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CampielîSTele' de lupte libere

GH. BROȘTEANU A OBȚINUT, 
MEDALIA DE ARGINT

în aceste zile, pretutindeni 
î i ' >ă, au avut loc numeroase 
sî entuziaste întreceri și mani- 
fes'ări sportive omagiale dedi
cate celor două mari sărbători 
— ziua de 1 Mai și aniversarea 
a 60 de ani de Ia făurirea Par
tidului Comunist Român.

în acest număr, cîteva din 
multiplele relatări primite, te
lefonie sau în scris, la redacție:

BUCUREȘTI. Simbătă și du
minică, in întreg orașul au avut 
loc noi manifestări sportive or

Ieri, ia Barcelona, in campionatul european de ruolnj

ROMÂNIA - VICTORIE NETĂ 
ÎN MECIUL CU SPANIA: 56-6

ganizate în întîmpinarea celor 
două mari evenimente politice 
din prima decadă a lunii mai. 
Greu, evident, să le putem 
aminti pe toate, fiindcă majo
ritatea bazelor sportive mari și 
mici au găzduit asemenea în
treceri. La baza hipică Dinamo 
Băneasa, de pildă, s-a desfășu
rat un concurs de obstacole în 
care au evoluat, mult aplaudați, 
sportivi ai cluburilor bucurește- 
ne Steaua, Dinamo și Olimpia, 
într-un liceu — Mihai Viteazu 
— elevii respectivi au fost 
prezenți la o duminică-sportivă 
(șah, tenis de masă, volei ș.a.), 
iar Poligonul Tineretului a găz
duit un atractiv concurs .de tir. 
Interesant a fost și turneul de 
handbal — de pe terenul Elec- 
troșparataj — in care au evo
luat numai echipe muncito
rești precum și ..tetratlonul 
elevilor'1 de pe stadionul Olim
pia.

HUNEDOARA. în județ au 
început alte întreceri dotate cu 
„Cupa 8 Mai" la atletism, fot
bal, tenis, volei și handbal. In 

etapa de masă a acestei com
petiții sînt angrenați circa 
10 000 de tineri. Pină în pre
zent (întrecerile continuă) cele 
mai bune rezultate au fost obți
nute de sportivii din Hunedoara, 
Petroșani și Deva. (I. VLAD).

SIBIU. Comitetul municipal 
U.T.C., în colaborare cu CJEFS 
Sibiu, organizează în cadrul 
„Olimpiadei tineretului" între
ceri de handbal (fete și băieți), 
volei (fete) și fotbal. Finalele 
acestor dispute, programate pe 
terenurile Voința și C.S.Ș., vor 
avea loc în ziua de 2 Mai. 
Menționăm, de asemenea, în
trecerea dotată cu „Cupa P.C.R. 
60“, organizată de asociația 
sportivă Independent^, la fot
bal, cu 18 echipe participante 
reprezentînd diferite sectoare 
si secții din întreprindere. (I. 
IONESCU).

BISTRIȚA. Pe aleile parcului 
din Bistrița, în mireasma flori
lor de primăvară, s-a desfășurat 
un cros al pionierilor care 
a revenit Doinei Vulpe de la 
Șc. gen. din Beclean și lui Mir
cea Simionescu de la Lie. L. 
Rebreanu — Bistrița. în sala 
Sporturilor întrecerile — de vo
lei masculin — dotate cu „Cu
pa Municipiului Bistrița", la 
care" au luat parte echipele 
Universitatea Cluj-Napoca, E- 
lectro-Murcș, Lotul reprezenta
tiv de juniori și Metalul Bis
trița s-au încheiat cu victoria 
formației Universitatea Cluj- 
Napoca. (I. TOMA).

GIIEORGUE BROȘTEANU

LODZ. 26 (prin telefon). Sim
bătă și duminică, la Palatul 
sporturilor din localitate, s-au 
disputat întrecerile finale ale 
campionatelor europene de lup
te-.libere. Dintre cei patru 
sportivi români care păstrau 
șanse de a urca pe podiumul 
de premiere, Gheorghe Broș- 
tcanu (90 kg.) a reușit să și 
le valorifice. în concursul din 
cadrul seriei sale, el l-a fixat 
cu umerii pe saltea Pe olande
zul F. Winters, iar în întîlni- 
rea următoare l-a depășit la 
puncte de elvețianul H. Leng- 
schager, califieîndu-se in finala

ECHIPA ROMÂNIEI 
PENTRU C. E. DE

Participarea reprezentativei 
feminine de baschet a Româ
niei la turneul de calificare 
pentru campionatul european 
din acest an (1—15 septembrie, 
in Italia) desfășurat la Helsinki 
s-a încheiat cu un deplin suc
ces. Baschetbalistele noastre au 

pentru locurile 1—2. în disputa 
cu un puternic și experimentat 
adversar (U. Neupert — R.D.G.) 
tînărul nostru reprezentant a 
pierdut prin tuș, obținînd 
medalia de argint, performanță 
deosebit de prețioasă pentru un 
debutant.
A. Neagu a cedat net la puncte 

(0—13) în partida cu B, Bobrich 
(R.D.G.) — adversar pe care 
anterior ii depășise de fiecare 
dată, iar in lupta pentru meda
lia de bronz a fost învins prin 
tuș de A. Iarțev (U.R.S.S.).

V. Pușcașu, clasat pe locul se
cund în grupa sa. a luptat pen
tru medalia de bronz cu R. 
Gehrke (R.D.G.) și a pierdut 
clar la puncte (0—10), clasîn- 
du-se Pe locul 4.

în cazul lui T. Marinescu s-a 
intimplat o situație puțin o- 
bișnuită, care i-a pus pe gîn- 
duri pe tehnicienii F.I.L.A. El 
a pierdut un singur meci în ca
drul seriei, cu polonezul M. 
Skubacz. pe care-1 conducea la 
puncte cu 7—3 în ultimele se
cunde ale meciului (cînd a fost 
făcut tuș) și s-a clasat pe lo
cul 3 în grupă, dup? italianul 
A. La Bruna (două infrîngeri) 
pe care l-a învins și el I Pentru 
Jocurile 5—6. T. Marinescu l-a

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)

S-A CALIFICAT 
BASCHET FEMININ 
învins în ambele meciuri sus
ținute: cu 72—55 (39—22) selec
ționata Finlandei și cu 62—53 
(29—30) formația Belgiei.

Alături de echipa României 
se va califica pentru C.E.. în
vingătoare® meciului Finlan
da — Belgia.

BARCELONA, 26 (prin tele
fon). Echipa de rugby a Româ
niei a întrecut, în actuala edi
ție a Campionatului european 
F.I.R.A., formația Spaniei cu 
56—6 (18—0). Meciul, , desfășu
rat pe stadionul „La Fuxarda", 
a plăcut spectatorilor mai ales 
prin prestația foarte bună a 
rugbyștilor români, care s-au 
aflat la cîrma jocului pe toată 
durata lui. Tricolorii au făcut, 
realmente, o , partidă foarte 
frumoasă, orientată net pe ac
țiuni ofgnsive. Dovadă și fap
tul că majoritatea punctelor au 
fost înscrise prin nouă eseuri. 
Autori, Lungu și Radulescu 
(cite două), Bucan, Borș, Ale
xandru, Dumitru și Constantin. 
Șapte dintre aceste eseuri au 
fost transformate de Constan
tin. Același jucător, în 
vervă, a marcat și două 
turi de pedeapsă.

Rugbyștii spanioli au 
să reducă din handicap 
sfîrșitul partidei (cînd meciul, 
practic, era jucat) printr-un 
eseu înscris de Moriche și pe 
care Gonzales l-a transformat 
fără dificultate, avind un unghi 
bun.

Cum am amintit, meciul a

mare 
lovi-

reușit 
spre

fost la discreția rugbyștilor ro
mâni, pentru care victoria asu
pra XV-lui spaniol însemna 
menținerea în disputa directă 
pentru cucerirea actualei ediții 
a competiției. Victorioși in a- 
ceastă partidă (al patrulea suc
ces' consecutiv), tricolorii păs
trează mari șanse de a încheia 
pe locul I Campionatul euro
pean F.I.R.A. ediția 1980/lȘgl. 
Ultimul examen rămâne cel/cu 
echipa U.R.S.S., de la 17 mai, 
în deplasare, la Moscova.

Arbitrului Gilbert Clicvrier 
(Franța), care după aprecierea 
agenției spaniole E.F.E. a con
dus excelent, i s-au aliniat for
mațiile:

SPANIA: EncabtJ — Tores,
Garcia de la Torre — Gonzales, 
Tormo — Moriche, Lobo — 
Longhney, Reguerro, Blanco — 
Rodriguez, Garcia — Camina, 
Santos, Pardo.

ROMÂNIA: Constantin — 
Fuicu, Vărzaru, Lungu, Aldea 
— Alexandru, Suciu — Stoica, 
Borș, Radulescu — Dumitru,

(Continuare în pap a 4-a)

Campionatele internaționale de gimnastică ale României

CRISTINA GRIGORAȘ ÎNVINGĂTOARE
IN COMPETIȚIA FEMININĂ

© Două zile de concurs „cu casa închisă" ® 
Exerciții de înaltă ținută la finalele pe apa
rate ® La orizontul gimnasticii mondiale, o 
nouă generație valoroasă de sportivi © Pen 
tru campionatele europene, încredere în posi 

bilitâțile gimnastelor noastre
CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te

lefon). Dacă întrecerea băieților, 
de vineri după-amiază. a fost 
un concurs al individualităților, 
pentru că i-a impus atenției 
generale 
naști din 
dealtfel 
locuri în
compus, se poate afirma că în-

Pe cei doi tineri gim- 
R. P. Chineză, situați, 
Pe primele/ două 

clasamentul individual

în vederea meciului de miercuri de pe Wembley

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PLEACĂ ASTĂZI LA LONDRA

Lotul A și cel de tineret (tricouri de culoare închisă) înaintea partidei de antrenament
Foto: N. DRAGOȘ

© Sîmbătă, tricolorii au susținut un joc de antrenament cu lotul de tineret © Ieri 
și astăzi, alte ședințe de pregătire © Tot astăzi pleacă spre Swindon și lotul de ti

neret ® Reunirea lotului A al Angliei
(Amănunte despre dubla întîlnire româno-engleză, în pag. 2-3)

trecerea feminină 
de simbătă seara, 
tot cu exerciții 
liber alese, a fost 
un concurs „de e- 
chipă". într-atît de 
puternic s-au de
tașat gimnastele 
românce de adver
sarele lor. într-un 
clasament care 
include toate 
curentele, c 
sportive pe 
le-au prezentat an
trenorii lotului de 
la Deva. Atanasia 
Albu si Octavian 
Bela, s-ar situa pe 
primele 8 locuri 
ale clasamentului 
in următoarea or
dine : Cristina Gri- 
goras, Emilia Eber
le. Mihaela Stănu- 
leț, Rodica Dunca, 
Ecaterina Szabo 
(ultimele două la 
egalitate). Dorina 
Ungureanu, Dumitrita 
ner și Marilena Vlădărău, 
Apliclnd însă regulamentul fo
losit si în marile întreceri in
ternaționale desfășurate sub e- 
gida F.I.G., forul nostru de 
specialitate a inclus în clasa
mentul oficial al campionatelor 
internaționale ale României 
doar cite 3 concurente din fie
care tară la individual compus, 
astfel că vom consemna si noi 
faptul că. după primele 3 gim
naste românce situate oe pozi
țiile 1—3. figurează Zhon Xim 
Ping (R. P. Chineză). 
Kessler (Elveția). Yu Jia 
( R. P. Chineză) și 
basian (U.R.S.S.). 
de puncte.

înainte de a ne 
semnificațiile comportării si la 
pozițiile ocupate de sportivele 
noastre, să facem precizarea că

Tur-

Romy 
Hu 

Anaida Ba
la egalitate

referi la

CRISTINA GRIGORAȘ
• ele au întîlnit aici multe adver

sare puternice, de recurioscută 
valoare pe plan internațional, 
precum și elemente de pers
pectivă oe care federațiile par
ticipante le rodează pentru vii
toarele marj întreceri. în aceste 
condiții, mediile ridicate obți
nute de cele 8 gimnaste român
ce reprezintă rezultatul unei 
pregătiri bune și a unei forme 
în continuă creștere care lasă 
să se întrevadă o comportare 
bună la apropiatele C.E. de la 
Madrid, oraș spre care echipa 
noastră pleacă marți dimineață. 
Ceea ce le-am reproșa fetelor 
noastre este tracul de care au 
dat dovadă Pe alocuri, dar el 
poate fi înțeles, dacă avem in

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)



„STAIU OHO“ IN DIVIZIA „A“ IA POLO: 
L RAPID 39 p, 2. DINAMO 39 p 

Miercuri încep partidele ultimului turneu

H1REMIZĂ* ÎN DERBYUL DE HANDBAL
ȘTIINȚA - H. C. MINAUR BAIA

DE LA BACĂU: | |
MARE 22-22 I wwwx

CLUJ-NAPOCA 26 (prin te
lefon). Penultimul turneu al 
Diviziei „A" Ia polo s-a încheiat 
cu partidele desfășurate sîmbă
tă și duminică în bazinul aco
perit din localitate. Rezultatele 
înregistrate nu au adus nici o 
modificare în ierarhia celor șa
se participante, ordinea lor fi
ind aceeași ca la încheierea 
turului precedent. în lupta pen
tru titlu au rămas doar Rapid 
și Dinamo, la egalitate de 
puncte, prima avînd avantajul 
unui golaveraj direct superior 
adversarei sale. Competiția se 
va relua miercuri după-amia- 
ză, la București, cu meciurile 
ultimului turneu. Și acum cî- 
teva amănunte de la cele mai 
importante jocuri de sîmbătă 
și duminică.

După trei victorii consecuti
ve, spectatorii clujeni așteptau 
din partea echipei lor favorite, 
Voința, o comportare bună și 
In meciul cu Rapid. Dar clu
jenii au apărut în bazin. fără 
Claudiu Rusu (care a primit 
dezlegare pentru Cri’șul Ora
dea) și Gyarfas (suspendat pen
tru atitudine ireverențioasă fa
ță de arbitri) și, jucînd neaș
teptat de slab, au fost o pradă 
ușoară în fața team-ului fero
viar, învingător cu 6—1. Du
minică dimineața, 
poloiștii Voinței au 
compania actualei 
a titlului, Dinamo 
cel mai frumos joc 
lui. Dinamoviștii au 
permanență, la 1—2 _ 
ferență, dar de fiecare 
replica clujenilor, conjugată și 
cu forma slabă a portarilor 
bucureșteni (Spînu și Popescu) 
au menținut echilibrul. în min. 
24, scorul era 8—8; două minu
te mai tîrziu, Voința a condus 
cu 9—8, pentru ca în ultimul
minut să fie consemnată din 
nou egalitatea pe tabela de 
marcaj (10—10). Se părea că 
acesta va fi rezultatul final, dar 
cind mai erau doar 7 secunde 
de joc, tinărul Vlad Hagiu a 
reușit un gol spectaculos, adu- 
cînd victoria dinamoviștilor 
(11—10).

in schimb, 
realizat in 
deținătoare 
București, 

al turneu- 
condus în 
goluri di- 

dată

Rezultatele de sîmbătă și 
duminică.

CRIȘUL 
GREȘUL 
(2—2, 3—1, 
R. Timoc și D. Paraschivescu. 
Au marcat: Ungureanu 3, Gor
dan 2, Cosirăș 2, Fejer, Garo- 
feanu, Pantea, Karacsony (Cr.) 
și'FIorincescu 2, SzerzS 2, Ma
nea, Ion Gheorghe, Ivan, Băr- 
bulescu;

DINAMO BUCUREȘTI - 
C.N. ASE 19—10 (5—3, 4—2,
3—3. 7—2). Arbitri: V. Burdea 
și R. Nichita. Au înscris: Nas- 
tasiu 3, Munleanu 2. Ionescu 2, 
Răducanu 2, Dan Cristian 2, 
Hagiu 2, Ardeleanu 2, Ciobă- 
niuc, D. Popescu, Rus, Moicea- 
nu (Din.) și Tufan 3, Șerban 
2, Sioencscu 2, Chirculete, Mu- 
șat, Angelescu (ASE):

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 6—1 
(2—0, 2—0, 1—1, 1—0). Arbitri: 
R. Schilha și Șt. Mihai. Reali
zatori: I. Slăvei 3, Ilie Gheor
ghe 2, Olac (R) și R. Rusu (V);

RAPID —PROGRESUL 12—3 
(6—0, 1—2, 2—0, 3—1). Arbitri: 
A. Bădiță — R. Nichita. Au 
marcat: Gaiță 3, Nicolau 2, Slă
vei 2, Niță 2, Arsene, Olac, 
Schervan (R) și Boga, Ion 
Gheorghe, A. Ionescu (Pr.);

CRIȘUL — C.N. ASE 17—6 
(2—0, 5—2, 4—3, 6—1). Arbitri: 
V. Burdea și V. Medianu. Au 
înscris: Gordan 7, Costrăș 3, 
Fejer 2, Karacsony 2, Pantca, 
Racz, Ungureanu (Cr.) și Șer
ban, Tăurici, Stoenescu, Ivă- 
nescu, Tufan 2 (ASE);

DINAMO — VOINȚA 11-10 
(3—2, 2—2, 2—1, 4—5). Arbitri: 
R. Schilha și R. Timoc. Reali
zatori: Hagiu 5, Nastasiu 2,
Rus, Ciobăniuc, Răducanu, Ar
deleanu (Din.) și R. Rusu 3,

ORADEA — PRO- 
BUCUREȘTI 11—8 
4—0, 2—5). Arbitri:

Mircea RADU, coresp.

Covaci 3, I. Po» 3. Sebok (V).
1. RAPID 25 16 7 2 195—116 39
2. Dinamo 25 17 5 3 249—153 39
3. Crișul 25 15 3 7 213—160 33
4. Voința 25 13 2 10 206—176 28
5. Progresul 25 3 1 21 138—245 7
6. C.N. ASE 25 2 0 23 147—298 4

S3

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN

a STEAUA — Univ. Craiova 33-16 (19- 7)• DINAMO BUC. — Constr. AracT 20-18 (10- »)• RELON SAV. — C.S.M. Borzeștî 30-16 (12- 6)• POLITEHNICA TIM. - DINAMO BV. 21-21 (11-13)• ȘTIINȚA BC. - H.C. MINAUR B.M. 22-22 (13-11)

FEMININ• CONSTR. BAIA M. Textila Buhușî 20-11 {10- 5)• RULMENTUL BV. — Univ. Timișoara 27-14 (11- 6)• TEROM IAȘI - PROGRESUL BUC. 11-11 ( 7- «)s ȘTIINȚA BACĂU - Constr. Tim. 26-14 (H- Oe Univ. Cj.-Nap. — Mureșul (se disputa astăzi)

în aparență calmă, etapa a 
XIII-a a campionatelor de 
handbal, Divizia „A“, s-a do
vedit agitată, mărturie fiind și 
cele trei draw-uri. Dintre ele, 
cel mai prețios este, desigur, 
cel reușit de băimăreni la 
Bacău. în clasament, după 
Steaua — lider detașat deci
siv — se află H.C. Minaur și 
Dinamo București, la bă
ieți, Știința Bacău și Rulmentul 
Brașov — la egalitate de punc
te — TEROM Iași, la fete.

MASCULIN
ȘTIINȚA BACĂU — H.C. 

MINAUR BAIA MARE 22—22. 
Partida a onorat anticipările, 
fiind — prin nivelul jocului și 
prin dîrzenia ambelor comba
tante — un veritabil derby. 
Deși băcăuanii au avut, la în
ceput, mereu cîte un 
vans, oaspeții s-au i 
permanent în „plasa" lor, ’Zbu- 
tind de fiecare dată egalarea. 
Finalul primei părți, ca și de
butul reprizei secunde, îi gă
sește pe handbaliștii formației 
studențești în iureș : 12—8 în 
min. 25 și 20—15 în min. 47. 
O prematură convingere că 
victoria nu le mai poate scăpa 
le diminuează însă atenția și 
băimărenii profită egalînd la 
21 (min. 56) și menținând pînă 
în final o egalitate care le a- 
duce un punct prețios. Au în
scris : Vasilache 5. Szemes 4, 
Homea 4, Vasilca 3, Eftenie 3 
și Nicolescu 3 — pentru Știin
ța, Măricel Voinea 8, Mironiuc

derby.

i gol a- 
menținut

CRISTINA GRIGORAȘ ÎNVINGĂTOARE
ÎN COMPETIȚIA FEMININĂ

(Urmare din pag. 1)

vedere că acest concurs de Ia 
Cluj-Napoca este prima com
petiție oficială la care fetele 
au luat startul in acest an.

Cristina Grigoraș a confirmat 
cu brio succesul ei recent din 
„Turneul campioanelor". evo
luția ei fiind, de data aceasta, 
mult mai sigură, mai precisă, 
cu execuții la un nivel tehnic 
superior. Aceasta indică o con
tinuă maturizare sportivă si o 
consolidare serioasă a bagajului 
de elemente și mișcări ale a- 
cestei tinere si talentate spor
tive. Punctajul ei general — 
39,20 — a fost realizat prin no
tări in medie de 9,80. Mențio
năm chiar că ■ la sărituri. 
„Tsukahara" ea a primit din 
partea brigăzii internaționale 
de arbitrai 9,85. La celelalte a- 
parate ea a fost notată cu 9,75
— paralele. 9,80 — bîrnă si sol: 
Saltul înainte cu întoarcere de 
180’ la bîrnă. element Pe care 
ea l-a prezentat pentru prima 
oară in lume (și, 
poartă numele), a 
excelent.

Emilia Eberle a 
o îmbucurătoare . revenire 
forma care a consacrat-o 
plan international, mai ales 
1979, mai întîi la C.E. de 
Copenhaga si. apoi, la C.M. 
la Fort Worth. Cu mai multă 
concentrare la ultimul aparat
— paralele —. ea ar fi avut 
șanse serioase cel puțin să o e- 
galeze Pe Cristina Grigoraș. Să 
nu uităm că la Olimpiada mos
covită. Emilia Eberle a obținut 
nota 10 la această probă 1

Mihaeîa Stănulct ne-a dat o 
impresie de siguranță și fer- 

. mitate în execuțiile sale. iar 
faptul că le-a învins pe Rodica 
Dunca. Dumitrita Turner și 
Marilena Vlădărău reprezintă 
pentru ea un succes notabil, 
care o impune atenției selecțio
nerilor. Să mai reținem cu sa
tisfacție că sîmbătă seara E- 
milia Eberle si Ecaterina Szabo, 
printr-o plăcută coincidentă 
ambele campioane absolute de 
junioare ale Europei în 1978, 
respectiv 1980. au obținut cele 
mai mari note din întregul 
concurs : 9,80 la sol. aprecieri 
care au întregit frumoasele im
presii pe care, le-au lăsat gim-

ca stare. îi 
fost realizat

marcat aici 
la 
pe 

i în 
la 
de

Voinea 3, Panțîru 3,6, Nicolae
Marta 1 și Haberpursch 1 — 
pentru H. C. Minaur. Au arbi
trat bine : C. Căpățină și K. 
Iamandi (Buzău).

Ion
STEAUA — 

TEA CRAIOVA 
convinși că pot 
elan și combativitate handica
pul valoric care-i desparte de 
campioni, studenții craioveni, 
s-au complăcut în postura de 
sparring-partneri, facilitînd e- 
levilor lui Cornel Oțeiea și Otto 
Telman un antrenament agrea
bil, Remarcabilă pofta de gol 
a celor doi interi — Stingă și 
Dumitru —, dar și productivi
tatea extremei Gabriel Marian. 
Ma-catori : Dumitru 8, Stingă
7, Marian 7, Drăgăniță 4, Ber
bece 4, Kicsid 1, Nieulae 1 și 
Croitoru 
Dumitru 
Ignat 1, 
Balint 1 
tea. Au ..
dulescu și C. Teodorescu (Plo
iești).

DINAMO BUCUREȘTI - 
CONSTRUCTORUL ARAD 20— 
18. Meci de mare luptă, aprig, 
în care dinamoviștii s-au între
buințat la maximum pentru a 
obține o victorie muncită, dar 
meritată. Jocul a fost iute, cu 
apărări aspre (de foarte puține 
ori, însă, depășind limitele re
gulamentului, poate dear Do- 
gărescu făcînd notă discordan
tă) și atacuri în viteză. Faze 
de mare spectacol și de reală 
frumusețe — datorate execuți
ilor tehnice de excepție — au 
fost răsplătite de spectatori cu 
entuziaste aplauze. Arădanii 
formează un team omogen și 
cind vor dispune de interi ca
pabili să le asigure eficiența 
liniei de la 9 m vor pune mul
te probleme echipelor fruntașe.

GAVRILESCU 
UNIVERSITA- 
33—16. Nefiind 
eurmonta prin

1 — pentru Steaua,
6. Iacobi 5, Barcan 1, 
Nicola 1, Tudosie 1 și
— pentru Universita- 
arbitrat bine : I. Ră-

Au înscris : Du rău 7, Dogăres- I 
cu 4, Tase 3, Oprea 2, Matei 2, ■ 
Grabovschi 1, Bedivan 1 — ■

•pentru Dinamo, Deacu 8, Gock .
2, Burger 2. Murcșan 2, Vojtila | 
2, Mirică 1 și Kolleth 1 — |
pentru Constructorul Arad. 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
brașovean Gh. Lungu — C. 
Bening. I

Pl

GENERALE

nastele noastre unei săli arhi
pline.

Duminică dimineață, timp de 
mai bine ds trei ore, s-au 
desfășurat finalele pe aparate. 
Un nou prilej pentru evoluții 
de înalt nivel tehnic, pentru noi 

. și meritate aplauze pentru cei 
mai buni gimnast! și gimnaste 
ale celei de a 24-a ediții a 
Campionatelor internaționale 
ale României.

CLASAMENTE
FEMININ : Individual compus : 

1. Cristina Grigoraș (România) 
39,20 p, 2. Emilia Eberle (Româ
nia) 39,00 p, 3. Mihaela Stănuleț 
(România) 38,40 p, 4. Zhon Xim 
Ping (R. P. Chineză) 37,35 p, 5. 
Romy Kessler (Elveția) 37,00 p, 
6—7. Yu Jia Hu (R. P. Chineză) 
șl Anaida Babaslan (u.R.S.S.) 
36,90 p, 8. Eka Cernalsgavili 
(U.R.S.S.) 36,85 p, 0. Anlko Pe- 
tenyi (Ungaria) 36,00 p, 10. Ori- 
sell Mariiiez (Cuba) 35,70 p ; a- 
parate — sărituri — 1. Cristina 
Grigoraș 19.60 p, 2. Anaida Ba-

*

basian 19,325 p, 3. Ecaterina 
Szabo 19,20 p ; paralele — 1. 
Cristina Grigoraș 19,65 p, 2. Emi
lia Eberle 19,50 p, 3. Yu Jia Hu 
19,25 p ; birnă — 1—2. Cristina 
Grigoraș și Rodica Dunca 19,60 
p, 3. Zhon Xim Ping 19,20 p ; 
sol — 1. Emilia Eberle 19,85 p, 
2. Yu Jia Hu 19,50 p, 3. Cristina 
Grigoraș 19,30 p.

MASCULIN — pe aparate : sol: 
— 1. Kuang Xiang Yao (R. P. 
Chineză) 19 p, 2. Valentin Pîn- 
tea (România) 18,95 p, 3. Fu Lu 
Ming (R. P. Chineză) 18,85 p ; 
cal cu minere — 1. Kuang Xian 
Yao 18,85 p, 2—4. Romulus Bucu
roiu și Kurt Szilier (România), 
Fu Lu Ming 18,75 ; Inele — 1. 
Ion Checieheș (România) 19,05 
p. 2. Fu Lu Ming 18,80 p. 3. 
Kurt Szilier 18,55 p ; sărituri — 
1. Romulus ’ Bucuroiu 18,90 p, 
p. 2—3. Valentin Pintea și Dușan 
Hilbert (cehoslovacia) 18,75 p ; 
paralele — 1. Fu Lu Ming 18,75, 
2—3. ~ 
drăs 
bară 
19,60 
p, 3.

1.

3.

★

Romulus Bucuroiu și An- 
Vărgănyi (Ungaria) 18,50 p;
fixă — 1. Fu Lu Ming 
p, 2. Emilian Nicula 19,40 
Kuang Xian Yao 19.20 p.

★
opiniile celor doi arbitriLa încheiera întrecerilor am solicitat opiniile celor doi arbitri 

principali ai Campionatelor internaționale de gimnastică ale 
României :

PODLAHA: „A-
a campionatelor in- 

____ ,_____ s-a bucurat de o 
participare valoroasă, la start 
aliniindu-se atit valori auten
tice, cit și numeroase elemente 
de perspectivă. De fapt, putem 
socoti actuala ediție ca o ediție 
a afirmării tineretului, la ori
zontul gimnasticii mondiale pro- 
filindu-se o nouă generație va
loroasă de sportivi. In acest 
sens, am consemnat cu multă 
satisfacție prezența in concurs a 
reprezentanților noștri Emilian 
Nicula, Octavian Ionașiu și Va
lentin Pintea, care au avut e- 
voluții foarte promițătoare. De 
asemenea, aș vrea să mențio
nez și faptul că arbitrajul 
binat, în sensul că fiecare 
tru trebuie să afișeze nota 
dată, contribuie la o mai 
echitate, membrii juriului 
țindu-se mai responsabili in a- 
cordarea notelor. In tfîrșit, se 
poate aprecia ci cea de a 24-a 
ediție a Campionatelor interna
ționale de gimnastică a fost una 
dintre cele mai bune".

ROBERT 
ceastă ediție 
temaționale

com- 
arbi- 
acor- 
mare 
sim-

ELENA FIREA : „Ca și in ca
zul băieților, fi in întrecerea 
fetelor măiestria unor gimnaste 
consacrate s-a împletit cu elanul 
și dorința de afirmare a unor 
sportive care bat la porțile ma
rii performante. Este de remar
cat, desigur, detașarea netă a 
gimnastelor noastre la această 
atit de utilă repetiție generală 
înaintea campionatelor europene 
de la Madrid. Evoluțiile lor 
ne-au arătat că se află pe dru
mul cel bun, că pot aborda atit 
de dificilele dispute de la cam
pionatele europene cu multă în
credere, fetele dovedind, în ace
lași timp, o mare dorință de 
lucru, de perfecționare continuă. 
Totuși, urmărindu-le exercițiile, 
trebuie să facem mențiunea că 
se resimte uneori lipsa mai mul
tor concursuri internaționale, 
care să contribuie la eliminarea 
tracului de concurs, la intrarea 
mai concentrată in atmosfera 
marilor competiții. Oricum, sint 
convinsă că la Madrid reprezen
tantele noastre vor avea o com
portare pe măsura posibilități
lor de care dispun, a pregătiri
lor efectuate".

Hristache NAUM
POLITEHNICA TIMIȘOARA

— DINAMO BRAȘOV 21—21. 
Gazdele au jucat confuz, obți- 
nînd egalitatea în ultimele 30 
de secunde, printr-o aruncare 
de la 7 m. Dinamoviștii au 
muncit mult pentru prețiosul 
punct cu care se întorc 
Cele mai multe goluri : 
13 și respectiv — Bota 
CRETU — coresp.).

RELON SAVINEȘTI 
C.S.M. BORZEȘTI 30—16. 
nouă confirmare a‘ formei 
cendente pe care o cunoaște 
formația din Săvinești. Cele 
mai multe goluri : Zaharia 9 
și Zamfir 8, respectiv Bucioacă 
6. (C. LUCA — coresp.).

FEMININ
ȘTIINȚA BACĂU — 

STRUCTORUL .
26—14. în ciuda scorului, jucă
toarele din Timișcara au opus 
o dîrză rezistență campioanelor. 
Golgetere : Torok 7, Rița Flo- 
rea 6, respectiv Cojocărița 5 și 
Dicu 4. (I. IANCU — coresp.).

TEROM IAȘI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 11—11. Marcată 
strict de Caramalău, Avădanei 
nu și-a putut aduce contribuția
— la nivelul valorii cu care 
este creditată — 'și formația 
gazdă a trebuit să se mulțu
mească cu un rezultat de ega
litate. Cele mai multe goluri: 
Spiridon 3, respectiv Popa 6. 
(D. DIACONESCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL -------
MARE — TEXTILA BUHUȘI 
20—11. Desprinse din start, băi- 
mărencele au luptat, apoi, pen
tru rotunjirea golaverajului. 
Golgetera întîlnirii : Hilda 
pescu — 9. (A. CRIȘAN 
coresn.).

RULMENTUL BRAȘOV 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 27—14. O partidă spectacu
loasă, 
reușit 
ric în 
multe 
Oancea 6. respectiv Fopăiîă 
Simion cite 3. (C. GRUIA 
coresp.).

acasă. 
Folkcr
8. (C.

O
as-

CON- 
TIMIȘOARA

BAIA

Po-

în care brașovencele au 
să se desprindă catego- 
repriza a doua. Cele mai 
goluri : Drăgușel 8 ci 

și
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FLORENȚA CRĂCIUNESCU 67,72 m 
LA ARUNCAREA RISCULUI!'

concurs de
republican 

de aruncări.
Florența

verificare a 
de atletism, 

Cu acest 
Crăciunescu

cm de re
ni, deținut 
De remar

Sîmbătă, la Snagov, a avut 
loc un 
lotului 
grupa 
prilej
(Steaua), antrenor Dan Serafim, 
a realizat 67,72 m la aruncarea

STEAUA A CIȘTIGAT
CONSTANȚA, 26 (prin telc-

Partida de vineri seara 
bas-

fon). _ _____
dintre vechile rivale ale 
chefului nostru masculin Steaua 
și Dinamo a avut darul de a 
stabili ordinea primelor două 
clasate. Baschetbaliștii pregă
tiți de Mihai Nedef și Alexan
dru Fodor au abordat partida 
decisivă mai siguri pe ei și 
printr-o apărare agresivă și-au 
incomodat vizibil partenera de 
întrecere. Partidele de sîmbătă 
și duminică au prezentat uh 
interes major prin faptul că în 
aceste ultime două zile ale în
trecerii aveau să fie stabilite 
ierarhiile de la locul 3 la 6.

Favoritele, Steaua și Dina
mo, au învins clar și în aceste 
ultime meciuri : Steaua 93—79 
(46—34) cu Farul și 93—74 (53— 
22) cu I.C.E.D. ; Dinamo 88— 
68 (33—36) cu C.S.U. Brașov și 
89—59 (51—33) cu „U“ Cluj-Na
poca.

Alte rezultate :
— ...................nnMammoa

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ

EXTRASE 
,LOTO 2“ DIN 

1981
I : 2 24 14 
A H-a; 4

LA
26

NUMERELE 
TRAGEREA „1 

APRILIE
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

31 37
EXTRAGEREA

75 1
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 764.050 lei, din care 
36.270 lei, report la categoria 1.

73
46

A III-a : 3 67

I
1t

discului, la numai 24 
cordul național, 67,96 
de Argentina Menis, 
cat că după încheierea concur- 

. sului, Florența a executat o 
nouă aruncare, în afara între
cerii, aruncare care a măsurat 
68,70 m. (D. Daniel, coresp.).

I
I
I

Lo: 
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de ti 
noctu 
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tipic.. 
și rei 
ceață 
dionu 
ment, 
a cîte 
deseoi 
pentri 
desfăș 
indica 
singul 
antrer 
tat m. 
deâpsi 
cealalt 
unor 
ma ci 
și de 
ponent 
efectul 
în fa: 
Stăncs 
(pentri 
C. Dr. 
(pentri 
lizat t 
au la i 
tian, 1 
meș, Ș 
Munte: 
ca, Ții 
nescu, 
Căinat; 
canu ( 
Speriat 
van, H 
Klein, 
Cîmpea 
fir, Gi 
tineret) 
ceput 
au fost 
Iordaeh 
Ștefane 
Stoica, 
Crișan, 
TUL E 
Vlad, I

VE!
LONl

Fotbaliș 
meciul 
fost cor 
după-arr 
Grecnwi 
zilei de 
anunțat 
un fel t 
formație 
zenta n 
dionul 
de necl? 
scrie de 
Greenwc 
vom cui

„CUPA ROMÂNIEI'' LA BASCH
I.C.E.D. — „U“ 87—69 (47— 

43). Cu cit ne-am apropiat de 
sfîrșitul întrecerii studenții do 
pe Someș au acuzat tot mai 
mult oboseala. De această con
junctură au profitat bucurește- 
nii, care au cîștigat clar. Au 
marcat Grădișteanu 31, Chircă 
22, Bcrceanu 14, Voicu 10, Ro
taru 8, Petrof 2, respectiv Her
bert 18, Gelert 16, Dăian 12, 
Barna 8, Mara 7, Bretz 5, Cră
ciun 3.

FARUL — C.S.U. BRAȘOV 
96—83 (50—34). Gazdele au fă
cut din nou un joc bun și au 
învins pe baschetbaliștii de sub 
Tîmpa care, in acest turneu, 
au arătat că nu se acomodează... 
cu Litoralul, ei pierzînd toate 
meciurile susținute. Marcatori, 
Băiceanu 34, Martinaș 17, Paș- 
ea 12, Martinescu 11, Spînu 10, 
Șerban 8, Cernat 2, Marin 2, 
respectiv Moraru 23, Cucerzan 
21, Hcgesy 17, Dumitru 16, 
Krizbay 6.

CLAS/ 
STEAUA 
pei Romî 
9 P ! 3.
7 P ; 5. „ 
șov 5 p.

ADRI

B.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 26 APRILIE 1981
L Ascoli — Roma

D. Brescia — Cagliari 
Catanzaro — AveUino 
Como — Pistoiese 
Florentina — Bologna 
Napoli — Perugia 
Torino — Internazionale 
Udinese — Juventus 
Chimia Br. —■ Gloria B-ta

X. C.S. T-viște — Petrolul 
XI. Gaz metan — Șoimii 

XB. U.T.A. — Olimpia S.M. 
XHI. F.C.M. Reșița —F.C. Bihor

X
1

X
1
1
2
2
2
1
1
1
1

___ ______ 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

1.018.341 LEI. ________

in. 
IV.
v. 

VI. 
vn. 

vin.
IX.

La Tim 
public nu 
șit câmpie 
canotaj-fo: 
Ultimele i 
cerilor re: 
fost domii 
bului Din, 
vingători î 
me și ' 
4+1 rame 
Arba, Vas 
xandru + 
2. Steaua 
Deva 36:13 
(Chiban, 
Steaua II 
mișoara 3( 
Dinamo (7 
2. Steaua 
Tim. 39:34,

Așteptate 
rile senioa 
start canot



Ieri, in Divizia „B"

C. S. TlRGOVIȘTE Șl U.T.A. AU FĂCUT UN MARE PAS SPRE DIVIZIA „AIL

L REPREZENTATIV SERIA I

. ASTAZI LA LONDRA
I.M.U. MEDGIDIA - C.S.U. GALAȚI 2-0 (1-0)

(prin telefon), 
două formații,

tiv de fotbal 
1 de simbătă, 
al programu- 
n joc de an- 
pania Iotului 
, găzduit (în 
>nul Repuhli- 

pe un timp 
?loua mărunt 
și un pic de 
ieasupra sfa

de antrena- 
î trei reprize 
ite, a fost a- 
de antrenori 
modului de 
izelor, pentru 
fectuarea pre- 
ra de arbitru, 
inescu a dic- 
jvituri de pe- 
j poartă și Ia 
•ut executarea 
re din preaj- 
cersîndu-se — 
A“ și de com- 
de tineret — 
lui", marcajul 
Antrenorii V. 

Stănculescu 
elecționată) și 

M. Lucescu 
ineret) au. uti
li pe care îi 
lordad' Cris- 

Zamur, Sa- 
Dsnu, Nieolae, 

igurcanu, Stoi- 
ldeanu, lordă- 
jrișan, Țălnar, 
ndu, M. Rădu- 
, Alexa, Nițu, 
1. Solomon, Io- . 
p, Moldovan, 
Suciu, Șoiman, 
:rheș, D. Zam- 
abor (lotul de 
ile care au în- 
e antrenament 
■ele: LOTUL A: 
egrilă, Sameș, 
nteanu II — 
i, Iordănescu — 
u, Bălăci. LO- 
TET: Alcxa — 
Solomon, Red-

nic — Moldovan, Suciu, KIein
— Șoiman, Cimpeanu IT, Gcol- 
gău. Așa cum aminteam, în 
continuare au fost utilizați și 
ceilalți componenți ai loturilor. 
Lotul A a marcat patru goluri, 
prin Iordănescu (2), Stoica și 
Rednic (autogol), iar lotul de 
tineret — unul, prin Terheș.

Antrenorul V. Stănescu a 
comunicat, înaintea partidei de 
antrenament, programul lotului 
pînă la ora meciului de pe 
Wembley. Ieri s-au efectuat 
două ședințe de pregătire. în 
această dimineață mai este pre
văzut tțn antrenament. Plecarea 
spre Londra este fixată pentru 
astăzi după-amiază, cu avionul, 
în cursul zilei de marți, în ca
pitala engleză se va desfășura 
un antrenament. Există promi
siuni ca acesta să aibă loc 
chiar pe Wembley. „Pregătirile 
s-au desfășurat în bune condi- 
țiuni — a declarat antrenorul 
principal al lotului reprezenta
tiv. Am beneficiat de faptul că 
nu am avut accidentați. Toți 
selecționații sînt animați de 
dorința de a da totul în impor
tanta partidă de miercuri, de 
pe stadionul Wembley".

în privința lotului de tineret 
vă informăm că și el urmează
— pînă la ora jocului de la 
Swindon — același susținut 
program de pregătire de pînă 
acum. Tinerii noștri fotbaliști 
vor face deplasarea tot astăzi 
după-amiază în același avion 
cu Iotul „A“. De la Londra ei 
îșl vor continua imediat călăto
ria cu autocarul pînă la Swin
don, unde mîine, vor disputa 
partida cu selecționata de ti
neret a Angliei. „Știm că acel 
4—0 de Ia Ploiești, din jocul 
tur, îi face foarte ambițioși pc 
fotbaliștii englezi. Sîntem pre
gătiți să dovedim că victoria 
noastră n-a fost o întimplare", 
ne-a spus căpitanul echipei de 
tineret, C. Solomon.

MEDGIDIA, 26
Spre lauda celor 
am urmărit un joc sportiv (ex- 
ceptînd finalul, nervos), cu ritm 
șl multe faze de fotbal

DiN TABĂRA ENGLEZA
(prin telefon), 

iționați pentru 
>a României au 
>entru duminică 

.‘lecționgrir Hon 
icitat în cursul 
ă de ziariști, a 
poate face nici 

Ipări în privința 
are o va pre- 

seara ge sta- 
y. „Sînt destul 
te lucruri, pe o 
iri, a declarat 
imai după ce 
starea sănătății

anunța

zr

MASCULIN
î FINAL : 1.
tigătoare a „Cu- 
10
J.
p;

p ; 2. Dinamo
7 p ; 4. Farul
6. C.S.U. Bra-

Pau! IOVAN 
Comei TAMAS

jucătorilor vom putea 
formula de echipă".

Din motivele de mai 
lecționerul a decis ca 
22 de fotbaliști incluși 
trimisă Ia F.I.F.A. să 
zinte duminică după-amiază la 
Londra. Aceștia sînt: Clemence, 
Shilton, Corrigan 
Neal, Thompson, 
Watson, Osman, Mills, Sansom 
— fundași; Hodges, Brooking, 
McDermott, Robson, Wilkins, 
Rix — mijlocași : Keegan, 
Woodcock, Barnes, Coppel, Ma
riner, Trevor — afacantl.

Dintre aceștia, Thompson 
Keegan sînt accidentatii Si 
după toate probabilitățile — 
vor fi incluși în lotul de 
jucători care vor efectua pregă
tirile pentru jocul de miercuri. 
Incert este și Mariner — acci
dentat și el. Vîrful de atac de 
la Ipswich nu a evoluat sîm- 
bătă în echipa lui de club în 
partida de campionat.

întilnirea cu echipa României 
suscită un mare interes. Wem- 
bleyul va fi plin miercuri seara.

(portari);
Anderson,

Și
nu
18

JA'

CHIMICA TIRNAVENI - ROVA ROȘIORI 1-0 (0-0)
cit rcata carului), Oprișor — 
min. 23, Groza — mln. 26, Stoi
ca — r-.in. 38 și 71. Cu un mi
nut înainte de marcarea golului, 
Fodor a trimis, tot cu capul, 
balonul la păianjen șl portarul 
Stoian, cu un reflex excepțional, 
a deviat mingea în corner. Oas
peții au aplicat foarte bine lec
ția „momentului apărării", dar 
contraatacurile lor n-au pus pro
bleme deosebite echipei gazde, 
neșutînd nici măcar o dată Ia 
poartă I A condus foarte bine 
C. Lăcraru (Oradea). CHIMICA : 
Așa — Bonici, GROZA, FODOR. 
Pop — STOICA, Vig (min. 67 
Ogrean), Cenan — Oprișor, Pîs- 
laru (min. 63 SZALTELEKI), 
Marton, ROVA : STOIAN —
TANE, IONIȚA, ALEXANDRU 
(min. 74 Iliescu), GATEJ — C. 
Mincu, Marincel (mln. 40 Tinț), 
Mustățea — Gheorghe, Lăcoviște, 
Buracu.

TIRNAVENI, 26 (prin telefon). 
Final dramatic pe stadionul „23 
August" din localitate : clnd toți 
spectatorii se așteptau ca meciul 
să se încheie cu un scor alb, 
în ultimul minut Chimica a obținut 
o nouă lovitură de colț (cea de-a 
25-a), Szaitelekl a executat înalt 
în careu și FODOR, cu capul, a 
făcut de astă dată zadarnică in
tervenția portarului Stolan, în
scriind unicul gol. Dar, ce s-a 
Întâmplat în cele 89 de minute ? 
Chimica 
propriu, 
în partea sa de teren, dar acți
unile sale ofensive au fost in- 
cîlcite ; înaintașii și mijlocașii au 
șutat rareori precis la poartă (doar 
cite trei șuturi in fiecare repri
ză pe spațiul porții). Și în a- 
ceste condiții, localnicii au be
neficiat de ocazii favorabile de 
a înscrie. Seria ratărilor a in- 
ceput-o Vig în min. 14 cînd a 
reluat pe lîngă poartă (ocazie

★
SIRENA BUCUREȘTI — NI- 

TRAMONIA FAGARAȘ 3—2 (1—2). 
Au marcat : Radu (min. 43 și 
80), Cristache (min. 82 din 11 
m), respectiv Bocru (min. 15), 
Gheorghe (min. 35 — autogol).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU 2—1 (1—0).
Au marcat : Zamfir (min. 20), 
Predeanu (min. 48), respectiv 
Țurcaș (min. 75).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost înscris 
de Arineanu (min, 71).

GAZ METAN MEDIAȘ — ȘOI
MII I.P.A. SIBIU 1—0 (1—0). A 
marcat : Moraru (mln. 16).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
METALUL BUCUREȘTI 1—1 
(0—1). Au înscris : Volcilă (min. 
51), pentru Rulmentul, Cămui 
(min. 45), pentru Metalul.

POIANA CtMPINA — META
LUL PLOPENI 3—1 (1—0). Au
marcat : Preda (min. 43 șt 57), 
Pavel (min. 70), respectiv Eparu 
(min. 50).

FLACARA MORENI 
FARUL BUCUREȘTI 
Unicul gol a fost 
Hanghiuc (min. 3).

(Relatări de la A. 
Brănoiu, I. 
M. Bizon, 
llinca).

penalty (în loc de lovitură 
beră indirectă) la jocul 
riculos al portarului oaspete 
fața lui Florea, aflat Inițial 
tr-un ofsaid nesemnalizat 
tușierul D. Rădulescu. 
a transformat lovitura 
deapsă și formația locală a în
vins, dar nu fără emoții, pen
tru că, dacă in prima repriză ea 
a dominat mai mult, după pauză 
gălățenii au jucat mai bine. Ar
bitrul bucureștean C. Mateescu 
a condus' satisfăcător formațiile; 
I.M.U.: Baubec—Neacșu, Teodo-
rcscu, Spionac, DUMITRU—NIȚA. 
(mân. 53 Dordea), BRAEC, 
CONSTANTIN — Florea, Catri- 
na. Roșu (min. 45 Alexandru). 
C.S.U. : Dumitrescu — Ploeș- 
teanu, Toader, PASQUALE, Mar
ta — Szikler (min. 76 Popoacă), 
STAN, Seceanu — Ene, Lala, 
DIACONESCU.

___________ ___ _ _ bun.
De o parte, studenții lui I. Za- 
haria, tehnici șl inteligenți în 
joc, foarte periculoși pe contra
atac, care au ratat nepermis 
prin Diaconescu (mln. 7 și 57), 
Ene (min. 11), Lala (min. 48), 
de cealaltă, echipa gazdă (an
trenor T. Mihai), ambițioasă șl 
metodică, mtr-un cuvînt două 
teamuri care și-au depășit po
ziția din clasament. Gazdele au 
punctat prima dată în min. 15, 
prin CONSTANTIN, care a 
reluat, cu capul, în plasă, balo
nul trimis din corner de Braec, 
sancționînd neatenția portarului 
gălățean, care a greșit șl în alte 
faze (min. 22, 24 și 27), 
calnlcil puteau marca, 
a înscris al doilea gol 
76. cfnd arbitrul a acordat

UNIREA DINAMO FOCSANI
FOCȘANI, 26 (prin telefon). 

Cele două formații au oferit o 
partidă atractivă, destul de bu
nă ca nivel tehnic, mai ales în 
prima repriză cînd C.S.M. Su
ceava a atacat la fel ca șl echi
pa locală. După pauză, însă, 
oaspeții au fost dominați, iar în 
atac au contat mai puțin. Sco
rul a fost deschis destul de re
pede, în mln. 6, cțnd BUR
LEANU a încheiat o fază fru
moasă cu un șut puternic de la 
12 m. In mln. 25, oaspeții au 
egalat prin PETRESCU II, care 
a înscris la vinclu. Gazdele au 
luat din nou conducerea în min. 
33, cînd Sima a șutat din în
toarcere în „transversală" și 
fundașul PAPUC, vrînd să de
gajeze, a trimis în propria poar
tă.

După pauză, aveam să asistăm 
la o întreagă suită de ratări a 
gazdelor, prin Stăncioiu (min. 
48), Sima (min. 51 și 84), BUr- 
leanu • (min. 74). In min. 82 și 
85, gazdele au marcat două go-

★
MINERUL GURA HUMORULUI 

— F.C.M. PROGRESUL BRA1LA
2— 1 (1—1). Au Înscris : Florea
(min. 45) și Andrei (min. 90), 
respectiv Pamfil (min. 25).

C. S. BOTOȘANI — VIITORUL 
GHEORGHENI 2—0 (1—0). Au
marcat : Cojocaru (min. 44) și 
Dumitra (min. 60).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VI
ITORUL MECANICA VASLUI
3— 1 (1—0). Au înscris : Gherghi
na (min. 9), Amarghioalel (min. 
46), Nemțeanu (min. 75), respec
tiv Stan (min. 65).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
GLORIA BUZĂU 2—1 (2—1). Au 
marcat : Szabo (min. 36), Barbu 
(min. 45 din 11 m), respectiv
Marin (mim. 22).

C.S.M. BORZEȘTI — DELTA 
TULCEA 4—2 (2—0). Au înscris: 
Ștef (min. 12), Tlsmănaru (min. 
29 și 50), Postăvarii (min. 82), 
respectiv Tănase (nhin. 55), Pe- 
lea (min. 60).

F. C. CONSTANȚA — CIMEN
TUL MEDGIDIA 2—1 (2—1). AU
marcat : Bărbulcscu (miin. 9 — 
autogol), Livcluc (min. 14),-res
pectiv Tararache (mln. 17 din 
11 m).

CHIMIA BRA1LA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (0—1). Au înscris: 
Cațaros (min. 67), Alecu (min. 
71). respectiv Comun (min. 23).

(Relatări de la D. Bolohan, S.

SERIA A n-a ~
C.S. TÎRGOVIȘTE - PETROLUL PLOIEȘTI 2-0 (0-0)

cînd lo- 
I.M.U.M. 
în min. 
pripit un

★

li- 
pe- 
in 

în
de

BRAEC 
de pe-

Mircea M. IONESCU

C.S.M. SUCEAVA 4-1 (2-1) 
lurl care au avut, de fiecare da
tă, coautor pe tușlerul bucureș- 
tean N. Voinea : la primul gol. 
Sima a centrat (Inițial, aflat în 
poziție de ofsaid) și STĂNCIOIU 
a înscris spectaculos prin foar
fecă pe spate, iar la al doilea, 
BURLEANU — aflat în poziție de 
ofsaid — a trimis peste Cris
tian în plasă. In repriza se
cundă, C.S.M. Suceava nu a mai 
avut nici o

Arbitrul 
rești) a 
următoarele 
'DINAMO 
GHIU 
GHEORGHE - _ ____
81 C. Radii), BURLEANU, Ll- 
ciu (min. 64 Pastia) — VIȘAN, 
STĂNCIOIU, Sima. C.S.M. SU
CEAVA : Cristian — Butnaru, I. 
RADU, Cozma, Papuc — Dîr- 
man, A VAD ANEI, Chlriță — PE
TRESCU II, Petrescu I, Penoff 
(min. 64 Grosaru)..

Constantin ALEXc
★

Ungureanu, C. Rusu, 
tă Gh. Gorun.
Rizu).

1.
2.
3.
4.
5.

situație de gol.
C. Matache 
condus cu 

formații : 
FOCȘANI: 

TVANA, Zaiț, 
Argășeală (min. 
BURLEANU, ‘ ’

(Bucu-
greșell 

UNIREA 
GHEOR- 
Anghel,

C.S.M.

Gh. BriO- 
Nace, G.Șt.

25 18 6 1 4942 42
25 13 6 6 40-24 32
25 12 3 10 39-30 27
25 12 3 10 29-32 27
25 12 2 11 41-31 26
25 11 3 11 39-27 25
25 12 1 12 43-37 25
25 11 3 11 30-36 25
25 10 4 11 41-40 24
25 10 4 11 31-32 24
25 10 4 11 30-35 24
25 10 3 12 30-34 23
25 9 5 11 27-32 23
25 9 4 12 24-38 22
25 9 3 13 40-43 21
25 9 3 13 28-43 21
25 7 7 11 19-34 21
25 7 4 14 31-51 18

(duminică 3
i — Ceahlăul 
Gloria Buzău

F.C. C-ȚA 
Gloria Bistrița 
Unirea Focșani 
Viii. Gheorgheni 
C.S. Botoșani

6. C.S.M. Suceava
7. Delta Tulcea
8. Viit. Vaslui
9. C.S.M. Borzeșți

10. F.C.M. Progresul
11. Ceahlăul P.N.
12. Gloria Buzău
13. Oltul St. Gh.
14. I.M.U. Medgidia
15. C.S.U. Galați
16. Cimentul Med.
17. Minerul G. H.
18. Chimia Brăila

Etapa viitoare 
mai) : C.S.U. Galați 
P. Neamț (1—3), C
— Gloria Bistrița (0—4), F. C. 
Constanța — Minerul Gura Hu
morului (0—0), Cimentul Medgi
dia — I.M.U. Medgidia (3—0), 
C.S.M. Suceava — Oltul Sf. 
Gheorghe (1—1), F.C.M. Progre
sul Brăila — Chimia Brăila 
(1—1) Viitorul Mecanica Vaslui
— Delta Tulcea (1—5), Viitorul 
Gheorgheni •— C.S.M. Borzeșți 
(0—3), Unirea Dinamo Focșani — 
C. S. Botoșani (1—2).

a luat jocul pe cont 
și-a masat adversara

SERIA

*

Pompiliu 
. *

VINTÎLA

î. C.S. T VfȘTE 25 19 5 1 53- 9 43
2. Petrolul PF. 26 16 7 3 55-18 39
3. Rapid București 24 12 L 8 41-26 28
4. Tractorul Bv. 26 12 2 12 34-34 26
S. Metalul Plopeni 26 10 5 11 29-25 25
6. Metalul Buc. 25 9 7 9 35-31 25
7. Autobuzul 25 10 5 10 35-32 25
8. Rulmentul 25 9 6 10 29-27 24
8. Pandurii Tg. Jiu 25 10 4 11 28-27 24

10. Flacâra Moreni 24 10 4 10 28-27 24
11. Mecanica fina 25 9 6 10 31-32 24
12. Poiana Cîmpina 25 11 2 12 35-39 24
13. Gaz metan 25 9 6 10 25-30 24
14. Chimica Tîrn. 26 10 4 12 32-50 24
15. ROVA Roșiori 26 9 4 13 23-39 22
16. Șoimii Sibiu 24 8 5 11 26-40 21
17. Nitramonia 26 8 3 15 22-43 19
18. Sirena 24 3 5 16 24-56 11

(duminicăEtapa viitoare

— LUCEA- 
0—1 (0—1). 
marcat de

Stanca,
C. Vîrjoghie,

Soare, D. 
M. Tacăl 

Gh.

3 
mai) : Petrolul Ploiești — Trac
torul Brașov (0—0). Autobuzul 
București — Metalul București 
(1—1), Luceafărul București — 
Rulmentul Alexandria (0—1), Si
rena București — Rova Roșiori 
(0—1), Șoimii I.P.A. Sibiu — Ni- 
tramonia Făgăraș (1—2), Rapid 
București — Mecanică fină Bucu
rești (1—1), Gaz metan Mediaș — 
Flacăra Automecanica Moreni 
(1—2), Pandurii Tg. Jiu — Po
iana Cimpîna (1—2), Chimica Tîr- 
năveni — C. S. Tîrgoviște (0—3),' 
Metalul Plopenl stă.

A in-a ----------------
U.T.A. - OLIMPIA SATU MARE 3-0 (1-0) 
(prin telefon). Ju-ARAD, 26 (prin telefon). Ju- 

cîndu-șl „ultima carte", Olimpia 
a început partida nesperat de 
bine în fața echipei locale, mult 
prea crispată. Și primul contrar 
atac lansat de oaspeți era să se 
soldeze cu deschiderea scorului : 
Hațeganu (min. 10) a pătruns 
decisiv și Bîtea l-a faultat la 
18 m. Lovitura liberă a fdst e- 
xecutaită de State, în transver
sală. Treptat, însă, jucătorii an
trenați de Czako încep să se 
trezească la realitate, pun stă- 
pînire pe joc și acționează ca 

lider. După ce Vaczi ra- 
o imensă situație de gol 
16), reluînd de ' 

transversală, după 
23) șutează prin 

și Orosz respinge

4

• 4

La capătul unei partide 
spectaculoase, dinamice, cu 
multe faze de poartă, a cîști
gat C. S. Tîrgoviște, echipa mai 
rutinată și mai bine orientată 
în fazele de atac.

Prima mare ocazie a meciului 
o au ploieștenil, dar Pancu ezi
tă să șuteze deși avea un cu
loar excelent, tltnd blocat in ul
timă instanță de Ene (min. 6).

Campionatele de canotaj-fond

CHELARIU ÎNVINGĂTOARE LA SIMPLU!
fața unui 
luat sfîr-

a, in 
is, au 
le republicane de 
pentru seniori, 

probe ale între
ite băieților au 
de sportivii clu- 
București? în- 

irsele de 4+1 ra- 
ame. Rezultate : 
. Dinamo 
și Cristian 
vrenschi) 
:01,6, 3.

J vîsle : 1.
laicu) 35:06,8, 
18,3, 3. C.F.R. Ti- 
1,4 ; 2 rame : 1.
ia, Postoiu) 37:02,0 
:26,3, 3. „Poli"

(Ilieș, 
Ale- 

34:18,8, 
C.S.Ș. 

Steaua 
2.

u interes, intrece- 
ldî‘ au reunit la 
re fruntașe, me-

daliate la ultima ediție a J.O. 
Schiful......................................... ...
Steaua 
pioana olimpică Sanda Toma.

Echipajul stelist 
emoții titlul de 
ril la fond, cu 
peste un minut. 
Steaua (Sanda 
Hofvat, Sofia 1 
Dragomir + 
21:38,5, 2. U.T.A. 22:39,0,
C.S.Ș. Marina Orșova 23:05,0.

Un frumos succes au repur
tat elevele tinerei antrenoare 
Georgeta Mașka de la Dinamo 
București. Ele au învins în trei 
din cele șase probe ale concur
sului. Ia 4+1 rame, 2 vîsle (Ol
ga Homeghi-Bularda a avut 
ca parteneră pe Aneta Mihaly) 
și 2 rame. La schif simplu, în 
dispută directă cu Valeria Răci- 
lă-Roșca (U.T.A.). a cîștigat 
Adriana Chelariu (Viitorul).

de 4+1 vîsle al clubului 
a avut ca stroc pe cam-

a cîștigat fără 
campion al tă
un avans de 

. Clasament : 1.
Tema. Elena 

Banovici, Maria 
Elena Giurcă) 

3.

Celelalte rezultate : 4+1 rame
— 1. Dinamo (Elena Bondar, 
Maria Tănasă, Florica Bucur, 
Luminița Furcilă + E'caterina 
lane) 24:20,0, 2. Olimpia 25:50,5, 
3. Voința Buc. 25:53,0 ; 2 visle
— 1. Dinamo (Bularda, Miha
ly) 24:53. 2. Politehnica Tim. 
25:40,0 ; 3. Steaua 26:03,8 ; 8+1
— 1. C.N.A.S.E. (Pușcatu, Agap,
Constantinescu, Simion, Muste- 
tea, Șorohan, Diaconescu, Ște
fani. + Georgescu) 23:36.8. 2.
Ceahlăul P. Neamț 21:17,2, 3. 
Voința Buc. 23:45,0; simplu —
1. Adriana Chelariu (Viitorul). 
25:09,2. 2; Valeria Răcilă-Roșca 
(U.T.A.) 
Depner 
2 rame 
Silaghi.
2. Olimpia 25:10.5,
25:31,0. ■

Vosile TOFAN

25:21,5. 3. Ecaterina
(Voința Tim.) 26:49,6 ; 
— 1. Dinamo (Florica 
Qlguța Onofrei) 25:09,5, 

3. Dinamo

între min. 11 șl 13, faze fier
binți la ambele porți, Sava șu
tind în bară, Butufei scoțînd ba
lonul de pe linia porții, pentru 
ca apoi Toporan și Pancu să 
semneze o dublă ratare, Voinea 
fiind ieșit din poartă. In min. 
22, Greaca trimite balonul spre 
poarta goală, dar Negocscu scoa
te de pe linia porții, arbitrii 
neacordtnd gol (și just au pro
cedat !) în pofida protestelor din 
teren și tribune.

Repriza secundă aduce în te
ren pe jucătorii tîrgovlștenl dez- 
lănțuiți. Dar golul care avea să 
încline balanța de partea Iul Do- 
brin et comp, a survenit neaș
teptat, FILIPESCU șutind de la 
aproximativ 20 m, nu prea pu
ternic, dar mingea, atingînd și 
pămîntul, intră în colțul din 
stingă al porții lui Haralambie, 
acesta plonjînd ■ tardiv. Deci, In 
min. 56 : 1—0. Șase minute mai 
tîrziu, o excelentă pasă a Iui 
Dobrin (ca multe altele în de
cursul partidei) îl găsește pe 
SAVA liber intre fundașii cen
trali adverși și mingea se opreș
te în poartă. în același colt ca 
la primul gol : 2—0. în ultima 
perioadă a partidei, Petrolul a 
atacat mai mult (nici în rest 
ploieștenil nu au practicat un 
joc închis și obstructionist), dar 
cele mal mari ocazii,, din mln. 
70 și 73. n-au fost materializate 

' de Toma șl Libiu.. Arbitrul Otto 
Anderco (S. Mare) a condus bine 
formațiile :

C. S. TÎRGOVIȘTE : Voinea — 
Eftlmie (mln. 46 NICULESCU), 
DUMITRESCU, ENE, PETARU — 
Gheorghe, Economu, FILIPESCU
— Greaca, Sava (mln. 85 Ale
xandru). DOBRIN.

PETROLUL: Haralambie — CO
JOCARII, NEGOESCU, BUTU
FEI, Toma — PANCU, Coza- 
rec, Slmaeiu (min. 46 CISMARU)
— Stanciu, Toporan, LIBIU.

Paul SLAVESCU

un... 
tează 
(min. 
peste 
(mim. 
dere , _____ ____ r__
în min. 34 scorul este ________
la un ■ corner executat de Cura, 
KUKLA se înalță si trimite, cu 
capul, în plasă.

După pauză, U.T.A. începe 
mult mal bine partida și in min.
METALURGISTUL CUGIR
CUGIR, 26 (prin telefon). Pe 

un teren moale, alunecos, gaz
dele au avut în cea mai mare 
parte a întîlniril inițiativa, au 
dominat ehlar categoric, dar au 
șutat uneori imprecis la poartă, 
rărind astfel numeroase ocazii. 
Totuși, în min. 32 localnicii reu
șesc să deschidă scorul prin 
VATAFU, după o lovitură de 
colț, la șutul acestuia mingea 
a întilnit mai întâi bara 
și apoi a Intrat In plasă. In 
min. 42, Stanciu a avut posibi
litatea majorării scorului, dar la 
șuitul său puternic șl cu efect, 
balonul a fost deviat în corner 
de Marcu. Finalul primei repri
ze 11 găsește pe oaspeți ceva 
mai activi în atac, ei avînd șl 
șansa egaJării prin Văcăriți, în 
min. 45, ne valorifica  tă în6ă.

După pauză. Metalurgistul se 
Instalează din nou în jumăta
tea de teren adversă și, la nu
mai două minute de la reluare, 
reușește

din

56 tabela de marcaj 
o acțiune concepută 
partea dreaptă este 
o centrare, mingea 
Coraș, " 
luire, __________ ___ „.
scrie' cu capul. Ultimul gol al 
întâlnirii este Înscris, în mln. 87,' 
tot de CURA, care reia, din plon
jon, cu capul, balonul centrat 
de Mușat. In min. 89, Vaczi a 

expediat o „bombă'* în 
Arbitrul V, Ciocîl- 

a condus foarte 
de bună 
12.000 de ______
Ducadam — Bîtea,' 

Hirmler,

arată 2—0 : ' 
de Vaiczi pe < 

urmată de 
___ ajunge la 

dribling scurt cu Invă- 
recentrare șl CURA în-

mai _____
transversală, 
teu (Craiova) 
bine, un joc 
urmărit de 
tori : U.T.A. : 
KUKLA, Hirmler, GIURGIU — 
Marcu (min. 75 Țirban), VACZI, 
Mușat — CURA, Csordaș,, CO
RAȘ. OLIMPIA : Orosz — Pinter,' 
KAISER, Pop, Bathori n — A. 
Boc, HAȚEGANU, Mociran — 
Tăbăcaru (min. 64 Puț ; min. 67 
Demarcek), MIHUȚ, State.

Gheorghe NERTEA 
MINERUL MOLDOVA NOUĂ 5-0 (1-0)

la 6 m 
cc Cura 
surprin- 
în bară, 
deschis :

să-și mărească avanta-
★

SIGHET
2—0 (1—0). AU

(min. 20),

MINERUL 
marcat: 
Diaconu

C.I.L. 
LUPENI 

’ lonescu 
(min. 71).

C.F.R. TIMIȘOARA - 
ARAD 2—1 (1—1). AU
Roșea I (mln. 8), Stoișln (min. 
60), respectiv Broșovschi mln. 22).

DACIA ORAȘTIE — U. M. TI
MIȘOARA 2—0 (0—0). Golurile au 
fost marcate de Marian (min. 
55 și 57).

AURUL BRAD — METALUL 
AIUD 1—0 (1—0). Unicul gol a
fost înscris de Dina (min. 21).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — MI
NERUL ANINA 4—1 (3—0). Au
marcat : Năsălean (min. 23 șl 
29), Aibu (min. 45), Rău (mln. 
65). respectiv Ciocălia (min. 72).

F.C.M. REȘIȚA — F. C. BIHOR 
2—1 (1—0). Au înscris Florea
(min. 40), Portic (min. 82), res
pectiv Mureșan (min. 76).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL- CAVNIC 3—0 (2—0). '
marcat : Piț (min. 23)
Schwartzman (min. 43 și 78).

(Relatări de la S. Pralea, 
Marton, B. Crețu, AI. Jurril, 
Lespuc, D. Plăvițiu șl LGhișa).

RAPID 
înscris :

Au 
șl

Șt.
I.

★

factură, 
specta-

ju.1 prin STANCIU, care a mar
cat cu o lovitură de cap. Me
ciul pare jucat. Cele două e- 
chipe continuă totuși să lupte 
cu ardoare pentru rezultat, gaz
dele urmărind o victorie cate-, 
gorică, oaspeții căutând să evi- ! 
te o înfrîngere severă. Pînă în 
final, echipa antrenată de cuplul 
Onisle — Bone mal înscrie 3 
goluri, frumoase, autori Bucur 
(min. 65 șl 68) și DOBRAI (min. 
77) realizînd o victorie meritată; 
chiar și la aceste proporții. Arbi
trul I. Roșoga (București) a con
dus foarte bine următoarele for
mații: METALURGISTUL: Sal — 
Chlfln, Cistian, MIHALCIC, DO
BRAI — NAGHI, Timpea, Stan- 
ciu — MOLDOVAN, BUCUR,' 
VATAFU. MINERUL t Marcu — 
Sturza (min. 46 N. Riteș), Urzi-, 
ceanu. Gogonea, I. Riteș — Io
sif, I. CONSTANTIN, ’ 
Rotaru,

______________  Stoia — 
vACARIU, Croirtoru. >

Mihai IONESCU
★

l

1. U.T.A. 25 17 3 5 49-19 37
2. Olimpia 25 12 5 8 51-34 29
3. C.F.R. Cj.-Nap. 25 12 4 9 44-30 28
4. F.C. Bihor 25 11 6 ft 42-29 28
5. F.C.M. Reșița 25 13 2 10 38-26 28
6. Aurul Brad 25 11 5 9 42-29 27
7. înfrățirea Or. 25 13 1 11 33-34 27
8. U.M Timișoara 25 10 5 10 28-25 25
9. C.I.L. Sighet 25 11 3 11 40-45 25

10. Metalul Aiud 25 12 1 12 32-42 25
11. C.F.R. Timișoara 25 9 6 10 33-33 24
12. Dacia Orăștie 25 9 6 10 28-46 24
13. Metalurgistul 25 10 3 12 41-38 23
14. Minerul Cavnic 25 10 3 12 35-42 23
15. Minerul Lapeni 25 10 2 13 36-39 22
16. Rapid Arad 25 8 5 12 30-41 21
17. Minerul M. N. 25 10 1 14 33-45 21
18. Minerul Anina 25 5 3 17 18-56 13

Etapa viitoare (duminică 3
Cugir —mai) : Metalurgistul _ . 

frățlrea Oradea (0—1), C.F.R. Ti
mișoara — F.C.M. Reșița (1—2), 
Minerul Anina — Metalul Aiud 
(0—3), Olimpia S. Mare — Dacia 
Orăștle (1—2), Rapid Arad — 
C.I.L. sighet. (0—1), Minerul Lu- 
pend — U, T. Arad (0—5), F. C. 
Bihor — C.F.R. Cluj-Napoca 
(0—4), Minerul cavnic — u. M. 
Timișoara (0—2), Minierul Mol
dova Nouă — Aurul Brad (1—2).



In mulurile tie basdici cu ceiioslorueia B

W
BRAȘOV, 26 (prin telefon), 

în ultima zi a triplei întîlniri 
dintre baschetbaliștii romani jji 
cehoslovaci, prima echipă a tă
rii noastre a dispus de cea se
cundă a oaspeților cu scorul de 
92—81 (52—35). la capătul unei 
partide atractive, presărată cu 
faze spectaculoase și de bun 
nivel tehnic. Ca de obicei (în 
scopul verificării potențialului 
tuturor jucătorilor), antrenorii 
II. Tursugian și Gh. Marcu au 
folosit Pe toți cei 12 baschetba- 
liști înscriși în foaia oficială. In 
ziua precedentă, a fost utilizat 
un lot de tineret (din formație 
au lipsit Ccrnat, Niculescu, U- 
glai și Opșilaru), care nu r. re
zistat plusului de tehnicitate și 
de talie al oaspeților.

Rezultate. ROMANIA — CEHO
SLOVACIA B 92—81 (52—35). Au 
înscris: Cernat 20. Niculescu 18, 
Căpușan 16, V. Ion 9, Uglai 9, 
Ermurachc 8, Opșitaru 6, Gh. Du
mitru 2, Chirilă 2, Pogonaru 2 
(a mai jucat Flaundra) pentru 
învingători, respectiv Kurka 24, 
Kulich 16. Faltyner 12, Voltner 11, 
Vydral 7. Burgr 5, Svoboda 4, 
Krivosik. 2. Au' arbitrat: E. Ulrich 
(România) și J. Egr (Cehoslova
cia). ROMANIA-TINERET — CEHO
SLOVACIA B 56—73 (26—37). Au 
înscris: Ermurache 21, Antochi 9, 
Căpușan 6, Pogonaru 5, V. Ion 3, 
Kosa 2, Cliirilă 2, Gh. Dumitru 
3, Flaundra 2, Carpen 1. Fluturaș 
2 pentru gazde, respectiv Vydral 
17, Kristnik 16. Faltyner 12, Kri
vosik 6, Burgr 4, Svoboda 4, 
Kurka 6, Kulich 4, Voltner 4. Au 
arbitrat: M. Dimancea și E. Ul
rich.

Dumitru STÂNCULESCU

CORNELIU ION

Ml

SOFIA, 26 (prin telefon), 
tima zi a Balcaniadei de 
ne-a adus satisfacția unui 
și frumos succes: victoria

Ui
ți/ nou 

_ _____ lui
Corncliu Ion în proba indivi
duală de pistol viteză. De ase
menea, să menționăm și meda-

liite de argint cucerite de M 
Dumitrescu (pușcă liberă) și 
M. Stan (pistol viteză).

Proba de pistol viteză a fost 
dominată net de doi dintre 
trăgătorii noștri. După ce în 
prima manșă C. Ion acumula
se punctajul maxim (300), în 
cea de a Il-a i-a lipsit foarte 
puțin pentru a repeta perfor
manța. El a greșit un singur 
foc, la prima serie de 4 sec, 
cînd a înregistrat un 9! Cam
pionul olimpic de la Moscova 
a totalizat, astfel, 599 p, rezul
tat excelent, nou record balca
nic, superior cu un punct ac
tualului record mondial oficial, 
pe care tot el îl deține din 
1977, împreună cu italianul Li- 
verzani. M. Stan a tras pe li
nia ultimelor sale evoluții. Cu 
593 p, el s-a situat al II-lea, 
fără contracandidat, întrucît

u

Turneul internațional de tir 
cu arcul, aflat la ediția a Il-a, 
la care au participat arcași din 
7 țări, s-a încheiat ieri după- 
amiază, pe baza sportivă O- 
limpia din București. La toate 
cele patru distanțe, atit în 
probele feminine cit mai ales 
în cele masculine s-au înregis
trat rezultate valoroase, unele 
dintre ele mai bune decit la 
prima ediție a competiției. Pe 
primele locuri s-au situat spor
tivii oaspeți, în frunte cu re
prezentanții R. 
care au cîștigat atit la femei, 
prin Suxian Song — învingă
toare și în ediția inaugurală, 
cit și la bărbați prin Zcmii* 
Peng.

■ Sportivii noștri au-reușit cele

P. Chineze,

mai bune rezultate la simplu 
FITA — ~ ‘ ------
— locul
299 p la 
fiind a
Chin și Vasile Tamaș s-au cla
sat pe locul 6.

CLASAMENTE
FITA —
1. Suxian 
ză) 1 247 
Grondziel 
1216 p, 3.
Chineză)
Preda
Beate
P,

Terezia Preda 1177 p 
4 ; tot ea a obținut 
distanța de 50 m — 

doua clasată. Aurora

4 distanțe 
Song (R. 

P, 2. 
(R. D.

Simplu 
femei : 
Chine-

©TELEX •
ATLETISM e cea de-a 11-a e- 

diție a Crosului internațional 
muncitoresc de la Sofia s-a în-_ 
chciat cu o dublă victorie a cu
lorilor sportive românești, prin 
Nicolae Volcu, la seniori cu 
14:17,0 pe 5 000 m și Elena Fida- 
tov, la .senioare cu 6:22,6 pe 2 000 
m. In clasamentul pe echipe, Ro
mânia a ocupat primul loc.

BOX • Campionul mondial la 
categoria „semimuscă", Hilario 
Zapata (Panama) și-a apărat cu 
succes centura. In gala desfășu
rată la San Francisco, Zapata l-a 
învins la puncte după 15 reprize 
pe șalangerul său Rudolfo Craw
ford (Nicaragua). Zapata și-a pus 
centura în joc pentru a 6-a oară, 
obținînd verdictul în unanimi
tate.

BASCHET • In orașul.vest-ger- 
man Neustadt au continuat me
ciurile de calificare pentru cam
pionatul european feminin. R.F. 
Germania a învins cu 81—68 
(46—37) selecționata Israelului. In 
clasament, pe primul loc se află 
Cehoslovacia cu 4 p, urmată de 
R.F. Germania 4 p, Israel și Sco
ția 0 p. • Rezultate înregistrate 
in turneul pentru juniori ,,Cupa 
Albert Schweitzer*, care se des
fășoară la Maiinheim (R.F. Ger-' 
mania): U.R.S.S. — R.F. Germania 
89—41; S.U.A. — Iugoslavia 115—98; 
Cehoslovacia — Bulgaria 68—63; 
Ungaria — Polonia 89—71; Fran
ța — Belgia 84—73.

CICLISM • Turul Belgiei a 
luat sfîrșțt cu victoria olandezu
lui Jo Maas, care a totalizat tim
pul de 2511 18:11.0< Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Wynands (O- 
landa) la 16 s. și Claes (Belgia) 
la 18 s. Ultimă etapă, disputată 
între Bredene și Molenbeek, de-a 
lungul a 137 km, a fost cîștigată 
de belgianul Patrick Pevcnage, 
cronometrat în 3h “
Cursa desfășurată în trei 
în Ungaria, a fost cîștigată 
tierul sovietic Novolokin, 
de coechipierul său Kusta 
4:09,0 și Jenei (Ungaria) la___

TENIS © în sferturile de fina
lă la • Amelia Island (Florida). 
Virginia Ruzici a eliminat-o cu 
6—2, G*-4 pe Andrea Jaeger
(S.U.A.). Alte rezultate: Navrati
lova — Hanicka 4—6, 6—1. 6—1;
Evert — Pam Shriver 6—3, 6—1; 
Jausovec — Madruga 6—1, 6—3.
în semifinale: Evert — Ruzici
6—0, 6—2 și Navratilova — Jau- 
sovec 6—3, 6—2. © în semifina
lele de la Bornemouth, jucă toci
rea franceză Sophie Amiach-- a 
întrecut-o cu 7—6, 6—3 pe Floren
ța Mihai (România). Amiach va 
întîlni în finală pe Jo Durie, 
care a obținut victoria cu 6—2,
6— 2 în fața tenismanei Jennifer 
M"ndel. în sferturile de finală, 
Florența Mihai a învins-o cu 6—4,
7— 5 pe L. Jordan. Alte rezultate: 
J. Durie — C. Suire 6—0, 6—2; S. 
Amiach — C. Tanvier 6—3, 7—5; 
J. Mundel — K. Seddon 6—1, 6—1. 
• Florin Segărceanu s-a calificat 
în finala turneului „Masters* al 
circuitului italian, după ce-1 -în
vinsese în semifinale pe Marz’o 
Miloro (Italia) cu 6—4, 6—4. în 
finală: Antonio Zugarelli (Italia) 
— Segărceanu l—6. 6—4, 6—3.

P.
Rosemarie 
Germană) 

Yaping Kong (R. P. 
1 181 p, 4. Terezia 

(România) 1 177 p, 5. 
Ivanek (Polonia) 1 171 

6. Aurora Chin (România) 
î 165 p. Pe distanțe au cîștigat: 
la 
cu 
30 
336 
(R.
Ciakmazov (U.R.S.S.) 
3. Hao Senghi ~ “ 
1249 p, 4. W. 
1 227 p, 5. F. 
1203 p, 6. V. 
nia) 1 200 p, 7. 
nia) 1 200 p. 
90,50 și 30 m 
p, 326 p și 35 
recordul mondial) și la 70 
E. Ciakmazqv cu 320 p. 
RĂBȘAN).

70,60 și 50 m
296 p, 317 p 
m. Rosemarie

p. Bărbați : 
P. Chineză)

Suxian Song 
și 308 p, la 
Grondziel cu

1.
1 278

Z. Pcng 
p, 2. E.
1 260 p, 
Chineză) 
(Polonia) 
(Ungaria)

(R. P.
Koziol
Nagy . _
Tamaș (Româ-
A. Berki (Româ- 

Pe distanțe :

SPANIA

la 
290 
de 
m 

(T.

43:03,0. •
etape, 
dc ru- 
urmat 
— la 
5:1S,O.

VIENA, 26 (prin telex). Timp 
de trei zile s-au desfășurat în 
localitatea Ebensee întrecerile 
„Cupei Dunării" la haltere — 
seniori. în clasamentul pe echi
pe România s-a situat pe locul 
IV cu 38 p, după Bulgaria 68 p, 
Cehoslovacia 52 p, Ungaria 46 
p și înaintea selecționatelor 
R.F.G. 29 p, Austriei 25 p și 
Iugoslaviei 23 p.

în disputele pe categorii, la 
totalul celor două stiluri, trei 
sportivi români au urcat pe po
dium, ocupînd locul al treilea: 
I. Balaș, Gh. Maftei și St. Taș- 
nadi. Acesta din urmă a obți
nut două recorduri naționale: 
la total cu 370 kg 
sile 365 kg) șl la 
207,5 kg (v.r. M. 
205 kg) — la cat. 
clasați și locurile 
sportivii români. Cat.
1. Patrovics (U) 222,5 kg; cat.

cocoș: 1. Sabriev (B) 262,5 kg.:. 
3. I. Balaș 235 kg (105+130); 
cat. pană: 1. Galobarov (B)
272.5 kg... 3. Gh. Maftei 252,5
kg (112,5+140); cat. ușoară: 1. 
Pașov (B) 325 kg (la a patra 
încercare 185 kg la „aruncat", 
record mondial de juniori)... 4. 
N. Țuțuianu 272,5 kg (120+152,5); 
cat. semimijlocie: 1. ” 
(B) 342,5 kg... 7. S.
182.5 kg (122,5+ 60 kg 
dentat); 
Iov (B) 
lan 320 
migrea: 
kg... 4.

(v.r. Ilie Va- 
„aruncat" cu 

Parapancea 
grea. Primii 
ocupate de 

muscă:

Petricov 
Climov 

— acci- 
cat. mijlocie: 1. Pav- 

352,5 kg... 5. D. Cioros- 
kg (140+180); cat. se- 
1. Cealakov (B) 
V. Groapă 345 

(155+190); cat. grea-ușoară: 
Matykievicz (C) 382 kg... 
Ilie 455 kg (165+190); cat. grea: 
1. Asparuhov (B) 390 kg... 3. 
St. Tașnadi 370 kg (162,5+207,5); 
cat. supergrea: 1. Strejcek (C) 
395 kg... 4. T. Popa 340 kg 
(155+185).

365 
kg 

1. 
5. V.

adversarii săi, bulgarul Stoia- 
nov și iugoslavul I’elerr.el, au 
pierdut „pasul- in manșa se
cundă. Din păcate, la echipe 
s-a ratat cîștigarea titlului, la 
originea acestei nereușite aflîn- 
du-se. in principal, „silueta" 
pierdută dc T. Tașcă in prima 
manșă la seriile de 4 sec.

In proba de pușcă liberă 
3X40 f, R. Nicoiescu a intrat 
la ultimele poziții handicapat 
de cele numai 390 p obținute 
la poziția culcat, in timp ce 
M. Dumitrescu cu 397 la „cul
cat" și 372 la „picioare" iși 
menținea șansele în lupta pen
tru un loc pe podium, el fi
ind al IV-lea în clasamentul 
intermediar. El a muncit mult 
și în -continuare la poziția ge
nunchi. Cu 385 p M. Dumitres
cu a totalizat 1154 p, care i-ati 
adus un binemeritat loc secund 
in ierarhia balcanică.

REZULTATE ' 
pistol viteză: 1.
599 p (nou rec.
Stan 593 p, 3. S. 
garia) 592 p... 7. 
p, ... 12. T. Tașcă 
1. Bulgaria 2360 
2359 p, 3. Iugoslavia 2339 
pușcă liberă 3X40 f: 1. P: Za 
rianov 1160 p, 2. M. Dumitre - 
cu 1154 p,... 7. R. Nicoiescu 1 + 3 
p... 10. ” “ '
pe: 1.
liberă
600 p 
Rotaru . , 
595 p... 12. M. Dumitrescu 593 
p; echipe: 1. Bulgaria 2382 p; 
pușcă standard 3X20 f: Seni
oare — 1. Biserka Golub (Iu
goslavia) 572 p,... 6. Roxana 
Lămășanu 563 p... 8. Dumitra 
Matei 556 p; echipe — Bulgaria 
1711; juniori — R. Dedeveț (Iu
goslavia) 582 p; echipe — Iu
goslavia 1708 p.

Radu TIMOFTE

TEIINICE — 
Corneliu Ion 

bale.), 2. M. 
Stoianov (Bul- 
C. Țirloiu 588 

i 579 p; echipe: 
p, 2. România 

o;

N. Rotaru 1130 p; ech.- 
Bulgaria 4585 p; plțșcă 

60 f.c.: 1. P. Zaprianov 
(nou rec. bale.)... 4. N.
596 p, 5. R. Nicoiescu

>

■),

SPORTIVII CHINEZI AU DOMINAT
C. M. DE TENIS DE MASĂ

NOVI SAD, 26 (prin telefon). 
Calificate în optimile probei de 
dublu ale campionatelor mon
diale de tenis de masă, perechile 
noastre Eva Ferenczi — Olga Ne
meș și Doboși — Crișan au tre-

cu
pe 

Ne-

ROMÂNIA LA RUGBY
(Urmare din pag. I)

Bucan, Munteanu,Caragea
Dinu.

• Tot duminică, la Bully-les 
Mines (lingă Lille) a avut loc 
partida Franța — Polonia în
cheiată cu scorul de 49—6 pen
tru rugbyștii francezi. Meciul a

avut loc, de asemenea, în ca
drul Campionatului european 
F.I.R.A.

Iată și clasamentul la zi:
1. Franța 5 4 0 1 129— 59 1B
2. ROMANIA 4 4 0 0 139— 15 12
3. italia 5 2 0 3 71— 78 9
4. Polonia 4 1 0 3 43—139 6
5. U.R.S.S. 2 10 1 14— 26 4
6. spania 4 0 0 4 55—134 4

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

Pe J. Culak 
astfel, cu o 
în tot cam- 
român s-a

depășit la puncte 
(Cehoslovacia). Și 
singură înfrîngere 
pionatul. sportivul 
clasat Pe locul 5...

Iată primii trei clasați: 48 kg: 
1. Aii Mehmedov (Bulgaria). 2. 
C. Pollio (Italia). 3. R. Dmitriev 
(U.R.S.S.) ; 52 kg : 1. Hardtmut 
Reich (R.D.G.), 2. “
(Ungaria), 3. V. 
(Bulgaria) ; 57 kg : 
Ivanov (Bulgaria), 
brich (R.D.G.), 3.
(U.R.S.S.). 4. A.

L. Szabo 
Iordanov

1. Ștefan
2. B. Bo- 
A. Iartev

Neagu (Ro
mânia) ; 62 kg : 1. Guzai Ibra- 
himov (U.R.S.S.), 2. M. 
(Polonia). 3. S. Sterev 
ria)„. 5. T. Marinescu 
nia) ; 68 kg : 1. Miko 
(Bulgaria), 2. M.

Skubacz 
(Bulga- 
(Româ- 
Dukov 

Haraciura

(U.R.S.S.), 3. E. Probst (R.D.G.); 
74 kg. : 1. Elbrus Koroev
(U.R.S.S.), 2. V. Raicev (Bulga
ria), 3. M. ” 
82 kg :
(U.R.S.S.).
(Bulgaria!, _ _
(R.D.G.) ; 90 kg : 1. Uwe Neu- 
pert (R.D.G.), 2. Gheorghe
Broșteanu (România). 3. 
Batnia (U.R.S.S.) ; 100 kg : 
Mahomed Mahomedov (U.R.S.S.) 
2. T. Busze (Polonia). 3. R. 
Gehrke (R.D.G.). 4. P. Pușca- 

• șu (România) ; +100 kg : 1.
Salman Hașimikov (U.R.S.S.),
2. J. Balla (Ungaria). 3.
Sandurski (Polonia).

Clasamentul pe echipe : 
U.R.S.S. 47 p. 2. Bulgaria 43 p,
3. R. D. Germană 34 p, 4. Po
lonia 27 p, 5. Ungaria 14 p. 6. 
România 13 p.

Knops (R.D.G.) ;
Oleg Kolaev
E. Kamberov

P. Syring

1.
2.

3.

V.
1.

A.

1.

buit să cedeze în fața unor 
pluri puternice, bine cotate 
plan internațional: Ferenczi, 
meș — Lee Soo Ja, Kim Kyung 
Ja (Coreea de Sud) 0—3 (—15,
—8, —16), Doboși, Crișan —
Bengtsson, Karlsson (Suedia)

(sim- 
Flo-
2—0
2—0
2—1 
Zc- 
1—2 

(Italia)

1—3 (—18,’ —16, 15, —11).
In turneul de consolare 

piu), sportivul nostru Eugen 
rescu a realizat 3 victorii: 
(13, 9) cu Dvorak. (U.R.S.S.), 
(11, 15) cu Mehta (India) și 
(22, —22, 20) cu Griffiths (N. 
elandă), dar a pierdut cu 
(—20, 15, —15) la Troilo ~ 
în finală.

Actuala ediție a campionatelor 
a fost dominată și în probele in
dividuale de sportivii chinezi, 
care au „acaparat" toate finalele. 
Iată rezultatele din ultimele dis
pute: dublu mixt: Xie Saike, 
Huang Yungun — Chen Yu, Tong 
Ling 3—0; dublu feminin: Tung 
Ling, Pu Qi Juan — Zhnag De- 
yng, Kao Xanha 0—3 ; dublu 
masculin: Li Zhenshi, Cal Zhen- 
hua — Xie Saike, Guo Yuehua 
3—1; simplu feminin: Tong Ling 
— Cao Yanhua 3—2; simplu mas
culin: Cai Zhenhua —
Yuehua 1—3.

Congresul F.I.T.T., reunit 
Novi Sad, a stabilit ca în 
campionatele mondiale să 
loc la Tokio, iar în 1985 la 
teborg.

Guo

la 
1983 

aibă 
G8-

IIOCHIIȘTII SOVIETICI

27.IV
28.IV

29.IV

1. V

2.

3.

V

V

AGENDA SĂPTĂMÎNlî

A 46-a ediție a C.M. de ho
chei pe gheață (grupa „A"), 
desfășurată la Goteborg s-a în
cheiat cu victoria reprezentati
vei U.R.S.S. care a . întrecut 
Suedia, în ultimul meci, cu 
13—1 (0—0, 6—0, 7—1). Ceho
slovacia a învins Canada cu 
4—2 (0—1, 2—1, 2—0). în tur
neul pentru locurile 5—8 S.U.A. 
a terminat la egalitate cu Fin-

CONGRESUL A.I.P.S
SAO PAULO. 26 (prin telex). 

Sîmbătă s-au încheiat, la Sao 
Paulo, lucrările celui de al 
45-lea Congres al Asociației In
ternaționale a Presei Sportive 
la care au luat parte 114 dele
gați și observatori din 39 de 
țări europene, americane, asia
tice și africane.

Congresul a dezbătut proble
me ale ziaristicii sportive in
ternaționale, organizările de 

marile evenimente 
îndeosebi la Jocurile 
Universitare de vară, 
vor disputa în acest

presă la 
sportive, 
Mondiale 
care se 
an. la București, si la turneul 
final al. C.M. dc fotbal din Spa
nia. în 1982.

Cu acest prilej Congresul 
A.I.P.S. a ales un nou comitet 
executiv, alcătuit din 11 mem
bri. Pentru perioada 1981—1985 
ziaristul englez Frank Taylor 
este noul președinte al A.I.P.S.; 
redactorul șef al ziarului „Spor
tul". Aurel C. Neagu. a fost 
reales membru al noului comi
tet executiv al A.I.P.S. Viitorul 
Congres al asociației va avea 
loc. în anul 1982, la Atena.

Cu acest prilej. într-o confe
rință de presă ținută la Sao 
Paulo, purtătorul de cuvînt al 
comitetului de organizare a 
C.M. de fotbal din Spania. J. M. 
Caile, a declarat că pregătirile 
pentru cea mai mare competiție 
a anului viitor se desfășoară în 
bune conditiuni. Tot el a arătat 
că sînt așteptati 7 500 de ziariști, 
dintre care 4 500 pentru presa 
scrisă.

> <

CAMPIONI MONDI AII
landa 3—3 (1—0, 1—1, 1—2), iar
R. F. Germania a dispus de 
Olanda cu 12—6 (2—2, 3—1, 
7—3).

Clasamentul final: 1. U.R.S.S.' 
9 p, 2. Suedia 5 p, 3. Ceho
slovacia 5 p, 4. Canada 1 p; 5J
S. U.A. 9 p, 6. Finlanda 8 p, 7. 
R.F. Germania 7 p. 8. Olanda 
9 p. Ultima clasată retrogradea
ză în grupa „B“.

TENIS: finala VVCT, la Dallas (se încheie la 3.V). 
FOTBAL: preliminarii C.M., grupa IV: Elveția — Ungaria, 
la Lucerna.
FOTBAL: preliminarii C.M., grupa II: Franța — Belgia, 
la Paris și Cipru — Olanda, la Limassol; grupa IV: An
glia — România, la Londra; grupa VI: Irlanda de Nord — 
Portugalia, la Belfast și Scoția — Israel, la Glasgow.^ 
FOTBAL: preliminarii C.M., grupa V: Luxemburg — Da
nemarca, la Luxemburg.
FOTBAL: preliminarii C.M., grupa V: Iugoslavia — Gre
cia, la Split; grupa VII: Polonia — R.D. Germană, la 
Varșovia.
BOX: campionatele europene. Ia Tampere (se încheie Ia 
10. V).
GIMNASTICA: campionatele europene
drid.
TENIS: turneul campionilor, la Forest 
la 10. V).
CAIAC-CANOE: Balcaniada, la Plovdiv. 
BASCHET: turneu de calificare pentru 
Izmir (se încheie la 11.V).

feminine, la Ma-

Hills (se încheie

C.E. masculin, la

ANGLIA. Rezultate înre
gistrate în etapa de sîmbătă: 
Aston Villa — Middlesbrough 
3—0; Coventry — Southampton 
1—0; Crystal 
ham Forest 
Stoke 0—1; 
Chester City 
Birmingham
United — Norwich 1—0; Sun
derland — Brighton 1—2; Tot
tenham — Liverpool 1—1; Wol
verhampton — Arsenal 1—2.

ITALIA (et. 26). Ascoli — 
Roma 0—0; Brescia — Cagliari 
1—0; Catanzaro — Avellino

Palace — Notting-
1—3; Everton — 

Ipswich — Man-
1—0; Leicester —
1—0; Manchester

1—1; Como — Pis.toiese 1—0; 
Fiorentina — Bologna 2—1; 
Napoli — Perugia 0—1; Torino 
— Inter 0—1; Udinese — Ju
ventus 0—2. în clasament: I.1 
Juventus 37 p; 2. Roma 36 p; 
3. Napoli 35 p.

R.F. GERMANIA, Restanță: 
Stuttgart — Borussia Monchen- 
gladbach 3—1.

2.

• ÎN PRELIMINARIILE 
C.M., zona Asia — Oceania: 
Noua Zeelandă — Australia 
3—3 (2—3), meci disputat la 
Auckland.
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