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Colurile din min. 90 de la București

fi lași menjin întrebarea:

CINE CÎȘTIGA CAMPIONATUL DE FOTBAL, 
CINE RETROGRADEAZĂ?

SPORTIVI DE ÎNALTA VALOARE IN LOLURILE

TARILOR PARTICIPANTE LA UNIVERSIADA
Pregătirile viitorilor participant! la Universia

da ’83 (Edmonton, 1—11 iulie) sint în toi. în 
fruntea numeroasei și puternicei delegații a R.P. 
Chineze se vor afla campionii mondiali univer
sitari la sărituri in apă. Zhou Jibong și 
Hongping ; la Colorado Springs, federația 
natatie a Statelor 
de înotători și 18 
J.M.U. ; Federația 
sitar din Franța a 
în timp ce forul ______ ____ .
fruntea delegației pe atletul Jacek Wszola, spa
dasinul Lubomir Hronowski si floretista 
neszka Dubrawski. Alte și alte telegrame 
presă, sosite din diferite colturi ale lumii, in.

Li 
de
22 
la

Unite a desemnat lotul de 
înotătoare care va concura 
Națională a Sportului Univer- 
stabilit lotul celor 9 înotători, 
sportiv polonez a așezat în

Ag- 
de

formează despre preparative și — mai ales 
despre definitivarea loturilor care, chiar în 
lele care urmează, vor sosi la Edmonton.

Cea mai mare competiție polisportivă a anu
lui. Jocurile Mondiale Universitare, ajunse la 
a XH-a ediție, se află în atenția mișcărilor 
sportive studențești naționale, fapt atestat și de 
afluența — prezumtivă — de participant : 5 000 
de sportivi și oficiali din 85 de țări de pe toate 
continentele.

In același ritm febril se desfășoară și pregăti
rile ..tricolorilor" noștri universitari. Continuînd 
prezentarea preparativelor lor. astăzi despre gim
naști.

zi-

Sîmbătă, mai erau citeva 
zeci de secunde și campionatul 
părea că s-a decis la polul 
superior și s-a încurcat și mai 
mult în zona retrogradării. A 
venit, însă, acel minut 90, la 
București și la Iași, cu golu
rile lui Cîrțu și, respectiv, 
Ursu, și totul s-a schimbat, 
amînindu-se „acordul final". 
Acum, sigur, se fac iarăși cal
cule, se aduc in discuție va
riantele posibile și imposibile, 
ceea ce înseamnă că titlul incă 
se joacă 
că și in 
mai sint 
chipe, în 
și timișorenilor pe care, iată, 
destinul, șl mai ales jocul lor

(teoretic, cel puțin), 
„zona fierbinte" încă 
periclitate șapte e- 
afara constăntenilor

f

GIMNAȘTI! NOȘTRI S-AU PREGĂTIT INTENS

OCTAVIAN IONAȘIU

Au mai rămas puține zile 
pină la plecarea delegației 
noastre spre orașul Edmonton, 
gazda Universiadei din acest 
an, un motiv în plus ca pregă
tirile gimnaștilor fruntași să 
cunoască o intensitate sporită, 
ca antrenorii să acționeze pen
tru corectările necesare, astfel 
incit în disputa cu gimnaștii 
studenți din alte țări sportivii 
noștri să realizeze rezultatele 
dorite.

Desigur, dorința noastră este 
ca delegația de gimnaști ro
mâni să-și ducă la bun sfirșit 
misiunea, să-și valorifice inte
gral calitățile individuale și co
lective, pentru ca, la Edmon
ton, ca și la edițiile preceden
te, cei mai buni dintre compo- 
nenții echipei să urce pe po
diumul de premiere. Știm prea 
bine că nu va fi deloc ușor, 
pentru că concurența va fi 
deosebit de puternică. După 
cum transmiteau zilele trecute

TINERELE ÎNOTĂTOARE ROMÂNCE
POT FACE CRONOMETRELE 

SĂ SE OPREASCĂ... MAI REPEDE!
ANCA PĂTRĂȘCOIU, protagonistă a concursului dotat 

cu „TROFEUL CELOR ȘAPTE COLINE*
Dintre cele 4 flori cu care au fO6t 

întimplnate ieri, la Otopcni, tine
rele noastre înotătoare, cea mal 
frumoasă a primit-o, desigur. An
ca Pătrășcoiu. Pentru cele două 
locuri I in probele de spate (re
zultate anunțate in ziarul nostru 
ae luni), dar și — sau, poate, 
mai ales — pentru cursa-surpriză 
a băimărencei la 800 m liber, de 
asemenea cea mai bună din con
cursul internațional dotat cu Tro
feul celor șapte coline, de la Ro
ma: 8:46,08, timp egal cu un re
cord național tntrecind cu mal 
bine de 10 secunde performanța 
anterioară, realizată anul trecut 
de Teodora Hauptricht. In plus. 
Anca a adus acasă și o cupă răs
plătind „cea mai bună tehnică”.

Antrenorul emerit Gheorghe Dl- 
meca avea, așadar, motive să fie 
mulțumit șl, veți vedea imediat 
de ce, optimist „In piscina olim
pică din capitala Italiei, aceeași 
care va găzdui in august și cam
pionatele europene, au luat star
tul la ediția cu numărul 21 a în
trecerii o seamă de Înotători va
loroși. In această companie selec-

tă, comportarea micului nostru 
grup poate tl apreciată bună, In 
general. In primul rind cea a 
Ancăi Pătrășcoiu, cu rezultate o- 
norabile pentru actuala perioadă, 
la 100 și 200 m spate (1:04,83, res
pectiv 2:16„30) șl cu noul record la 
800 m liber, una dintre frumoa
sele surprize ale concursului, du
pă o cursă in care a condus tot 
mal clar după 200 m, terminind 
cu patru secunde avans. Dar re
cordul Teodorei Hauptricht in a- 
ceastă probă căzuse, de fapt, 
nouă minute mai înainte (!), in 
seria contracronometru preceden
tă Eniko Palencsar fiind înregis
trată cu 8:54,87. Aflată la primul 
ei concurs de amploare, Eniko 
șl-a Îmbunătățit performanța și la 
400 m, realizind acum 4:25,18. o 
comportare modestă, sub posibi
litățile reale a avut in schimb, 
Teodora Hauptricht. In ce o pri
vește pe eleva colegului reșițean, 
antrenorul emerit Ioan Schuster, 
pe Gabriela Baka adică, ea a ob-

agențiile internaționale de 
presă, întrecerile masculine de 
gimnastică ale Universiadei vor 
reuni un mare număr de echi
pe, cu numeroși sportivi de va
loare mondială. Este la fel de 
adevărat că și în echipa stu
dențească a României vor evo
lua cei mai buni gimnaști ai 
țării, tineri sau cu mai înde
lungată experiență competițio- 
nală, sportivi care pot onora 
prezența lor într-un concurs 
atît de important printr-o com
portare bună, prin dăruire și 
prin luptă dîrză pentru fiecare 
zecime de punct.

Colectivul tehnic al echipei 
noastre, alcătuit din tehnicieni 
pricepuți și competenți — Mir
cea Lisovschi, Vasile Coșariu, 
Gheorgbe Condo viei, care au 
activat sub supravegherea an
trenorului federal Adrian Stoi
ca — a avut la dispoziție, în 
cadrul pregătirilor, un număr 
mal mare de gimnaști, care au 
fost supuși unui program rigu
ros de învățare a unor exer
ciții și mișcări noi, menite să 
sporească gradul de competiti
vitate internațională a gimnaș- 
tilor români. Unii dintre spor
tivi au fost verificați In con
fruntări internaționale, alții în 
concursuri interne. Pe baza 
concluziilor trase, a fost alcă
tuit un grup de gimnaști din 
care urmează a fi definitivată 
formula de echipă pentru în
trecerea de la Edmonton. Intre 
favoriți, nume binecunoscute 
ale gimnasticii noastre mascu
line — Emilian Nicula, Valen
tin Plătea, Levente Molnar, 
Octavian Ionașiu, Aurelian 
Georgescu.

Antrenorii apreciază cu 
deosebire eforturile făcute de 
Octavian Ionașiu de a se re
face eît mai repede de pe urma 
unui traumatism suferit cu cî-

Constantin MACOVEI

(Continuare In oaa a 4-a)

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

Anca Pătrășcoiu, la primul antrenament după înapoierea din 
Italia. Foto : Ion MIHAICA

Bacău și ar cîștâga la un gol, 
să zicem, meciul cu „echipa 
litoralului", în timp ce craio- 
venii ar învinge Steaua, pe 
care nu au mai depășit-o la 
Craiova din 1977 (!). și ar di- 
tiga in ultima etapă ,1a Tirgo- 

posibilă pe 
realizat 
„runda-

viște ! Variantă ,.
hîrtie, dar greu de
practic. Oricum 
de sîmbătă, cu acest dialog la 
distantă Bacău — Craicva. va 
da răspuns, 
întrebare a 
campionat : 
iova 7

Golul lui
nai incandescent de la Iași, 
a simplificat, la o primă ve- 

lupla pentru evitarea

credem, la clasica 
acestei ediții da 

Dinamo sau Cra-

Ursu, din acel ti

Minutul 33 al meciului Steaua — Corvinul: penalty pentru bucu- 
reșteni, transformat de Majaru, 
Ioniță.

cu fentă, in stingă portarului 
Foto : Valeriu STANCIU

îl trimite etapa viitoare in
tr-un ..derby al retrogradate
lor".

Să privim, pentru început, 
lupta cea mare, bătălia pen
tru titlu. Golul lui Cîrțu sau 
„gafa* lui Stănescu (tot Stă- 
nescu, cel care a mai trimis 
o minge neglijentă într-un 
med de Cupă, cîștigat de Ra
pid) mențin șansa teoretică a 
cralovenilor. Șansa practică 
este însă, evident, de partea 
campionilor. Pentru că Di
namo, cu două puncte avans, 
are nevoie doar de un egal 
la Bacău, slmbătă, pentru a 
încheia conturile. întrucît ul
tima dispută din campionat, 
cu „lanterna", în Capitală, nu 
poate fi decit un galop de să
nătate. Dinamo ar preda tri
courile de campioni numai în 
varianta

retrogradării. Și totuși, există 
atitea variante și aici, calcule 
care vizează, cum spuneam, 
nu mai puțin de șapte formații 
pentru al treilea „tichet de 
B*. Care ar fi echipele vizate 
și care 
tice de

F.C.M 
situația 
—5 în 
lui* și 
echipa 
pentru 
gradată, 
jucat, i .
iar în ultima etapă, acasă, ca
A.S.A. Tg. Mureș. Varianta de
salvare 7 Victorii in ambela
meciuri. în această ipotezâ.

sînt șansele lor teore- 
salvare?
BRAȘOV, formația cu 
cea mai delicată. Cu 
.clasamentul adevăru- 

un golaveraj de —11, 
de sub Timpa pare, 
multi, a treia retro- 

. Brașovenii mai au de 
sîmbătă, la Petroșani.

Mircea M. IONESCU

în care ar pierde la (Continuare In nao 2-3)

MilNf, SFERTURILE Of FINĂLĂ ALE „ClJPfl ROMÂNIEI"
intre două etape de campionat, o rundă în „CupaMîine,

României*, competiție desfășurată în cadrul „Daciadei* : sfer
turile de finală ale ediției nr. 45. în perspectivă patru meciuri 
interesante. între care două „capete de afiș" : Dinamo — F.C. 
Argeș și Sportul studențesc — Universitatea Craiova. Iată pro
gramul complet și arbitrii :
MEDIAȘ: POLI TIMIȘOARA — PETROLUL PLOIEȘTI

R. Petrescu (Brașov) ; M. Ludoșan (Sibiu). I. Bîră (Agnita). 
PLOIEȘTI: DINAMO — F.C. ARGEȘ

L Igna (Timișoara) ; I. Moraru (Cîmpina). I. Cot (Ploiești). 
PITEȘTI: SP. STUDENȚESC— UNIVERSITATEA CRAIOVA

Ș. Necsulescu (Tirgoviște) ; Gh. Constantin A. Mitaru (ambii 
din Rm. Vilcea).
ARAD : F.C. BIHOR — CORVINUL HUNEDOARA

M. Axente : D. Vătran. R. Cîmpeanu (toți din Arad).
în caz de egalitate după 90 de minute se vor juca prelungirile 

regulamentare. Dacă egalitatea se menține, se vor executa lovi
turi de la 11 m.

24 de ore la clubul Metalul Hunedoara

„MONDIALELOR
ORE DE AUDIENȚA, con

form programului, la directo
rul administrativ al Combina
tului siderurgic Hunedoara, 
Mihail Dron. Ne aflăm și noi 
printre... solicitanti. știind că 
sportul, cu valențele sale re
creative și educative, ii este 
apropiat tovarășului director, 
„pe locul secund, după pro
blemele producției din marele 
nostru combinat" — după cum 
avea singur să ne spună, in 
calitate de membru al birou
lui clubului Metalul, dar și al 
clubului de fotbal Corvinul... 
Sport, sport, dar fără fotbal 
se poate ? CÎND MAISTRUL 
PRINCIPAL Florian Giurcă, de 
la otelăria electrică, vicepre
ședintele clubului Metalul, si-a

' făcut și dinsul apariția, au
dienta a putut să înceapă. 
SPORTUL ȘI PRODUCȚIA — 
prima temă supusă atenției. 
Și chiar dacă tovarășul direc
tor era înclinat să ne vor
bească mai mult despre teni
sul de masă secție al cărei 
președinte este, despre efor
turile inimosului și mereu tî- 
nărului antrenor Nicolae Su- 
ciu de a păstra mica minge 
de celuloid printre marile pre
ferințe ale copiilor și tinerilor 
hunedoreni, și chiar dacă to
varășul maistru ar fi vrut să 
se refere mai mult la secția 
unde este dinsul președinte, 
la popice, unde sudorul Tra
ian Țelnar, de la otelăria e- 
lectrică 2. a deprins tainele

acestui sport, ajungind recent 
vicecampion mondial de tine
ret (la perechi), ambii au suo- 
liniat că. aflată in curs de 
desfășurare. „Cupa oțelarului", 
organizată în cele 6 secții ale 
OSM 2, la tenis de masă, po
pice, șah, volei și fotbal, cu 
aproape 300 de participanta 
constituie un exemplu elocvent 
pentru activitatea clubului. 
MARȚI. ÎN ZIUA MECIULUI 
CORVINULUI cu Chimia Rin. 
Vilcea, otelarii-fotbaliști ai uzi
nei, care aveau si ei progra
mat, mai de mult, un meci 
în cupa lor, au înțeles. . fede-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)



W ÎNTRECERI ENTUZIASTE PE ARENELE 
1^1 MARII COMPEIIIII NAȚIONALE

Din nou un sfîrșit de sâptămînâ eu importante acțiuni sportive 
de masă înscrise sub genericul „Daciadei*. Finale pe țară, dar și 
alte manifestări de amploare care au reunit pe stadioane un mare 
număr de tineri și tinere. Tn rubrica noastră de astăzi — clteva 
relatări de la aceste întreceri :

UN SPECTACOL 
AL GRAȚIEI Șl MĂIESTRIEI

BACAU (prin telefon). Fru
moasa sală a sporturilor din lo
calitate a găzduit simbâtă și du
minică o competiție de mare 
popularitate, înscrisă sub generi
cul „Daciadei“. Este vorba de fi
nala campionatelor școlilor gene
rale de gimnastică la care au 
participat peste 160 de elevi st 
eleve. La ediția d n acest an au 
ewoluat 22 echipe, 11 de băieți și 
11 de fete, care au oferit publi
cului spectator, iubitor al gim
nasticii. evoluții pline de măies
trie și grație. Îndelung aplaudata 
Programul fetelor a cuprins pro
be de ansamblu cu obiect, an
samblu fără obiect si exercițiu 
Individual ; iar la băieți : an
samblu sărituri și exerciții indi
vidual. Valoarea concurentelor a 
fost destul de apropiată dar se 
cuvin, totuși, evidențiate forma
țiile școlilor generale nr. * Iasi- 
nr. 30 Bacău $1 nr. 3 Bucuregt 
la fete, iar la băieți școala 
nerală nr. 1» din Timisoara.

REZULTATE TEHNICE : Fete— 
ansamblu fără obiect : 1. Șc. gen. 
6 lași, 2. Șc. gen. 30 Bacău. X 
Șc. gen. 11 București ; ansamblu 
cu obiect : 1. Șc. gen. « Iași. X 
Șc. gen. 3 Tg. Jiu. *. Șc. gen. 
30 Bacău : individual — soi : 1. 
Șc. gen. 30 Bacău. X Șc. gen. « 
Tașî, 3. Liceul industrial nr. * 
Satu Mare. La individual com
petiția a fost cistigată de Gea- 
nina Cristofcr (Șc. gen. 3» Ba
cău). Băieți : sărituri : 1. Șc. gen. 
ÎS Timișoara. 2. Șc. gen. 11 Pi
tești, 3. Liceul pedagogic Sucea
va ; sol : L Șc. gen. » Tg. Mu
reș, 2. Șc. gen. 32 Craiova. X 
Șc. gen. 11 Pitești. La fodsvidual 
competiția a revenit ’.ui Răzvan 
Turcu ; ans-mbîu băieți : L Șc. 
gen 18 Timișoara. X Șc. gen. 2 
Tg. Mureș. 3. Șc. gen. 3 P.teșt_ 

Clasament general — fete : Șe. 
gen. 1 laș!, 2. șc. gen. 3B Ba
cău, X Șc. gen. M r mMinți ; 
băieți : 1. Șc. gen. 13 Timișoara.
2. Șc. gen. 11 Pitești. X Șc. gea- 
3 Tg. Mureș.D. DVMITRrc — ooresp

La ..Praaresul'*
SUTE DE CONCURENȚI 
Șl... 5003 DE SPECTATORII

ceri de baschet (Liceul de mate
matică- fizică nr. 4 — Liceul ,.Di- 
miuve Boiintineanu) •, handbal 
(Liceul ..Autobuzul” — Liceul 
economic nr. 4) precum și un 
inedit meci de fotbal (otd-boys) 
Progresul — Rapid, in care ve
detele de ieri aie tribunelor. In 
frunte cu Titns Ozon, au de- 
monstrat (dacă mai era newrie...) 
că fotbai-jl nu are concurență In 
materie de frumusețe și spectacol:

Ttberiu STAMA

DINAMOVIADA DE TIR 
- O REUȘITA ACȚIUNE 

DE MASĂ
Mm i; ul Cuj-Xapoci a pL:- 

do*t tridițiwatete întreceri a- 
nuaJe. din odruZ fojjelx Db»- 
mov-c-det de vr pe Mirsterul de 
tnerce. eocrpevVe inriusâ te e- 
tapa ce vară a eeri de-a IH-a 
ediții a ^Daâadei".

La a~uala ed ițte Ji-aa dat ta- 
titaire eei mai bani trăsătecx <13 
acest m n ster. parLc_parea Jcr 
tn n-jssAr foarte mare f+45 ©ccca- 
renv : « femei. 353 biriati) de- 
mocitrirxl cu prisosință caracte
rul de masă al acestei Dr>ar.> 
vtade. competiție cu un accerrfnat 
gr?.d a plici tiv-miiitar. Des: coc- 
dițiiie r-eteorotog» «a arC’jen- 
țat (prin ..serile- de pioasei 
încmcitva derularea celor dooâ 
manse H pistol și pissol-misr»- 
lăert. trebuie meotiocat
faptul că pe xnsarr.bîu reeditate
le înregistrate au fose dintre eeie 
mai bone . AstfeL ta categoria 
cadre femei. Patricia Ichtan a 
oOțir.ut un puztetaj exoeâcct «ea 
<fek.rid si eterul Liriaa Btac*)* 
La aceeași protoA. la caterers 
cadre bărtnfi. pe prxna treapta 
a pcd.-u-rului de zrectxre au 
umt— doi «P«țări (Cursei Ser
ba» ri Capoaca). Ptatoi-.il-
st tr*l-rl a eterii o ttsputa 
speet "xzsdL cu 3nvm<2tari me- 
r.tusș- : I * Slaeawri (cadre 
Mrtxt; Dwftra Ce-
teri) îuZrru r rriy^xri ta 
termer Pe ee> pe. toc&rite ta
ți. a- ■R&MdBVtfe to-

. e. tjs rcadne fe-
o>esi D B^neasa n (cadre b-r- 
batx). Dl T^ari I ide.-.) și E. 
Cl-r: •=* n țmîEsari ta termen).

- -1TMB- secerai : V-st-tlcre.— 
x p. :<m (». Tuxă--i O. x T.

Desfășurită In ambianța *dt 
de plăcută a complexuiu. spor*

or vre:e-.ti la .Tesftralul 
Foto : Dragoș NEAGU

PE PRIMUL IOC!BIICIIIUSII MEREU
în

j.

in fazele ei finale

CHEMA
LA f.

Bra

ncEeridU „iob cevati" ia box FIVALEIE EDIJIEIA X-a, DE EXCELEMA CALITATE

ARBIT
multă

pentri 
la re 
al 12 J 
insă 
de jq

serni- 
Brăila) 
; mus- 
Brăila) 
; pană:

,.Dacisda“ la rugby

mai &'.es înaintarea, firavă — ne- 
putindu-se opune atacurilor 
valuri continue ale tinerilor fe
roviari care, la capătul unui joc 
foarte curat, de un apreciabil 
nivel tehn.c. au înscris eseuri în 
serie : Dumîirescu (4), Calafe- 
teanu (3), Neaga, Cichirdan, Ră- 
ducanu (cite 2) etc. Iată și for
mația aliniată de bucureșteni — 
cîștigătorii „Daciadei* : Petre (Io- 
nescu) — Calafeteanu, Toporaș, 
Gîrbovan, Deaconcscu — Popiș- 
t?ann, Neaga' — Semen (Cichir
dan), Răducanu, Gurânescu — T. 
Dumitru (Avram), Dragomir — 
Dumitrescu, Muntcanu. Soare. 
Ccnstanțer. i (pregătiți de prof. 
P. Ianusevici) au avut șl ei me
rite ir. desfășurarea „deschisă" a 
jocului, dar au fost depășiți fi
zic, T^cacarea lor s-a datorat 
ar.ne.. Deaconu. Citeva rerr-ar- 
elri dm linia de treLsăerturi :

si

fost epuizante pentru ambii 
sportivi, cere au făcut tot ce 
le-a stat în puteri pentru a-Și 
aprooria victoria. Juriul a avut o 
m stune destul de grea și fiindcă 
trebuia dst un învingător acesta 
a fost C. Pașcariu cu o decizie 
la limită de 3—2.

Cel mai frumos meci al fina
lelor ® fost însă cel al umorilor 
Mihai Stmota (Nicolina) și ion 
Corncanu (Fa-x?. LrULnirea a în
ceput furtunos și la mijlocul pri
mei reprize o directă de dreap
ta expediată de ieșean face ca 
adversarul s" a să asculte numă
rătoarea arbitrului de ring. In 
rundul secund ..serile- plasate 
de ambii pagUiști au fost xă praz
nice și. In urma unui croșeu de 
stmga, Simota a fost trimis la 
podea. Ultimele trei minute s-au 
disputat cu asistența fci picioare, 
c^re i-a ovaționat îndelung pe 
°ei doi boxeri penuni dăruirea cu 
Cîre șl-au d.snutat șansele. Pen
tru un p!us de c’aritate în ulti- 
mcîe secunde, S im o ta a fost 
preferat ca învingător cu 3—2, 
dar tot atit do bine decizia pu
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O secvență t^ n 
tinereții'—

tiv Progresul din ser. dr. Staft- 
covid. cea de a III-a ed_Ue a 
^Festivalului tinereții* a rrarest. 
și de data aeeasta. un frumos 
succes de participare. Organtea- 
torii au merite deosebite 
reușita acestei atractive marri- 
iestări cultural-sportive ; un pro
gram variat, pe gustul celor e- 
proape 5000 de spectatori, ttaae 
pus la punct, cellar și în carul 
unor sportivi in plini fermare. 
a satisfăcut toate exigrnțeZe.

Prima psr e a Fesei vaZofiui a 
fost dominată de gHTmaatic*. dis
cipline sportivă ca o arie largă 
de răspindire in sectorul 5. Ele
vii Școlii generale nr. 131 (prof. 
Th. Nlcalau) au lăsat o frumoasă 
impresie cu exercițiile lor — o 
sinteză a ceea ce realjjează zil
nic, în recrectia mane ; 160 de 
purtători ai cravatelor roșii eu 
tricolor, fete și băieți, intr-o ți
nută sportivă impecabilă și w c 
acurateța a execuțiilor care a 
impresionat plăcut asistența. 
Gimnastica ritmică a avut ca 
exponente pe e'evele Școlii ge
nerale nr. 132 (prof. Mioara 
Pantelimon), cu exerciții origi
nale și de o mane diversitate. O 
în cin.'tare pentru toată lumea ! 
Așa cum avea să fie și repriza 
ginunast-elor de ..ritmică* de ta 
liceele industriale nr. 5 (prof. 
Geta Cîrstocea) și economice nr. 4 
(prof. Lia Bărbulescu), precum fi 
cea de „sporiivă“ a mini- gimnas
telor de ta clubul sportiv Steaua.

Cu mult interes au fost urmă
rite și alergările de cros (fetele 
MO m, băieți 600 m) eu partici
parea unor reprezentanți ai du- 
bulvi sportiv școlar Steaua ți 
f.Ejr.8^ apoi demonstrațiile de 
lupte — protagoniști, „votoici" de 
la Vulcan si Progresul ; cete de 
box (Vulcan $1 Autobuzul) d 
•crimă (Progresul). Șahul a com
pletat reprizele sporturilor indi- 
riduate.

jocuri sportive, Festivalul ti- 
dnreții a însemnat reueHe tetre

Fi-poni Rsborza II), 3. T.
Zarea (D. Tunari I) ; pistol băr
bi v — L C. Șzrban (D. Someș 
I) și L C*>pQoei (D. Băr easa II). 
3. S. Ghiriiă (D. Pompierul UT); 
p”^toi elevi — L L. Blaga (D. 
Gl«_a II). î. L Cordas (D. Tu
nar. D. 3. M. Vancea (D. Tunari 
I). Pistol — mriraZăerâ bărbați — 
L L M^cavei (D. Cluj). X F. Bă- 
Jenaru (D. B incasa II), 3. D. 
Brustur (D. Cimpina n) ; pistoi- 
mftralieră eteri — L D. Gbeoc- 
ghe (D. Slatina). 2- L Marin (D. 
Tunari D. 3. G. Pasca (D. Tu
nari ni) : p^tol-mitraMeră mili
tari te termen — 1. L Dohra CD. 
C^rn^na II). 2. M. Cristea (D. 
CL-r.Dir.a ID- 3. N. Patița 
(D.C.T.S. TI) Echipe. Femei — 1. 
D. Tunari. 3. D. Cluj I, 3. D. 
Vărtor^a I ; Bărbați 1. D. Bă- 
neasa IL 2. D.C.T.S. I, 3. D. So
meș : Eteri — 1- D. Tunari I, 2. 
D. Tunari n. 3. D. Tunari m ; 
ICHtarl In termen — 1. D. Cîm- 
pena n. 2. D.C.T.S. n, 3. 
D.C.T.S. L

Marcel POPESCU

Rămasă puțin mai in oonda 
dasajner.tulji, formația F. Pas
că, cu R. Cost cJ la conducere, a 
reușit duminica trei victorii : cu 
Tufiș, care din start a ocupat un 
loc b*^t in cursă. In final domi- 
nărxlu-sl nec adversarii, cu Cop
ca, un cai de doi ani care pro
mite, si eu Hades, care si-a Înși
rat pe drum adversarii, srătlnd 
că na SÎ-* epuiza* rezerva de 
secunde. Formațiile JS. Gbeocgbe 
fl I. Oană au reușit rfte două 
victorii, prima ea Diafan, ta 
principala cursă a zilei, *1 Ha- 
țeganu, despre care se va mal vor
bi ; secunda eu Strebala, care după 
o suU* de curse bone a reuglt să-sl

C.S.S. LOCOMOTIVA

Năstase (fundaș), Bică (uvertu
ră), Ținea (centru). A arbitrat 
corect M. Gavrici.

Locul trei și l-au disputat e- 
chipele din Iași și Arad. A fost 
o partidă aprigă, egală, cu nu
meroase acțiuni colective de o 
parte șl alta. Ieșenii (antrenori 
prof. E. Crișan și C. Veriveș), 
mai experimentați, au învins fi
nalmente cu 20—19 (4—6),- diar 
merite egale au și arădenii, e- 
levi ai prof. C. Mitan și M. Cali- 
mente. Au înscris : If tenie (2), 
Apetrei și Iosub (cite 1) — eseu
ri, Roșu — 2 tr. pentru ieșeni, 
respectiv, Șimonca — eseu, Iu- 
hasz — drop, Rotariu — 4 l.p. 
Arbitru : M. Sabin. în încheie
rea acestei reușite duminici £ 
rugbyștilor juniori au fost la
minate primelor clasate Diploma 
și medalie ..Daciadei".

Dimitrie CALLIMACHI

rația. Si au acceptat să schim
be gazonul stadionului cu tri
buna. ca suporteri ai diviz o- 
narei „A“. AU RĂMAS, CON
FORM PLANIFICĂRII, POPI
CARII, care, in arena lor cu 
6 piste, s-au bucurat mai mult 
atunci cînd a^arâ ploaia înce
puse din nou să cadă după- 
masă. Erau. în bună măsură1, 
aceiași care reprezentau clubul 
în Divizia „A*4, sub conducerea 
instructorului voluntar și, tot
odată. jucător Nicolae Timar 
și care, nu de puține ori, la 
sfirșitul săptămînii, împreună 
cu * ' ’ ' “
și 
la
?
MENT SENTIMENTAL al spor
turilor de performanță din ca
drul clubului, alcătuit de pre
ședintele 
la cererea noastră :
(Țelnar et.
(mulți copii și juniori, care se 
uită admirativ la Marieta .IIcu, 
20 ani, 6,32 m la lungime — 
o vedetă locală chiar dacă 
pînă la Anișoara Cușmir mai

familiile, mai lansează bila 
pe cele 4 piste de bitum de
Cinciș, la Casa da odihnă 
combinatului. UN CLASA-

acestuia. Ion Duță,
1. popice

comp.), 2. atletism

e... peste un metru —. si Ia 
inginerul Gheorghe Udrea, fon- 
dist in lotul republican, care 
ar' putea parcurge la antrena
ment distanta pină la locul 
său de muncă. Uzina cocso- 
< nici de Ia Călan), 3. alpi
nism (sportivii. Sn frunte cu 
lăcătușul laminor Marius Măr- 
cuș, campion național la căță- 
rare. si antrenorul Avei Riti- 
șan, controlor de calitate ia 
laminoare si maestru al spor
tului, au ajutat la repararea 
coșurilor de Ia electrofiltre, la 
mare -înălțime, la oțelărie). 4. 
box (la 15 ani, Mihai Leu a 
devenit recent campion de ju
niori al țării la cat. 45 kg, 
fiind însoțit la finalele de la 
Tulcea de părinți și bunici), 

handbal (elevul Borin Ro
de la liceul industrial, 

urmașul lui 
de 

an-

5. 
taru, 
este, la 19 ani, 
Vasile Stingă, plecat tot 
aici, ambii descoperit! de 
trenorul Remus Balint ; Steaua 
se interesează acum de Ro
taru), 6. volei (echipa de Di- 

~ — tineret). 7. tenisul
(dacă ..priza" la tine- 
la fel ca la cei mai 

8. șah („cei mai

v’zia ,-B" 
de masă 
ret ar fi 
în vîrstă...).

FORMAȚIA
găsească alergarea, 
cu care H. Șerban 
tuturor modul cum 
un cal de viteză în 
curse. Prin această 
Șerban a trecut In 
samentului 
Campionul 
men tul ui, 
•entat un 

la o valoare
în fruntea generației de 2 
fiul Iul Fânișor, iir/* 
de excelentul Bavari. M. 
nescu a reușit cea de-a doua vic
torie oo-ncecutivă cu Solstlțiu. care 
prin valoarea arătată a intrat ta 
rtndul derbiștiior 1983. Lista to- 
vingăteriior a fost completată cu

și Realista, 
a demonstrat 
se conduce 
finalul unei 
victorie, H. 
fruntea da- 

driverilor 
și liderul 

Tănase,
minz, pe ___..

eare-1 situează
__ __ _ ani, 
reamintin du-ne

Ștefă-

G.
amatori, 

clasa- 
a pre- 

Bon,

F, PASCA

F.C.M.
ducerea sș a 
te eforturile i 
un punct di^ 
poului 
va de 
ceasul 
năruit 
minut 
brașoveni ad 
să apere „sq 
făcut-o însă I 
țul unei apa 
rate și cu I 
„temporizare*! 
caseta tehnll 
sînt edificai 
20—4, pe pod 
nere 15—1. 1 
turile oaspej 
dă, au fost 
pediate de 1 
că tuș de la 
să fie.

Un meci, 
sportiv a 
din minutul 
Iul a fost n 
matic. dar 
scene de nd 
șoveană. Ba 
runcat mind 
în față, md 
L. Taus, a | 
unele perse 
cînd s-a 
conducătory 
timp ce ac 
ta spre v 
colo, la c 
gomir, pr 
bului bras 
arbitri. Dr 
putut stăpî 
în foaia d 
acolo nu e 
semenea lu 
rele : „Vă 
ți-mă iar 
bați-mă di 
tru că ne 
trii". Am 
dinea core 
rului Șt. 
fost demn 
cat să s< 
șito^|^2 ci 
nă 
gradWIRj- 
insuccesulu

Cons

I
I
Iau fost încorpo-

I
I
I

lingă Ni-„Fe I
I
I

susține 
resurse 
se dov

ARBIÎ^I

Ia cat. 
speranțe 
seniorii 
kg) și 

kg, fra-

Pescara,

de masă, necesită ur~ 
reparații la calorifere, 
și acoperiș. Aici l-am 
pe antrenorul de box 

în aștep-

B“), SALA DE 
incinta combina-

I

A. MOSCU

131. Cursa a IX-a : L

Hemeiuș, 
ord. 4,

: c&șt. 1,80, 
ord. triplă 

72. Cursa a X-a: 
1:32,2, 2. Atala. 
ord. 4. ev. 4.

tea reveni șl constănțeanului. O 
partidă curată, plină de virtuți 
tehnice, au oferit și component ii 
lotului republican Gheorghe Si- 
mion (Metalul Buc.) șl Constan
tin Ghindăoanu (Ceahlăul P. 
Neamț). Bucur eștean ui, lntr-o 
formă excelentă, s-a do-vediit su
perior și arată că la cat. mijlo
cie mică, la care a evoJuat și 
regretatul Ion Covaci, dispunem 
de un element de nădejde. CE
LELALTE REZULTATE : 
m-iscă : V. Baes (B.C.
b.p. C. Blaga (AEM Tim) 
că : N. Sehiopu (B.C.
b.p. M. Bogdan (Nicolma)
I. P-nalte (B.C. Galați) b.p. M. 
Nicolae (Dinamo) ; senii ușoară : 
I. Neagu (Progr. Brăila) b.ab. 3 
C. Tudosa (Dinamo) ; semimijlo- 
c»e : n. Costin (B.C. Galați) b.p. 
P. Vâs le (Voința Măcin) ; mijlocie: 
Cn. Bețeanu (Metalul Buc.) b.ab. 
2 D. Senciac (AEM Tim) : semi
grea : G. Daniei (B. C. Galați) 
b.p. M. Mareu (B.C. Brăilba) ; 
grea : AL Mircea (B.C. Brăila) 
b.ab. 2 Gh. Clobanu (Prahova).

Pau! IOVAN

buni juniori . . _ .
rați și am ajuns pe locul 8 
în Divizia ~
SPORT din
tului, destinată boxului și te
nisului 
gente 
podea
întâlnit 
Alexandru 
tarea celor 30 de sportivi la 
antrenament :
colae Dănuț, «9 ani, din lotul 
republican de juniori 
48 kg, îmi pun mari 
pentru acest an în 
Grigore Bîrlcanu (73 
Constantin Văetuș (54 
tele fotbalistului Florian Văe- 
tuș). pe care ii „văd" în fi
nalele „naționalelor" din au
gust".

IIȘIEtili ÎMIiiUIIi
tUrmare din pag O

ținut cel mai bun rezultat perso
nal în bazin de 50 m Ia 400 m 
mixt (4:5a,37), ureînd pe treapta 
a treia a podiumului șl arătînd 
disponibilități și Ia 200 m fluture 
(2:20,03)°.

Trofeul celor șapte coline e

TREI VICTORII
Suvan, care în ultimul fuleu a 
reușit să smulgă victoria Atalei, 
oondusă de ghinionistul M. Cris
tea.

REZULTATE TEHNICE Cursa 
I 1. Copca (R. Costică) 1:47,8, 2. 
Galaxia. Cota : câșt. 1,80, ord. 19. 
Cursa a H-a : 1, Strehaia (Oană) 
1:31,0, 2. TuriceL Cota : cîșt. 1,60, 
ord. închisă, ev. 20. Cursa a 
ni-a : i. Bon (Tănase) 1:34,7, 2. 
taișor, 3. Anemona. Cota : cîșt. 
1,40, ord. 20, ev. 8, ord. triplă 
426. Cursa a IV-a : 1. Realista 
(Șerban) 1:29,5, 2. Sabău, 3. Her- 
lea. Cota : cîșt. 1,20, ord. 3, ev. 
i, ord. triplă 64. Cursa a V-a :
1. Hațeganu (N. Gheorghe) 1:35,9,
2. Osvald. Cota : clșt. 2, ord. 4, 
ev. 0, triplu 1-3-5. 370. Cursa a

VI-a : Diafan, 2. 
Per jar. Cota : cîșt. 4,
13 , ord. triplă 59, triplu 2-4-6. 
64. Cursa a VII-a : 1. Tufiș (C06- 
tâcă) 1:30A 2. Horoscop, 3. Tran
dafir. Cota : cîșt. 2,40, ord. 82, 
ev. 20, ord. triplă 238. Cursa a 
Vin-a : 1. Solstițlu (M. Ștetă- 
nescu) 1:29,4, 2. Retuș, 3. Sudor. 
Cota : cîșt, 2, ord. 28, ev. 10, ord. 
triplă ~ z - - -
Hadeș (Costică) 1:31,9, X Sardo
nic, 3. Orsina. Cota 
ord. Închisă, ev. 5, i 
210, triplu 5-7-9.
1. Suvan (Jula) 
Cota : cîșt. 1,20,
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natele națion 
mai ales sp 
pentru a le 
după aceste 
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tante de la 
cronometrele 
mai repede, 
ric, 
au 
care 
concurentă 1 
poate coborî 
200 spate și 
condiția une
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• Pentru i 
expres care 
încă bilete, 
care doresc 
sele de mar 
de miercuri 
reamintește 
zi de pârtie 
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In sala Clu 
greșul din 
Staicovici 
ti-gătoare v
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și con- 
cuL toa- 
)lec<2 cu 
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îdare în 
rotul s-a 
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i-a a- 
rbitrului 
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CINE CÎȘTIGĂ
(Ormare din pag. I)

încer- 
lspă-

Iasi.
LEXE

bvașovenii s-ar salva la gola
veraj (dacă Petrolul nu ar c5?- 
tiga decit jocul de acasă), ei 
realizind. in cazul unor vic
torii la limită, un golaveraj 
de —9. Șj cu trei puncte rea
lizate de brașoveni, aceștia 
s-ar putea salva dacă una din
tre formațiile cu —3 fa „cla
samentul adevărului” I Petrolul, 
Chimia, C. S. Tirgoviște) ar 
pierde acasă un punct ea să 
nu mai vorbim de două. Și 
cu o infringere la Petroșani, 
brașovenii s-ar salva dacă Jiul 
ar învinge la Ploiești, iar Pe
trolul nu ar scoate nici un 
punct la Pitești.

PETROLUL —3 in „clasa
mentul adevărului", golavera
jul cel mai slab. —18. Un punct 
la Pitești si o victorie, acasă, 
cu Jiul, ar rezolva problema. 
Sau o infringere a brașoveni
lor la Petroșani. Un eingur 
punct din cele două jocuri și 
două victorii brașovene repre
zintă varianta cea mai neplă
cută pentru Maîeianu.

C.S. TIRGOVIȘTE —3 (—8». 
Un meci la Rm. Vilcea, altul, 
acasă, cu Craiova. Două puncte 
din cele două partide ar fi 
salvatoare. Două Infringed ar 
fi „fatale". Un singur punct ar 
aduce in discuție golaverajul, 
care se stabilește în funcție 
de scorurile de la Rm. Vilcea, 
de la Tirgoviște și de „pro
ductivitatea brașoveană".

CHIMIA —3 (—8). Are de 
jucat cu C.S. Tirgoviște. acasă, 
și cu F.C. Olt in deplasare. 
Trei puncte ar însemna sal
vare sigură, două puncte re
aduc in discuție golaverajul 
final și „schema" brașoveană, 
un punct devine foarte peri
culos...

Practic, acestea Sînt echipele 
angrenate in „hora pentru lo-

CAMPIONATUL ?
cui 18". Și totuși, teoretic, nu 
sînt scăpate de pericol nici 
F.C. BIHOR (—2 in „clasamen
tul adevărului*, golaveraj —5 ; 
o infringere, acasă. In fața 
Sportului studențesc si alta la 
Iași, corelate cu un succes 
brașovean, la Petroșani, ar fi 
o variantă de retrogradare), 
POLITEHNICA IAȘI (—2 ; go
laveraj —3 ; o infringere in 
Copou. rimbătă. fa fata biho- 
renilor si un eșec in ultima 
etapă, la Hunedoara, plus ce
lelalte calcule făcute mai sus 
— iată o variantă la care ie
șenii nu vor să se gindească!) 
și S.C. BACAU (—2 ; golave- 
veraj —3 ; o infringere în fața 
campionilor, simbătă. și insuc
ces la Timișoara, piu» o sur
priză la Petroșani...).

Calcule, calcule™ Am pre
zentat cîteva dintre ele. Vom 
Înregistra, oare, și in această 
ediție de campionat o mare 
„lovitură de teatru", cum s-a 
întimplat in campionatul tre
cut. fa penultima etapă, c'nd 
băcăuanii, ca ți retrogradați, 
învingeau la Cluj-Napoca și 
trimiteau .„șepcile roșii" pe 
drumul plin cu spini al divi
ziei secunde ?

Dincolo dc calculele noastre 
și de „variante", așteptăm un 
final SPORTIV. CORECT. în 
teren ți în tribune, O LUPTA 
IN LIMITELE ADEVĂRULUI, 
care să stabilească ti premi- 
anții și repetenții. în acest 
sens, pe Ungă aportul antre
norilor și jucătorilor, «1 eon- 
dueătorilor de cluburi, al spec
tatorilor, un rol important H 
an, aenm, la sprintul final, 
arbitrii, cei afiațl, rimbătă, in 
declin. Aceste ultime două e- 
tape de campionat și cele trei 
de cupă vor da, in fond, ul
tima impresie asupra stagiunii 
fotbalistice. Să încercăm S-O 
facem cit mai frumoasă, a- 
eum...

Programul și arbitrii etapei viitoare [26 iunie)
• Virtual promovate în Divizia „B" : Chimia Fălticeni, Partizanul 
Bacâu, Olimpia Rm. Sârat, Metalul Plopeni, Chimia Tr. Măgurele, 
C.F.R.-Vktoria Caransebeș, C F.R. Cluj-Napoca ți Avintul Reghin
• in ultima etapă se va decide șefia în seriile a IV-a (între Ș.N. 
Oltenița și Unirea Slobozia), a Vll-a (Constructorul Craiovâ ți 
Electroputere Craiova), a IX-a (Minerul Lupeni ți Explorări Deva)

ți a Xll-a (Nitramonia Făgăraș ți Tractorul Brașov)

ETAPEI DE SlMBĂTĂ A DIVIZIEI „A"
F.C. Bi- 

lcd.wm.an șj 
Timișoara).

V. Mă'n- 
lu (totl din
Iratova —

Steaua : R. Petrescu ; L. Mâe- 
nean șl P. Cadar (toți din Bra
șov).
• Jiul — F.C.M. Brașov : Al. 

Mustățea ; Ad. Nicolescu și M. 
Ionescu (toți din Pitești).
• S.C. Bacău — Dinamo : FI. 

Popescu ; I. Cot (ambii din Plo-

rDE DUMINICA A DIVIZIEI „B“
ălărași —
Stoenescu
.onești — 
M. Nicu- 
a Bistrița

Titorov
Minerul 
Viitorul 

(îg^ta), 
^Woicu

ați — Vii- 
: M. Con- 
, c.s. bo
it. Galați : C.S.M. Su-
Kidia : I.
[irea Dina-

Borzești :

amică fină 
Chimica 

:li (Bala 
. -r- C.S.M.

Chelu 
a — Auto- 
’orumboiu 
ian Bucu- 
: T. Cru

ceau u (Tecuci), Gaz metan Me
diaș — Unirea Alexandria : S. 
Pantelimonescu (Boldești), Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Metalul București: 
M. Axente (Arad), Automatica 
București — Minerul Metru : A. 
Mițaru (Rm. Vilcea), Pandurii 
Tg. jiu — Dinam-o Victoria Bucu
rești : A. Stoker (Petroșani), 
Rova Roșiori — Luceafărul s-a 
disputat in ziua de 8 aprilie.

SERIA A III-a : Someșul Saitu 
Mare — C.F.R. Timișoara : Gh. 
Ofițeru (București), înfrățirea 
Oradea — Rapid Arad : I. Bîră 
(Agnita), U.M. Timișoara — Glo
ria Reșița : M. Bcrcan (Bucu
rești), Metalurgistul Cugir — F.C. 
Baia Mare: D. Drăcea (Craiova), 
Strungul Arad — Minerul Cav- 
nic : M. Ludoșan (Sibiu), „U“ 
Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet : J. 
Grama (București), Armătura 
Zalău — U.T. Arad : S. Necșu- 
lescu (Tirgoviște), C.S.M. Reșița 
— Aurul Brad : N. Voinea 
(București), Tnd. sîrmel C. Tur- 
zii — Olimpia Satu Mare : I. 
Dima (Sighișoara).

iești), și I. Tănase (Tirgoviște).
• F.C. Constanța — „Poli- Ti

mișoara : P. Balaș ; P. Manete 
și E. Pătrașcu (toți din Bucu
rești).
• F.C. Argeș — Petrolul: I. 

Velea (Craiova) ; V. Donțu și M. 
Dragu (ambii din Galați).

• A.S.A. Tg. Mureș — Corvi- 
n<ul : V. Antohi ; S. Rotărescu și 
Gh. Silion (toți din Iași).
• Sportul studențesc — F.C. 

Olt : O. Ștreng ; I. Meclveș (am
bii din Oradea), șl C. Coreean 
(Reșița).

^ce trece 
raționăm 
Leătuit de 
la M<tre a 
Ie se în
spre ur- 
campio- 

iadă și, 
[e“. Or, 
i flori și 

flecare 
reprezen- 
e să facă 
prească... 
[„Catego- 
[a, fetele 
E Anca, 
excelentă 
nntreceri, 
(O, 2:13 Ia 
liber, cu 
Ide cali

tate sporită. Gabrie’a Baka și 
Eniko Pa’encsar au dreptul, la 
rindu-le, să spere la un loc între 
fruntașii continentului, In timp 
ce Teodora Hauptricht trebuie 
să-și recapete încrederea în in
discutabilele ei posibilități, pen
tru a ne da pe deplin măsura 
talentului său“.

...La puțină vreme de la înapo
iere, sportivele s-au îndreptat 
spre bazin, pentru antrenament, 
iar noi către redacție, gîndind că 
înotul românesc are și alte spe
ranțe, plus certitudinea numită 
Carmen Bunaciu.
• Flavius Vișan (Dinamo) a 

realizat sîmbâtă, într-un concurs 
de verificare la bazinul 23 August 
— cronometraj electronic, un nou 
record național la 100 m fluture, 
cu timpul de 57,28.

PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI 
DE TINERET

Luni dimineață au început pre
gătirile selecționatei de tineret care 
va lua parte la Balcaniada care se 
Va desfășura săptămîna aceasta, 
in Bulgaria. Lotul este alcătuit 
din 17 jucători : Cimpeana, Ias- 
ko — portari ; Frtncu, Popieu, 
Iliescu, Balaur, MânăUă — fun
dați ; Hanghiuc, Gafcncu, Mesa- 
roț, Dumltreasa, BurcheL, Bur- 
dujan — mijlocași ; Bolba, Ser- 
tov M. Radu, Damaschin — 
înaintași. Nu s-au putut prezen
ta Ilovan sl Cojocaru — care 
susțin, in aceste zile, examenul de 
bacalaureat.

In cursul dimineții s-a vizio
nat filmul meciului de tineret 
România — Cehoslovacia, după 
care toți jucătorii lotului au 
efectuat un antrenament eu ca
racter fizic. După amiază a 
fost programat un joc-sooală (1 
reprize a cite 30 de minute) ta 
compania echipei Luceafărul.

Pentru astăzi, programul cu
prinde un antrenament tehnico- 
tactic (dimineață) si un joc-seoa- 
lă cu echipa de tineret Steaua 
(după amiaza).

MIRCEA LICESCC 1N ITALIA
Zilele acestea, orașul italian 

Ancona găzduiește un simpo
zion tehnic la care participă 
antrenori din peninsulă și de 
peste hotare. Intre alți spe
cialiști, a răspuns invitației și 
antrenorul echipei noastre na
ționale, Mrrcea Lucescu.

JȘTJGA ! 
| Prono- 
procuira t 

pntru cei 
seă șan- 
tragerea 
-c„ se 

le ultima 
rea va 
bra 16,45 
r Pno- 
kr. dr. 
L',.- rfs- 
e la te-

IB'liMMRAȚIA DI STAT TOTO PRONOSPORT INTUUMEAZA
leviziune la ora 16,55 și la radio 
în cursul serii) a Agențiile 
Loto—Pronosport continuă vin
erea biletelor pentru tragerea 
Loto 2 de duminică 26 hinle 1983 
•— prilej de noi și mari satisfac
ții pentru participanțli la acest 
sistem de joc simplu si avantajos. 
Cu suma de numai 10 tel, ori
cine poate obține autoturisme 
„Dacia 1300“ șl importante sume 
de bani, in frunte cu cele de

50.000 tei pe fiecare variantă ju
cată.
• CIȘTIGURILB TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 15 IUNIE. 
Cat, 2:3 variante 100% a 17.937 
tei șl 7 variante 25% a 4.484 iei : 
cat. 3 : 8,50 a 10.024 lei : cat. « : 
M a 1.291 lei ; cat. 5 : 243,73 a 
350 lei ; cat. « : 7.421,75 a 40 lei; 
cat. 7 t 219 a 200 iei ; cat. 8 s 
3.732, B a 40 lei. Report la cat. 
1 : 343.545 lei.

SERIA I
Chimia Fălticeni — A.S.A. câm

pulung Moldovenesc 3—0 (1—0),
Zimbrul Șiret — Șiretul Paș
cani a—1 (0—0). Metalul Boto
șani — Șiretul Buceeea 0—1 (0— 
•). Cristalul Dorohoi — Avîn- 
tul Frasin 5—0 (1—0), Cetatea
Tg. Neamț — Minerul Vatra 
Dom ei 2—1 (1—9). Laminorul Ro
man — Constructorul Iași 2—1 
(1—♦). C.F.R. Pașcani — Celu
loza Piatra Neamț 1—1 (0—0),
TEPRO Iași — Metalul Rădăuți 
>-l (2—0.

Pe primele locuri în clasament, 
dwpâ etapa o 29-a (penultima) :
1. CHIMIA FĂLTICENI 41 p (51-14),
2. Zimbrul Sîret 38 p (50-28), 3.
C.F.R- Pașcani 33 p (44—25)... pe ul- 
tir'-e'e locuri : 14. Minerul Vatra Dor-

M p (38—44), 15. Avintul Fraiin 
26 » (33-49). 16. Metalul Botoșani 
21 p C29-4C).

ETAPA VTOARE (duminică 26 Iu
nie) : Ce talczo P. Neamț — Cetatea 
Tg. Neamț : A Renghel (Vastai). 
Sinetul PcscorU — Chimia Fălticeni ; 
G Gheorghițâ (Brăila), AS-A. Cm- 
pulung — Laminorul Roman : A. Gra
ma (Bistrița)* Metalul Rădăuți — 
GFJL Pcjcani : S. Patrichi (Vaslui), 
Minreul Votra Domei — Tepr© lași î 
O. Ani (S«ghe<), Șiretul Bucecea — 
Zimbrul Șiret : M. Nicolau (Bacău), 
Avîntu! Frasin — Metalul Botoșani - 
L lakab (Cluj-Napoca), Constructorul 
tați - Cristal Dorohoi : M. Șoca 
(Galați).

SERIA a H-a
DEMAR Mărășești — Partizanul 

Bacău 3—1 (1—0). Viticultorul
Pan du — Constructorul St 
Gheorghe 1—8 (•—6), Relonul Să- 
vin ești — Gloria Focșani 3—8 
(!—•), Eectrc Sf. Gheorghe — 
Petrolul Momești 5—1 (3—1). Ari
pile Bacău — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—1 (1—1), Mine
rul Baraoît — Letea Bacău 3—0 
(1—0). Luceafărul Adj ud — Vic
toria Gugești 1—4 (1—0). Minerul 
Comănești — Azot TCM Săvi- 
nești 3—0 — Azot TCM fiind ex
cluși din campionat.

Pe primele locuri : 1. PARTtZANUt 
BACAU 40 p (64-35), 2. Aripile Bacău 
36 p (5B-28). 3. Minerul BcrocK 
33 p (45—39)... pe ultimele tacuri : 
IA Victoria Gugesti 25 p (38-62). 
15. Constructorul Sf. Gheorghe 24 p 
(41—52), 16. Azot TCM Săvtaețti 15 p 
(52-77).

ETAPA VIITOARE: Victoria Gugești
— Electro Sf. Gheorghe : I. Covașă 
(Urxiceni), Petrolul Moineși — Mine
rul Banaolt : I. Zombort (Odorhel), 
Letea Bacău — Relonul Săvinești: I. 
Neagu (Buzău), Gloria Focșani — 
Luceafărul Adjud : C. Vomieu (lași). 
Partizanul Bacâu — Viticultorul Pancfu:
M. Petrescu (Brăila), Energia Gh. 
Gheorghîu-Dej — Minerul Comănești :
N, Bicios (Botoșani), Constructorul 
Sf. Gheorghe - Aripile Bacâu : V. 
Stroie (Moreni), Azot TCM Sâvînești
— Demar Mârâșeștî nu se disputâ.

SERIA A III-a
Olimpia Rm. Sărat — Ancora 

Galați 6—2 (3—0), Chimia Brăila
— Rulmenul Bîrlad 4—0 (1—0),
Laminorul Brăila — Avintul Mat
ca 4—2 (1—0). FEPA 74 Bîrlad
— Metalul Buzău 3—1 (2—0),
DVA Portul Galați — Progresul 
Isaccea 3—0 (1—0), Carpați Ne-
hoiu — Arrubium Măcin 4—1 (1—1), 
Chimia Buzău — Petrolul Brăila- 
Tanca 2—0 (0—0), S.N. Tul cea — 
Victoria Tecuci 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA
RM. SARAT 44 p (59-29), 2. Chimia 
Brăila 40 p (66—28), 3. Carpați Ne- 
hoîu 36 p (63—35)... pe ultimele locuri: 
14. Ancora Galați 24 p (40-46), 15. 
Avintul Matca 21 p (35-54), 16. Rid- 
mentul Bîrlad 17 p (18-63).

ETAPA VIITOARE : Metalul Buzâu - 
Carpați Nehoiu : P. Buhalâu (Bacâu), 
Victoria Tecuci — Laminorul Brăila : 
L David (Sf. Gheorghe), Proqresul 
Isaccea — Ș.N. Tulcea : V. Maxim 
(tași), Avintul Matca — DVA Portul 
Galați t G. Vodă (P. Neamț), Pe
trolul Brăila — Olimpia Rm. Sârat : 
N. Despa (București), Ancora Galați 
— Chimia Brăila : I Vîrian (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Arrubium Macin — 
Fepa 74 Bîrlad : S. Hampu (Bucu
rești), Rulmentul Bîrlad — Chimia 
Buzâu : I. Grigore (București).

SERIA A IV-a
S.N. Oltenița — Rapid Fetești 

4—0 (1—0). Unirea Slobozia — 
Victoria Tăndărei 7—0 (2—0), 
Constructorul Călărași — Grani
tul Babadag 2—1 (1—1), Flacăra
Urziceni — Portul Constanța 2—1 
(1—G). Metalul Mangalia — Ci
mentul Medgidia 1—0 (0—0),
Chimpex Constanța — ISC1P Ul- 
meni 0—1 (0—0), Voința Constan
ta — Viitorul Chimogi 3—2 
(1—2), Canal Basarabi — Șoimii 
Cernavodă 0—3 — Canal Basa- 
rabi a fost exclusă din camoio- 
nat pentru neprezentări repetate

A In meci restantă S.N. Olte
nița — Canal Basarabi 3—0 — 
n° •'rezentire.

Pe primele locuri : 1. S.N. OLTE
NIȚA 43 p (62—21), 2. Unirea Slo
bozia 42 p (66—19), 3. Portul Con
stanta 39 p (75—29)... pe ultimele 
locuri : 14. ISCIP Ulmeni 24 p (32- 
51), 15. Granitul Babadag 24 p (31— 
60), 16. Canal Basarabi 10 p (15-57).

ETA°A VIITOARE : Viitorul Chimoqi
— Chîmpex Constanta : A. Bâtescu 
(Brașov), Victoria Țăndârel — Con
structorul Călărași : I. Dânoîu (Bucu
rești), Portul Constanța — Metalul 
Mnnqaîia : V. Banu (Ploiești), Soin-'î 
Cernavodă — Ferom Urzîcenî : T. 
Tâ^^se (Titkea), Cimentul Medaîdîa
— Unirea S'obozia : I. Șchîonu (Coc-
$anf\ ISr'P U’meni — Voința Cnn- 
S*nn*-» • P. Mihâ-lescu (T»raov»c*«), 
r-n-’»..| B-.Sndan - S.N. Ou—»*- : 
•• •>.— (București), Rooid Fe-
ter*î — Canal Basarabi nu se d:sn-”*â.

SERIA A V-a
Abatorul București — Metalul 

Plopeni 0—0, Flacăra roșie Bucu
rești — Petrolul Băicoi 1—2 (1— 
0), Oara imanul Bușteni —
I.C.S.M. București 1—1 (1—1),
Minerul Filipeștii de Pădure — 
Tehnometal București 4—1 (2—0), 
Aversa București — Carpați Si
naia 2—1 (2—0), Chimia Brazi-
Ploiești — Danubiana București 
6—0 (2—0), Poiana Cîmpina —
T.M. București 2—1 (1—1), Vis-
cofil București n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. METALUL
PLOPENI 40 p (47-21), 2. Viscofil 
București 34 p (28—24), 3. Aversa
București 31 p (45—42)... pe ultimele 
locuri : 14. Minerul Filipești 26 p
(28—31), 15. Canaimanul Bușteni 26 p 
(28—51) — din 30 de jocuri, 16. Car- 
pațî Sinaia 25 p (34-41).

ETAPA VIITOARE : T.M. București - 
Minerul Filipeștii de Pădure: A. Fie- 
ruru (Craiova), Petrolul Băicoi — 
Aversa București : V. Stan (Adjud), 
Viscofil București — Chimia Brazi : 
I. Pintescu (Medgidia), Carpați Si
naia — Abatorul București : M. Pen- 
cea (Roșiori), Tehnometal București
— Poiana Cîmpina : C. Tunsoîu (Ca
racal), Metalul Plopeni — Flacăra 
roșie București : N Giurcâ (Avrig), 
Danubiana București — A.S.A. Mizil : 
D. Drâgulin (Constanța), ICSIM Bucu
rești — Luceafărul a fost amînat.

SERIA A VI-a
Chimia Tr. Măgurele — FCM 

Chimia Giurgiu 2—0 (1—0), Pro
gresul Tonoloveni — Petrolul 
Videle 1—1 (1—0). Constructorul
Pitești — Chimia Găești 0—2 
(C—1), Flacăra Moreni — Ceta
tea Tr. Măgurele 3—3 (2—3). Pe
trolul Bolintin — Cimentul Fieni 
4—0 (1—0). Electrica Titu —
Muscelul Cimpulung 2—1 (1—0). 
Dunărea- Venus Zimnicea — 
Dacia Pitești 1—1 (1—0). Metalul 
Mija — Electronistul Curtea de 
Argeș 3—0 (2—0).

Pe primele tocuri : 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 44 p (54-26). 2. Docta 
Pitești 34 p (49-29), 3. Ftacâra Mo> 
reni 33 p (40-28)... pe ukimele 
tocuri .* 14 Cetatea Tr. Măgurele 26 p 
(42—42), 15. Progresul Topoloveni 25 p 
(32—48), 16. Constructorul Pitești 10 p 
<21-72).

ETAPA VHTOARE : Cimentul Benl
— Chimia Tr. Măgurele : I. Andrei 
(Câiăroși), F.C.M. Giurgiu — Metalul 
MIjo : M. Dima (Rm. Sârat), Dacia 
Pitești — Petrolul Bolintin Vale : G. 
Stâne«« (Caracal), Chimia Gâești — 
Electrica Tițu : V. Drâgan (Con
stanța), Cetatea Tr. Măgurele — Du
nărea Venus Zimnicea : V. Sandu 
(București), Petrolul Videle — Con
structorul Pitești : S. Petricâ (Cra
iova), Electronistul Curtea de Argeș
— Flacăra Moreni • A. Radu (Bucu
rești), Muscelul Cimpulung — Pro
gresul Topoloveni : V. Tabârâ (Plo
iești).

SERIA A VII-a
Constructorul Craiova — Meta

lurgistul Sadu 2—1 (2—0), Viito
rul Drăgășani — Progresul Co
rabia 3—0 (2—0), Minerul Horezu
— Electroputere Craiova 1—4 (0— 
2), Mecanizatorul Simian — Spor
tul muncitoresc Caracal 3—2 (0— 
0), Lotru Brezoi — Recolta Stoi- 
cănești 1—0 (0—0), Jiul Rovinari
— C.F.R. Craiova 1—0 (0—0), Pe
trolul Țicleni — Dunărea Calafat 
4—1 (1—0), Armătura Strehaia — 
I.P.C. Slatina 3—0 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. CONSTRUC
TORUL CRAIOVA 38 p (45-27), 2. 
Electroputere Craiova 36 p (54—25), 3. 
Armătura Strehaia 32 p (43—46)... pe 
ultimele locuri : 14. Recolta Stoică- 
nești 26 p (50-39), 15. IPC Slatina 
26 p (26-35), 16. Minerul Horezu
22 d (27-50).

ETAPA VHTOARE : Electroputere
Craiova — Mecanizatorul Simian : I. 
Munteanu (Giurgiu), Sportul munci
toresc Caracal — Jiul Rovinari : S. 
Pitea (Cîmpina), Progresul Corabia — 
Lotrul BrezoJ : P. Stâneseu (Giurgiu), 
IPC Slatina — Constructorul Craiova ; 
D. Petrescu (București), Dunărea Co- 
tafot — Viitorul Drâgâșanî : F. Stoi« 
eescu (Pitești), Metalurgistul Sadu — 
Armătura Strehaia : S. Istrofe (Re
șița), C-F.R. Craiova — Petrolul Țî- 
cleni : N. Pistea (Mediaș). Recolta 
Stoîcânesti — Mineml Horezu : I. 
Dima (Oltenița)-

SERIA A VID-a
Diema Orșova — Minerul Anina 

2—1 (2—0). C.F.R. Victoria Ca
ransebeș — Celuloza Drobeta Tr. 
Sev. 4—0 (2—0), Unirea Sînnieolau
— C.F.R. Arad 3—1 (2—1), Mine
rul Moldova Nouă — Vulturii 
IURT Lugoj 2—1 (1—1), Șoimii
Lipova — Frontiera Curtici 0—0, 
Metalul Bocșa — Constructorul 
Timișoara 3—0 (2—0), Minerul
Certej — Victoria Ineu 3—2 (2—0), 
M’nerul Oravita — Unirea Tom
natic 4—0 (1—n).

A Meciul Vulturii Lugoj — 
C.F.R. Caransebeș din etapa a 
28-a (pe teren 1—0) s-a omolo
gat cu 3—0 în favoarea echipei 
C R.

Pe nrimeîe tocuri : 1. C.F.R. CA- 
P'"'S,=BCS 39 p (55-27), 2. Minerul 
Oravîța 36 p (54—27), 3. Minerul
Anina 35 p (76—35)... pe ultimele 
locuri : 13. Vulturii Lugoj 26 p (33— 
461, 14. Celuloza Drobeta T.S. 26 p 
(■^6—51), 15 Unirea Tomnatic 26 p 
(71—16. Frontiera Curtici 18 p 
(21-6M.

ETVA VIITOARE • Unirea Tomnatic
— Metalul Bocșa: M. Bumbui (Ora- 
d’-i Victoria Ineu — C.F.R. Victo
ri t Caransebeș : L. Sălăgean (Satu 
Mir-'' Constructorul Timișoara — Mi- 
n-'- •' Cartei : L. Micu (Tg. Jiu), Ce- 
lu’o'c Drahe*<f Tr. Severin — Mine
rul Orav’to : A. Tamaș (Cuglr), Fron

tiera Curtici - Minerul Mofdovq 
Nouă : Z Sziîaghi (Sotu Mare), Vul
turii Textila Lugoj — Unirea Sînnico- 
laul Mare : C. O/ășteanu (Mediaș), 
Minerul Anina — Șoimii Lipova : G. 
Macavei (Deva), C.F.R Arad - 
Dierna Orșova ; D. Curca (Tg. Jiu).

SERIA A IX-a
Mineral Lupeni — Minerul Ani- 

noasa 7—0 (3—0)< Explorări Deva 
— Minerul Paroșeni 3—0 (2—0),
Minerul-Știința Vulcan — Unirea 
Alba Iulia 2—0 (1—0), Metalul 
Aiud — Textila Cisnădie 2—0 
(1—0), Minerul Gnelar — C.F.R. 
Simeria 2—1 ți—1), Șurianul Sebeș 
— Dacia Orăștie 1—0 (1—0). Sodă 
Ocna Mures — Inter Sibiu 4—1 
(3—1), Mecanica Alba Iulia — 
Victoria Călan 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL LU
PENI 41 p (61—18). 2. Explorări Deva 
39 p (52-28), 3. Dacia Orăștie 34 p 
(62—29)... pe ultimele locuri : 14. Mi
nerul Aninoasa 25 p (34—55), 15.
C.F.R. Simeria 18 p (2<f—72), 16. Tex
tila Cisnâdie 16 p (42—68).

ETAPA VIITOARE : Unirea Alba Iulia 
— Minerul Ghelar : A. Savu (Oravița), 
Inter Sibiu — Minerul Știința Vulcan : 
I. Leuștean (Ptești), Textila Cisnădie 
— Mecanica Atba Iulia : V. Popescu 
(Craiova), Minerul Aninoasa — Șu
rianul Sebeș : T. Sândoiu (Făqăraș), 
C.F.R. Simeria — Soda Ocna Mureș : 
A. Ungureanu (Orșova), Minerul Pa
roșeni — Metalul Aiud : M. Martin 
(Reșița), Dacia Orâștie — Minerul 
Lupeni t M. Man (Ciui-Napoca), Vic
toria Câlan — Explorări Deva: Z. 
Bcdo (Tg. Mureș).

SERIA A X-a
C.F.R. Cluj-Napoca — Victoria 

Cărei 3—2 (1—1), Chimia Tâșnad 
— Minerul Sărmășag 1—2 (1—1), 
Rapid Jibou — Unirea Valea Iui 
Mihai 3—0 (î—0), Minerul Or. dr, 
Petru Groza — C.E.M. Cluj-Na
poca 2—1 (1—0), Bihorul Beiuș
— Oașul Negrești 1—0 (0—0), Sti- 
cîa-Arieșul Turda — Bihoreana 
Marghita 3—2 (1—0), Voința Ora
dea — Olimpia Gherla 1—0 (0—0). 
Silvania Cehu Silvaniei — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 43 p (67-29), 2. Victoria 
Corei 40 p (62-19), 3. Minerul Or. 
dr. P. Groza 35 p (42—26)... pe ul
timele locuri : 14. C.E.M. Clui-Na-
poea 24 p (33-45). 15. Rapid Jibou 
23 p (35—61), 16. Bihorul Beiuș 21 p 
(»-M).

ETAPA VHTOARE : CEM Cluj-Na
poca — Silvana Cehul Silvaniei : A. 
Glaser (Arad), Oțelul Or. dr. P. 
Grozc — Chîma Tâșnad : R. Lepădat 
(Nădrag) Olimpia Gherla - C.F.R. 
Cluj-Nopooa • C. Gheorghe (Suceava), 
Victoria Cărei - Minerul Or. dr. P. 
Groza : D. Vâtron (Arad). Minerul 
Sărmășag — Sticla Arieșul Turda : 
I. Csaki (Tîrnâveni), Oașul Negrești
— Rapid Jibou : R. Cîmpeanu (Arad), 
Unirea Valea lui Mihai — Bihorul 
Beiuș : C. Furdea (Timișoara), Bi
horeana Marghita — Voința Oradea : 
I. Nagy (Baia Mare).

SERIA A XI-a
Avintul Reghin — CUPROM 

Baia Mare 4—0 (3—0), Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș — Bradul Vișeu 
3—0 (3—0), Foresta Bistrița — Mi
nerul Rodna 2—1 (1—1), Minerul 
Borșa — Textila Năsăud 2—1 
(1—1), Minerul Băiuț — Minerul 
Bălța 1—0 '0—0), Sticla Bistrița
— Oțelul Reghin 0—3 (0—1), Mu
reșul Luduș — Lâpușul Tg. Lăpuș 
2—-0 (0—0). Unirea Seini — Mine
rul Baia Sprie 0—3 (neprezen
ta re.

Pe primele locuri : 1. AVINTUL RE
GHIN 44 p (63-27), 2. Minerul Baia 
Sprie 39 p (51—26), 3. Mureșul Luduș 
38 p (57—22) .. pe ultimele locuri : 
14. Bradul Vișeu 24 p (32-48). 15.
Sticla Bistrița 19 p (25-55), 16. Uni- 
reo Seini 6 p (9—94).

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia 
Sprie — Foresta Bistrița : P. Onuț 
(Aiud), Lâpușul Tg. Lopuș - Metaîo- 
tehnico Tg. Mureș : A. Polner (Că
rei). Oțelul Reghin — Minerul Baia 
Borșa : I. Popa (Brașov), Bradul Vi
șeu — Mureșul Luduș : G. Grozavu 
(Guro Flumcruluî), Cup^om Baia Mare
— Sticla Bistrița : O. Pal (Dej). Tex
tila Năsăud - Minerul Bâiuț : L 
Simanea (Zolâu). Minerul Bălța — 
Avîntul Reghin: V. Naghi (Oradea), 
Minerul Rodna — U*vreo Seini nu se 
disputâ.

SERL4 A XII-a
TMTX Agnita — Tractorul Bra

șov 1—1 (1—1), Chimia Or. Vic
toria — Nitramonia Făgăraș 1—1 
(0—0). Metalul Sighișoara — 
I.C.T.M. Brașov 1—0 (0—0). Măgu- 
ra-Mobi’a Codlea — Torpedo 
Zămești 3—3 (2—2). Metrom Bra
șov — Textila Prejmer 2—0 (1—0). 
Mureșul Toplita — Progresul 
Odorhei 2—0 (0—0), Utilajul Fă
găraș — Unirea Cristuru Secu
iesc 7—0 (2—0). Tractorul Miercu
rea Ciuc — M’nerul Bălan 0—2 
(0-2).

Pe primele locuri • 1. NITRAMONIA 
FAGARAȘ 41 p (49-13), 2. Tractorul 
Brașov 40 p (47—16), 3. Măgura Co
dlea 32 p (43—31)... pe ultimele 
locuri : 14. I.C.I.M. Brasov 25 p (35— 
32), 15. Progresul Odorhei 25 p (34— 
42), 16. Tractorul M. Ciuc 14 p
(22-62).

ETAPA VIITOARE : Unirea Cristur 
— Metalul Sighișoara : T. Feider 
(Bistrița), Progresul Odorhei — IMIX 
Agnita) : S. Zbrrnca (Rm. Vilcea), 
ICIM Brașov — Uîitajul Făgăraș: F. 
Tâbîrcâ (Rm. Vilcea), Minerul Balon — 
Chimia Oraș Victoria : G. Pâiș (Ga
lați), Textila Pre?mer — Tractorul 
Miercurea Ciuc: D. Bolintiș (Bucu
rești), Tractorul Brașov — Mobila 
Măgura Codlea : V. Bontîn (Tg. 
Mureș), Torpedo Zămești — Mureșul 
Toplița : R. Otgon (București), Nitra- 
monta Făqăraș — Meîrom Brașov : M. 
Neagoe (Rm. Vtlcea)

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
vo’untari din localitățile respec
tive.



OINN ASTE LE NOASTRE Al LASAT 
O IMPRESIE EXCELENTĂ
Anircnoarca federala 

despre turneul
Sîmbătă seară s-a înapoiat 

In tară grupul de gimnaste, in 
frunte cu Nadia Comaneci, 
care timp de mai multe zile 
a efectuat un turneu de pre
gătire si concursuri de verifi
care în Brazilia. Antrenoarea 
federală Maria Simioncscu, 
conducătoarea delegației, a 
avut amabilitatea să ne îm
părtășească cîteva din impre
siile si concluziile acestui tur
neu :

„Cred că marele cîșlig al 
deplasării noastre a fost acela 
că gimnastica feminină româ
nească și-a etalat valoarea și 
nivelul său ridicat intr-o mare 
tară a continentului sud-ame- 
rican, lăsind o impresie exce
lentă. Evoluțiile gimnastelor 
noastre, larga publicitate de 
care ele s-au bucurat în presă 
și la posturile de radio și te
leviziune au făcut să crească 
numărul solicitărilor pentru 
alte concursuri urmind ca fe
derația să studieze posibilita
tea de a răspunde ulterior ce
rerilor care ni s-au făcut de

MARIA SIMIONESCD
din Brazilia

a efectua turnee în Peru, Co
lumbia, Chile, Uruguay. Deși 
deplasările dintr-un oraș in 
altul au fost deseori obosi
toare și s-au efectuat prin 
schimbarea condițiilor de cli
mă și altitudine, consider că, 
in ansamblu, turneul a con
stituit o probă de maturizare 
a echipei noastre, care a do
vedit de fiecare dată că-și 
poate prezenta exercițiile la 
cel mai înalt nivel, indiferent 
de împrejurările concrete ale 
unei săli sau alteia. Socotesc, 
de asemenea, oportun să sub
liniez că pe lingă evidențierea 
gimnastelor noastre binecunos
cute ca Lavinia Agache și E- 
caterina Szabo, numeroasele 
concursuri ne-au arătat că în 
viitor se va putea conta eu 
succes și pe tinerele Laura 
Cutina sau Lenuta Rus. Bine
înțeles, Nadia Comăneci s-a 
aflat in permanentă in centrul 
atenției, publicul spectator fă- 
cindu-i de fiecare dată o pri
mire entuziastă".

SUCCESE ALE
TRĂGĂTORILOR

ROMÂNI
PLSEN. în ultima zi a com

petiției de tir din localitate, 
proba de pușcă-aer comprimat 
a revenit țintașului român E. 
Antonescu cu 579 p. El a fost 
urmat de: Hohne (R.D.G.) 573 
p și Varga (Ungaria) 572 p. La 
pistol viteză Gh. Cristacbe s-a 
clasat al doilea cu 594 p, in 
urma cehoslovacului Hurt — 
596 p.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA WIMBLEDON

Ieri, în primul tur al turneu
lui de tenis de la Wimbledon, 
Florin Segărceanu l-a învins cu 
6—3, 6—1, 1—6, 6—1, pe chilia
nul J. FiUol. Alte rezultate: 
Gottfried — Glickstein 6—1, 
6—4, 6—4 ; Hlasek (Elv.) — Bir- 
ner 6—2, 6—1, 6—3: Pfister —™ 
Smid 6—3, 6—4, 3—6, 6—3; Con
nors — Edwards 6—1, 7—5,
6—3.

ACTUALITATEA ATLETICĂ
Stuttgart. Pe un timp ne

favorabil a avut loc un concurs 
la care au luat parte șl trei at- 
lețl români. La lungime. Gh. 
Cojocaru s-a clasat pe primul 
loc cu 7.99 m, iar La triplu Dan 
Slmion — 16,77 m și Bedros Be- 
drosian — 16,72 m s-au clasat pe 
locurile doi sL respectiv, trei.

LUBLIN. Proba de 400 m din 
cadrul „Memorialului Kusocinski” 
a fost câștigată de cubaneza Mer
cedes Alvarez cu timpul cu 52,46; 
Pe locul trei s-a clasat cam
pioana noastră Daniela Matei — 
53,25 s.

MOSCOVA, în capitala Uniunii 
Sovietice a avut loc întîlnirea 
de probe combinate dintre repre
zentativele U.R.S.S. șl R.D. Ger
mane. La decatlon au cîștlgat 
gazdele cu 57 982 la 54 529 p. dar 
la heptatlon victoria a fost a 
oaspetelor cu 25 308 la 24 187 p. 
Cu acest prilej Ramona Neubert 
(R.D.G.) a realizat un nou re
cord mondial cu 6836 p (cu 64 p 
mai mult declt vechiul ei re
cord) : 100 mg — 13,42 s, înălți
me — 1,82 m, greutate — 15,25 m, 
200 m — 23,49 s. lungime — 6,79 
m, suliță — 49,94 m, 800 m — 
2:07,51. La decatlon a ciștigat 
Grigori Degtearev cu 8338 p — 
record unional : 100 m — 11,12,

lungime — 7,75 m, greutate — 
15,97 m, Înălțime — 2,09 m, 400 
m — 49,40, 110 mg — 14,51, dusa 
— 49,66 m. prăjină — 5,00 m, 
suliță — 58,56 m. 1500 m — 
4:25,53. • In cadrul Sparta-
chtadel popoarelor U.R.S.S., vâ
slii Grlșenkov a obținut la tri- 
plusalt un nou reoord al tării : 
17,55 m, Iar la înălțime (m) a 
cîștlgat Valeri Sereda cu 2,35 m. 
Alte rezultate in ziarul de miine.

INDIANAPOLIS. Marea vedetă 
a atletismului american Cari Le- 
wis a înregistrat două perfor
manțe excepționale in cadrul 
campionatelor S.U.A. : 200 m — 
18,75 a (la cîteva sutimi de recor
dul lumii) și lungime — 8,79! m. 
Ambele rezultate sint cele mal 
bune din lume obținute la nive
lul mării. La 400 mg Edwin Mo- 
zes a făcut o cursă strălucita — 
47,84 s. Alte rezultate : 400 m — 
45.15 Nlx, 800 m — 1:44,70 Pa
trick, 1500 m — 3:36,62 Scott. 5000 
m — 13:25,14 Padilla. 3000 m ob. 
—8:21,05 Marsh, înălțime — 2,2» 
m Stones, prăjină — 5.50 m Buc
kingham, triplu — 17.26 m Banks 
disc — 67,68 m. Powell, suliță — 
86,94 m Ewaliko, 85,42 m. Petra- 
noff t l, ciocan — 73,50 m
McKenzie.

Situația in preliminariile C. I, fle fotbal

Grupa a V-a : ROMANIA PE LOCUL 1...

GIMNAȘTII
(Urmare din pag. I)

S-AU PREGĂTIT INTENS IN POFIDA PRONOSTICURILOR

teva luni in urmă, și care l-a 
ținut o lungă perioadă departe 
de aparate. Din momentul In 
care a dat jos ghipsul de pe 
braț, intr-un timp extrem de 
scurt, el a putut să-și reia lu
crul la aparate, astfel că acum 
se află într-o formă remarca
bilă și există condiții ca pînă 
în ziua startului să-și revină 
la forma care i-a adus locuri 
fruntașe în întreceri internațio
nale. La rindul lor, cu progra
me diferite profesionale și 
sportive, Emilian Nicula, Va
lentin Pîntea și Levente Mol
nar au folosit perioada de după 
„europenele" de la Varna pen
tru remedierea unor neajunsuri 
manifestate în întrecerea res
pectivă și pentru recăpătarea 
încrederii în forțele proprii. Cu

------------------ BREVIAR ------------------
• în zilele de 29 și 30 iunie va avea loc la Edmonton Adu

narea Generală a Federației Internaționale a Sportului Uni
versitar.
• Primii campioni ai Universiadei ’83 vor fi cunoscuți sîm

bătă, 2 iulie: gimnastică — echipe băieți și individual compus 
(m) și inot — 100 m liber (f), 100 m bras (m), 400 m mixt 
(f) șl 200 m liber (m). Gimnastica are șanse să devanseze 
înotul, deoarece întrecerile el încep la ora 15 (24 — la Bucu
rești) șl se vor încheia, probabil, înaintea startului în finalele 
de înot, programate începînd de la ora 19 (ora 4, duminică, 
la București).
• Ultimii campioni ai J.M.U. de la Edmonton vor fi cel 

desemnați in ziua de 11 iulie, la atletism : 110 mg. 400 mg 
(f), 800 m (m), 1 500 m (f), 1 500 m (m), 4x100 m (f), 4x100 m 
(m), înălțime (f) șl suliță (băieți) șl polo.
• Ceremonia de închidere a Universiadei '83 va avea loc 

luni, 11 iulie, ora 20 (marți, 12 iulie, ora 5 dimineața la 
București), pe stadionul „Commonwealth”.

toții marchează un vizibil pro
gres pe toate planurile, sint 
animați de dorința de a face 
cit mai mult pentru ca fru
moaselor succese ale lui Dan 
Grecu la Universiadele de la

Moscova și Sofia, ca și me
daliilor de aur cucerite acum 
doi ani la Palatul sporturilor și 
culturii din București să li se 
adauge altele în palmaresul 
gimnaștilor noștri universitari.

„Memorialul Troianescu" la șah

LUPTĂ STHÎNSĂ ÎNCĂ
într-un cadrul festiv s-a dat 

startul într-o nouă ediție, a 
II-a, a „Memorialului Troia
nescu". Inițiat de asociația 
sportivă I.T.B. și dedicat me
moriei unuia dintre cei mai 
apreciați șahiști de la noi, prof, 
dr. Octav Troianescu, fost 
multiplu campion al țării.

Găzduit în excelente con
diții. la clubul de șah al I.T.B. 
din str. Lipscani, actuala edi
ție a concursului se bucură de 
participarea a peste 150 de 
sportivi, reprezentind secțiile 
de șah ale unor asociații și 
cluburi bucureștene, ea si ale 
altora din cuprinsul tării. La 
festivitatea care a marcat 
deschiderea competiției au fost 
prezenți reprezentanți din con
ducerea întreprinderii de 
transport București (prin ing. 
Al. Sterian). ai comitetului de 
partid și al Consiliului Sin
dicatelor din municipiul Bucu
rești. Cu acest prilej a fost 
evocată rodnica activitate șa- 
histâ a regretatului maestru, 
contribuția sa remarcabilă la 
dezvoltarea acestui sport in 
tara noastră. îndeosebi în rin
dul tineretului din întreprin-

DIN PRIMELE RUNDE
deri, școli și din invățămintul 
superior.

In absența cîștigătorului pri
mei ediții a Memorialului, 
maestrul Paul Voieuîescu — 
care va juca insă in turneul 
international de la toamnă — 
protagoniștii concursului par 
să fie maestrul F.I.D.E.
Parik Șlefanov, V. Ta
ra și D. Ungureanu, cu cite
3 p în primele runde. Sigur. în 
desfășurarea întrecerii pot in
terveni și surprize, nu numai 
la nivelul maeștrilor (35 de
concurenti). dar și al candi
datelor de maeștri (54) sau al 
celor de categoria I, întrece
rea încheindu-se la 30 iunie.

Mai trebuie spus că asocia
ția sportivă I.T.B. (președinte, 
Nicolae Aldea) a luat toate 
măsurile organizatorice — a- 
preciate de altfel și de către 
forul de resort — pentru ca 
și cea de a II-a ediție a „Me
morialului Troianescu" să În
semne o reușită, așa cum au 
fost pînă acum concursurile 
inițiate și organizate de a- 
ceastă unitate sportivă bucu- 
reșteană.

RECORD EUROPEAN 
IA 200 m FLUTURE
GERA. In ultima zi a campio

natelor de inot ale R.D. Germa
ne a mai fost corectat un record 
continental. El a fost realizat de 
Ines Geissler în proba de 4)0 m 
fluture, cu 2:08,03 care și-a îm
bunătățit cu 47 de sutimi de 
secundă propriul record euro
pean. In acest fel a fost mărit 
la cinci numărul recordurilor 
europene înregistrate acum, în 
bazinul de la Gera. Alte rezulta
te : femei : 200 m spate : 2:10,9î 
Cornelia Sirch ; 200 m mixt : 
2:12,68 ute Geweniger ; bărbați : 
200 m mixt : 2:06,83 Jens-Peter 
Berndt; 1500 m Uber: 15:27,10 
Sven Lodziewski ; 4X100 m mixt: 
3:52.41 Turbine Erfurt.

MISSION VIEJO. In cadrul 
competiției desfășurate în aceas
tă localitate callforniană. Tracy 
Caulkins a câștigat cinci probe : 
200 m liber — 2:04.16, 200 m spa
te — 2:18,42, 100 m bras — 1:13,15. 
100 m fluture — 1:02,46, 400 m 
mixt — 4:48.20. Alte rezultate : 
femei : 100 m Uber : 58.12 Susan 
Habernlgg. 400 m liber: 4:11,61 
Tiffany Cohen, 800 m Uber : 
8:36,46 Cohen. 200 m fluture : 
2:12.04 Mary Meagher. 2:13.21 
Caulkins ; bărbați : 100 m Uber : 
51.73 BiU Barrett. 51,95 Mark 
Stockwell. 200 m Uber : 1:52.63
Rowdy Gaines. 400 m Uber : 
2:55.31 Matt CetlinskL 800 m li
ber : 8:05,43 Jeff Kostoff, 200 m 
spate : 2:04.77 Rick Carey. 100 m 
bras : 1:04,47 Stephen Cook
(Austral.). 100 m fluture : 55.84 
Pablo Morales. 400 m mixt : 
4:28.51 Ricardo Prado (Brazilia).

Contrar așteptărilor și pronos
ticurilor făcute înaintea debutu
lui Întrecerilor, echipa României 
se află pe primul loc al clasa
mentului Intr-o grupă ce părea 
că va fi dominată de Italia 
(campioana lumii), Cehoslovacia 
(fostă deținătoare a titlului euro
pean și de două ori finalista a 
C.M.) sau chiar Suedia (conside
rata a fi una dintre puterile fot
balistice ale continentului). De
vansând cu 6 puncte pe dețină
toarea titlului mondial, fotbaliș
tii români au demonstrat (cu 
excepția „fadingului” din meciul 
cu Cehoslovacia) o constantă 
demnă de remarcat.

De-a lungul celor 6 meciuri 
susținute, antrenorii Mircea Lu- 
cescu și Mircea Rădulescu au 
folosit 21 de jucători : 8 de la 
Universitatea Craiova (Lung, 
Ștefănescu, ficleanu, Balacl, Că
mătarii, Ungureanu, Clrțu, Geol- 
gău), 6 de la Corvinul (Bogdan, 
Rednlc, Petcu, Gabor, Andone, 
Klein), 5 de la Dinamo (Moraru, 
Augustin, Văetuș, Custov, Dudu 
Georgescu) șl cite 1 de la A.S.A. 
(Boloni) și Sportul studențesc 
(Iorgulescu), față de 19 — Italia, 
23 — Cipru. 25 — Suedia șl 27 — 
Cehoslovacia, cifre din care re
iese conservatorismul Iul Enzo 
Bearzot. care șl-a manifestat în
crederea (neoonfirmată însă de 
rezultate t) ta „lotul spaniol”, și 
revenirea lui Frantisek Havranek 
la multi dintre jucătorii ceho
slovaci ce fuseseră „stigmatizați” 
după Insuccesul de la C.M. 
1982. Fotbaliști, ca Ondra, Brezik, 
Berger, Luhovy sau Pokluda au 
dispărut din lot după primul 
med (acel 2—2 cu Suedia, de la 
Bratislava), reapărînd ta schimb 
Prokes. Vlzek, Bicovsky or Stam- 
bacher, eliminați inițial. Asta ta

timp ce antrenorii Suediei. Lars 
Amesson și Bo Nilsson, au alcă
tuit „U“-le național pe osatura 
cîștigătoarei de anul trecut a 
„Cupei U.E.F.A.”, I.F.K. Gote-, 
borg, care l-a dat pe Fredriks- 
son, Hysen, Svensosn. Cornelius- 
son, Sandberg, T. Holmgren. B. 
Nilsson șl StrSmberg, acesta din 
urmă actualmente la Benfica 
Lisabona.

înaintea meciurilor din toamnă,' 
In care sint prevăzute cîteva par
tide-cheie, clasamentul goi poteri
lor arata astfel : 3 GOLURI — 
Vizek (Cs) ; 2 GOLURI : Boloni, 
Cămătaru (R), Janecka (Cs). Cor- 
nellusson, Prytz (S) ; 1 GOL. 
Văetuș, Andone, Klein (R). Jur- 
kemik, Chaloupka, Danek. Pro
kes, Sloup, Bicovsky (Cs), Theo- 
phanous, Vrachlmls. Mavris (O, 
Marini, AltobeUl, Graziani (Tt). 
Hysen, Jingblad, Eriksson. A. 
Ravelli, Sandberg, Stromberg 
(S); AUTOGOL. Miamiliotis (C).

MECIURI DISPUTATE : Româ
nia — Ctpru 3—1, România — 
Suedia 2—0, Cehoslovacia — Sue
dia 2—2, Italia — Cehoslovacia 
2—2, Cipru — Suedia 0—1, Italia— 
România 0—0. Cipru — Italia 1—1, 
Cipru — Cehoslovacia 1—1, Româ
nia — Italia 1—0, Cehoslovacia — 
Cipru 6—0, Suedia — Cipru 5—0, 
România — Cehoslovacia 0—1, 
Suedia — Italia 2—0. Suedia — 
România 0—1.
1. România
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Italia
5. Cipru 

Programul viitor
dia — Cehoslovacia, 15.X. Italia— 
Suedia, 12.XL Cipru — România, 
16.XL Cehoslovacia — Italia, 
30.XL Cehoslovacia — România, 
22.XH. Italia — Cipru.
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î 0 2
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•TELEX*
AUTOMOBILISM • Cele 24 de 

ore de la Le Mans au revenit 
echipajului AL Holbert, Hurley 
Haywood (S.U.A.) si Vern 
Schuppan (Australia) care pe 
un „Porsche 956 T“ a înregis
trat o medie orarâ de 210,330 
tan. In urma acestei curse cla
samentul piloților de formula 2 : 
Wollef (Franța) 56 p, Ickx (Bel
gia) 50 p. Bell (M. Britanie) 39 p.

BOX • Fostul campion olim
pic la Montreal, americanul Ho
ward Davis, numărul doi în cla
samentul WBC la cat. ușoară, 
a dispus prin oprire în rep. 8 
de Greg Goverson. într-un meci 
de 10 reprize, la Atlantic City.

CICLISM • Turul Suediei e- 
tapa 5 (Vaestervik — Norrko- 
ping, 145,5 km) a fost cîștigată 
de olandezul Gert Jakobson în

3.26:43. Lider este englezul Wreghitt 
19.20:39. • Turul Italiei (ama
tori), etapa a 4-a (Pianello — 
Cesenatico, 152 km) : 1. Bottoia 
(Italia) 3.16:56 (medie orară 
46.310 km !), 2. Screnin (Italia) 
Ivanov (U.R.S.S.» același timp. 
Cu 15.04:54 conduce Renato 
Piccolo ((Italia). • Iugosla
vul Jure Pavlici a cîștlgat e- 
tapa a 2-a (Banja Luka — 
Jajce, 81 km) din Turul iugo 
slavi ei. El este si liderul clasa
mentului generai cu 6.04:47 *
Turul Elveției, etapa a 6 fn» 
cîștigată de irlandezul Kellv m 
km contratimp, la Flum^rHer p 
dar primul în clasamentul een^- 
ral a devenit italianul viwmu» 
cu 23.35:12.

MOTO a In Marele premiu al 
rtalieL la motocros. 500 cmc, 
prima manșă a fost cîștigată de 
^a.’lqvist (Suedia» șl a doua de 
către Malherbe (Belgia) Acesta 
din urmă este liderul C M. cu 

’-30 p. urmat de Carlqvist 126 p 
• Marele premiu al Marii Bri
tanii. motocros. 250 cmc. la 
Ffawkstone Park, a fost domi
nat de belgianul Jobe (manșa 
I) $1 americanul Lanorte (man
șa TI). Ei ocuDă primele locuri 
ale clasamentului C.M. cu 164 d 
si re^Dectiv. 104 p.

TENIS * Bristol : finala Krlek 
— Tom Gulikson 7—6. 7—5. du- 
b’u Alexander Fitzgerald (Aus-

— Krlek Tom C-»P’’’«on
TT A ) 7—5 6—4.

LA ORIZONT C.M. '86...
Recent a avut loc o ședință co

mună Intre conducătorii F.I.F.A. 
și reprezentantul Comitetului de 
organizare al C.M. ’86, Guiller
mo Canedo. Cu acest prilej au 
fost stabilite cîteva lucruri im
portante : ta iulie vor începe în
scrierile ; ta decembrie 1983 va 
fi cunoscut programul jocurilor 
eliminatorii ; tot in decembrie 
1983 va fi definitivat șl progra
mul turneului final ; întrecerea 
finală va începe, ta Mexic. ta 
ziua de 17 mai 1986 ; tragerea ta 
sorți a grupelor turneului final 
va avea loc în decembrie 1985, 
la Ciudad de Mexico.

CAMPIONATE • CUPE
CEHOSLOVACIA (et. a 30-a ul

tima) jr^TJ Vitkovice — Bohe
mians 1—0, Slavia Praga — Ba- 
nik 3—1, Tatran — Sigma 2—0, In
ter — Plastika 1—1, Sparta — 
Spartak Tmava 0—1, Lokomotiv 
Kosice — Zbrojovska Brno 3—2, 
RH Ch eb — Dukla Praga 3—1, 
ZVL Zilina — Slovan Bratislava 
1—1. Clasament final : 1. Bohe
mians Praga 42 ; 2. Banik Ostra
va 40 p ; 3. Sparta Praga 36 p : 
4. Inter Bratislava 33 p.

IUGOSLAVIA (et. a 33-a) : 
Hajduk — Partizan 1—0, Galenl- 
ka — Radndcki 0—0, Vardar — 
Zelezniciar 3—0, OFK Belgrad — 
Sloboda 2—0, Vojvodina — Dina
mo Vinkovid 1—0, Osijek — Bu- 
ducnost 3—0. Velez Mostar — 
Steaua roșie 2—2, Rijeka — Olim
pia 2—1. Sarajevo — Dinamo Za
greb 1—1. în clasament : 1. Par
tizan Belgrad 44 p ; 2. Hajduk 
Split 43 p : 3. Dinamo Zagreb 
42 p

GRECIA (et. a 33-a) : Aris — 
Olympiakos 3—2, Yannina — La
rissa 1—0, AEK — Apollon 3—0, 
PAOK — Panioni-os 1—0, Meeedo- 
nikos — Panathinaikos 3—0, Kas
toria — OFT 0—1. .Rhodes — He-

raklds 1—1, Yerres — Eth-nikos 
Doxa 2—0, Ethnikos — Panahaiki 
2—0. In clasament : 1. Olympia- 
koa 48 p ; 2. AEK 43 p ; 3. La
rissa 43 p ; 4. PAOK Salonic 42 
p ; 5. Aris Salonic 41 p.
• IFK GOteborg a câștigat 

„Cupa Suediei44, învingînd în fi
nală pe Hammarby Stockholm 
cu 1—0 (0—0. 0—0). Unicul gol a 
fost înscris de Corneliusson în 
prelungiri (min. 103).
• în meci tur al finalei Cupei 

Italiei: Verona — Juventus 2—0 
(1—0). Returul are loc miercuri 
la Torino.
BRAZILIA - CAMPIOANA MON

DIALA LA JUNIORI
La Ciudad de Mexico s-a dis

putat meciul final al C.M. de 
juniori ta care s-au intilnit e- 
chipele Braziliei și Argentinei. 
Brazilienii au câștigat cu 1—0 
(1—0), prin golul marcat pe 
fundașul Silva în min. 39. din 
penalty. De notat, că Silva, deși, 
fundaș, este totuși golgeterul a- 
oestui campionat mondial prin 
cele 6 goluri înscrise. Reamintim 
că pe locul în s-a clasat Polo
nia oare a învins Coreea de Sud 
CU 2—1.

DE PRETUTINDENI
• Med tur ta „Cupa Liberta- 

dores”, la San Cristobal (Vene
zuela) : Atletico San Cristobal — 
Penarol Montevideo 0—0.
• în Cupa Ligii Spaniei,

jocurile tur din semifinale la 
Madrid : Atletioo Madrid — C.F. 
Barcelona 1—0 (1—0) și la Zara
goza : Real Zaragoza — Real 
Madrid 5—3 (2—1).
• Echipa Bayer Uerdigen va 

evolua anul viitor in prima divi
zie a R.F.G. După ce a invins 
pe teren propriu, în meci tur. pe 
Schalke 04 cu 3—1. duminică în 
joc retur, In deplasare. Be yer a 
terminat Ia egalitate <!-!’
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