
TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
A PLECAT LA MOSCOVA

PENTRU A PARTICIPA IA ÎNTÎINIREA 
CONDUCĂTORILOR Of PARTID Șl DE STAT

DIN UNELE JĂRI SOCIALISTE EUROPENE
1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat luni după-amiază la 
Moscova pentru a participa lă 
întîlnirea conducătorilor de 
partid și de stat din unele tari 
socialiste europene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.c. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului Republicii Socialiste 
România, Constantin Oiteanu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, 
Miu Dobrescu, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe.

Ea plecare, pe aeroportul O- 
topeni, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, a fost salutat de tova
rășa Elena Ceaușescu, de to
varășii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Eupu, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, Gheor- 
gbe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pătau, Gheorghe Rădulescu, Iiie 
Verdeț, Stefan Voitec, Ștefan Bîr- 

lea, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ștefan Mo cu ța. Ana Mureșan, 
Elena Nae, Ion Ursu, Richard 
Winter, Gheorghe Stoica, pre
cum și de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești.

Erau de fată E. M. Tiajelni- 
kov, ambasadorul Uniunii So
vietice Ia București, și membri 
ai ambasadei.

★
In aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge- 
nerap al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a sosit Ia 
Moscova.
In întimpinare, pe aeroportul 

Vnukovo, au venit A. A. Gro- 
mîko, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prim 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., G. L 
Marciuk, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al 
U.R.S.S. pentru Știință și Teh
nică, O. B. Rahmanin, prim
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.

A fost prezent Traian Dudaș, 
ambasadorul României la Mos
cova.
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ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
LA JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

Patru victorii individuale ale atleților noștri in ultima zi

Ion Oltean, cel mai bun alergător de 110 mg din Balcani. 
Foto : N. DRAGOȘ

Duminică seara, la Izmir 
s-au încheiat întrecerile celei 
de a 42-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism, la care 
au participat sportivi și spor

tive din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, România și Turcia. In 
ultima reuniune a competiției, 
atleții români s-au clasat pe 
primul loc în patru probe. Con- 

Qrmînd forma bună pe care a 
manifestat-o în acest sezon, 
hurdlerul nostru Ion Oltean a 
dominat proba de 110 mg, pe 
care a cîștigat-o în 13,85, înain
tea bulgarului Silev — 13.99 sl 
a altui alergător român, Pal 
Palffy — 14,16. La aruncarea 
discului, veteranul atletismului 
românesc (și al Balcaniadelor) 
Iosif Nagy și-a adăugat o nouă 
victorie bogatului său palma
res, cîștigînd cu 61,78 m. El l-a 
întrecut cu 10 centimetri pe ce
lălalt reprezentant al nostru, 
Ion Zamfirache. Locul al trei
lea a fost ecupat de grecul 
Georgopoulos cu 61,26 m. Tl- 
năra Liliana Năstase, debutan
tă la Jocurile Balcanice, și-a 
adjudecat proba de 100 mg tn 
13 73, fiind urmată de Axu 
(Turcia) 13,94 si Papici (Iugo
slavia) 14,07. Tn sfîrșit. cursa 
feminină de ștafetă 4X400 m

Romeo VILARA

(Continuare in pao. a 4-a)

în competiția rugbyștilor-seniori

TITLUL DE CAMPIOANĂ SE VA DECIDE ÎNIRE 
SEIECIIONATEEE BUCUREȘTIUEUI Șl CONSTANTEI

Cîștigători scontați în semifi
nalele întrecerilor din cadrul 
„Daciadei" la rugby-seniori : 
selecționata Bucureștiului a în
trecut cu 12—9, în deplasare, 
pe cea similară a lașului. în 
timp ce XV-le Constanței a 
dispus de formația Hunedoarei 
cu 24—15.

„Destul de greu — recunosc 
rugbyștii bucureșteni — am ciș- 
tigat partida eu sportivii ieșeni, 
prin drop-ul si cele două lovi

turi de pedeapsă realizate de
Alexandru și o a treia lovitură
de pedeapsă transformată de
Codoi. față de doar trei lovi
turi de pedeapsă reușite de
gazde—"

Echipa Litoralului a avut și 
ea emoții. „La pauză — cum 
ne-a informat prof. Naca, an
trenorul rugbyștilor '.e la Lito
ral — am fost conduși cu 9—6.

(Continuare în pap 2-3)

„LABORATORUL»
Sala de atletism a complexu

lui sportiv bucureștean „23 
August". In timp ce atleții sînt 
în plin sezon de aer liber, a- 
bandonîndu-și lăcașul competi
țiilor de Iarnă, reclama crono
metrajului electronic românesc 
„Teleșid". care străjuiește lo
cui de start al sprinterilor, a- 
cum pare a marca timpul scri- 
merilor. care se apropie tot mai 
mult de evenimentele majore 
ale acestui an : Universiada de 
la Edmonton și „mondialele" 
de la Viena.

Tot aid. pe coritanul sălii de 
atletism, au pătruns in 1981 mai 
întîi planșele metalice si apara- 
taiul electric de semnalizare, 
apoi scrimerii cu armele lor. 
înaintea Universiadei de la 
București $1 a campionatelor 
mondiale de la Clermont-Fer-

SCRIMERILOR, SALĂ
rând. Și rezultatele pregătirii 
lotului reprezentativ au fost 
atunci printre cele mai bune 
obținute de scrimerii români 
pe planșele internaționale în 
ultimul deceniu : la București, 
în cadrul marii confruntări 
sportive a studenților din lu
mea întreagă, reprezentanții 
noștri au obținut, prin echipa 
feminină de.floretă si prin cea 
de spadă — medaliile de aur,

DE... ATLETISM
dențești la Edmonton, primii 
interlocutori ne-au fost firesc, 
cei care la „Universiada ’81“ au 
urcat pe podium, acum aflîn- 
du-se în „satul" canadian cu 
același gînd fierbinte al marii 
performanțe. Intre două reprize 
(fetele Intr-o scurtă încălzire 
sub supravegherea antrenorului 
Ștefan Haukler. în timp ce 
„secundul“ său. Tudor Fetruș, 
urmărea pe margine documen-

După 33 de etape in Divizia ,,A“

ACUM, ÎN FINAL, SE VĂD CEL MAI BINE
GREȘELILE SĂVÎRȘITE ANTERIOR...

înaintea plecării la Edmonton, sub supravegherea antrenorilor, 
fluretistele se antrenau intens la sala de la „23 August". după 

Universiadă urmind. imediat, campionatele mondiale.
Foto : Dragoș NEAGU

Cu o etapă înainte de finalul 
campionatul nr. 65, sigur este 
doar că „Poli" Timișoara și 
F.C Constanta vor activa anul 

M. Sandu, urmărit de lonașcu, va înscrie cu toată opoziția por
tarului Anghel. Fază din meciul Sportul studențesc — F.C. Olt.

Foto : D. NEAGU

viitor în „B“ (păcat pentru a- 
ceste două orașe cu o atit de 
îndelungată tradișie fotbalisti
că) și că Sportul studențesc, o 

formație valoroasă, care știe 
fotbal, un „11“ cu un stil al 
său specific, va fi una dintre 
cele două ambasadoare ale 

fotbalului nostru în Cupa 
U.E.F.A. De pe acum, deci, fe
licitări studenților bucureșteni !

Felicitările pentru cîștigarea 

titlului de campioană trebuie 
să le mai amînăm pînă sîm- 
bătă, pentru că însăși acest 
campionat atit de disputat, atit 
de interesant în partea lui su
perioară (pentru prima dată, 
după mai multi ani, trei e- 
chipe s-au găsit în dispută 
pentru titlu ; în afara obișnui
telor Dinamo și Universitatea 
Craiova, multă vreme s-a a- 
flat și Sportul studențesc, care 
a și condus la jumătatea între
cerii), a amînat verdictul pen
tru ultima etapă. Așadar, „dia
logul la distanță" Dinamo — 
Craiova își va cunoaște cîști- 
gătoarea doar In min. 90 al 
rundei nr. 34. Prin prisma cal
culului hîrtiei, Dinamo porneș
te mare favorită. întrucît va 
juca pe teren propriu cu ulti
ma clasată, F.C. Constanta. E- 
chipa litoralului a pierdut ori
ce . speranță si nu va lupta 
decît pentru micșorarea penali
zării cu care va aborda între
cerea In .,B“. In schimb. Cra
iova va încheia stagiunea cu 
aceeași echipă eu care a si în-

Mirceo TUDORAN

(Con' i-ire in pag 2-3) 

floretiștii Aurora Dan si Petru 
Kuki — cele de argint, iar sa- 
brerii — bronzul, acest mă
nunchi, fără precedent la Uni
versiade. completind fericit ti
tlul de vicecampion mondial eu 
care se Întorsese, cu puțin timp 
inainte. de la Clermont-Fer
rand, Petru Kuki.

Aflîndu-ne în sală în preajma 
plecării delegației noastre stu-

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de activitate

SERBARE CULTURAL-SPORTIVĂ 

ORGANIZATĂ DE CLUBUL RAPID
Cu prilejul aniversării a 

șase decenii de activitate 
clubul Rapid București orga
nizează vinerl 1 iulie, cu în
cepere de 1a ora 17, pe sta
dionul Giulești, o mare ser
bare cultural-sportivă.

Programul serbării cuprin
de demonstrații de hipism 
(dresaj) lupte, haltere, box, 
gimnastică acrobatică, aero- 
modele teleghidate, lansări de 
rachete șl parașute, un meci 
de fotbal între echipele de 
olds-boy Rapid și Dinamo. 
Partea artistică va £1 susți

tele la zi ale antrenamentului, 
apoi lucru individual : Haukler 
— cu Aurora Dan, Monica Ve- 
ber și ...Petru Kuki ; Petrus — 
cu Eiisabeta Guzganu, Rozalia 
Oros si Marcela Zsak : Ștefan 
Ardeleanu, antrenorul floretis-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3) 

nută de corurile M.T.Tc. și 
Sindicatului Invățămînt, fan
fara Garnizoanei București și 
cea a Liceului industrial C.F.R. 
din Craiova și brigăzile ar
tistice de la Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicați
ilor Regionala * C.F.R. și 
I.M.M.R Grivița Roșie își 
vor mai da concursul artiști' 
Cristina Stamate, Horia Că- 
ciulescu, Horia Șerbănescu și 
Radu Zaharescu, de la Tea
trul ..Constantin Tănase“, și 
Ion Duțu. de la Teatru! de 
Operetă.



MAREA PERFORMANTĂ TRECE

PRIN CERCETAREA ȘTIINȚIFICA
Recentele lucrări ale sec

țiunii a 4-a a Simpozionu
lui național „DACIADA”, 
rezervat sportului de per
formanță. modalităților de 
dezvoltare și perfecționare 
a acestei activități, selecțio
nării și pregătirii valorilor 
în vederea reprezentării cu 
cinste și demnitate a Ro
mâniei la marile confruntări 
internaționale, au evidențiat 
cu prisosință vocația reală 
a unui număr însemnat de 
tehnicieni și specialiști, ta
lentul și aplecarea lor spre 
probleme de finețe ale cer
cetării științifice in dome
niul sportului de perfor
manță. Nivelul înalt al ce
lor 34 de comunicări, ți
nuta lor științifică (argu
mentația solidă, documenta
ția deseori exhaustivă) pro
bează, o dată In plus, că 
mișcarea noastră sportivă 
dispune, la nvielul inallei 
performanțe de un contin
gent de teoreticieni valoroș 
capabili să consolideze o 
școală națională de cerce
tare sportivă și, implicit, să 
ofere loturilor olimpice și 
naționale, in primal rînd, 
o bază de cunoștințe soli
de, valoroase, efectiv lucra
tive. Centrui de cercetări al 
C.N.F.E.S. se poate baza — 
și. de acum înainte, trebuie 
să se bazeze — pe o fruc
tuoasă colaborare cu o sea
mă de practicieni angrenați 
direct în munca de creștere 
a performerilor in cele mai 
diferite discipline ; atletism, 
baschet, caiac-canoe. cano
taj, gimnastică. handbal, 
patinaj, polo. N-ar fi rău 
Insă ca și alți specialiști, 
din alte sporturi (tir. box. 
unele grupe de probe atle
tice. schi, biatlon. bob, înot 
sărituri în apă etc) care au 
lipsit, inexplicabil. de‘ 
simpozion, să se facă 
marca ți 
ta care 
tribuie 
valorică 
acestor 
menea.
nicări au avut ca 
probleme de stringentă ac
tualitate din teoria generală 
a sportului de performanță, 
oferind rezolvări interesante 
în domeniile sportului stu
dențesc rezistentei, capaci
tății de efort, calităților mo-

la 
re- 

și utili domeniilor 
activează si să con- 

astfel la ridicarea 
internațională a 

discipline- De ase- 
o seamă de comu- 

subiect

trice, educației generale și 
specifice. Cu un real interes 
au fost primite contribuțiile 
unor cercetări din domenii 
adiacente performanței
sportive — statistică, bio
chimie, matematică, infor
matică. cibernetică, psiholo
gie socială, pedagogie. Se 
poate afirma că, în general, 
această a doua ediție a 
Simpozionului național .Da
ciada" a contribuit la o de
finire mai exactă a dome
niului în care poate si tre
buie să opereze cercetarea 
științifică actuală, importan
ța deosebită și. mai cji sea
mă, sarcinile fundamentale 
pe care le au cercetătorii 
în realizarea nobilului scop 
al reprezentării demne a 
României în marile compe
tiții internaționale.

Așa cum se sublinia și în 
încheierea lucrărilor Simpo
zionului, ta Derioada actuală 
de dezvoltare a mișcării 
sportive de performanță din 
țara noastră, nu se mai 
poate concepe nid un fel 
de activitate de descoperire, 
formare, creștere și partici
pare la competițiL fără a- 
portul științei, al medicine . 
al cercetării, al tuturor dis
ciplinelor adiacente.

Relevind spiritul novator 
prezent de-a lungul celor 
două zile de dezbateri ale 
secțiunii privind marea per
formanță. marele adevăr 
sugerat sau subliniat cu 
pregnanță de fiecare comu
nicare a fost acela că. In 
momentul de față, nici un 
antrenor serios nu se poate 
situa in afara colaborări 
active și efective cu cerce
tătorul și cu medicuL Alt
fel spus, ta condițiile ta 
care concurenta a devenit 
!n performanța internațio
nală eu adevărat acerbă, 
nici un performer nu poate 
aspira la medalii declt 
dacă In pregătirea sa sint 
implicați activ eomponenti: 
așa-numitelor .brigăzi in- 
terdisciplinaie*.  Mai mult 
ca orictad. sportul de mare 
performanță a devenit punct 
de convergentă pentru un 
număr impres-onant de ști
ințe. Iar cine nu tine seama 
de acest principiu, pierde 
lupta pentru supremația 
sportivă, chiar înainte de a 
o începe !

Radu T1MOFTE

PRIVIȚI IN...■i
Copiilor de l>a Școala generali nr. 5 din Foc

șani le place sportul, participă cu entuziasm la 
Întrecerile din cadrul Daciadei", ca toți co
piii, și poate ar dori să Joace volei, baschet 
sau handbal, dar... Dar nu prea au prilejul să 
joace, eu toate că școala dispune de o curte 
mare, ca multe alte școli. Șl profesori de edu
cație fizică au, pe Teodor Passan și Valeria 
Nazarie. în curtea școlii există și un teren de 
sport, bituminat, însă numai a teren de ipor*.  
nu arată ! Panourile celor doi stupi pentru 
baschet sint știrbe rău (o sdndură da, una 
ba), iar de coșuri nid vorbă. Pe teren, nid 
un fel de marcaje. Alături de platforma bitu- 
minată există șl un spațiu apreciabil cu iar
bă, dar acesta arată ca o pirloagă, vorba mol
doveanului. Ce fac cel doi profesori T Nu știu 
oare ce trebuie să ofere curtea școlii pentru 
acțiyițatea ^sportivă a copiilor ? Dacă așa stau 7 _ . curtea

nr. T. 
noi ce

TORPEDO ZĂRNEȘTI DOMINA FINALELE

LA CICLISM ALE JUNIORILOR
IAȘI, 27 (prin telefon). In 

localitate, intr-o organizare 
foarte bună, se desfășoară fa
za finală a „Daciadei" de per
formanță la ciclism-fond pen
tru juniori. întrecerile propriu- 
zise și timpul frumos au a- 
tras un mare număr de spec
tatori pe traseele de concurs, 
în special la proba a doua (se- 
mifond). desfășurată duminică 
dimineață in plin centrul mu
nicipiului.

în prima zi a avut loc proba 
de contratimp pe echipe. la 
care au participat 13 formații. 
După o cursă spectaculoasă, 
pe primul loc s-au situat re
prezentanții de la Torpedo 
Zărnești (Lorincz. Grosu. Su- 
du. Stan). Ei au acoperit dis
tanța de 40 km în 59 36. medie 
orară 40.300 km. I-au urmat 
cicliștii de la Stirom București, 
cu lh 0023 și C.S.Ș. 2 Bucu
rești, cu lh 00 26.

în ziua a doua, participanții 
la întreceri au luat startul în 
proba de semifond. pe un tra
seu în circuit înscris pe sos.

cel Mare, intre Piața 
și Palatul culturii. Aler- 
pe 20 ture (40 km) a 
o cursă interesantă, cei 
concurenti susținindu-și

Ștefan 
Unirii 
garea 
oferit 
71 de 
cu ardoare șansele. Și de a- 
ceastă dată victoria a revenit 
unui reprezentant al asociației 
sportive Torpedo Zărnești. A- 
celasi Zsolt Lorincz, ciclist foar
te tînăr.. inepuizabil, care după 
acoperirea celor 20 de ture a 
totalizat 40 p fiind cronome
trat cu timpul de 55:03. deci

CINE

tilor — ev 
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la capătul unui spectaculos turneu d

tNERGIA RIMNICtLU - DIN NOU CÂMP
laCampionatul de juniori 

oină, care reunește, an de an, 
sub genericul „Daciadei' 
meroase echipe de la sate și 
orașe, și-a derulat ultimele 
secvențe pe stadionul din Rm. 
Sărat. La finala pe țară s-au 
calificat 10 echipe, care s-au 
întrecut sistem turneu, furni- 
zînd partide apreciate de spec
tatori „Am văzut multe me
ciuri de seniori, remarca pri
marul orașului Rm. Sărat, tov.

o medie orară de 43,600 km(!). 
Pe locul 2 VI. Budurolu (Sti- 
rom București) 16 p. iar ne 3 
V. Grosu (Torpedo Zărnești) 
13 p.

Miercuri se desfășoară proba 
de contratimp individual, ur- 
mînd ca simbătâ să aibă loc 
fondul.

Al. NOUR — coresp

(O'IPFTIJIA RlOBYȘTIlOnSENIORI
(Urmare din pag 1)

reusind să egalăm șî să ne de
tașăm după minutul 50. A fost 
a partidă frumoasă, cu 4 ese
uri înscrise de jucătorii noștri 
— două prin PUotschi si cite 
anul prin C. Vasile si Dinu, 
trei transformate de V. Ion și 
anal de Bezuscu. Așteptăm, eu 
interes, finala !“

Finala ..Daciadei" va avea — 
așadar — drept protagoniste 
selecționatele Bucureștiului și 
Constanței. Rugbyștii Capitalei 
au anunțat următorul XV pro
babil : Codoi — Hodorcă, Da
vid. Vărzarn. M. Toader — A- 
lexandru. Suciu — C. Florea,

Murariu, Ilie Călin — Giugăl, 
M, Ionescu — Căinaru, Moț. 
Cioarec. Rezerve : Coman (mij
locaș la grămadă) si Rădulescu 
(linia a m-a). Constănțenii s-au 
fixat la formula : Holban — 
PUotscbi. C. Vasile. Lungu, Di
nu — Bezușeu. V. Ion — Na- 
ehe. Galan. Varga — Constan
tin. Dumitru — Opriș. Grigore, 
Prisecaru. Ca rezerve figurează 
Mușat (linia I). Marcu (linia a 
ni-a) și Pavel (linia a Il-a). 
Meciul se dispută mîine, de la 
ora 16.30. pe stadionul Steaua.

In ..deschidere", pentru locu
rile 3—4 se vor întîlni selec
ționatele lașului și Hunedoa
rei, de la ora 15, pe același 
stadion, (t. st.).

nu-

lor 
plă-

par- 
bun 
dis-

Gh. Radu, un prieten statornic 
al tuturor sportivilor, care și-a 
găsit timp să asiste la întîlni- 
rile decisive, dar con
fruntările juniorilor parcă au 
un plus de dinamism, sint mai 
atrăgătoare, deoarece acești 
băieți îsi dispută întiietatea eu 
ardoarea specifică virstei 
ți joacă oină eu o mare 
cere".

Intr-adevăr, majoritatea 
tidelor s-au ridicat la un 
nivel tehnic și au fost viu
putate, adesea încheindu-se eu 
rezultate de egalitate. In lup
ta pentru un loc pe podium 
s-au angajat mal multe for
mații dar pe măsură ce se 
consumau jocurile, oiniștii din 
Rițnnicelu, comună situată la 
cîțiva kilometri de Rm. Sărat, 
se detașau în merituoși învin
gători. Ei au reușit, spre sa
tisfacția suporterilor, să ter
mine neînvinsi turneul final. 
Echipa din Rîmnicelu a fost 
cea mai omogenă, acționînd ca 
un ansamblu bine armonizat, 
atît Ia „bătaia" cit 
derea“ mingii, Gh. 
Ene, St. Nicolae și 
au fost realizatorii 
te suplimentare, iar la „prin-

și la „prin- 
Grigore, N.
V. Damian 

unor punc-

ÎNTRECERI NON-STOP In CADRUL COMPETIȚIEI NAȚIONALE
Zilele frumoase din ultima vreme au prilejuit numeroase ac

țiuni sportive de masă organizate in întreaga tară sub genericul 
marii noastre competiții naționale „Daciada*.  De remarcat stră
dania factorilor eu răspunderi si atribuții de a atrage tot mai 
multi tineri și virslniei pe terenurile de sport, prin interesante 
initiative organizatorice. Iată, materializate, citeva dintre acestea.

In stațiunea Slânic Moldova 
s-a desfășurat — sub egida 
„Daciadei” — finala pe «iară a 
Marșului factorilor poștali. 
Tradiționala întrecere. aflată 
la a 7-a ediție, a fost viu dis
putată și urmărită cu interes 
de cei peste 2 500 de oameni ai 
muncii aflați aici. Ia odihnă.

CURTEA VECINULUI!

lucrurile, îl Invităm să privească „ta 
vecinului". Adică La Școala generală 
Dacă nu au timp s-o tacă le spunem 
pot vedea acolo... •

întreaga curte a Școlii generale nr. 7 
cochetă bază sportivă polivalentă. Marcajul te
renurilor — de handbal, de baschet, de volei, 
de minlfotbal — pare opera unei mllnl de ar-

este o

nltect. De tape, arnitec: al a lost., colectivul de 
copil ai școlii. sub îndrumarea unui profesor 
cu suflet fnare. Marcel Popa. Șl aparatura exis
tentă poartă aceeași amprentă: panourile de 
baschet mereu înnoite cu vopsea, porțile de 
handbal, stupii de volei La fel... Iar pe tere
nuri se derulează zilnic un bogat program de 
competiții In cadrul etape! de vară a ..Dacia
dei". Și in fiecare recreație mare, spectaculoase 
reprize de gimnastică, dirijate de Inimosul pro
fesor. Nu-1 de mirare că această „curte spor
tivă*  a găzduit, de curind. faza zonală a con
cursului republican de gimnastică 
lețl și fete.

Mal există la Școala nr. 7 șl un 
mal dosnic, care nu s-a pretat 
sportive. Dar prof. Popa și celelalte cadre di
dactice ale școlii l-au găsit și lui rostul: cu 
ajutorul — - - - - -
zarzavat 
copiii și 
aproape

Așadar, două școli, două arene ale aportului. 
Intr-ane din ele activează doi profesori de e- 
ducație fizică, tai cealaltă unul singur. Dar cită 
diferență intre ele I

Pe distanțe de 3 000 m (fe
tele) și 7 000 m (bărbații), com
petitorii — factori 
n-au mai purtat în 
scrisori ori ziare, 
săculeț de nisip ta 
1 și, respectiv, 2 kg. A fost 
concurs atrăgător, excelent orga
nizat de Comitetul Uniunii 
sindicatelor din transport și 
telecomunicații, în colaborare 
cu Direcția generală a poștelor 
și telecomunicațiilor.

La fete, reprezentanta jude
țului Prahova, Elena Mihai s-a 
aflat tot timpul ta fruntea plu
tonului, cîștigtad pe merit lo
cul I, la o diferență de zece 
secunde față de hunedoreanca 
Florica Radu. în

poștali 
gențile 

ci qjte 
greutate

lor 
un 
de 
un

întrecerea

masculină, lupta pentru întiie- 
tate s-a dat între reprezentan
ții județelor Cluj, 
București, Bacău, 
Vaslui, Mureș, Olt. 
pregătit, mai tehnic. 
(București) s-a desprins 
4 000 m, cucerind locul I 
diferență de 2:46 față de bă
căuanul Gheorghe Romașcu.

Rezultate : feminin — 1. E- 
lena Mihai (Prahova), 2. Flo
rica Radu (Hunedoara), 3. Cor
nelia Lăhătuș (municipiul 
București) ; masculin 
Ercin (București). 2. 
Romașcu (Bacău). 
Petre (Prahova).

Clasament general : 1. Mu
nicipiul București, 2. Prahova, 
3 .Bacău.

Alte premii pentru : cel mai 
combativ competitor — Gheor
ghe Balton (Sălaj), cele mai 
bune rezultate de-a lungul e- 
dlțiilor — Vasile Petrea (Pra
hova), 
rentă 
reș), i 
pant - 
șov).

municipiul 
Prahova, 

Mai 
Ion

bine 
Ercin 
după 
la o

— 1. Ion
Gheorghe
3. Vasile

, cea mai tinără concu-
— Katalin Zrinyj (Mu- 

cel mai vîrstnic partici- 
— Ștefan Mititelu (Bra- 

nie IANCU. — coresp.

sportivă, bă-

colț de curte 
la amenajări

eoplilor, s-a tăcut aid o... grădină de 
de toată frumusețea. Grădinari stnt 

tot el benefi clarii roadelor ce se string 
zilnic.

Viorel TONCEANU

TRIFOI ÎNVINGĂTOR ÎN „PREMIU DE ÎNCERCARE" HIPISM

„FESTIVALUL SPORTULUI FEMININ PRAHOVEAN"
urmă cu 11 

„Festivalul 
"ȘL 

fost organizat 
__ __ __ este în aceasta un 
merit al CJ.E fȘ. Prahova — fa 
diverse localități din județ, 
knd de flecare dată un succes 
Ținta atragerii femeilor din 
nașele șl comunele prahovene 
mișcare ta aer Uber șl sport.

Anul acesta, spre deosebire 
primele 1# ediții, „Festivalul 
sportului feminin prahovean*  a 
fost organizat tatr-o comună ți 
anume: Mănedo. Vremea a fost 
nefavorabilă, eu ploaie multă, 
dar asta n-a fost o piedică. 247 
reprezentante ale sportului de 
masă prahovean, cîștigătoare ale 
etapelor pe localități, șl-au dls-

A fost înființat In 
ani și a fost numit „ 
■portului feminin prahovean1 
de atunci, el a 
an de an

fi- 
pe 
o- 
la

de

putat cu ardoare șansele oferind 
spectacole bune — dovadă nu
mărul mare de localnici care au 
ținut să asiste la ele. întrecerile 
l-au desfășurat la 5 discipline: 
atletism (Intre învingătoare: Ma
nuela Dumitru, Luminița Die, 
Daniela Corbu, Adriana Tudoran- 
oea, primele din Ploiești, ulti
ma din Mlzll, care In urma re
zultatelor — la 80 m plat ?! lun
gime — au și fost selecționate 
ta secții de performanță ale du
hurilor din Ploiești); aruncarea 
mingii de oină (Dorina Dona — 
Ploiești); handbal (pe. primele 
locuri: 1. Sinaia, 1. Clmptaa. 3. 
Văleni) ; voie! (1. Ploiești, 2. Clm- 
plna, 3. Măneclu) șl șah (Laura 
Stolcescu, Clmplna).

După victoria obținută ta „Pre
miul 4 anilor", Trifoi și-a mai 
adjudecat încă o victorie, ciști- 
gind șl „Premiul de Încercare", 
ultima probă semiclasică înain
tea derbyului, care se va des
fășura la 10 iulie a.e. ta altă 
probă de semlfond a zilei, Co
pist, prezentat la formă maxi
mă de M. Ștefănescu, și-a do
minat cu Autoritate adversarii, 
deși acorda avantaje ce păreau 
insurmontabile (140 m). Forma
ția M. Ștefănescu și-a luat par
tea leului, obținlnd tacă două 
victorii, cu Solstițiu, care tatr-un 
final debordant (gen M. Ștefă
nescu) a salvat la fotografie o 
victorie ce părea compromisă ta 
fata " ' — -
ția.
rea. 
mai 
din 
sedă

lui Trandafir, șl cu Reac- 
frumos condusă de I. FIo- 
Din formația G. Tănase a 
cîștigat Simileasca, o mînză 
marele Godeanu, care po
nta ri rezerve. Cursa rezer-

vată conducătorilor amatori 
revenit lui Rudy, eu care __
Manea a demonstrat cum se do
zează efortul unul cal spre a 
obține victoria. Au mal elștigat 
Hălmaș, care Insă a beneficiat 
de galopul luat La sosire de Or
bital, Suvan, eu care tfa&rul M. 
Jula a dovedit trumoase calități, 
Sullțaș, excelent angajat ta fi
nal de G. Popescu, șl Repetiția, 
oare nu a mal greșit dectt • 
singură dată.

REZULTATE 
I: 1. Hălmaș 
orbital, cota: 
Cursa a n-a: 
131,1, 2. Siderala, 
ord. 7, ev. 18. Cursa a m-a: 1. 
Slmileasca (Tănase) 1:43A 2. Re
lativ, 3. Racșa. Cota: dșt. 1, ord. 
î, ev. 18, ord. triplă 102. Cursa 
a TV-a: 1. Rudy 
138,5, 2. Retuș, 1.
cîșt. 2, ord. 8, ev. 4, ord. triplă

a 
M.

TEHNICE: Cursa 
(Boltan) 1 XB.l, 1. 
cfșt. 4, ord. S3. 
1. Suvan (Jula) 

Cota: cîșt. S,

(M. Manea) 
Herlea. Cota:

1S3. Cursa a V-a: 1. Strunga', 2. 
Krauss. Cota: cîșt. 4, ord. 30, 
ev JS, triplu 1—3—5 115. Cursa 
a VI-a: i. Copist (M. ștefănes
cu) 1:24,0, 2. Roditor, 3. Hemona. 
Cota: elșt. 1,80, ord. 5, ev. 14, 
ord. triplă 127, triplu 3—4—0 10B. 
Cursa a Vil-a: 1. . ..........
Ștefănescu) 137,0, 
3. Bela. Cota: clșt. 
ev. 4, ord. triplă 
▼m-a: 1. Sullțaș 
139A 3. Juvenil, 3. Intim. Cota: 
dșt. «. ord. 35, ev. 18, ord. tri
plă 2218. Cursa a IX-a: 1. Reac
ția, 2. Hamilton, 3. Negostlna. 
Cota: dșt. 4, ord. «o, ev. 15, ord. 
triplă închisă, triplu 5—7—0 H3. 
Cursa a X-a: 1. Repetiția (M. 
Dumitru), 2. Hațeganu. 
cîșt. 20, ord. 27, ev. 108.

1.

Solstlțlu (M. 
î. Trandafir, 
1,60, ord. », 

Î34. Cursa a 
(G. Popescu)

Cota:

A. MOSCU

„FESTIVALUL SPORTULUI TECUCFAN-
Recent, orașul Tecuci a găz- 

„Festival al 
sub egi- 

oompetiții

duit un reușit 
sportului", desfășurat 
da marii noastre 
naționale „Daciada".

Peste cinci mii de 
cadrul asociațiilor și cluburi
lor sportive tecucene au tra
versat orașul*  lndreptindu-se 
■pre stadionul municipal și, 
după tradiționala defilare, au 
prezentat un excelent program 
sportiv. Astfel, ansamblurile 
sportive din cadrul școlilor 
generale și ale liceelor din lo
calitate au executat — ta fața 
a numeroși spectatori — reu
șite reprize de gimnastică cu 
eșarfe, măciuci, cercuri, corzi,

tineri din

mingi si umbreluțe, gimnastică 
acrobatică.

Pe frumosul stadion tecu
cean au mai avut loc locuri 
distractive, Întreceri de fotbal 
(cîștigătoare Școala generală 
din Llești), popice (asociația 
Flamura roșie), volei (Dina
mo Tecuci) și atletism. La 
reușita acestui emoționant și a- 
trăgător spectacol sportiv și-au 
adus din plin aportul profeso
rii Victoria și Constantin Pa- 
trichi, Gică Grigore, E. Trofin, 
Nicolina Pipa*  M. Blăjescu, 
precum și membrii consiliilor 
asociațiilor sportive tecucene.

T. SIRIOI’OL, coresp.

dere“ au 
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mai adv 
ermetică au 
vi ți. 
neți) 
Enache au 
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(prof. C. FI 
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ține exame 
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na Juniori PUNCT FINAL IN DIVIZIA „C“

| un careu de 
ri pe culoarul 
wn^unde nu
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lut trece nelo- 
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rotsână Ion 

rit pentru a 
pcutiv invidia-

I EDIȚIA A 66-a (1983/84) A DIVIZIEI „A“
I
I

VA ÎNCEPE LA 27 AUGUST
Hotăriri ale Biroului F. R. F

fs atenției for- 
I Cringu (an- A. Brîncovea- 
rilești (învăță- 
lea), Vulturii 
i (tehnicianul 
ul Drăgănești 

angrenate în- 
luptă pentru 
fruntașe. în 
tive s-au evi- 
t, D. Blaj. M. 

I I. Arghir, G. 
leanu, O. Cau- 
Iță iscusiți mî- 
kilui și mingii. 
■ cinci titulari 
ptru a-șl sus- 
le bacalaureat. 
Inerale nr. 17 
I (antrenor — I ai cărei prln- 
I au fost D. 
lea. M. Crișan 
Ituat înaintea

I
I
I
I

I
I
I

Ieri a avut loc ședinfa Biroului Federației Române de Fotbal, 
care a hotârît, printre altele, următoarele :

• campionatul Diviziei „A“, 
va începe sîmbătă 27 august ;

• campionatul 
minică 21 august
• campionatul 

minică 28 august
• campionatul 

începe duminică 21 august ;
• perioada pentru transferarea jucătorilor va fi între 15 iulie 

și 5 august ;
• meciul Flacăra roșie București - Petrolul Băicoi, 

pionatul Diviziei „C“ - seria a V-a, se omologhează 
tatul de pe teren (1—2) ;
• meciul Bihorul Beiuș - C.F.R. Cluj-Napoca (pe 

0-3), din campionatul Diviziei „C" - seria a X-a, se omologhează 
cu rezultatul de 3-0 in favoarea echipei Bihorul Beiuș ; locul 
Olimpia Gherla — C.F.R. Cluj-Napoca, din etapa a 30-a a 
aceleiași serii va fi reprogramat ; echipa C.F.R. Cluj-Napoca este 
penalizată cu 4 puncte în ediția viitoare a campionatului.

Diviziei „B",

Diviziei „C*,

1983—1934,

ediția 1983-1984,

ediția 1983-1984,
»
republican al juniorilor, edit>a

va

va

începe

începe

1983-1984,

du-

du-

va

din com- 
cu rezul-

teren :

SERIA I
Șiretul Pașcani — Chimia Făl

ticeni 5—1 (2—1). Celuloza Piatra 
Neamț ... .. ‘ ____ 2 2
(2—0). A.S.A Cîmpulune Moldo
venesc " ' ‘ ~ ' '
(2—0). ____ ____
Pașcani 3—o (0—0) Minerul Va
tra Domel — TEPRO Iași 3—0 
(2—0) Șiretul Bucecea
brul Șiret 3—0 (2—0).
Frasin — Metalul Botoșan1
— neprezentare. ~ 
lași — Cristalul 
(0—1)

Pe primele locuri In clasament, 
după încheierea campionatului : 
1. CHIMIA FĂLTICENI 41 p 
(52—21), 2. Zimbrul Sinet 38 p 
(50—31). 3. C.F.R. Pașcani 33 p 
(44—28)... pe ultimele locuri : 15. 
TEPRO Iași 26 p (37—10) 16. Me
talul Botoșani 21 p (29—40).

SERIA A H-a
Partizanul Bacău — 

nu Pandu 5—0 (3—0). 
Gugești — Electro Sf. Gheorghe 
3—1 (1—0) Petrolul Moinești — 
Minerul Baraolt 4—0 (1—0) Letea 
Bacău — Relonul Săvlnesti 1—2 
(«—1) Gloria Focșani — Lucea
fărul Adjud 4—1 (2—0). Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Minerul 
Comăneștl 3—0 (0—0). Construc
torul Sf. Gheorghe — Aripile 
Bacău 1—0 (1—0). Azot TCM Să- 
vinești — DEMAR Mărășesti 0—3
— Azot fiind exclusă din cam
pionat pentru neprezentări re
petate.

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACAU 42 p (69—35) 
Aripile Bacău 36 p (58—29). 
Petrolul Moinești 34 p (52—31)... 
pe ultimele locuri : 15. Construc
torul Sf. Gheorghe 26 p (42—52).

— Cetatea Tg. Neamț 2—2

— Laminorul Roman 3—0 
Metalul Rădăuți — C.F.R

- Zim-
Avîntul 

8—0
C onstru dorul 

Dorohoi 1—1

VitLCUltO-
Victoria

2.
3.

15 p

tr: 1. Energia 
Buzău) 27 p 

[că: N. Ene, 
Imian, I. Bri-

V. Anghele, 
vram, C. Pîs- 

L Gh. Grigo- 
I Cringu (jud. 
13. Venus Ne- 
trîtl Năsăud) 

li I.MP. Buc. 
Făgănești (jud. 
. gen. nr. 17 

b, 7. Șc. gen. 
|ud. Botoșani) 
| I.P.L. Bacău 
hnic jucător a 
[ijlocașul Gh. 
I Rîmnicelu)

•
 mai 
evului

I » ani (Șc. 
|Napoca). Me- 
| au fost con- 
Ită de cunos- 
fcomșa (Călă- 
| (Sibiu). D. 
Li), Gh. Du
ll $1 tînărul 
Urnești), care 
[ea confraților 
pntatl.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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NSACRATA

DUPĂ 33 DE ETAPE IN DIVIZIA
(Urmare din pag. I)

ceput-o : C.S. Tîrgoviște !• Me
ciul are însă implicații deose
bit de importante în disputa 
pentru... evitarea locului 16. 
Dacă tîrgoviștenii cîștigă sau 
termină la egalitate cu semifi
nal'sta Cupei U.E.F.A., cu cele 
30 sau 31 p sînt salvați ; dacă 
pierd cu 1—0, C.S. face —10 
la golaveraj și, rămînînd cu 
29 p, intră în funcție rezultatul 
de la Brașov, dintre F.C-M. și 
A.S.A. Tg. Mureș. în cazul în 
care brașovenii cîștigă cu 4—0, 
cum au făcut-o și cu „Poli” Ti
mișoara, ii egalează pe tirgo- 
vișteni la puncte (29) si la go
laveraj (—10), dar vor trece 
înaintea acestora In clasament 
pentru că, la golaveraj egal, au 
av antaj la numărul de victorii 
(10 la 9, cînd scriem aceste 
rînduri). Iată, așadar, cum de 
un... fir de pai atîrnă titlul de 
campioană și locul 16 în cla
sament !

Nu-i mai puțin adevărat că 
acum. In final, se văd cel mai 
bine greșelile anterioare, punc
tele irosite. Ca. de pildă, cele 
ale craiovenilor. E drept, echi
pa din Bănie, luptînd pe trei 
fronturi concomitent (echipa 
națională. Cupa U.E.F.A., cam
pionat), așa cum stă bine unei 
formații de frunte, ba chiar 
pe patru fronturi, dacă adău
găm și Cupa României, acum, 
în final de sezon, și-a Împărțit 
forțele cît a putut mai bine, 
dar a și pierdut ușor puncte, 
care, acum, valorau aur. Si ne 
glndim, de pildă, la meciul cu 
C.S. Tîrgoviște de la Craiova, 
la cele de la Timișoara, de la 
Tg, Mureș... asta în timp ce 
Dinamo, ca un gospodar harnic, 
a acordat atenție oricărui joc 
Si a adunat, a tot adunat, a- 
vind acum prima șansă la ti
tlu și la participarea, din nou, 
în Cupa campionilor.

Etapa de sîmbătă a mai pus 
în evidență un fapt lăudabil 
Gn afara cîtorva interesante

dispute, 
In final 
bine) si 
mărului 
ceea ce

rr
il

SCRIMERILOR, SALA DE... ATLETISM
debutat în. echipă la ..Univer
siada ’81“ si a urcat în această 
primăvară pe podiumul „mon
dialelor" de tineret, crede in 
ascensiunea noii echipe a flo- 
retistelor noastre, a cărei con
sacrare o vede, deplină, la J.O. 
1984. Pînă a-tunci. însă, mai e 
vreme si opinia doctorului lotu
lui. Petre Mița, ne readuce în 
actualitate : 
complex de 
de medicină 
Ia scrimerii 
bune valori
Deci, premise bune. Așa este. 
Petru Kaki ? „Dacă spune doc
torul, pot eu să-1 contrazic ? 
Cert este, în ceea ce mă pri
vește, că am revenit la greuta
tea optimă, mi simt bine șl am

„Un recent eircult 
control la Centrul 
sportivi ■ relevai 
lotului eele 
din ultimii

mai 
ani* 4.
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sferturile de finală masculine și feminine 
întrecerii in comentarii, partide și diagrame

Vasili Smislov (62 de ani) și juniorul Garri 
ani), performerii primului tur • 
reta Mureșan — Lidia Semenova
• Revenirea lui Viktor Korcinoi 

bna Gaprindașvili iese din cursă...

(nțiiiut tehnic și de actualitate —
[>atului_ național pe echipe — Partide comen-

Maia
Zîm- | 
dia- g 

i

Dramatica
• Zoltan 

• Ex-com-

— Florin Gheorghiu analizează cu 
„Explozia Informațională*  în șah — 

ir - Studii și probleme - Maturi în—

$

.E DE DIFUZARE A PRESEI f

.BONAȚl-VA LA REVISTA ROMANĂ DE ȘAH I g 
ș 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

poftă de concurs. Iar la per
formanțele aceste] veri mă gîn- 
desc, vă spun sincer, cu spe
ranțe, dar si eu teamă... Pen
tru că le compar mereu eu cele 
de acum doi ani, care mă obli
gă la foarte mult...*.  Spadasinul 
Rudolf Szabo, cel care a urcat 
cu echipa spre ..aurul*  Univer
siadei din 1981, iar la „mon
dialele*  acelui an a ajuns prin
tre finaliștl. deși era debutant 
la o asemena mare competiție, 
a traversat apoi o perioadă de 
reflux. Acum T „Dacă nu reu
șim la Edmonton o clasare su
perioară, înseamnă eă merităm 
pe deplin eritidle din nltlma 
vreme. Sper. Insă. Intr-O— au
tocritică prin fapte 1*

Sabrerii. singurii rămași 
doar cu obiectivul campionate
lor mondiale, se aflau Încă la 
Olimp, unde se pregăteau in
tens în condițiile aerului, apei 
șl nislpiului. Pop, Marin, Mus
tață, Pantelimoneseu. Frunză si 
ceilalți candidați la titulariza
re au promis revenirea pe locu
rile fruntașe ale armei si pînă 
la Întrecerile de la Viena nu 
mai este mult...

care dovedesc că 
de sezon se poate juca 
anume diminuarea nu
de cartonașe galbene, 
se traduce prin mai 

multă disciplină și mai mult 
fair-play pe stadioane. De un
de Ia început de sezon și chiar 
mai încoace etapele cu cite 
25—30 de jucători sancționați 
deveniseră, din păcate, o re
gulă, cartonașele galbene au 
scăzut, după noua hotărîre a 
F.R.F., tot mai mult. Sîmbătă, 
Andone, Anghel (Politehnica 
Timișoara) și Ariciu nu au ju
cat, întrucît cumulaseră două 
sancțiuni de acest fel. Și tot 
sîmbătă, arbitrii nu au arătat 
„galbenul" decît la nouă jucă
tori (e drept și unul roșu, lui 
O. Popescu, piesă importantă 
în angrenajul formației C. S. 
Tîrgoviște, tînăr plin de talent’ 
care a uitat însă că numai ar
bitrul face dreptate pe teren). 
Mai mult, în șase partide, ju
cătorii l-au... silit pe conducă
torii jocurilor să păstreze car
tonașele în buzunar.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără să mai evidențiem deo
sebita productivitate a lui Cîrțu 
In meciul cu Steaua. Marcîn- 
du-1 strîns pe Cămătaru, steliș- 
tii au uitat, probabil, de Cfrțu 
jucător cu „fotbal în sînge", 
care și-a demonstrat talentul 
marcînd de patru ori în patru 
feluri și ratînd (și acest lucru 
îl caracterizează) situația cea 
mai ușoară, penalty-ul. Și asta 
pentru că „așa e Clrțu". motiv 
pentru care nu prea e văzut 
prin echipa națională, unde ta
lentul ar fl trebuit să-l ducă 
pînă acum de multe ori.

Nici nu se vor încheia bine 
comentariile la etapa de a- 
cum trei zile și mîine iubito
rii fotbalului «int chemați din 
nou pe stadioane, în fata mici
lor ecrane sau ale aparatelor 
de radio : la Arad și la Sibiu 
se vor disputa semifinalele 
„Cupei României". Dacă în o- 
rașul de pe Mureș se vor întîlni 
Politehnica Timișoara și Corvi- 
nul Hunedoara (în deschidere 
o partidă de Divizia „B“. deo
sebit de importantă pentru oas
peți : U.T.A. — Metalurgistul 
Cugir), în schimb, la Sibiu, 
sorții au programat o adevă
rată finală a competiției : U- 
niversitatea Craiova — Dinamo. 
Si ce finală !

16 Azot TCM Săvlnesti 
(52—80).

SERIA A HI-a
Petrolul Brăila-Ianoa — 

pia Rm. Sărat 0—2 (0—1), 
iul Buzău — Carpați
2— o (0—0), Victoria
Laminorul Brăila 2—0 (2—0),
Progresul Isaccea — S.N. Tul- 
cea 4—1 (2—1). Avlntul Matca — 
DVA Portul Galați 1—2 (0—1),
Ancora Galați — Chimia Brăila
4— 1 (3—0). Arrublum Mă cin —
FEPA 74 Birlad 4—0 (3—0). Rul
mentul Birlad — Chimia Buzău
3— 2 (2—1)

Pe primele locuri : 1. OLIM
PIA RM SĂRAT 46 -p (61—29),
2. Chimia Brăila 40 p (67—32),
3. Caroațl Neholu 36 p (63—37)... 
Pe ultimele locuri : 15. Avlntul 
Matca 21 p (36—56), 16. Rulmen
tul Birlad 19 p (21—65).

SERIA A IV-a
Granitul Babadag — S.N. Ol

tenița 1—1 (1—0). Cimentul Med
gidia — Unirea Slobozia 2—4 
(1—2), Viitorul Chirnogl — Chim- 
pex Constanța 3—0 (0—0). Victo
ria Țăndărei — Constructorul Că
lărași 1—1 (1—1). Portul Cons
tanta — Metalul Mangalia 2—3 
(0—1), Șoimii Cernavodă — Fla
căra Urzioenl 0—2 (O—l), ISCIP 
Ulmenl — Voința Constanța 3—3 
(1—2), Rapid Fetești — Canal 
Basarabl 3—0 — Canal Basarabi 
fiind exclusă din campionat pen
tru neprezentări repetate.

Pe primele locuri s L UNIREA 
SLOBOZIA 44 p (70—21), 2. S.N. 
Oltenița 44 p (63—22), 3. Portul 
Constanța 39 p (77—32)... pe ul
timele locuri : 14. ISCIP Ulmeni 
25 p (35—54).
badag " „ __ __  __ ____
Basarabi 10 p (13—60).

SERIA A V-a
Metalul Plopeni — Flacăra ro

șie București 1—1 (0—0), T.M. 
București — Minerul Filipeștil de 
Pădure 1—2 (1—1), Petrolul
Băicoi. — Aversa București 2—0 
(1—0), Visoofil București — Chi
mia Brazi-Ploiești 1—0 (0—0), 
Carpați Sinaia — Abatorul Bucu
rești 5—0 (1—0), Tehnometal 
București — Poiana Cimplna
2— 1 (0—1), Danubiana București 
— A.S.A. Mizil 1—0 (1—0), Carai- 
manul Bușteni n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 41 p (48—22), 2. 
Visoofil București 36 p (29—24), 
3. Aversa București 31 p (45—44) 
...pe ultimele locuri : 14. Carpați 
Sinaia 27 p (39-41), 15. T.M.
București 27 p (37—44), 16. Ca- 
ralmanul Bușteni 26 p (28—51).

SERIA A VI-a
Cimentul Fieni — Chimia Tr. 

Măgurele 2—1 (0—0), F.C.M. Chi
mia Giurgiu — Metalul Mija 0—1 

■ (0--0), Dada Pitești — Petrolul 
Bollntln 2—0 (2—0), Chimia Gă- 
ești — Electrica Titu 2—1 (1—0), 
Cetatea Tr. Măgurele — Dunărea 
Venus Zimnicea 2—0 (1—0), Pe
trolul Videle — Constructorul Pi
tești 6—0 (4—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Flacăra Mo- 
reni 3—3 (1—1), Muscelul Cimpu- 
lung — Progresul
5— 1 (2—0).

Pe primele locuri : 
TR. MĂGURELE M p 
Dada Pitești 36 p . 
Flacăra Moreni 34 p (43—31)„. pe 
ultimele locuri : 15. Progresul
Topoloveni 25 p (33—53), 16. Con
structorul Pitești 10 p (21—78).

SERIA a VII-a
LP.C. Slatina — Constructorul 

Craiova 0—1 (0—1), Electropu-
tere Craiova — Mecanizatorul Si
mian 2—0 (1—0), Spartul mund- 
toresc Caracal — Jiul Rovinari
3— o (2—0). Progresul Corabia — 
Lotru Brezai 6—0 (1—0), Dună
rea Calafat — Viitorul Drăgășani
4— 3 (1—0), Metalurgistul Sadu —
Armătura Strehala 4—1 (3—0),
CJ.R. Craiova — Petrolul Ti
ded 3—0 (3—0). Recolta Stoică-
nești — Minerul Horezu 3—0 — 
neprezentare.

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA <0 p 
(46—27), 2. Electroputere Craiova 
36 p (56—25), 3. Progresul Co
rabia 32 p (38—36)... pe ultimele 
locuri : 15. LP.C Slatina 28 p
(26—36), 16. Mtoerui Horezu 22 p 
(H-6S).

Ollm- 
Meta-

Neholu 
Tecuci — 

>-0

Granitul Ba-
25 p (32—61), 16. Canal

15.

Topolovcni

L CHIMIA 
(55—28), 2. 

(51—29), 3.

1.

ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PRONOSPOLiT (NFORMEAZA
CIȘTIGURILE TRAGERII

PEONOEXPRES DIN 22 IUNIE

Cat. 1: 1 variante 25% — Auto
turisme Dada 1300 (70.000 lei);
cat. 1: 1 variante 100% a MJ74 
lei șl 6 variante 25% a 5.S44 lei; 
cat. 3 : 36.50 variante a 2050 lei; 
cat. 4: 104,25 a 7U lei; cat. 5: 
256,50 a 292 lei; cat. 6 : 7.758,75 
a « lei xat. T: 220,25 a 200 lei; 
cat. <: 4.055,75 a 40 lei.

Report la categoria 1: 278.354 ld.
Autoturismele Dada 1300 au 

fost oiști gate de: Constantin
Chlosescu din Pitești șt respedlv 
Dumitru Tatar duc din Cema- 
vodă.

• Numai astăzi mai pot fi 
procurate bilete cu numerele 
alese de partirinanți pentru 
"Ultima tragere ob:~nu’tă Pro- 
noexpres din această lună, care

va avea loc mîine, 29 iunie 
1983, la ora 15,45. in sala clu
bului Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42 •
Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vinzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto de 
duminică 3 iulie 1933. în ca
drul a șapte extrageri cu un 
total de 66 de numere, partici- 
pantilor li se oferă șanse mul
tiple de a obține autoturisme 
..Dacia 1300“, excursii in R.D. 
Germană sau R.S. Cehoslovacă 
și mari sume de bani variabi
le și fixe. Biletele de 25 lei 
varianta, achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută, au 
drept de ciștiguri la toate ex
tragerile. JUCATT DIN TIMP 
NUMERELE PREFERATE!

Anina — Șoimii Lipova 4—1 
(2—0), Unirea Tomnatic — Meta
lul Bocșa 4—1 (2—0). Constructo
rul Timișoara — Minerul Certej 

6—1 (3—0), Celuloza Drobeta Tr. 
Sev. — Minerul Oravița 1—1
(2—0), — s-a jucat la Strehaia. 
Frontiera Curtlci — Minerul Mol
dova Nouă 4—0 (0—0). Vulturii
IURT Lugoj — Unirea Slnnioolau 
1—5 (0—1). — s-a jucat ia Ti
mișoara, C.F.R. Arad 
Orșova 2—0 (1—0).

Pe primele locuri 
CARANSEBEȘ 39 p 
Minerul Anina 37 p 
Minerul Oravița 36 
pe ultimele locuri : 
Lugoj 26 p (34—51), 
ra Curtlci 20 p (25—65).

SERIA A IX-a
Dacia Orăștie — Minerul Lu- 

penl 5—3 (2—0). Victoria Călan
— Explorări Deva 1—0 (1—0).
Unirea Alba Iulia — Minerul 
Ghelar 2—1 (1—0). Inter Sibiu — 
Minerul-Știința Vulcan 3—0 (1—0), 
Textila Cisnădie — Mecanica 
Alba Iulia 1—0 (1—0). Minerul
Aninoasa — Șurianul Sebeș 3—0 
(1—0), C.F.R. Simeria — Soda 
Ocna Mureș 4—2 (2—1). Minerul 
Paroșeni — Metalul "
(1—0).

Pe primele locuri : 
RUL LUPENI 41 p 
Explorări Deva 39 p 
Dacia Orăștie 36 p (67—32)... pe 
ultimele locuri : 15. C.F.R. Si
meria 20 p (30—74). 16. Textila 
Cisnădie 18 p (43—68).

SERIA A X-a
Olimpia Gherla — C.F.R. Cluj- 

Napoca — nu s-a disputat. Ote
lul Or. dr. Petru Groza — Chi
mia Tășnad 4—0 (1—0), C.E.M.
Cluj-Napoca — Sllvanla Cehu 
Silvaniei 7—1 (3—0), Victoria Că
rei — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 3—1 (1—0), Minerul Săr- 
mășag — Stida-Arieșul Turda 
4—2 (2—0), Oașul Negrești —
Rapid Jibou 3—0 (1—0). Unirea
Valea lui Mihai — Bihorul Be
iuș 4—1 (2—0). , Bihoreana Mar-
ghita — Voința Oradea 4—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 42 p (65—20), 2.

(64—32) 
Minerul 
(43—29) 
Bihorul

D ierna

C.’F.R.
2. 
3.

(55—31)... 
V ulturil 
Frontie-

: 1. 
(55—30), 
(80—36),

P
15.
16.

AlUd 2—0

1. MINE- 
(64—23). 2. 
(52—29),' 3.

1.
CĂREI 42 p (65—20), 

C.F.R. Cluj-Napoca 41 p 
— din 29 de jocuri, 3.

P
15. _______

16. Rapid
Or. dr. P. Groza 35 
...pe ultimele locuri : 
Beiuș 23 p (33—59), 
Jibou 23 n (35—64).

SERIA A Xl-a
Minerul Băița — Avlntul Regtiin 

3—0 (1—0). Minerul Bala Sprie
— Foresta Bistrița 4—1 (2—0),
Lăpușul Tg. Dă pus — Metal oteb- 
nioa Tg. Mureș 1—3 (0—1). Oțelul 
Reghin — Minerul Baia Bor sa 
3—1 (2—0), Bradul Vișeu — Mu
reșul Dudus 2—1 (2—1). CUPROM 
Bala Mare — Sticla Bistrița 4—1 
(4—1), Textila Năsăud — Mine
rul Băiuț 2—0 (1—0), Minerul 
Rod na — Unirea Seini 3—0 — 
Unirea s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. AVÎN- 
TUL REGHIN 44 p (63—30). 2.
Minerul Baia Sprie 41 p (55—27), 
3. Metalotehnica Tg. Mureș 38 p 
(64—25)... pe ultimele locuri : 15. 
Sticla Bistrița 19 p (26—50). 16. 
Unirea Seini 6 p (9—97).

SERIA A XII-a
Nitramonia Făgăraș — Metrom 

Brașov 2—1 (0—0). Tractorul Bra
șov — Măgura-Mobila Codlea 
1—0 (1—0), Unirea Cristuru Se
cuiesc — Metalul Sighișoara 3—1 
(0—0), Progresul Odorheiu Se
cuiesc — IMIX Agnita 3—0 (0—0), 
I.C.I.M. Brașov — Utilajul Făgă
raș 5—1 (2—0). Minerul Bălan — 
Chimia Or. Victoria 4—0 (2—0), 
Textila Prejmer — Tractorul 
Miercurea Ciuc 2—0 (2—0). Tor
pedo Zărneșți — Mureșul Toplița 
3—2 (1—0).

■ în meci restanță, din etapa 
a 27-a, Tractorul M. Ciuc — Uti
lajul Făgăraș 1—1.

Pe primele locuri : 1. NITRA
MONIA FĂGĂRAȘ «3 P (51—14). 
3. Tractorul Brașov 42 p (49—16), 
3. Măgura Codlea 32 p (43—33)... 
Pe ultimele locuri : 13. Metrom 
Brașov 27 p (36—33), 14. Utilajul 
Făgăraș 27 p (48—46), 15. Pro
gresul Odorhei 27 p (37—42) 16.
Tractorul M. Ciuc 15 p —

Rezultatele ne-au fost 
*e de corespondenții 
voluntari din localitățile 
tfve.

(23—65).
transmi- 

noștri 
respec-

ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI „B“
SERIA I : Viitorul Gbeorghenl

— C-S. Botoșani : 8. Catană
(Drobeta Tr. Severin), Dunărea 
CSU Galați — C-S.M. Suceava : 
L. Măerean (Brașov). C.S.M. Bor- 
zești — Prahova Plodești. : P. 
Cadar (Brașov), Viitorul Meca
nica Vaslui — Unirea Dinamo 
Focșani : L. Clucu (București), 
“ Sf. Gheorghe — Oțelul
Galați ; L Ferenczi (Tknișoara), 
F.C.M. Progresul Brăila — Gloria 
Bistrița : D. Avrigeanu (Bucu
rești), I.M.U. Medgidia — Ceah
lăul P. Neamț : M. Florea (Cra
iova), Gloria Buzău 
Gura Humorului : M. 
nes cu (București), — 
la Rm. Sărat, Delta 
Dunărea Călărași : 
(București).

SERIA A n-a i Minerul Metru
— Carpați MIrșa : L Schiopu 
(Focșani), Chimica Tîraâvenl — 
Rapid București î C. Teodorescu 
(Buzău), Metalul București — 
Pandurii Tg. Jiu : L. Sălăgean 
(Satu Mare), LP. Aluminiu Sla
tina — Mecanică fină Steaua 
București : V. Donțu (Galați), 
Unirea Alexandria — Automati
ca București : M. Dragu (Galați), 
Dinamo Victoria București — 
Șoimii IP A Sibiu : T. Cruceanu 
(Tecuci). C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Gaz metan Mediaș : D. 
Busuioc 
București 
Rotărescu
București 
București __ ___ ____ .___

SERIA A Iii-a : Gloria Reșița
— „U“ Cluj-Napoca : C. Drulă

C.S.M.

— Minerul 
Constan ti

se dispută 
Tulcea — 
1. Grama

Gaz metan Medias :
(Craiova), Autobuzul 
— Rova Roșiori : 8.

(Iași), Luceafărul 
— Progresul Vulcan 
n<u se dispută.

(Tg. Jiu), U.T. Arad — Metalun-' 
glstul Cugir : V. Alexandru 
(București) — de la ora 15, 
C.IX. Sighet — Someșul Satti 
Mare : V. Banu (Ploiești), Mine- 
nil Cavnic — U.M. Timișoara : 
P. Plenescu (P. Neamț), Aurul 
Brad — Armătura Zalău : F. Ke- 
resteș (Tg. Mureș), Olimpia 
Satu Mare — C.S.M. Reșița : G. 
Silion (Iași), F.C. Baia Mare — 
înfrățirea Oradea : N. Dinescu 
(Hm. Vllcea), Rapid Arad — 
Ind. sirmei C. Turzii : C. Oltea- 
nu (Drobeta Tr. Severin), C.F.R. 
Timișoara — Strungul Arad : M. 
Pencea (Roșiori).
;Ou excepția partidei U.T.A. — 

Metalurgistul Cugir. celelalte me
ciuri încep la ora 18.

• CUPA SUCEAVA LA 
MINIFOTBAL. De curînd a a- 
vut loc la Suceava competiția 
de minifotbal (copii născuti în
tre anii 1970—1972) dotată cu 
„Cupa Suceava". La grupa 
mică, pe primul loc s-a clasat 
C.S.M. Suceava (antrenor Con
stantin Băltăteanu), urmată de 
C.S.Ș. Olimpia Piatra Neamț 
și Unirea Focșani. La grupa 
mare ; locul 1 a fost ocupat de 
Oțelul Galați (antrenor Zoltan 
David), următoarele 
revenind echipelor 
Focșani și C.S.M.
(I. Mîndrescu — cotesp.)

locuri 
Unirea 

Suceava-



„Memorialul Troianescu" la șah „Cupa capitalelor țărilor socialiste"

PAJ1IK ȘTEIANOV A TRfCUT PE PRIMUL IOC! 1i

Actuala ediție (a Il-a) a 
„Memorialului Troianescu" la 
șah se apropie de sfirșit, cu 
unele incertitudini în ceea ce 
privește desemnarea ciștigăto- 
nlor. Excepție face întrecerea 
șahiștilor de categoria a Il-a, 
în care St. Pădureanu (MILMC) 
a acumulat 10 p (maximum 
posibil!) și cea a maeștrilor, 
unde, în revenire. I’arik Ște- 
fanov (I.T.B.) a acumulat 9 P- 
îl urmează Dan Ungureanu 
(AS. Hercules Băile Hercuia- 
ne) cu 7,5 p.. Victor Țacu (Vo
ința Tîrgoviște) și Liviu Toma

(Spartac București) păstrează 
deocamdată întiietatea. cu 8.5

(Automatica 
Cite 7 p.

București) CU

în disputa celor înscriși la
categoria I pentru norma de
candidați. Val Andreescu

ECHIPA MASCULINĂ Uf
LA „TROftUL

L* *a  Kraguevac se va desfășu
ra, intre 29 iunie și 3 iulie, 
„Trofeul Iugoslavia" la hand
bal masculin, competiție la ca
re. prin tradiție, este invitată 
si reprezentativa tării noastre.

s-a încheiat cu succesul scon
tat și categoric al echipei 
noastre, 3:32,67, detașată față 
de formațiile Bulgariei (3:37,23) 
și Iugoslaviei (3:37,49).

Urmărită cu mare interes, 
proba feminină de aruncarea 
suliței a revenit fostei record
mane mondiale Sofia Sakorafa 
(Grecia) cu un rezultat exce
lent, 71,28 m, urmată de re
cordmana țării noastre Eva 
Zorgo-Raduiy. 65,26 m — cea 
mai bună performanță a ei din 
acest sezon — și campioana
europeană Anna Verouli (Gre
cia) 64,18 m.

Alte rezultate din ulitma zi : 
MASCULIN : 200 m : Nikolici 
(Iugoslavia) 21,01, Gassios 
(Grecia) 21,21, Pandov (Bulga
ria) 21,25 ; 5 000 m : Zdravko- 
vici (Iugoslavia) 13:54,35. Kour- 
tis (Grecia) 13:54,45, Papahris- 
tos (Grecia) 13:56,55 : maraton : 
Terzi (Turcia) 2hl9:53, Koussis

l BASCHET • La Gdansk to 
turneul feminin „Cupa Mării 
Baltice* : Polonia — Italia 78—«0 
(31 —27), Ungaria — Cuba 94—68 
(54—20). a La Kansas City (Mis
souri). turneu masculin : Iugo
slavia — Mexic 90—61 (45—23).

CĂLĂRIE a CamDlonatul eu
ropean — proba de dresaj — s-a 
încheiat la Aachen (R.F. Germa
nia) cu victoria surprinzătoare 
a danezei Anne-Grethe Tenssen 
pe calul .,Wallach Marzog" — 
1591 p, care l-a Întrecut pe cam
pionul mondial. vest-germanul 

Rainer Klimke (pe „Ahlerich") — 
1368 p.

ciclism • Campionatul de 
fond al Italiei, desfășurat la Ca- 
maioce, a fost ciștigat de Mo
reno Argentin. care a parcurs

S’jrprlzfi la ffimblcdon
CONNORS ELIMINAT

iN „OPTIMI" ! PE PISTELE DE ATLETISM
' londra, 27 — pe terenurile 
de la Wimbledon s-au desfășurat 
luni partidele din cadrul optimi
lor de finală ale probelor de 
simplu din cadrul campionatelor 
țr.tp-r naționale de tenis ale An
gliei. O mare surpriză s-a produs 
la simplu mascuîin. unde ameri
canul Jimmy Connors, primul 
favorit și deținător al titlului, a 
fost eliminat în 4 seturi, de Keun 
Curren ; 6—3, 6—7. 6—3, 7 6. Ce
lelalte rezultate : Ivan Lendl 
Fat Cash 6—4 7—6. 6—1. John
McEnroe — Bill Scanlon 7—5. 
7—6, 7—«, Mel Purcell — Brian 
Gottfried 4—6. 6—3.
Tira Mayotte — John McCurdy 
fr_0. 6—2, 6—4. Sandy Mayer — 
Mike Leach 6—1. 7—6. 6—L Roscoe 
Tanner — Robert van’t Hof 6—z. 
6—3. 6—3, Chris Lewis — N’dnka 
Odizor 6—1. 6—3, 6—3.

La feminin, Virginia Ruxia a 
pierdut cu 3—6, 2—6 la \^°^e 
Vermaak. Alte rezultate : Marti
na Navratilova — Claudia Kohde 
— Kilsch 6—1, 6—2. Barbara Po
tter — Jane Bonder 7—5. 6—4.
Billie Jane King — Wendy Turn
bull 7—5. 6—3.

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1) 

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
SS3.S km ta 5hZ15S (medie «ea- tativa tării gazdă, care a cisttga-t 
nk 4L391 km). tn același timp

p., secondat de Marius Pop 
(I.C.E.D.) cu 7,5 p. La această 
categorie de clasificare alti 5 
șahiști vizează, însă, un loc pe 
podium. Printre ei, 5L Gavri- 
luță (Viitorul), D. Fetea (Au
tomatica) și AL Bartha (Uni
rea Tricolor) — toți cu cite 
7 p.

Cea mai echilibrată este în
să întrecerea feminini Seni- 
ca Creta (Finanțe-Bănci), ini
tial favorită, a fost ajunsă de 
Ștefania Ion (I.T.B), ambele 
acum cu cite 8,5 p. Pentru lo
cul 3 se pare că există o 
singură candidată, reprezentan
ta asociației Spartac. Arina 
Berthaler (7,5 p.).

Dar, să așteptăm si finalul 
acestui Memorial, care se des
fășoară în aceeași atmosferă 
de larg interes...

HASDBAL A ROMÂAIEI
lUWSLAVIA"

Echipa României, antrenată de 
Nicolae Nedef si Cornel Pena, 
a plecat azi in Iugoslavia. Au 
făcut deplasarea Nicolae Man- 
teann si Alexandru Bulijxn 
(portari). Mircea Bedivaa. A- 
lexandru Folker. Marian Dumi
tru. Măricel Voi nea, Tudor R**-  
ca. Dumitru Berbece si alții.

VARȘOVIA. Tradiționalul 
concurs de maraton organizat 
de ziarul .Trybuna Lodu*  a 
fost cișt: gat de polonezul 
Ryszard Krukar in 2h 24:48, 
urmat la numai patru secunde 
de atletul român Gheorghe Za
harisi In continuare: 3. Zenon 
Poniatowski (Polonia) 2h2557, 
4- Thomas Stankiewicz (Polo
nia) 2h28:10, 5. Gheorgbe Bu
ruiană 2h2852.

LOS ANGELES. Medul din
tre echipele S.U.A. și R. D. 
Germană s-a încheiat cu sco
rul general de 197—181 în fa
voarea oaspeților. La mascu
lin au ciștigat americanii eu 
125—97. iar la feminin atletele 
din R.D. Germană cu 188—56. 
Rezultate din ziua a doua: fe
minin: 2## m: Barbel Wockri 
(RDG) 22 52. 80# m: Antje
Schroder (RDG) 15333. 3 888
m: Ulrike Bruns (RDG)
8:57,46, greutate: Dona Slupta-

(Grecia) 2h26;10. Altun (Tur
cia) 2h27:19 ; triplusall : Nihas 
(Grecia) 16,50 m. Vasîle Dima 
16.36 m. Mihal Ene 16.08 m ; 
4 X406 m : Bulgaria 3:07.97, Iu
goslavia 3:10.33. Grecia 3:13,73 ; 
FEMININ : 204 m : Atanasova 
(Bulgaria) 23.25. Ivanova (Bul
garia) 23.39. Istanovici (Iugo
slavia) 23,48 ; 1500 m : Mrsici 
(Iugoslavia) 4:12,97. Margareta 
Keszeg 4:15,52, Nablatonova 
(Bulgaria) 4:17.40 ; înălțime : 
Lapajne (Iugoslavia) 1.90 m, 
Bojovid (Iugoslavia) 1.85 m, 
Tvetanova (Bulgaria) 1,82 m-

în clasamentul pe echipe, 
formația feminină a României 
(deși fără multe din vedetele 
sale) s-a clasat pe primul loc, 
cu 170 p, urmată de Iugoslavia 
— 160 p. Bulgaria — 150 p. 
Grecia — 91 p și Turcia — 
47 p. La băieți a ciștigat GRE
CIA, cu 235 p, urmată de Iugo
slavia — 200 p, Bulgaria — 
184 p. România — 151 o și 
Turcia — 96 p.

cu Învingătorul au sosit Giovanni 
Battaglia si Alessandro Paganeest.

handbal a ta ultima zi a 
competiției feminine .Trofeul Iu
goslavia*  echipa României a fost 
întrecută cu 29—16 (11—7) de for
mația Bulgariei I Alte rezultate ' 
U.R.S.S. — Iugoslavia 30—17 
(15—9), Norvegia — Olanda 17—14 
(7—6). Cehoslovacia — Iugosla
vie B 20—19 (10—6). Clasament 
final : 1. U.R.S.S.. 2. Iugosla
via, 3. Bulgaria. 4. România. 5. 
Cehoslovacia 6. Iugoslavia B 7 
Norvegia. 9. Olanda.

RUGBY a Echipa Slava Mos
cova. ta turneu ta Zimbabwe a 
Jucat la Bulawayo cu reorezen-

TINERII BOXERI ROMÂNI AUCiȘTIGA T TROFEUL
în sala Giulești. în fața unei 

asistente entuziaste, dar destul 
de redusă ca număr, s-au dis
putat finalele turneului inter
național de box pentru juniori 
..Cupa capitalelor tarilor socia
liste*.  întrecerile au fost domi
nate de tinerii boxeri români, 
prezenti in 10 partide în care 
se decidea câștigătorul, ei reu
șind să se claseze de 8 ori pe 
locul I.

Meciurile, in general, au fost 
viu disputate, și unele au avut

A<CA PĂTRĂ$CfllU -
4 VICT0RII

LA BRATISLAVA!
FRAGA (Agerpres). — Prin

cipala protagonistă a con
cursului international de inot 
de la Bratislava a fost tinăra 
înotătoare româncă Anca Pă- 
trăscoiu. care, confîrmînd for
ma bună manifestată in acest 
sezon, a câștigat patru probe: 
400 m liber — 4:13.28; 100 m 
spate: — 1 âM.98; 200 m spate: 
2:19,24 și 400 m mixt —456,74. 
Cea de-a câncea victorie româ
nească a fost realizată de Eni- 
ko Paler, tsar. clasată oe pri
mul loc ta proba de 886 m li
ber cir timprd de 856.64.

nek (RDG) 21.81; masculin: 
SM ■: Mvricks (SUA) 2059, 
5MS m : Kunze (RDG) 1335,47,
II ting: Foster (SUA) 13.20, 
taăltime: Stones (SUA) 2.26 m. 
langime : Grimes (SUA) 8.04 
m. ciocan: Haber (RDG) 79.02 
m. disc: Powel (SUA) 66.56 m.

• Concurs organizat de Ja
rul Los Angeles Times: femi
nin: 100 m: Alice Brown 11,08, 
400 m: Dagmar Rubsam (RDG) 
51,31, 100 mg: Kim Turner 
12,14; masculin: 400 m: Whit
lock 45.77. 100 m: Miller 10.29,
III mg: Casanas (Cuba) 13.69,
prăjina: Tarev (Bulgaria)
5.40 m.

PRAGA • Frantisek Vrbka 
a stabilit un nou record al Ce- 
boslovariei la aruncarea cio
canului cu 77.30 m.

CAMPIONATE

ARGEȘ 11NA (eL 3). Nueva 
Chicago — Sarsfield 1—1, Ar- 
gentinos Juniors — Talleres 
3—1. Eatudiantes — Racing 
3—0. River Plata — Rosario 
2—1. Old Boys — Pla tense 
0—0. Independente — Boca 
Juniors 2—2 San Lorenzo — 
Union 3—1. Institute — Hura- 
can 7—0 Cordoba — F err aca
rii !■—1. în clasament conduc 
Ferroearil si River Plata cu 
cite 5 o.

IUGOSLAVIA (ultima eta
pă). Pe primele locuri in cla
samentul final: L Partizan 
(pentru a 9-a oară campioană) 
45 p. 2. Hajdnk Split 43 p. 1 
Dinamo Zagreb 43 p. 4. Rad- 
nieki Nis 40 p. în jocurile de 
duminică: Steaua roșie — Osi- 
jek 1—0 Partizan — Velez 
1—1. Tuzla — Hajduk Split 
1—0, Niș — O.F.K. 1—1, Dina
mo Zagreb — Rijeka 1—1.

AUS TRIA. Campionatul a 
fost câștigat de Rapid Viena 
cu 48 p. Pe locurile următoa
re: Austria Viena 48 p, Inns
bruck 38 p. Sturm Graz 37 p.

cu 42—9 «0—6)
ȘAH • După 5 runde, ta tur

neul feminin de la Piotrkow 
Tribunalskl (Polonia) conduce 
Elzbleta Sosnowska (Polonia) cu 
4 p. urmată de Gertrude Baum- 
starck (România) cu 3,5 p. în 
runda a 5-a Baumstarck a re
mizat cu Agneszka Brusztman 
(Polonia), iar Sosnowska a în- 
vis-o pe Eugenia Ghindă a în 
turul trei, al campionatului eu
ropean masculin la Plovdiv : 
Olanda — Iugoslavia 2,5—2.5 (3) 
Bulgaria — Anglia 1.5—1.5 (51

Ungaria — Danemarca 2,5—0.5
(5) U.R.S.S — R.F Germania 
5—1 (2) Conduce U.R S.S. cu 17 p
(2) urmată de Iugoslavia 11 p
(3) . Ungaria si Anglia 10.5 o <51 

un bun nivel tehnico-tactic. 
Dintre acestea este de remarcat 
cel care a opus, in cadrul cate
goriei ușoară, doi sportivi ro
mâni : Rudei Obreja și Acua- 
relo Roman. Ambii pugiliști. cu 
remarcabile calități, au oferit o 
întrecere de toată frumusețea, 
în care au abundat seriile de 
lovituri expediate cu ambele 
brațe, eschivele și un joc de 
picioare remarcabil A impre
sionat. ca si in confruntările 
anterioare, tinărul Rudei O- 
breja, care se anunță un auten
tic talent pentru boxul româ
nesc. Progresul Înregistrat in 
ultima perioadă de elevul an
trenorului Ion Monea face din 
Obreja un candidat la echipa 
reprezentativă pentru J.O. din 
anul viitor, an in care Obreja 
va împlini 19 primăveri, virstă 
aptă pentru obținerea rezultate
lor valoroase. în finala turneu
lui din Giulești. el a obținut 
victoria la puncte în unanimi
tate.

Un alt pugilist cu frumoase 
perspective se anunță si greul 
Dorin Răcarn. Dotat cu o vite
ză deosebită pentru această ca

CAMPIONAȚELE INTERNAȚIONALE

DE PENTA TLONMODERN ALE ROMÂNIEI
La stadionul Olimpia din 

Capitală, pe același traseu pe 
care duminică dimineață s-a 
desfășurat prima probă a „Cu
pei Europei*,  a avut loc ieri 
concursul individual de călărie 
din cadrul Campionatelor isr 
ternationale de pentatlon mo
dern ale României. S-au ■ pre
zentat la start 13 concurent!, 
între care 4 sportivi români, 
2 egipteni și ..rezervele" echi
pelor Dinamo Moscova. Fiam- 
me Oro din Italia. Honved 
Budapesta și Fontainebleau 
Paris, participante la „Cupa 
Europei*.  Un rezultat bun a 
înregistrat pentatlonistul timi
șorean Otto Wermescher care, 
cu calul Melodia, a realizat 
1:39,5 — 1070 p (cu o
bară doborită). Calul Ka
rat cu care au evoluat du

ALTE REZULTATE

• După meciul dintre Na
tional (Uruguay) și echipa San 
Cristobal (Venezuela). în ca
drul „Cupei Libertadores*,  cla
samentul grupei semifinale se 
prezintă astfel: 1. National 2p 
(1 j), 2. Penarol 1 p (1 j). San 
Cristobal 1 p (2 j).

• In turneul intrenațional 
de la Milano, meciul • dintre 
Penarol și Internazionale (2—1) 
a fost de un excelent nivel 
tehnic. în care sud-americanii 
au arătat o formă remarcabi
lă. In fata celor 65 000 de 
spectatori, gazdele au deschis 
scorul, prin Bergomi (min. 17), 

cfe 4tt
*

...CANDIDAU Șl CANDIDATE ■
uumeo fohuîu*  pnvește cu interes crescînd derularea unei competiții 

ce reune te pe exponen{ii de virf ai elitei acestei discipline. Anume, 
cele douâ meciuri-turnee paralele avînd ca obiectiv desemnarea ofl- 
cialâ c șalengeruW și șalengerei la titlurile mondiale. Se știe, tur
neul candidațikw și respectiv cel oJ cord (datelor sînt acum In faza 
semifinalelor Cite patru nume, de o parte și de alto, au rfimas 
inscriee pe tabela întrecerii, o dintre acestea se vex alege cite 
douâ, cele pentru meciurile decisive, finalele.

Cind șf unde se vor desfășura semifinalele î Ultima știre asupra 
acestui subiect nu este de datâ racentâ. ea parvenindu-ne Ic începu
tul lunM. clnd o circulară o președintelui F.I.D E. Florencio Compo- 
mene*.  odresată federațiilor naționale direct nteresate. anunțe că 
pentru meciul dintre Zoltan Ribli șl Vasili Smisloe se oferă co or 
ganlzotor fonii de specialitate dm Emiratele Arabe Unite. Amănunt 
interesant: o*  R pentru prima oară că o tară asiatică găzduiește una 
dm etapele actualei ediții Cealaltă semifinală, opunlnd pe Gard 
Kasparov (mareo revelație c ukimelo' turnee și nr. 2 In ranklng-ul 
mondial) ș» Viktor Korcinoi (exșclengj ui Ic titlu), or trebui să albă 
ce loc de disputare S-U.A. Federație americană de șah • se pre
cizează - asigură toate condițiile financiare necesare. Pentru semi
finalele feminine, probleme găsirii unei gazde este rezolvată de la 
sine, toate cele patru jucătoare fiind sovietice. Așa că meciurile 
Nana Aieksandria - Irina Levitina $i Nana Ioseliani — Lidia Semenova 
se vor desfășura în U.R.S.S

Cit privește datele de disputare ele nu sînt fixate decît In HnJi 
mori. Semifinalele dintre candidați șl candidate trebuie să se în
cheie plnă ic sflrșitul aceste^ veri Deci ‘ulle șl august reprezintă 
oerioade clnd vom asiste «o >uptc pentru întî’etate m această ntere 
«antă competiție, kr oină k» finele anulu» urmează să cunoaștem 
pe șafengerul Iul Anatoli Karpov și șalengera Maiel Cîburdanîaze, 
actuali’ deținător» ai titlurilor supreme

Radu VOIA

tegorie. el lovește destul de pu
ternic și nu i-au trebuit decît 
2 minute pentru a-1 face k.o. 
pe bulgarul Metodi Metodiev. 
în afara celor 8 victorii româ
nești care, evident, ne bucură, 
trebuie să semnalăm un aspect 
neplăcut, datorat arbitrilor din 
ring. Aceștia, în orice împreju
rare. căutau, dintr-o optică rău 
înțeleasă, să-i avantajeze pe 
sportivii noștri ! Așa a proce
dat J. Vancea (si nu numai el) 
în finala categoriei muscă, din
tre Nicolae Iancu si Metodi 
Milcev (Sofia) și în care bul
garul ni s-a părut superior. 
CELELALTE REZULTATE: 
semimuscă : A. Metodiev (So
fia) b.p. D. Maeran ; cocoș : A. 
Mihailov (Sofia) b.p. D. Nico
lae : pană : M. David b.ab. 3 
Gh. Călin ; semiușoară : R. Ma- 
nole b.ab. 3 R. Crăciun ; semi- 
mijlocie : K. Doinov (Sofia) 
bmb. 1 R. Grelak (Varșovia) t 
mijlocie mică : Cr. Dumitru b.p. 
M. Stefănescu ; mijlocie : D. 
Beșliu b.p. (?) A. Ertegin; 
semigrea : Gh. Anghel b.p. V. 
Enescu.

Paul IOVAN

minică Dumitru Spirlea și 
Marian Gheorghe i-a asigurat 
ieri dimineață lui Sorin Coz- 
ma un punctaj de 1 058 la fi
nele unei curse în care spor
tivul nostru a dărimat un sin
gur obstacol. Punctaje de peste 
1 000 p au mai realizat, de a- 
semenea, Gyorgy Fekete (Hon
ved) 1 040. Antonio Bomprezzi 
(Fiamme Oro) — 1 040 p și 
Ștefan Cozma (Olimpia Bucu
rești) 1 010 n.

La Sala Floreasca din Capi
tală continuă astăzi „Cupa Eu
ropei*  cu proba de scrimă, 
într-un prim tur vor evolua 
toți concurenții. urmind ca in 
cel de al doilea să tragă nu
mai componenții echipelor 
prezente la „Cupa Europei*.  
Startul în probă la ora 8.45.

apoi Morena (min. 31) a ega
lat, transformînd un penalty, 
iar Silva a înscris golul victo
riei (min. 75) după o greșeală 
a portarului milanez Zenga. 
La Inter au evoluat printre 
alții G. Baresi. Marini, Berga- 
maschi, Altobelli, vest-germa- 
nul Hansi Miiller și olandezul 
Van dor Gijp. iar la urugua- 
yeni. internaționalii Oliveira, 
Guttierez, Fernandez, Morales, 
Silva și Morena. De notat că 
în prima zi a turneului Pena
rol a învins și pe A.C. Milan 
și se află în fruntea clasa
mentului cu 4 p.

® într-un meci pentru „Cu
pa de vară": Vitkovice (Ce- 
hosl.) — Elfsborg (Suedia) 2—1.
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