paras-
chiv 49,9, L. Calancca (Lie. chi
mie Botoșani) 10,0. L. Costnes- 
eu (Lie. 19 Buc.) 54,9 : SOO m : 
N, Combo ez (Lie. 3 TlrnAvehi) 
2*1,7, V. Iaoobac (Lie. 3 Su
ceava) 2 .-OIL R. Răcășar. (Lie. 
■t nat duj-Napoca) 2:93.0 : 
1599 m: Ueășan 1*7,5. T. Ha- 
vriliuc (Lie. 7 Iași) 8SS,7 ; S »eo 
m ; M. Nlcoară (Ue. tod. mec. 
L Galati) I5 3SA L Nicula (Lie. 
agr. lad. Roșiori) 15:94.8 ; IS Km 
marș ; L Mietale (Lie. 4 Foos an ) 
<7:04,1, L Apootel (Lie. 1 Doco- 
bor> 49:35,3 ; IM mg i L. trim i a 
(Lie. mat. fiz. 1 Galați) 1SJ. L. 
Vlad (Lie . iad. 1* Buc.) 15,3,

G. ViaJeanu (Lie. at.-lot C-lung 
Muscel) 15.4 ; MS mg : L. Calan- 
eea 57.3. D MeeuUtea (Lie. Emi- 
nescu Iași) 57A. N. Leonte (Lie 
Oaguna Brasov) 58.4 : 2900 m 
obst. : C. Purice (Brăila) SSL4. 
D. Vasltoaie (Alba lulia) 9*1.4.
l. Nieolae (Argeș) 9*1.4 ; InAl
proe : M. Bradacs (Lie. tod. 18 
Buc.) 2.97 m. M. Man (Lie. ehkr.. 
Turda* 2.91 m ; lungime : C. 
Băncii* (Tan. T. Vladimirescu 
Buc.) 7,19 m, D. Lima (Uc. fil.- 
tot. Ouj-Napoca) 9.82 m ; triplu: 
D. Ciobanu (Lie. Unirea Buc.) 
15.12 m, T. Balint (Sc. Ren. 7 
Deva) 14,7* m ; prăjină : R. E- 
nescu (Lie. A. Vtaicu Buc.) 4,50
m, J. Gaeta (Lie. T. VladUnires-
eu Buc.) 4.30 IT. ; greutate : V. 
Puh* (Lie. Electroaparataj Buc.) 
14,S3 m, C. Grasu (He. fiL-tat 
C-lung M.) 14,54 m ; diac : S.
Turb* (Lie. tod. 37 Buc.) M.M 
tn. v. Putia «A8 m ; etaean : 
M. Fazekas (Gr. ae. Oradea) 
37,02 m, o. Grtadean (Lie. tad. 
7 Arad) 54,75 m ; suliță : D. Fri- 
Jan (Lie. B. Hurmuzactie Rădă- 
ați) 54.94 m ; FETE : IM m : 
M. Chlndea (Șc. gen. 25 Brasov) 
11,9 M. Szabo (Lie. mat. fiz.

c. (Lie.

t m.

M)

Samcdlă
15.» m;
Samotlâ 
Fopeaeu 

48,99 m.

Iile IANCU — eoresp.

TRIFOI - UN CAMPIOSI DE WIESIAF
șl cu Reacția, care »-a acomodat 
foarte bine cu starea terenului. 
Cu aceste trei victorii, M. Ște- 
fănescu l-a egalat pe G. Tănase 
la fruntea clasamentului antre
norilor. Au mai dștlgat Humor, 
frumos condus de S. Ionescu. 
Relativ, cu care L Oană a făcut 
un simplu antrenament, și Tuș- 
tea, cu care S. Stănilă, In cursa 
rezervată amatorilor, a arătat 
frumoase calități. In plus, se 
remarcă un reviriment al pariu- 
rUor, plătindu-se celor inspirați 
cote însemnate la diverse jocuri. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa
I : 1. Relativ (L Oană) 1:47,6. 
2. Spic. Cota : cdșt. L.80, ord. 14. 
Cursa a n-a : 1. Jiga (Florea) 
1:44,8, 2. Portulaca, 3. Negoiu. 
Cota : dșt. 5, ord. 10, esv. 49, ord. 
triplă 154. Cursa a IlI-a : 1. Su- 
dltu (R.L Nieolae) 1:28,9, 2. Ro
dolfo. Cota : tist. 15, ord. închi
să, ev. 130. Cursa a IV-a : 1.
Tuștea (Stănilă) 1:29,9, 2. Herlea,

3. Rudy. Cota : cîșt. 19, ord în
chisă, ev. 4€, ord. triplă 332. 
Cursa a V-a : 1. 'Humor (S. lo- 
nescu) 1:31,3, 2. Aiala. Cota :
dșt. 5, ord. închisă, ev. 28. tri
plu 1—3—5 1040. Cursa a Vl-a : 
1. Trifoi (G. Tănase) 1:36,7, 2. 
Sadău. 3. Feteasca. Cota : c£șt. 
5, ord. 55, ev. 45, erd. triplă 
1414. Cursa a VII-a : L Răsad 
(Florea) 1:29,8, 2. Trandafir. Cota: 
cîșt. 4. ord. 35, ev. 45, triplu 
3—5—1 2202. Cursa a VTII-a : 1. 
Robust (R. I. Nieolae) 1:80,8, 2. 
Sondaj, 3. Horoscop. Cota : cîșt.
4. ord. 80, ev. 42. ord. triplă 471.
Cursa a IX-a : 1. Trudin (Cră
ciun) 1:34,6, 2. Crater, 3. Radna. 
cota : cîșt. 5, ord. 11, ev. 38, 
ord. triplă 123, triplu 5—7—9 720. 
Cursa a X-a : 1. Reacția (M.
Ștefănescu) 1:41,3, 2. Sativa.
Cota : cîșt. 1,20, ord. 5, ev. 5.

A. MOSCU

Octavia Ciocirlan 
Marilena Burcea 
Rodica Baciu (399 
au înregistrat că- 

nu au obținut

debutante : 
(412 p.d.).
(403 p.d.) și 
p.d.). Ele nu 
deci, dar nici _ ,__...
rezultate de excepție, în stare 
să propulseze echipa ta lup
ta pentru primul loc. Socul 
provocat de pierderea titlului 
suprem la barajul de „izolate" 
a prăbușit moral jucătoarele în 
proba de perechi, slaba com
portare din aceste dispute pu- 
nîndu-și amprenta și în 
mele întreceri, turneul 
vidual, în care Octavia 
clrlan, deține, dintre cele 
sportive, cea mai bună poziție 
(a 5-a) în ierarhia mondială.

La băieți, printre favorițl au 
existat mai multi concurenți 
de forțe sensibil egale. Traian 
Țelnar, Alexandru Szekely 
(medaliați cu argint la dublu) 
și. în mai mică măsură, Mar
ton Farkas, au dovedit că au 
resurse pentru a depăși mo
mentele dificile, apropiindu-se 
de valoarea puternicilor lor 
adversari. în rest, juniorii 
noștri n-au rezistat tensiunii 
meciurilor decisive.

2. Imprecizia în lansarea bi
lei s-a observat mai pregnant, 
atlt la fete, cit și Ia băieți, ta 
manșele „izolate*, unde ade
sea figuri de cîte 2, 3 sau 4 
popice alăturate au fost re
zolvate din tot atîtea bile.

ulti- 
tadi- 
Cio- 
șase

nu dintr-o 
cum ar fi'^s 
s-a ratat nej 
Ibolya Math 
Bănescu d 
două exempli 
șase și, respe 
în... gol. Aq 
s-a datorat fl 
respunzătoare 
lansare, fie j 
mină, fie lipi 
fectului imprj 

3. Cei doi 
Buzea (la fd 
(la băieți), J 

1 mai conducă I 
formanțele 
Din păcate, d 
exclusivitate, 1 
diocră pe sej 
lor create dl 
După părere! 
ția sub aștea 
se datoreazăl 
ciențelor dej 
moral, ci si 1 
tehnicieni | 
vedere ned 
antrenamente] 
verificare pel 
de piste de 1 
Idei conserl 
stacole prea I 
ma perioadă! 
prea mult <a 
prczcnlative I 
registrat • J 
VALORICĂ I 
țională, ceeal 
mulțumește I 
Iul de popiei

S a încheiat turul Diviziei

MILMC-CPL BUCUREȘTI (f) Șl
CRAIOVA (m) PE

In campionatul Diviziei ,A“ la 
tenis de masă i-au desfășurat 
partidele din ultima etapă a tu
rului. In urma rezultatelor În
registrate, in competiția feminină 
Pe primul loc a trecut MILMC- 
CPL BUCUREȘTI, care a depă
șit pe C.S. Arad datorită vic
toriei directe, In timp ce la bă
ieți in frunte «-a menținut U- 
NIVERSITATEA I CRAIOVA 
Iată amănunte :

FEMININ

MILMC-CPL BUCUREȘTI — 
C.S. ARAD 5—2 și 5—4. întâlniri
le au lost dominate de gazde, 
cane au avut ta Carmen Gă- 
geatu principala realizatoare. De 
notat că cea mai frumoasă par
tidă a fost cea din ziua a n-a, 
dintre Carmen Găgeatu șl Mag
dalena Leszay: 2—1 (—20, 21, »). 
Victorii : Carmen Găgeatu 3+3, 
Cristina Enuleseu 1+1, Anca 
Cheler 1+1 pentru tavingătoare, 
respectiv Gabriela Radar 1 și 
Magdalena Leszay 2+2.

PROGRESII^ BUCUREȘTI — 
FAIMAR B. MARE 5—4 și 4—5. 
Pierzlnd uma dtn InttlnJri băimă- 
reneele su cedat și un loc ta 
clasament, ooborlnd de pe 2 pe 
3. Au punctat : Cornelia Flllmon 
1, Maria Păun 2+2, Marinela 
Panțuru 2+2 pentru „ gazde, res
pectiv Nela Stoinea 1+1, Liana 
Urzică 3+3, Mariana VintUă 1. 
(B. POPESCU — eoresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
ÎNFRĂȚIREA tg. mureș 
șt 3—5. Victorii : Tatiana Furtu
nă 1+1, Rodica Urbanovlcl 2 
pentru gazde, respectiv Olga Ne
meș 2+3, Klnga Lohr 2+1, Ma
ria Alboiu 1+1.

C.S.M. CLUJ-NAPOCA — 
C.S.M. BUZĂU 5—9 și 5—1. Au 
punctat pentru clujence Marina 
Ghe 2+2, Zita Ferenczl 2+2, Ga
briela Gherman L, Olimpia Chin- 
drtș 1.

C.S.M. IAȘI — CONSTRUCTO
RUL TG. MUREȘ 9—5 șl 2—5.

METALUL C.S.Ș. RM. VILCEA 
— C.F.R. C.S.Ș. PETROȘANI 3—5 
Șl 5—4.

DE LA /. D. M. S.

1—5

Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 30 iunie a.c. 
autoturisme Dacia după cum urmează :

Magazinul București pînă la nr. 6500/1983 și 7000/1983 cu 
livrare de la I.D.M.S. Craiova ;

Magazinul Pitești pînă la nr. 
cumpărătorii din jud. Sibiu ;

Magazinul Brașov pînă la nr. 
vrare de la I.D.M.S. Baia Mare 
I.D.M.S. Reșița ;

Magazinul Bacău pînă la nr. 
vrare de la LD.M.S. Iași ;

Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul , .
Vinzările se efectuează în funcție de stocul zilnic de auto

turisme și capacitatea de livrare a fiecărui magazin.
Totodată, cîștigătorii C.E.C. care nu au ridicat autoturis

mele sînt anunțați că se pot prezenta la magazinele auto 
I.D.M.S. pentru ridicarea autoturismelor, conform progra
mării.

600/1933 și 2600/1983 pentru

2000/1983 și 2200/1983 cu li- 
și 2600/1983 cu livrare de la

1300/1983 și 1450/1983 cu li-

nr. 2300/1983 ;Baia Mare pînă la
Cluj-Napoca pînă la nr. 2650/1983 ; 
Reșița pină la nr. 450/1983 ;
Craiova pînă la nr. 900/1983 ; 
Timișoara pînă la nr. 2509/1933 ;
Ia?i pînă la 50/1983.

PRIMELE
M

PROGRES1 
C-S.M. CLI 
9—9. Victor 
bucureștenil, 
prin Caurl 
Onețlu 2+1, 
Mul Caurl, 
căujeni : Ti 
Gogu 1, Fe

AiS.A. MI 
ranvERsrr. 

9—9 și 2—9. 
leder. VisfeM 
▼eanu 2, » 
1 pentru bi 
reaeu 2+1, 
>+2, Haldan 
Crlșan 1+l 
resp.).

C^S. 
VOINȚ 
Succes 
țenilor, 
Grigorean 3 
g» 2+1, B 
Grigorean, 
oaspeți vi 
zate de H 
Budijan L

UNIVERS 
— MECANI 
9—9 șl 9—9. 
Tiugan 3+ 
doi 1+1 
pectiv 
1+2, Ghiți 
ghe — Gb 
eoresp.).

INFRA 
STIROM 
»-« H 
»+3. V 
Koflol _
A. Fulop 
2+2, Nic 
1+1. 
Ovanez, 
resp.).

CONSTRU 
— C.S.S. O 
5—9. Victori 
georgean 4 
Mul Lorin 
tru gazde, 
L Nagy 2, 
4+4, dublul

IDIIMS
CIȘTIGU 

NOEXPRE
Cat. 1 : 3 
rism Daci
riante 100*/ 
rlar.te 25’/ 
24,50 varia
l : 115,50 
a 181 Jsff; 
lei ; cat 
cat I : 3.
1 : 258.342 
da 1300, a 
tonescu So 
Dolj. Dra 
iești și R

• neștt

AȚI

• Ag« 
pot elibera 
numerele



ICE

IȚESCU

Tudor 
Petru 

;ă-Șl 
per-

AT

psi-

perierlelor

masă

Marius POPESCU

Florea
Hallkin

eom 
priho- 
căreia 

fot

ele.) — au 
consacrare 
ta terna ți o-

intîmplător 
psihologia 
noștri o 
pregătiri 
ea trezindu-i

dar nu din 
exact prin- 
legătură de 
efect, echipa

pe pielea 
aspre

lovitură, 
t. Trl plus, 
de mult, 
Constantin 
irnnumai 
gmfc de 
patru ori 

esiguranță 
ei neco- 
indura de 
lumai din 
rijarea e- 
ei.

>an 
ut
P>e

trecuți. 
proape ta 
prea me- 
edimente- 
I de joc. 
a, evolu- 
juniorilor 
mai defi- 
blinic si 
Hi cei doi 
pat din
L • adică 
Kciuri de 
variantele 
Kite după 
I fără ob- 
I in ulti- 
k> eurență, 
Fturile re- 
I au în-
CĂDERE 

I interna- 
Int, ne- 
Irii joeu- 
b noas-

»— 3 sl
[bleme a 

punctat 
kru 3+4, 
f «1 du- 
. Pentru
Ignat Z,

CRAIOVA 
*• Unpus

Crean- 
dublul 

Pentru 
; reaU- 
oldi 2, 
oresp.).

RAIOVA 
JURESTI 
pa 4+3, 
1-2, Bă- 
[ri, res- 

Călăuz
Gheor- 

opovld,

Cu gindul la obiectivul competițional

SĂ iNVĂȚĂM Sl DIN VICTORII, 
NU NUMAI DIN ÎNFRÎNGERI !

REZULTATELE ETAPEI A 28-a A DIVIZIEI „C"
Programul și arbitrii etapei viitoare (19 iunie)

Multe țări și mulți spe
cialiști acordă o mare im
portanță pregătirii 
hologice ta sport, conșide- 
rind-o — pe deplin moti
vat — drept o componentă 
hotăritoare a succesului. 
Ziarul nostru a susținut și 
el acum vreo dai ini o 
campanie privind importan
ta pregătirii psihologice. 
Viața de toate zilele > 
sportului nostru, in speță a 
fotbalului românesc ne o- 
bligă să ne reamintim — și 
să subliniem — realități 
(cauze si efecte) care, iată, 
nu dispar, rezistă tn timp 
și trebuie să ne confrun
tăm cu ele.

Este o prea veche și prea 
perenă problemă de men
talitate și de psihologie eu 
care se confruntă specia
liștii fotbalului   
nostru după 
cese (remarcabi
le) si după înfrîngeri (ustu
rătoare). După primele, at
mosfera este adeseori de o 
euforie de-a dreptul ameți
toare, după secundele „de 
înmormîntare*. Ambele stări 
stat profund dăunătoare, 
mai ales lntr-o campanie 
mai lungă, cu etape, ctad 
obiectivul este. de pildă, 
calificarea. Clnd succesele 
(și evident insuccesele) In
termediare trebuie urmate 
de o muncă (mai) atentă, 
concentrată, responsabilă.

S-a spus de multe ori — 
și nu 
pentru 
liștilor 
bună" in 
vorabilă, 
realitate, 
recentă 
— net — _
o echipă a Iugoslaviei în
tinerită, Bălăci și' ceilalți 
selectionabili au resimțit — 
favorabil 
acelui moment, dușul 
primit, 
nați, 
bilizat 
meciul 
lumii, 
torie 
După acea 
un... recul 
turisit sau 
„păi, dacă 
campionii 
să nu-i 
slovaci ?!“ — ta pofida te
merilor lui Lucescu, care, 
deși Învinsese, ca jucător, 
împreună cu Dobrin, Dem- 
brovschi și ceilalți „mexi
cani". echipa Cehoslova
ciei, pe același stadion „23 
August", tot ta preliminarii

I
URESTI 
NaJdin 

ht 1+2, 
Naldin, 

Buga 
Alexe 
dublul 

eo-

I
I
I

MUREȘ
3—S »i 

3, Stn-
*, du- 
1 pen

is 1+2, 
. Nagy 
'agy 1.

I
I

— că 
fotba- 

„bătaie 
este fa

la 
Iată o destul de 

confirmare. Bătuți 
- la Timisoara de

amărăciunea 
rece 

ap string, ambitio- 
din dinți, s-au mo
ca niciodată pentru 
cu Italia, campioana 

și au obținut o vic- 
de mare prestigiu, 

victorie, a urmat 
psihologic (măr- 
nemărturisit) — 
l-am bătut pe 
mondiali. cum 

batem pe ceho-

ARBITRII [TAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „6“
SERIA I ; Prahova Ploiești — 

C.S.M. suceava : I. Tărcan (Re
ghin), Viitorul Mecanica Vaslui
— Delta Tulcea : I. Crădunescu
(Rm. Vîlcea), C.S.M. Sf. Gheor- 
gbe — Dunărea Călărași : L. 
Frunză (Sibiu), Oțelul Galați — 
C-S. Botoșani : I, Dima (Sighi
șoara). I.M.U. Medgidia — Vii
torul Gheorghenl : L. Voroș (Re
șița), Ceahlăul P. Neamț — Glo
ria Bistrița : I.. Clucu (Bucu
rești), Unirea Dtaamo Focșani
— Minerul Gura Humorului : M. 
Nlculescu (București), C.S.M. 
Borzeștl — F.C.M. Progresul 
Brăila : M. Man (Cluj-Napoca), 
Gloria Buzău — Dunărea C.S.U. 
Galați : P. Balaș (București).

SERIA A n-a : Dinamo Victo
ria București — Unirea Alexan- 

TAT LOTO PKOMOSPOm INTOHUIAIA
t pno- 
LE 1983.
auiotu- 
t 3 vă
ii va- 

cat 3 
k ; cat. 
Ll 314,50 
p'a 40 
boo lei; 
ort cat. 
ele Da
de An- 
judeitul 

hn Plo- 
L Bucu-

cat.

:le

fort mal 
lete cu 
Iclpnnți

pentru tragerea obișnuită Pro- 
uoexpres de miercuri ÎS Iunie 
1983 — prilej de noi și mari suc
cese la acest atractiv sistem de 
joc. Se reamintește că pe va
riantele combinate șl combinații
le „cap de pod-, achitate sută la 
sută sau In cotă de 25 la sută, 
se pot obține sulte de ciștlgurl 
la mal multe categorii • ta a- 
ceste zile continuă vinzarea bile
telor pentru tragerea excepțio
nala Pronoexpres de duminică 19 
iunie a.c. In cadrul a sase ex
trageri ta două faze, cu un to
tal de 42 de numere, se vor atri
bui cîștiguri pe 13 categorii, intre 
care autoturisme .Dada 1300-, 
excursii ta U.R.S.S. sau - R. S. 
Cehoslovacă șl mari sume de 
bani variabile Sl fixe. Consultat! 
prospectul tragerii șl procurați 
din timp bilete cu numerele pre
ferate. ■

ale unui campionat euro
pean, nu putea uita 3 lu
cruri : 1) 2—2-ul reușit de 
echipa lui Havranek la 
Milano; 2) faptul că echi
pa Cehoslovaciei are, prin 
tradiție, o adevărată știin
ță a construcției jocului și. 
mai ales, 3) „proverbiala* 
euforie a fotbaliștilor noș
tri după un mare succes, 
euforie care parcă-i aneste
ziază ta față 
care urmează.

Din păcate, 
tatîmplare, ei 
tr-a dialectică 
la cauză la 
noastră a pierdut Impor
tantul meci cu Cehoslovacia, 
la noi acasă. Intr-un mo
ment ta care majoritatea 
specialiștilor străini con-; 
siderau că șansele echipei 

------_ . , ____ .noastre tint moar- 
suc- Punctul oe I te, tăind-o de pe 

orice listă a vir- 
tualităților. „tagropind-o“, 
psihologia fotbaliștilor noș
tri, pregătită foarte bine, 
Si-a afirmat din nou resur
sele (pozitive în acest caz), 
jucătorii români „trăgtad 
cu dinții" la antrenamente 
ea și ta meciul de pe sta
dionul Rasunda din Stock
holm pentru a obține 

răsturnare a 
din grupă. Si 

obținut-o I Succesul, 
reconfortant, 

iarăși —

...imposibila 
raporturilor 
au 
mare. reconfortant, des
chizător — iarăși — de o- 
rizont. este, o subliniem a- 
cum. efnd mai stat destule 
luni plnă la meciul de la 
Praga, tot un succes inter-

declarat, 
balului

mediar. De etapă. Chiar
dacă nu 8-a pornit de la
început (din modestie «i...
realism) cu acest obiectiv

din lipsa 
generații de 
foarte talentat! — 

generația jucă-
Lucescu (adică

Dumitra che. Dinu,

acum lumea fot- 
romlnesc așteaptă 

un singur lucru : calificarea 
echipei noastre naționale 
Ia turneul final al C.E. O 
calificare realizabilă. Greu, 
dar realizabilă !

După surprize foarte 
plăcute și foarte neplăcute, 
așteptăm maturizarea 
petițională (adică si 
logică), 
multe 
ballști 
Inclusiv 
torului 
Dobrin. ______ _______ ,
Dumitru, Dembrovschi, De- 
leanu, Neagu 
ratat marea 
competitională 
nală.

Am învățat 
noastră multe lecții 
ale fotbalului...

Oria : N. Dtaescu (Rm Vfloea;, 
Gaz metan Mediaș — Mecanică 
fină Steaua București : Gh. Ptr- 
n (Constanța), Metalul Bucu
rești — Carpați Mlraa : D. Bu- 
ci uman (Timișoara), Luceafărul 
București — Rapid București : 
V. Dobrescu (București), Auto
buzul București — LP. Aluminiu 
Satina : L Tănase (Tîrgoviște,. 
C-S.M. Dnobeta Tr. Severin — 
Progresul Vulcan București : Gh. 
Constantin (Rm. VBcea), Preci
zia Săcele — Pandurii Tg. Jta : 
R. Nlcoari (Tulcea). Șoimii TPA 
Sibiu — Chimica Tlmăvcni: N. 
Blțin (Salonta), Rova Rosier! — 
Automatica București : A. Pe- 
rumbolu (Vaslui).

SERIA A III-a : Gloria Reșița
— înfrățirea Oradea : D. Avri- 
Ceanu (București), Aurul Brad
— Metalurgistul Cugtr : F. Tâ- 
blrcă (Rm. VHoea), CJ.L.. Sighet
— C.F.R. Timișoara : L Coț (Plo
iești) , Someșul Satu Mare — 
Strungul Arad : ▼. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin), „U“ Cluj-Na
poca — Armătura Zalău : V.
Antobi (Iași), Rapid Arad — O- 
Umpla Satu Mare : M. Pencea 
(Roșiori), Ind. stanei C. Turzil — 
Minerul Cavnic : M. Nlcolau
(Bacău), UJd. Timișoara — F.C. 
Baia Mare : S. Necșulescu fTtr- 
govlște), U.T. Arad — C.S.M. 
Reșița : C. Votca (București).

INCEPIND DE A.STAZI, u ca
sele de la stadioanele Dinamo și 
„23 August-, ca și la agenția 
C.C.A., se pun In vlnzare bilete 
pentru mediul Dinamo — Uni
versitatea Craiova, care se va 
disputa șîmbătă pe stadionul 
Dtaamo. fn ziua medului nu se 
vor vinde bilete la casele sta
dionului.

SERIA I
Chimia Fălticeni — Zimbrul Și

ret 2—0 (1—0), Laminorul Roman
— C.F.R. Pașcani 2—4 (1—0), Și
retul Pașcani — Cetatea Tg. 
Neamț 3—0 (3—0), Metalul Ră
dăuți — Metalul Botoșani 1—0 
(1—0), Celuloza Piatra Neamț — 
Mineral Vatra Dome! 3—1 (3—0), 
Crtetalul Dorohol — TEPRO Iași
2— 1 (0—0), Constractoroi lași —
Șiretul Bucecea 3—0 (3—0) — B-a 
jucat la Tg. Neamț, A.S.A. Clm- 
pulung Moldovenesc — Avîntul 
Fras.r. 1—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 28-a : 1. CHIMIA 
FĂLTICENI 33 p (48—IC), 2. Zim
brul Șiret X p (U-27), 3. CJ.R. 
Pașcani 32 p (43—24)... pe ulti
mele locuri : 14. Avlntul Frasin 
25 p (33—44). 15. TE PRO Iași 24 
p (34—M). IC. Metalul Botoșani 
21 d f23—î?)

ETAPA VWTOARE (duminică 19 lu
ai*) : Z mbnW STrvt — - Șiretul Poș- 
con? : V. Sinor (Becloan). MHohal 
Bcicwni - Șiretul Bucecea : V. Go- 
cie (Bocdu). CH stalul Dorobol — A- 
Hntuf Fra» n : V. Pope (Vaslui). Ce
tatea Tg. Neamț — Minerul Vatra 
Domei : O. Dobre (Focșani), Lamino
rul Roman — Constructorul î C.
Zoîotuscâ (Ptoiefti). Oiimta Fălticeni
— AS.A CrrsJvng : L Șchiopa
(Foesonî). C.F.R. Pașcani — CeWo- 
ic P. Nea*nț • P. Costee (Busdu). 
Te©fic ko<: — Meta'ul Rădăuți : I. 
Dinu (Tecud).

SERIA A n-a
Pa—lzar.al Bacău — Minerul 

Baraoit fr-0 (4—f). Luceafărul 
Adjud — Enerva Gh. GheorgHiu- 
3>ej 1—2 (•—•). Constructorul Sf. 
Gheorghe — Minerul Comănești
1—• (1—0). Petrolul Moinești — 
Relonul Săvinefti •—0, Victoria 
Gogești — Viticultorul Panda
3— 0 a—O, Letea Bacău — Eec-
tro Sf. Gbeorghe 2—0 (1—0, Glo
ria Focșani — DEȘI AR Mârășești 
0—1 (O—O. Azot TCM Săvinești
— Aripile Bacău •—3.

Pe primele locnri : L PARTI
ZANUL BACĂU 40 p (€3—32), 2. 
Artpile Bacău 35 p (57—27). 3.
Petrolul Moinești 32 p (47—2€)... 
pe ultimele locuri : 14. Relonul 
Săvinești 23 p (42—32) — pena
lizată CU —10 p 15. DEMAR Mă- 
rășești 23 p (33—52). 14. Azot TCM 
Săvinești 15 p (33—71).

ETAPA VIITOARE : Vîticukoru!
Pcnc’u — Constructorul Sf. Gheorghe : 
C. Popa 0a|O. Relonul Sâv’nestî — 
Gloria Focșani j S. Marin (Brăila), 
Electro Sf. Gheorghe — Petrobul Moi- 
nești : I. Dogaru (Rm. VHcaa), Art- 
pl’e Bacău — Energia Gh. Gheorghiu 
Dej î T. Stâne seu (Amaro), Dwrxjr 
Mârășești — Partizanul Bacău : C. 
Butoi (Constanța), Minerul Comănești
— Azot TCM S-âv:ne$ti : M. Teodosiu 
(Suceava), Minerul Bareolt — Ietac 
Bacău : M. Bogdan (București), Lu
ceafărul Adjud — Victoria Gugejti : 
V. Bobeanu (Tulcea).

SERIA A UI-a
Olimpia Rm. Sărat — Lamino

rul Brăila 2—0 (0—0), Arrublum 
Mă cin — AvlntuH Matca 1—0 
(0—0), Petrolul Brăila-Ianca — 
DVA Portul Galați 5—2 (3—1),
Ciarpați Nehoiu — Chimia Buzău 
3—0 (1—0), Ancora Galați — Ș-N. 
Tulcea 5—0 (3—0), Victoria Tecuci
— Progresul Isaceea 7—0 (7—0),
Metalul Buzău — Rulmentul Blr- 
lad 2—0 (1—0), FEPA 74 Blriad
— Chimia Brăila 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : L OLIMPIA 
RM. SARAT 42 p (53—27), 3. Chi
mia Brăila 38 p (€2—28), 3. Car- 
pați Nehoiu 34 p (50—34)-. pe 
ultimele locuri : 13. Ancora Ga
lați 24 p (38—40), 14. FEPA W 
Blriad >4 p (32—52), 15. Avlntul 
Matca 21 p (33—50), 14. Rulmentul 
Blriad 17 p (18—59).

ETAPA VWTOARE : Chimic BrăUa
— Rulmentul Blriad : D. Momescu
(Constanța), OHmpia Rm. Sârat — 
Ancora Galați : G. Mi hă ii eseu (Bucu
rești), Laminorul Brăila — Avîntul 
Matca : T. Ștefane seu (lași), Fepo 74 
Blriad — Metalul Buzău : M. Mihă- 
luc (Botoșani), DVA Portul Galați — 
Progresul boccea : G. Vasile (Bucu
rești), Corpați Nehoiu — Arrublum 
Măcin : S. Damian (Comăneștl), Chi
mic Buzău — Petrolul Brăila : S. 
Ștefan (Călărași), Ș. N. Tulcea - 
Victoria Tecuci : D. Catrinescu (Plo- 
lețtf).

SERIA A IV-a
Constructorul Călărași — ȘJi. 

Oi tem ța 1—2 (1—1). Unirea Slo
boda — Chizr.pex Constanța 3—<1 
(1—4). Portul Constanța — Victo
ria Tăndă rei 8-0 (3—®), Șoimii
Cernavodă — Voința Constanța 
3—3 (3—1). Cimentul Medgidia — 
Flacăra Undceni 1—0 (•—®), Ra
pid Fetești — Metalul Mangalia 
3—1 (•—0), ISCIP Ulmeni — Vii
torul Chimogl 3—1 (1—1), Grani
tul Babadag — Canal Basarabl 
3-0 (2-0).
• Meciul $. N. Oltenița — Ca

nal Basarabi, din etapa trecută 
(consemnat de arbitru 3—0 — ne- 
prezentare) s-a rep rog ramat pen
tru miercuri 15 Iunie.

Pe primele locnri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 40 p (53—19), L Por
tul Constanța 89 p (74—27), 3.
$. N. Oltenița 39 p (55—21) — eu 
un joc mai puțin... pe ultime
le locuri : 14. Granitul Babadag 
M p (30—58). W. ISCtP Ul- 
meni 22 p (31—51). 14. Canal Ba
sarabi 10 p (13—54).

ETAPA VinOARE f Constructorul C8- 
fâroșl — Granitul Babadog : V. Oaa 
(Predeal), Canal Basarabi — Șoimii 
Cernavodă : A Marin» (Plaîețtl), Ra- 
eăra Urzlcenl — Portul Constanta t I. 
Teodor eseu (București). Metalul Man
galia — Cimentul Medgidia : P. Peană 
(București), $.N. Oltenfta — Rapid 
Fetești : A. Dina (Pitești). Chhwpex 
Constanța — ISCIP LFImenl: E. Mustață 
(București), Unirea Slobozia — Vic
toria Țândâreî : L lonesca (Roșiori), 
Voința Constanta — Viitorul Chîmogl: 
I. Hie (TîrnovT«te).

SERIA A V-a
Abatorul București — Vlscofll 

București 2—0 (1—0)» Chimia

Brazi-Ploiești — Poiana Clm.plna
1— 0 (0—0), I.C.S.IJd. București —
Tehnometal București 0—0, Petro
lul Băicol — A.S.A. Mizil 4—0 
(3—0), Aversa București — T.M. 
București 2—0 (1—0), Carpați
Sinaia — Minerul Filipeștii de 
Pădure 1—0 (0—0), Flacăra roșie 
București — Danubiana București
2— 1 (1—1), Metalul Plopenl n-a 
jucat.

Pe primele Tocuri : 1. META
LUL PLOPENI 39 p (47—21), 2.
Visco fii București 34 p (28—24), 
3. A.S.A. Mizil 30 p (38—44)... pe 
ultimele locuri : 13. Carpați Si
naia 25 p (33—39), 14. Petrolul 
Băicol 25 p (34—48), 15. Car a ima
nul Bușteni 25 p (27—50), 16. Mi
nerul Fiii pești 24 p (24—30).

ETAPA VIITOARE : Flacăra roșie 
București — Petrolul Bâicoi : N. Go
goașă (Buzău), Ca rai mânui Bușteni - 
ICSIM București : N. Voicu (Galați), 
Minerul Filipeștii de Pădure - Tehno
metal București : N. Barbu (Constan
ța), Aversa București — Carpați Si
naia : V. Luca (Gh. Gheorghîu-Dej), 
Chimia Brazi — Danubiana București: 
L Deculescu (Călărași), Poiana Cîm- 
pina — T. M. București : I. Samoilă 
(Galați), Abatorul București — Meta
lul Piopeni : I. Gheorghițâ (Brăila), 
AS.A. Mizil — Luceafărul București a 
fost amînat.

SERIA A VI-a
Petrolul Videle — Chimia Tr. 

Măgurele 1—0 (1—0), Electronistul 
Curtea de Argeș — Electrica Ti- 
tu 0—0, Progresul Topoloveni — 
Petrolul Bolintin 2—1 (1—0), FCM 
Chimia Giurgiu — Chimia Găești 
1—4 (0—0), Metalul Mija — Fla
căra Moreni 1—0 (0—0), Muscelul 
Clmpuking — Dunărea-Venus 
Zimnicea 2—0 (0—0), Constructo
rul Pitești — Cimentul Fieni 0—4 
(0—3), Cetatea Tr.. Măgurele — 
Dacia Pitești 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 38 p (52—26), 2. 
Dacia PHești 33 p (48— 2«), 3. Fla
căra Moreni 32 p (37—25)... pe 
ultimele locuri : 14. Cetatea Tr. 
Măgurele 25 p (39—39). 15. Pro
gresul Topoloveni 24 p (31—47).
14. Constructorul Pitești 10 p 
(X- 70).

ETAPA VIITOARE : Progresul Topolo
veni — Petrolul Videle : V. Ivan
(Drob eta Tr. Severin), Constructorul 
Pitești — Chimia Găești : I. Voicu 
(Tg. Jiu), Flacăra Moreni — Cetatea 
Tr. Măgurele : I. Negulei (Sibiu), Pe
trolul Bolintin Vale — Cimentul Fieni: 
L Flori cel (Brașov), Electrica Titu — 
Muscelul Gmpulung : V. Oprea (Cra
iova), Chimia Tr. Măgurele — F.GM. 
Giurgiu : I. Crețu (Slatina), Dunărea 
Venus Zimnicea - Docta Pitești : N. 
Nâstase (București), Metalul Mija — 
Electronistul Curtea de Argeș : L. 
Ilieș (Odorhei).

SERIA A VII-a
Recolta Stoicănești — Construc

torul Craiova 1—0 (0—0), Elec-
troputere Craiova — Jiul Rovinari 
1—4 (0—0), — s-a jucat la Stre- 
haia, Metalurgistul Sadu — Pe
trolul Vicleni 3—0 (3—0), Lotru
Brezoi — Dunărea Calafat 1—1 
(0—0), CT.R. Craiova — Sportul 
muncitoresc Caracal 0—1 (0—1),
IJ?.C. Slatina — Progresul Cora
bia 4—0 (0—0), Viitorul Drăgă- 
șani — Armătura Strehaia 3—0 
(1—0), Mecanizatorul Șimian — 
Minerul Horezu 3—1 v(l—1).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA 36 . p 
(43—26), 2. Electroputere Craiova 
M p (50—24), 3. Progresul Corabia 
14 p (32—33)... pe ultimele locuri: 
14. Petrolul Tioleni 26 p (25—33). 
M. Mecanizatorul Simian 25 p 
(04—41), 16. Minerul Horezu 22 p 
ae-46).

ETAPA VIITOARE : Viitorul Drăgă- 
șani - Progresul Corabia : T. Po
pescu (Giurgiu), Minerul Horezu — 
Bactroputere Craiova : H. Lencu (Al
ba lidia), Mecanizatorul Șimtan — 
Sportul muncitoresc Caracal : 6.
Ompean (Timișoara), Lotrul Brezoi - 
Recolta Stoicănești : E. Burcă (Cluj- 
Nopoca), Jiul Rovinari - GF.R. Cra
iova : M. Stroie (Pitești), Petrolul Ți- 
dani - Dunărea Calafat : I. Zgreben- 
danu (Reșița), Armătura Strehaia - 
IPC Slatina : A Bobu (Timișoara), 
Constructorul Craiova — Metalurgistul 
Sadu : T. Tuiu (Caransebeș).

SERIA A VHI-a
Unirea Tomnatic — Minerul 

Anina 3—8 (1—0), Vulturii IURT 
Lugoj — CJ.R.-Victoria Caran
sebeș 1—4 (1—0), Frontiera Curt ici 
— Minerul Certe] 3-4) (3—0).
QTJR. Arad — Minerul Oravița 
1—4 (1—0), Victoria Ineu — Mine
rs* Moldova Nouă 5—0 (2—0), U- 
nlrea Sînnicolau — Dierna Orșova
4—4 (2-MF), Constructorul Timi
șoara — Celuloza Drobeta Tr. 
Severin 3—0 (1—0), Șoimii Lipo- 
va — Metalul Bocșa 2—3 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 35 p (75—33), 2. C.F.R. 
Caransebeș 35 p («—28), 3. Mine
rul Oravița 34 p (50—27)... pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Mol
dova NotLă 26 p (37—52), 15. U- 
nlrea Sînnicolau 25 p (31—37), 
16. Frontiera Curtici 17 p (21—65).

ETAPA VWTOARE : C.F.R. Vlctorta 
Caransebeș — Celuloza Drobeta Tr. 
Severin : N. Stanciu 4 Crai o va). Uni
rea Sînnicolau Mare — C.F.R. Arad : 
A Borșa (Cugir), Minerul Moldova 
Novă — Vulturii Textila Lugoj : F. 
Ceapă (Craiova), Șoimii Lipova - 
Frontiera Curtici : M. Daraban (Gs- 
eddle). Metalul Bocșa — Constructorul 
Timișoara: M. Dcmca (Oradea), Dier- 
wa Orșova Minerul Anina î D. 
Busuioc (Craiova), Minerul Certej - 
Victoria înec : O. Gheorghe (Bistri
ța), Minerul Oravița — Unirea Tom
natic : L Bama (Oradea).

SERIA A IX-a
Textila Clsnădie — Minerul 

Lupenl 2—3 (1—3), Explorări De- 
w — Metalul Aiuri 3-4 (1—0), U- 
Blrea Alba Tulia — Șurlanul 
Sebeș 0—1 (0—0), Soda Ocna
Mureș — Minerul-Știința Vulcan

1— 1 (0—1), Minerul Ghelar — 
Dacia Orâștie 2—1 (0—0), Inter 
Sibiu — Minerul Aninoasa 1—1 
(1—1), Victoria Călan — Minerul 
Paroșeni 1—0 (1—0), C.F.R. Sime- 
ria — Mecanica Alba Iulia 3—2 
(1-1).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
LUPENI 39 p (54—18), 2. Explo
rări Deva 37 p (49—28), 3. Dacia 
Orăștie 34 p (62—28)... pe ulti
mele locuri : 14. Soda Ocna Mu
reș 23 p (32—50), 15. C.F.R. Sime- 
rla 18 p (25—70), 16 Textila Cîs- 
nădie 16 p (42—66)

ETAPA VIITOARE : Explorări Deva — 
Minerul Paroșeni : S. Ghețu (Rm. 
Vilcea), Metalul Aiud - Textila Cis- 
nâdie : G. Tutunaru (Drobeto Tr. Se
verin), Minerul Știința Vulcan - Uni
rea Alba Iulia : C. Corocan (Reșița). 
Minerul Ghelar — C.F.R. Simeria : 
I. Akerman (Arad), Surianul Sebeș — 
Dacia Orâștie : R. Vlad (Lipova), 
Soda Ocna Mureș — Inter Sibiu : 
D. Ardelean (Satu Mare), Mecanica 
Alba Iulia — Victoria Călan • L 
Magda (Timișoara), Minerul Lupeni — 
Minerul Aninoasa : N. Gavrilă (Cîuj- 
Napoca).

SERIA A X-a
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 

C.F.R. Cluj-Napoca 1—3 (0—1),
Victoria Cărei — Bihoreana Mar- 
ghita 4—1 (0—1). Minerul Sărmă- 
șag — Bihorul Beiuș 2—0 (0—0). 
Oașul Negrești — Silvania Cehu 
Silvaniei 1—0 (0—0), Voința Ora
dea — Rapid Jibou 4—1 (2—1),
Olimpia Gherla — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 1—0 (1—0), U-
nirea Valea lui Mihai — Chimia 
Tășnad 2—1 (0—0), C.E.M. Cluj-
Napoca — Sticla-Arieșul Turda
2— 2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 41 p (64—27), 2. 
Victoria Cărei 40 p (60—16), 3. 
Minerul Or. dr. Petru Groza 33 p 
(40—25)... pe ultimele locuri : 14. 
C.E.M. Cluj-Napoca 24 p (32—43),
15. Rapid Jibou 21 p (32—61). 16. 
Bihorul Beiuș 19 p (28—58).

ETAPA VIITOARE ; Chimia Tășnad - 
Minerul Sărmășag : G. Breton (Ba
ta Mare), Rap’d Jibou - Unireo Va
lea lui Mihai : I. Mathe (Reghin), 
Minerul oraș dr. P. Groza — C.E.M. 
Cluj-Napoca : E. Seracin (Timișoa
ra), Bihorul Beiuș — Oașul Ne
grești : M. Crișan (Arad), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Victoria Cărei : L
Biră (Agnita), Sticla Arieșul Turda
— Bihoreana Marghita : C. Neuhau- 
ser (Brașov), Voința Oradea — Olins- 
p?a Gherla : D. Bara (Tg. Mureș). 
Silvania Cehu Silvaniei — Oțelu’ a- 
roș dr. P. Groza : M. Mihalco 'Bo
ta Mare).

SERIA A XI-a
Metalotehniea Tg. Mureș — 

Avlntul Reghin 3—0 (1—0),
CUPROM Baia Mare — Unirea 
Seini 3—0 — neprezentare, Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș — Minerul Baia 
Borșa 0—1 (0—1), Oțelul Reghin
— Mureșul Luduș 0—0, Textila 
Năsăud — Bradul Vișeu 1—4 
(4—0), Minerul Baia Sprie — Sti
cla Bistrița 4—0 (1—0), Mineral 
Bă ița — Minerul Rodna 4—• 
(3—0). Minerul Băiuț — Foresta 
Bistrița 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AVtNTUl» 
REGHIN 42 p (59—27), 2. Minerut 
Baia Sprie 37 p (48—26), 3. Mure
șul Luduș 36 p (55—22)... pe ul
timele locuri : 14. Bradul Vijjen 
>4 p (32—45). 15. Sticla Bistrița
19 p (25—52), 16. Unirea Seini 4 
P 0-91).

ETAPA VIITOARE : Metalotehniea 
Tg. Mureș — Bradul Vișeu : G. Pîrw 
(Sf. Gheorghe), Foresta Bistrița — 
Minerul Rodna : A. Orosz (Satu Mo
re), Avîntul - Reghin — Cuprom Baia 
Mc re : V. Mirza (Dej), Unirec Sa
tai — Minerul Baia Sprie : V. Ur- 
banovschi (Oradea), Minerul Baia 
Borșa — Textila Năsăud : V. Ho* 
țanu . (Suceavc), Minerul Băiuț — 
Minerul Bă ița : R. Huzoni (Jibou),' 
Sticla Bistrița — Oțelul Reghin : T. 
Rotar (Ocna Mureș), Mureșul Luduș
— Lăpușul Tg. Lăpuș : C. Matei (Ho 
nedoara).

SERIA A XII-a
Tractorul Brașov — Nitramo- 

nla Făgăraș 0—1 (0—1), Minerul
Bălan — Met rom Brașov 2—4 
(1—0), Torpedo Zărnești — Unirea 
Crist uru Secuiesc 2—0 (0—0).
LCJ.M. Brașov — IMIX Agnita
3—1 (1—0), Utilajul Făgăraș —
Progresul odorheiu Secuiesc 4—9 
(3—0), Măgura-Mobila Codlea — 
Tractorul Miercurea duc 5—1 
(1—1). Mureșul Toplița — Chimia 
Or. Victoria 2—0 (1—0), Textila 
Prejmer — Metalul Sighișoara 1—4 
(0-0).
• Meciul Tractorul Miercurea 

Ciuc — Utilajul Făgăraș, din eta
pa trecută, nedisputat din lipea 
de asistență medicală pe stadion, 
«-a reprogramat pentru miercuri 
15 iunie.

Pe primele locuri : 1. NITKA- 
MONIA FAG AR AȘ 40 p (48—12),
2. Tractorul Brașov 39 p (46—15),
3. Măgura Codlea 31 p (40—28) — 
pe ultimele locuri : 14. Utilajul 
Făgăraș 24 p (39—40). 15. Mine
rul Bălan 24 p (25—45), 16. Trac
torul M. Ciuc 14 p (22—60).

ETAPA VIITOARE : Chimia craș 
Victoria - Nitramonia Făgăraș : D. 
Drâcea (Craiova), MetaluL Sighisoo- 
ra — ICIM Brașov : I. Cristea (Bucu
rești), Mobila Măgura Codlea — 
Torpedo Zâmești : C. Badea (Tîrao- 
viște), Metrom Brașov — Textila 
Prejmer : A. Păun (București), Mu
reșul Toplița — Progresul Odorhei : 
I. Topciu (P. Neamț), Utilajul Făoâ- 
raș — Unirea Cristur : G. loniță
(București), Tractorul Miercurea Ciuc
— Minerul Bălan : V. Dascălu (Bucu
rești), IMIX Agnita — lectorul Bra
șov : A. Stoker (Petroșani).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



O utifă verificare înaintea Universiadei

IA UDINE, DBA MELINIE A CIȘTIGAT 1500 m (cu un timp bun)

SPRE UN DECATLON DE 5000 DE PUNCTE ?

® UDINE. în cadrul unui 
concurs desfășurat in localita
te. în proba de _l_500 m. atleta 
românca 
gistrat o 
asupra 
Gabriela 
clasatele
Pectiv. unu în 1981. la Univer
siada de la București !). Doina 
Melinte a fost cronometrată in 
4:01,49, unul dintre cele mai 
valoroase rezultate mondiale 
ale actualului sezon, iar Dorio 
a fost înregistrată în 4:02.41 
Pe locul trei s-a dasat Fița 
Lovin cu 4:02,80.

Alte rezultate : 100 m :
Mennea (Italia) 10.30. Myricks 
(SUA) 10,31. 400 m : McCoy 
(SUA) 45,61. 800 m : Ovett (M. 
Britanie) 1:47.64. Viali (Italia) 
1:47.67. 5 000 m .* Mamede (Por
tugalia) 13:21.39. Bitok (Kenya)

Doina Melinte a inre- 
vietorie spectaculoasă 
recordmanei italiene 
Dorio (sint. de fant. 
pe locul doi si. res-

m.

13:43,87. 110 mg : Giegier (Po
lonia) 13.92. lungime : Myricks 
8.00 m. Piochi (Italia) 7.95 m. 
înălțime : Di Giorgio si Tam- 
beri (ambii Italia) 2.27 m : su
liță F : Sofia Sakorafa (Gre
cia) 68,90

• LOUGBOROUGH. O cursă 
de verificare pe 800 m a unor 
pretendent! englezi la selecția 
în echipa pentru C.M. de la 
Helsinki. A câștigat Sebastian 
Coe (2. Williamson 1:45.60. 1 
McGeorge 1:46.10) dar rezulta
tul de 1:45.06 este modest. 
..Sint departe de a fi la un 
înalt nivel al condiției mele fi
zice. a declarat Coe. Am făcut 
o eursă ea de ineepnt de sezon 
si esențial este că am cistigat. 
demonstrind eă sint încă nr. 1 
pe 800 m in Marea Britanie*.
• PARIS. Celebra cursă de 

marș Paris — Colmar (518 km)

a fost ciștigată de francezul 
Roger Quemener in 64.12:00 — 
record al competiției. Pe locu
rile următoare : Adrien Pheul- 
pin (Franța) 65.21:00 si Roger 
Pietquin (Luxemburg) 66.36:00.
• ALGER. în cadrul unui 

concurs in capitala Algeriei. 
Athmane Belfaa a înregistrat 
un nou record al Africii. cu 
performanța de 2.27 m la să
ritura in înălțime.

UN NOU SISTEM DE RETROGRADARE
PROMOVARE IN „CUPA F.I.R.A.

C. 1ONESCU CUCEREȘTE LAURI IN TURNEUL
DE ȘAH DE LA LJUBLJANA

tot

Turneul internațional de șah 
de la Ljubljana, încheiat la fi
nele săptăminii trecute, a pri
lejuit o nouă și frumoasă afir
mare tinărului maestru român 
Constantin Ionescu, care Împar
te victoria în concurs cu iugo
slavul Janez Bar le, amindoi 
fiind clasați pe locul 1—2, cu 
cite 8,5 puncte (din 13 posibile) . 
Au urmat în clasament L Je- 
len, N. Karaklaici, N. Keleee- 
vici. O. Orei (toți Iugoslavia) 
și P. Petran (Ungaria) — 8 p,

D. Sahos ici (Iugoslavia) și L 
C-eschia (Italia) — T p etc. în
trecerile au fort dotate cu tro— 
feul .Iskra *83*

ȘAH- ,
I

MADRID. Cu prilejul celui 
de al 41-lea Congres al Fede
rației Internaționale de Rugby 
Amator, care a avut loc în ca
pitala Spaniei, au fost stabilite 
grupele viitoarei ediții a «Cu
pei F.ULA.“ (campionatul eu
ropean). Grupa „A* : România, 
Italia, U.R-S^S, Franța, Maroc 
și Polonia (nou promovată); au 
fost constituite două grupe se
cunde : grupa ,B‘ 1 : Olanda, 
Belgia, Danemarca, Spania. Por- 
tușalia, grupa ,B“ 2 : Iugosla
via, Tunisia, Cehoslovacia, El
veția și R. F. Germania. In a- 
fara repartiției pe grupe, o im-- 
portantă noutate o constituie 
faptul că in viitor din grupa 
„A* vor retrograda anual cite 
două echipe, locul lor fiind luat 
da ciștigătoarele celor două 
grupe .B*.

Recorduri mondiale s-au 
corectat de cînd este atletismul, 
dar, parcă, niciodată pînă â- 
cum. n-au fost corectate, in
tr-un scurt interval de timp, 
atit de multe și valoroase re
corduri 
timp 
fost 
un 
este _ _____ ________  _
decatlonului Noul recordman, 
vest-germanul JURGEN HING
SEN. a totalizat 8 777 p în 
concursul de la Filderstadt, cu 
care revine în fruntea atleți- 
lor celor 10 probe, căci anul 
trecut, cu puțin timp înaintea 
C.E. de la Atena, el ajunsese 
recordman al lumii cu 8 723 p, 
performantă întrecută insă la 
„europene** (8 743 p) de brita
nicul Daley Thompson, consi
derat ca primul sportiv din 
lume in 
Hingsen 
8 518 p.

mondiale I De cîtva 
încoace aproape că n-a 

sfirșit de sâptămînă fără 
record mondial. Unul 

cel al probei-probelor. al

După cele cinci, probe ala 
primei zile de 
săptămîna trecută, Hingsen to
talizase 4 523 p "1 I 1 
distanță de 26 de puncte 
recordul lui Thompson de la 
Atena, dar în ziua a doua, 
după ce a izbutit să sară 4,78 
m la prăjină, el refăcuse di
ferența pe care, la ultimele 
două probe (suliță si 1 500 m), 
a trecut-o în... contul său !

Iată, spre o mai bună corn-' 
parare, rezultatele înregistrata 
de acești ași ai decatlonului 5

concurs da

fiind la o
de

anul 1982. 
a fost al

La Atena, 
doilea cu

ZIUA h 100 ■ lungime greutate înălțime 400 m Puncte

Thompsoa 10,51 7.80 15,44 2.03 47,11 4 549
HingsM 10.92 7.74 15,94 2,15 47,90 4 523

ZIUA A H-at 110 M0 disc prâjlnâ sullțâ 1500 m Puncte

Thojnpsoe 14J» 45,48 5.00 63,54 4:30,55 4 195
Hingtee 14,11 46,80 4.70 67,56 4:19,76 4 254

TENISMANII NOȘTRI
(Urmare dtn pag l)

mai în formă — să ne repre
zinte la Edmonton**. Atit băie
ților, dt și fetelor li s-a or
ganizat un program de compe
tiții internaționale în măsuri 
să-i pună în contact direct cu 
adversari de valoare. multi 
dintre ei urmînd să le fie par
teneri de ioc Pe terenurile de 
la Edmonton.

Performantele de pînă acum 
ale surorilor Romanov, ca si 
ale lui Bucur si Mancaș. sint 
promițătoare : ei au obținut 
rezultate bune la turnee in 
R.F. Germania. Italia si Iugo
slavia. înaintea plecării la Ed
monton. colectivul de antrenori 
care răspunde de pregătirea 
lotului. Stefan Georgescu. Eea- 
terina Roșianu si Dumitru VI- 
ziru. se strâduie să-i 
pe „tricolorii** 
nivelul formei

______ aducă 
universitari la 
maxime.

r
LONDRA, 13 . _ _

în prima zi a turneului inter
național feminin de tenis de la 
Eastbourne (Anglia), jucătoa- 
rea româncă Lucia Romanov 
a învins-o cu 7—5, 6—3 pe 
Hebbie Jarrett (Marea Brita- 
nie). Alte rezultate : Sue
Barker — Sandy Collins 6—2, 
7—6 ; Virginia Wade — Betsy 
Nagelsen 6—3, 6—7, 6—4 ; Co
rinne Vanier — Manuela Ma
leeva 7—6, 6—3 ; Claudia
Kohde — Ann Kiyomura 6—4, 
6—3.

(Agerpres).

G. TAMAS,

MECIURI ÎN

fotogra-JOrgea 
fie. la antrenament) s-a născut

Hingaen Cin

„CUPA DAVIS“

CJLMFI jNATE, CLPE-

t IIJÂ - CWIII IRIMU
Hill HI U HIIS rie

C.M.

IN perspectiva campionatelor mondiale
(Urmare din pag I)

loc pe podium, atit la 500 cit 
și la 1000 m. Serios si dispus 
la eforturi, cu mari disponibi
lități fizice, Olaru se află in 
pragul deplinei afirmări. Teh
nicienii lotului trebuie sâ-1 
ajute să Jobîndească mai con
vingător conștiința propriei va
lori.

La dublu, echipajul nostru 
fanion, Ivan Patzaichin — 
Toma Simionov, a manifestat 
în ultimul timp o sensibilă as
censiune de formă. Victoriile 
de la Szeged și de la regata 
Snagov la 1 000 m. proba lor, 
ne arată că Patzaichin și Si
mionov se apropie de cel mai 
bun nivel, iar cînd lucrurile 
merg bine cu campionii noștri 
olimpici și mondiali putem fi 
liniștiți Și la 500 m avem un 
echipaj valoros. Dumitru Be- 
țiu — Feodor Gurei, un certi
ficat de calitate fiindu-le con
ferit chiar de victoria in fața 
echipajului de renume.

Caiacul feminin ne oferă 
marea revelație a sezonului, 
dubloul Agafia Buhaev — Te- 
ela Borcănea fiind, după mulți 
ani. primul echipaj feminin

românesc cu șanse reale la ti
tlul mnnA-jl Alături de Maria 
Ștefan (cursă bună la srinpln) 
ți Nastasia Ionescu. Buriaev M 
Borcănea alcătuiesc S ca 
„patru* puternic.

In caiacul masculin se te- 
timplă fenomene coetradictocii. 
Se pare că lucrurile ~erz cei 
mai bine In privința echi paju
lui de caiac — patrx care a 
constituit, la ultimele ediții ale 
campionatelor mondiale, căl- 
ciiul lui AchCe*. Echipajul 
tinăr format dtn Anșeltn le
lea — Ionel Letcaie — Ionel 
Constantin — Niertae Fedosei a 
cîștigat cu aplomb ambele fi
nale la regata Snagov. între- 
cînd ambarcațiuni cu mume" 
mai cunoscute Avantajul o- 
mogenității este evident și se 
confirmă din plin teoria că 
un „patru** valoros nu este 
suma valorilor individua’e. 
Antrenorii noștri trebuie să 
persevereze în această di
recție — chiar dacă uneori 
tentația introducerii unei va
lori individuale superioare 
este mare — atit* in perspecti
va campionatelor mondiale, 
cit și în cea a Jocurilor Olim
pice.

La s~.pla nu avem de ales 
derit intre Ion Geantă si Ion 
Bir! Mea nu, Geantă a fost mai 
bea de-» lungul sezonului, dar 
la regata Snagov s-a compor
tat sub așteptări. Și Birlă- 
deam a fost neronvmgător la 
simplu, dat a reușit o victo
rie spectaculoasă La dublu 
1000 m, la primul concurs cu 
noul partener Florin Ma
rinescu. Să fie aceasta so
luția pentru Tampere 7 Să 
sperăm că acest . succes 
— puțin previzibil — ii va 
reda lui Birlădeanu încrederea 
în tortele proprii, de care mul
tiplul nostru medaliat la C.M. 
(așa cum ne spunea Manoilă 
Milicin, antrenorul principal 
al lotului) are nevoie.

Tabloul prezentat este unul 
al momentului. Desigur, în 
perioada care a mai rămas 
pentru pregătirea „mondiale
lor** se mai pot produce modi
ficări în ierarhiile interne ale 
lotului, dar ele nu pot fi de 
mare importantă. In ansamblu, 
echipa pentru C.M. pare mai 
previzibilă decît anul tre
cut sau acum doi ani. Nădăj
duim că ea va fi si mai pu
ternică...

25 ianuarie 
metri inăl- 
101 kg !
favorit la

la Duisburg, 
1958, măsoară 
țime și cîntărește

Acum, principal 
titlul mondial, JQrgen Hingsen 
deține un punctaj de™ 9 036 p 
înregistrat in baza recordurilor 
sale personale la cele 10 pro
be ale decatlonului: 10,71 — 
877 p, 8,04 m — 1028 p. 16.06 m
— 851 p, 2,18 m — 1009 p, 
47,65 s — 915 p. 14,11 a — 949 
p, 48,24 m — 840 p, 4,80 m
— 1005 p, 67,26 m — 848 p, 
4:12,7 — 714 p. A face 9 000 
de puncte într-un decatlon este 
însă cu totul altceva. Oricum, 
spre acestea se îndreaptă a- 
cum Hingsen. Ca și Daley 
Thompson, dealtfel...

la 
doi

Romeo VILARA

i^LLdi^ a
2—1 (2—1) la Leon. Reamintim că 
la celelalte două ,rsfertiiri“ s-au 
înregistrat rezultatele : Polonia — 
Scoția 1—0. Coreea de Sud — 
Uruguay 2—1. Semifinalele vor 
avea loc după următorul pro
gram : Brazilia — Coreea de Sud 
(inline, la Monterey) $1 Polonia 
— Argentina (la ,Ciudad de Me
xico).

TURNEUL DE TINERET 
DE LA TOULON

DE JUNIORI
S-au mal 

pzrtide din________ ________
Cehoslovacia »—1 (3—1) la Gua
dalajara si Argentina — Olanda

disputat alte două 
sferturi : Brazilia —

Competiție amicală, această în
trecere organizată de forul fran
cez de specialitate, s-a desfășu
rat eu unele noi „teste** regu
lamentare, cum ar fi, de pildă, 
eliminările temporare din Joc. 
Iată rezultatele meciurilor finale*: 
locurile 1—2 : Brazilia — Argen
tina 1—1 (a dștlgat Brazilia la 
penaltyurl 3—0 ; dar meciul a 
avut o desfășurare in afara limi
telor sportivității : 8 eliminări
temporare si 2 definitive !), locu
rile 3—4 : Franța — R.F.G. 0—« 
(4—3 la penaltyuri) ; locurile 
5—6 : Uniunea Sovietică — Alge
ria 1—0, locurile 7—8 : Irlanda — 
R.P. Chineză 5—1.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • La Mont- • 

real a avut loc Marele premiu 
al CanadeL formula I, cursă ciș
tigată de francezul Rene Arnoux 
(308,700 km în 1.48:31,838). A fost 
urmat de Eddie Cheever (S.U.A.) 
la 42,029 s și Patrick Tambay 
(Franța) la 52,610 s. Clasamentul 
general al C.M. : Alain Prost 
(Franța) 30 p. Nelson Piquet 
(Brazilia) și Pațrick Tambay 27 
p, Keke Rosberg (Finlanda) 25 p. 
Rene Am-oux 17 p, John Watson 
(Irlanda) 16 p. a La Jarama. în 
Marele premiu al Spaniei, for
mula n. contînd pentru campio
natul european, a cîștigat Mike 
Thackwell (N. Zeelandă) — me
die orară de 145,385 km, urmat 
de Bellof* (R.F.G.) și Palmer (M. 
Britanie).

In regata internațională de 
canotaj de la Bled, echipajele 
clubului Steaua au cîștigat 
proba de 4 vîsle în 5:56.66 
(pe locurile următoare : Ce
hoslovacia 6:00,12 și R.D. Ger
mană 6:05.92) șl e-au clasat 
pe locul doi la 4 f.c. cu 
7:20.30 fi. Cehoslovacia 6:11.50 
81 3. Italia 7:22.15).

CICLISM • Etapa a IV-a a 
Turului Luxemburgului (Echter- 
naeh — Diekirch, 181 km) a re
venit lui Da Silva (Luxemburg) 
în 4.58:23. Cursa a fost ciștigată 
de Lucien Didier (Luxemburg) 
19.35:36, urmat de Mottet (Fran
ța) 19:36.03, Kim Andersen (Da
nemarca) 19.36:04 • Turul Colum
biei a avut. în final, pe podium, 
trei localnici : Alfonso Florez 
42.31 :C0, Luis Herrera la 1:25 și 
Petrocinio Jimenez la 2:29 • A 
44-a ediție a Turului Apeninilor 
a prilejuit victoria lui Marino 
Lejarreta (Spania) cronometrat 
în 6:10:43 pe traseul mă surind 
228,400 km. L-au urmat italienii 
Bomb ini la 38 s și Panizza la 
1:35

TENIS • Finala de dublu la 
„Queen’s Club", la Londra : 
Gottfried, McNamee — Dentin, 
Curren 6—4. 6—3 a Turneul de 
la Veneția : finala la simplu : 
Arguello (Argentina) — Brown 
(S.U.A.) 2—5. 5—2. 6—0, dublu î
Gonzales, Peed — Krulewitz, 
Kuharski 6—1, 6—2 a Sofia : ce
hoslovacul Miroslav Mecir a cis
tigat turneul de la Sofia, dispu- 
nînd de spaniolul Urpi cu 6—L 
6—2
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