
COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE 
DEDICATE ANIVERSĂRII PARTIDULUI

La sfîrșUu) săplă’iiînii, în toate județele tării au avut loc entu
ziaste competiții omagiale dedicate gloriosului jubileu al partidului 
nostru. Pentru numărul de astăzi, am selectat, dintre acestea, două 
ample acțiuni desfășurate la București și Satu Mare.

ÎNTRECERILE ELEVILOR BUCUREȘTENI
Parcul tinerelului din Capi

tală, atît de familiar iubitori
lor de mișcare în aer liber și 
iubitorilor de sport, a cunoscut 
în aceste zile animația unor ac
țiuni de amploare. într-o atmo
sferă vibrantă, sărbătorească, 
prilejuită de omagierea aniver
sării a 60 de ani de la crearea 
partidului. în suita acestorase 
înscriu și amplele crosuri care 
au fost organizate de Consiliul 
municipal pentru educație fizi
că și sport pentru elevii școli
lor generale și liceelor bitcu- 
reșteae, competiții la care au 
participat mii și mii de tineri, 
într-o entuziastă revărsare de 
bucurie și sănătate.

întrecerile s-au desfășurat pe 
clase, crosuri de maia. indi
vidual cit și pe echipe, cu 
participarea unor formații de

cile zece tineri, băieți și fele, 
cu clasamente pe sectoare.

în urma dîrzelor dispute, pe 
podiumul de premiere au Ur
cat : la clasele V—VI fete — 
Rodica Ichim (Șc. gen. 117), 
Mihaela Pîrvu (Șc. gen. 190) și 
Ioana Slancea (Șc. gen. 174) și 
băieți — D. Ionescu (Șc. gen. 
97), M. Ene (Șc. gen. 174) și 
C. Georgescu (Lie. mat-fizică 
nr. 1) ; clasele IX—X fete — 
Steluța Biță (Lie. ec. nr. 4), 
Doiuița Blănariu (Lie. nr. 5), 
Mihaela Rad ‘ (Lie. „C. A. Ro- 
setti") ; băieți — F. Enache 
(Lie. I.M.G.B.), M. Ionescu 
(Lie. „T. Vladimirescu"), V. 
Sccuiu (Lie. I.M.G.B.). In cro
sul pe echipe, pe primele trei 
locuri s-au situat sectoarele : 
4, 2, 6 (clasele V—VIII) și 4, 
2. 1 (clasele IX—XI).

LA SATU MARE - 18000 DE CONCURENȚI
între multiplele acțiuni orga

nizate in municipiul și jude
țul Satu Mare cu prilejul ani
versării gloriosului nostru partid 
se înscriu și cele cu caracter 
sportiv. Vineri, de pildă, a- 
proape 18 000 de copii și tineri 
au fost prezenți la crosul de
dicat celei de-a (50-a aniversări 
a Partidului Comunist Român, 
închipuiți-vă, mai bine de 30 
la sută din populația școlară a 
municipiului de Pe Somes pre- 
aentă la o acțiune atletică or
ganizată în cinstea mărețului 
eveniment ! Din Piața Repu
blicii, miile de concurenți au 
străbătut principalele artere ale 
municipiului și au revenit, .du
pă o dispută aprigă, la locul 
de start. Cei mai mici con
curenți au parcurs 500 de me
tri. cei mai în vîrstă 1500 m. 
Pe întreg parcursul zeci de mii 
de sătmăreni au -susținut cu 
însuflețite aplauze pe alergă
tori.

Prima alergare, rezervată ce
lor mai mici concurenți (spor
tivi în limitele categoriei 11 — 
12 ani), a fost dominată de ele
vul Marcel Țenter, de la Școala

generală nr. 1 și, respectiv, 
de Edit Oroszi, reprezentantă a 
Școlii generale nr. 14. O probă 
în care învingătorii au fost cu- 
noscuți abia pe ultimii metri. 
Pe rir.d. au luat startul con
curenți din celelalte probe, de- 
scmnîndu-se următorii cîștigă- 
tori : Ferenc Vancea (Liceul 
.,Mihail Eminescu"), Maria Tl- 
vadar (Liceul filologie-istorie). 
Carol Teierling (Liceul Ind. nr.
5) și Ion Balog (Liceul Ind. nr.
6) . Ileana Holdiș .(Liceul ind. 
..23 August").

De reținut faptul că cete mai 
multe dintre unitățile școlare 
din Satu Mare acordă o deo
sebită atenție dezvoltării atle
tismului de masă. Sublinierea 
este necesară mai ales în cazul 
Școlii generale nr. 6 și Liceu
lui industrial nr. 6, care orga
nizează cu regularitate con
cursuri și competiții la nivel 
de clase și inter-clase, în per
spectiva detașării unor valori, 
cum este cazul Simonei Roșu,

Tiberiu STAMA
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Au luat sfîrșil campionatele europene de box

5 MEDALII PENTRU PUGILIȘTII ROMÂNI 
ARGINT: CONSTANTIN TIȚOIU Șl GEORGICĂ DON ICI 
BRONZ: DUMITRU CIPERE, VALENTIN SILAGHI Șl ION CERNAT

Sportivi din patru fări pe lista învingătorilor
TAMPERE, 10 (prin telefon) 

Duminică la ora 14, „Palatul de 
gheață" a găzduit gala finală a 
celei de a XXIV-a ediții a 
campionatelor europene de boa 
pentru seniori. La acest ultim 
act al competiției celor mai 
buni pugiliști de pe bătrînul 
continent, au avut reprezentanți 
doar 8 țări : U.R.S.S. — 9, 
R. D. Germană — 4, Iugoslavia 
— 3, Bulgaria Italia și Româ
nia cite 2, Olanda și Polonia 
cite 1, sportivii respectivi dispu- 
tîndu-și cele 12 centuri de cam
pioni.

Primul dintre boxerii români 
care a urcat pe ring a fost 
Constantin Tițoiu (muscă), a- 
vîndu-1 ca adversar pe campio
nul olimpic de la Moscova, Pe- 
lar Lesov (Bulgaria). Partida a 
debutat cu un studiu prelungit, 
protagoniștii nevrînd să riște. 
Cele cîteva schițări de atac au 
fost considerate simple tentati
ve. în această situație, după 2 
minute de la primul gong, ar
bitrul de ring, spaniolul Mateu, 
i-a invitat insistent la luptă 
pe cei doi combatanți. Ultimul 
minut a fost ceva mai animat, 
dar loviturile nu aveau precizie 
și nici forță. Rundul secund a 
avut același aspect confuz, lip-

sit de spectaculozitate. La în
cercările de atac ale lui Tițoiu, 
Lesov a răspuns prin clinciuri 
și uneori prin refuz de luptă, 
dar temperîndu-1 totuși pe 
român cu cîteva directe de stin
gă. Repriza a treia ni l-a ară
tat pe Tițoiu mai hotărît. El a

Celălalt finalist român, semi
greul Georgică Donici, a fost 
opus lui Aleksandr Krupin 
(U.R.S.S.). Reprezentantul nos
tru a atacat de la primul su- 
net de gong și, prin lovituri nu
meroase, l-a făcut pe adversar 
să bată în retragere. Donici

Echipa naționala de fotbal pleacă astăzi la Budapesta

DRUM BUN, TRICOLORI!
Iordănescu și-a reluat locul in echipă © Munfeanu II, ușor
accidentat ® Tilihoi, probabil înlocuitor al lui Sameș

F în cursul zilei de aslăîi, e- 
chipa națională de fotbal pără
sește Capitala." ce calea aerului, 
pentru Budapesta, în vederea

cătorii făcînd analiza individua
lă a fiecărui jucător ungur — 
portar la portar, extrem dreapta 
la fundaș stingă etc.. — după

Iordănescu in plin dribling la meciul de antrenament de simb&tă 
seara Foto : Ion MIHAICA

ment cu Metalul din Divizia 
„B“. S-au jucat trei reprize a 
30 de minute. în prima repriză 
a jucat formația Iordache — 
Negrită, Tilihoi. Ștefănescu, Un-

loan CHIRILA
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CONSTANTIN TIȚOIU 
impus un ritm mai susținut, a 
plasat cîteva serii la cap și 
corp, dar în Ultimul minut de 
luptă Tițoiu a cedat fizic, iar 
campionul olimpic Lesbv, prin 
cîteva lovituri precise, a deter
minat pe arbitrii-judecători să-i 
acorde decizia în unanimitate 
(5—9). Oricum, performanța 
tînărului pugilist român Con
stantin Tițoiu este demnă de 
subliniat, participarea sa la pri
ma competiție de amploare sol- 
dîndu-se cu o medalie de ar
gint, și doar lipsa de experien
ță, tinerețea și oarecum timi
ditatea în fața valorosului său 
adversar au făcut ca medalia 
cucerită să nu fie din cel mai 
strălucitor metal. Dar, Constan
tin Tițoiu va mai avea cu sigu
ranță ocazia să-și demonstreze 
talentul în alte și alte între
ceri de amploare.

GEORGICĂ DONICI 
menține același ritm vioi, pla
sează o serie dură și Krupin 
este în situație de a fi numă
rat, sprijinit de corzi. în repri
za secundă, a fost rîndul boxe
rului sovietic să contraatace, 
dar românul a răspuns prompt 
la toate încercările celui din 
față. Dacă prima repriză a fost 
cîștigată clar de Donici, cea de 
a doua, dacă nu a fost egală, 
i-a revenit la limită lui Krupin.
Ultimele trei minute ale parti

dei ni-1 arată pe Donici dezlăn
țuit. El plasează-lovitură după 
lovitură și în ring este un sin
gur boxer. Adversarul său nu 
poate face față atacurilor ex
trem de insistente și recurge la

Mihai TRANCA

(Continuare in pag a 4-a)

Campionatele de handbal

IA TTMININ CONTINUA DUHUL ȘTUNJA BACAU 
IAII TA MASCULIN LUPTA SE DĂ PENTRU

mult așteptatului meci Ungaria 
—■ România, din cadrul prelimi
nariilor Campionatului mondial 
de fotbal. Astăzi dimineața, lo
tul fotbaliștilor tricolori își în
cheie pregătirile, printr-un ul
tim antrenament, la Snagov.

...După vizionarea în colectiv 
a înregistrării meciului Elveția 
— Ungaria. în cursul zilei de 
vineri, s-a făcut analiza acestui 
ioc, la care au participat antre
norii și jucătorii. S-a procedat 
la un examen amănunțit, ju-

care a fost examinată compor
tarea compartimentelor si a 
echipei în. ansamblu. S-a văzut 
și cu acest prilej 
era nevoie - 
să privească 
„joace" rolul cu 
cum a rezultat 
analiză.

Sîmbătă seara ___
Stadionul Republicii, la _ 
reflectoarelor (ora 21. adică ora 
de începere a meciului de la 
Budapesta), un joc de antrena-

Cele două interesante si a- 
tractive campionate republicane 
de handbal au programat du
minică jocurile etapei a XV-a, 
în care atenția iubitorilor a- 
cestui sport a fost îndreptată 
(din punct de vedere al luptei 
pentru puncte) spre Iași, unde 
s-a decis — în mare măsură. — 
acerba dispută pentru ' primul

loc In campionatul feminin, și 
(din punct de vedere specta
cular) spre București, unde 
două dintre cele mai bune e- 
chipe masculine (în această 
întrecere lupta pentru titlu este 
definitiv tranșată) ne-au ofe
rit un joc de mare virtuozi
tate și rafinament tehnic și 
tactic. La Iași, Știința Bacău

dacă mai 
că jucătorii știu 
atent și să-și 
anticipație, așa 
și. din această
a avut Ioc. pe 

lumina

CARMEN BUNACIU, 63,91
LA 100 m FLUTURE-NOU RECORD
în cadrul unui concurs 

înot desfășurat sîmbătă 
pitală, Carmen Bunuri u 
curs distanța de 100 m

de 
în Ca- 
a par- 
flutwa

în 63,91 sec., timp ce constituie 
un nou record al țării. Vechiul 
record îi aparținea de anul 
trecut cu 64,50 sec.

Bine angajat la semicerc, Werner Stockl (Steaua) va înscrie spec
taculos printre M. Voinea (stingă) și Mironiuc (15). Fazi din meciul 
Steaua — H.C. Minaur 21—ÎS Foto : V. BAGEAC

- JIUIMfNIUI BBAȘOV, 
LOCUmiE ?. Șl 3
a cîștigat în deplasare • și se 
prezintă la meciul hotăritor de 
duminica viitoare, de la Bacău, 
cu Rulmentul Brașov, cu ace
lași avans de 2 puncte, iar la 
București Steaua a dispus, 
după un meci foarte frumos și 
echilibrat, de H.C. Minaur 
Baia Mare, menținîndu-și a- 
vansul decisiv din fruntea cla
samentului.

Cu alte cuvinte în campio
natul feminin, partida derby 
are loc duminică la Bacău, 
Știința avînd un avans de 2 
puncte față de urmăritoarea sa- 
Rulmentul Brașov, iar în 
campionatul masculin Steaua 
nu mai poate pierde titlul, lup
ta dîndu-se acum doar pentru 
ocuparea celorlalte trepte ale 
podiumului. Și acum relatări 
de la jocurile etapei a XV-a :

FEMININ
TEROM IAȘI — ȘTIINȚA 

BACAU 13—14 (8—8). Tensiu
ne mare în teren, tensiune și 
în tribune — iată atmosfera 
in care s-a desfășurat furtu
noasa partidă ce a opus echi
pei locale TEROM pe Știința 
Bacău. Primele minute au fost

(Continuare In pag. 2-3)



D-4CMD» AMPLE ACȚIUNI
In pruna clapă a „(apei Români

V. J ALE „DACIADEI" DE VARĂ
350 DE
DE

CONCURENȚI LA FINALELE 
ALE JUNIORILORLUPTE LIBERE

TIRGOVIȘTE, 10 (prin tele
fon). Nu mai puțin de 
juniori (mari și mici) 
disputat întîietatea,
Sîmbătă și duminică, în cadrul 
finalelor 
]a lupte 
zile de 
tori au

turilor.
încereîndu-și șansele cu 
sebită ardoare, 
sportivitate, la un nivel tehnic 
surprinzător pentru redusa lor 
experiență competitională. Ațit 
juniorii mari (18—20 de ani), 
cit și cei mici (15—17 ani) au 
finalizat numeroase procedee 
tehnice chiar și în meciurile 
care aveau să-i desemneze pe 
campionii „Daciadei" și ai ță
rii. Cîteva exemple : A. Cîn- 
dea (C.S.Ș. Petroșani), la cat; 
60 kg, b. p. 17—4 I. Porumb 
(C.S.Ș. Oradea), C. Tămăduia- 

-nu (C.S.Ș. Steaua) fa 74 kg,
b. p. 13—2 C. Damaschln (C.S. 
Tirgoviște), G. Kerekes (Mu
reșul Tg. Mureș), la 57 kg, 
b. p. 10—2 M. Popa (C.S. O- 
nești). Iată clasamentele fina- 
kd :
JUNIORI MARI, cat. W kg :

I. Nlcu Hlneu (C.S.Ș. Steaua).
J. Gh. Neagoe (C.S.Ș. Craiova).
S. C. Oancca (C.S.Ș. Buzău) ; 52 
kg : 1. Constantin Duță (I.O.B.
Bftlș). 2. B. Uvcges (CdS.Ș. " 
dorhei), 3. C. Ciucloiu (C.S, 
goviște) ; 57 kg : 1. GyOrgy 
rekcs (Mureșul Tg. Mureș), 
M. Popa (C.S. Onești), 3. 
Caeioara (C.S.Ș. Oradea) : S3 
1. Laszlo Gergely (C.S.Ș. "
h«i), 2. L. Nițu (C^.M. Craio
va), 3. I. Luca (Dinamo 
pov) ; CR kg : 1. Tudor Dragan 
(Steaua), 2. 1
Constanța), : 
(C.S. Tirgo-vlște) ;
Claudiu Tămkduianu (C.S.Ș. Stea-

350 de 
și-au 

vineri,
„Daciadei" de vară 

libere. în cele trei ■ 
concurs, tinerii luptă- 

oferit, în Sala spor- 
un adevărat festival, 

deo- 
într-o deplină

o- 
Tlr- 
Ke-

2. 
N. 

kg: 
Odor-
Bra-

2. Fl.
3.

Maica» (I.C.II. 
M. Bărgăoanu 

74 kg : 1.

ua), 2. C. Damaschin (C.S. Tîr- 
go-viște), 3. N. Hodorogeanu (Ni
cotină Iași) ; 82 kg : 1. IuUan 
Rîșhoveanu (Dinamo Bra^șav), 2. 
D. Cozariuc (Steaua), 3. D. Chi- 
ru (C.S.Ș. Steaua) ; 90 l«g î 1. 
Gheorghe Balaș (Dinamo Brașov), 

Z. FHdan (C.S.Ș. Oradea), 3. 
Bodrogi (C.S.Ș. Odorhei) ; 100 
; 1. Ciprian Radu (Nicotină 

2. G. Balint (A.S.A, Ora- 
(Progresul 

1. Gheorghe 
2. C. Va- 
I. Manea 

Vaslui) ; clasamentul
Municipiul Bucu- 
Brașov 19 p, 3.
Dîmbovița 16 p, 
Harghi.ta 15 p ; 
cluburi și aso- 
1. C.S.Ș. Steaua 

2. Dinamo Brașov 19 p, 3. 
C.S." Tirgoviște 16 p, 4. C.S.Ș. 
Odorhei 15 p, 5. Steaua 13 p, 6. 
C.S.Ș. Oradea 12 p; campionii 
la juniori mici : cat. 44 kg — 
Florin loniță (Gloria Buzău), *3 
kg — Dorin Covaci (C.S.Ș. Stea
gul roșu Brașov), 52 kg — Pe- 
trișor Covaci (C.S.Ș. Steagul ro
șu.), 56 kg — Liviu Dobre (C.S.Ș. 
Steag-ul roșu), 65 kg ~ Avon 
Cindea (C.S.Ș. Petroșani), 65 kg
— Karoly Tamaș (C.S.Ș. Odor
hei.), 70 kg — Nicolae Oros (Mu
reșul Tg. Mureș). 75 kg ~ Ro
bert Toth (C.S.Ș.. Reșița), 81 kg
— Gheorghe Miții (C.S.Ș. Stea
gul roșu). 87 kg — Ionel Baciu 
(C.S. Tirgoviște). -!-87 kg — San
dor Ballay (M lire șu»l Tg. Mu
reș) ; clasamentul . pe județe î l. 
Brașov <8’ p, 2. . Mureș 28 p, 3. 
Bihor 29 p, 4. Municipiul Bucu
rești 17 p, 5. 13 p, 6. Dîm
bovița 12 p ; ela«ai»entul pe 
cluburi și asociații sportive : 1.
C.S.Ș. Steagul roșu Brașov 31 p. 
2. Mureșul Tg. Mureș 20 “
C.S.Ș. Oradea 20 p, * 
Reșița 11 p, 5. C.S.Ș. Steaua 11 
p, 6. C.S.ș. Constanța li p.

2. I. 
C. _ _____
kg : 1. Ciprian Radu
Iași), 2. 6. Balint 
dea), 3. I’. Negoiță 
Brăila) ; -1-100 kg : 
Pop (Rapid București), 
siliu (Unirea Iași), 3. 
(Viitorul 
pe județe : 1. 
rești 47 p, 2. 
Bihor 17 p, '4.
5. Iași 16 p, 6. 
clasamentul pe 
ciatii sportive :
20 P, ‘ -----------

PITEȘTI, 10 (prin telefon). 
După ce, la jocurile din serii, 
a fost afectat de ploaie, tur
neul final al campionatului 
rugbyștilor juniori s-a încheiat 
duminică dimineață pe (p vre
me splendidă, cu un soare ge
neros. Iar partida cea mai aș
teptată — finala, se înțelege — 
s-a constituit intr-un veritabil 
recital al echipei care domină 
de ani buni lumea rugbyului 
nostru juvenil, C.S.Ș. Locomo
tiva București. Trofeul cuvenit 
campioanei ia pentru a cincca 
oară drumul unității școlare de 

Grant, la capătul 
la un scor 
pentru un 
(29—0) cu 

Cluj-Napo-

lingă Podul 
unui meci ciștigat 
aproape incredibil 
joc decisiv : 61—0
C.S.Ș. Locomotiva 
ca ! Elevii profesorului Con
stantin Vasile au prestat, real
mente, un joc de excepție, a- 
proape fără cusur, indiferent 
că' a fost vorba de faza de a- 
tac

A 
bru 
mai 
la fluierul inaugural al arbi
trului Șt. Crăciunescu, după 
eseul reușit atunci de excelen
tul Lăurențiu Constantin bucu-

sau de apărare.
existat un oarecare cchili- 
și in acest meci, dar nu- 

vrc'me de 12 minute de

reștenii năpustindu-se, 
xagerare, spre butul 
Realizarea amintită a 
torului grămezii campionilor 
avea să mai fie repetată de 
încă 11 ori. (Gh. Dinu — 4, 
Cristogel, Achimov, Stăncescu, 
același Constantin, Frăsineanu, 
Dumitru, Coman), aproape toa
te aceste eseuri fiind rodul u- 
nor faze 
remarcabil. .. ___
Frăsineanu (o lovitură de pe
deapsă și ‘
Coman (transformare), clujeni
lor răminîndu-le consolarea că, 
oricum, prezența lor (premie
ră !) in finală reprezintă o 
performanță.

întîlnifea pentru locurile 
3—4 s-a încheiat la un scor 
alb : Carpaf» Mîrșa — Gr. Șc. 
C.F. Iași 0—0, prima formație 
— care rezistase onorabil vi
neri'in fala Locomotivei Bucu
rești (6—15) — fiind declarată 
cîștigătoa -e datorită mediei de 
Virată mai 
I. Vasilică.

Simbătă: 
a întrecut 
Napoca eu 
reștanii ocupind lbe.il

Ro-
81 kg

p. 3.
4. C.S.Ș.

Costin CHIRIAC

FINALELE DE JUDO PENTRU TINERET
SIBIU, 10 (prin telefon). Sala 

sporturilor din localitate a fost, 
timp de do-uă zile, gazda fina
lelor „Daciadei" de vară la ju
do pentru tineret. Bucurîndu-se 
de o organizare exemplară. în
trecerile — la care au evoluat 
peste 160 de sportivi — au fost 
de un bun nivel tehnic. O 
comportare frumoasă au avut 
sportivii sibieni și cei de la 
Dinamo Brașov, care au cuce
rit cite două titluri de cam
pioni ai „Daciadei" și ai țării. 
Tînărul Iile Șerban (C.S.Ș. 
Șoimii Sibiu), campion la ca
tegoria semiușoară, a fost de
clarat cel maj tehnic sportiv al 
finalelor. Surpriza campionate
lor a fumizat-o tînărul Dra- 
goș Tăbîrcă (C.S.O. Muscelul), 
care 
tr-o 
(superioritate tehnică) pe 
none Olar 
cîștigător la 
temationale 
ția 1981) și 
la C.E. de .
Buna desfășurare a întrecerilor 
s-a datorat și arbitrajului 
gurat de brigada condusă 
Mihai Platon

Clasamentele 
perușoară : 1.

a reușit să-l întreacă în- 
manieră spectaculoasă 

Bc- 
(C.S.M. Borzești), 
campionatele in- 

ale României (edi- 
meilaliat cu bronz 
juniori din 1973.

asi-
de

(București).
pe categorii 
D. Tăbîrcă (CSO

su-

fără e- 
advers. 

închiză-

gîndite și „lucrate"
Au mai punctat

4 transformări) și

scăzute. A arbitrat
Il.C. Gri vița Roșie 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-

11—0 (4- 0), bucu- 
’ ’ ’ . 1 5.

Geo RAEfCHI

CONSTANTA. 13 (prin tele
fon). Simbătă și duminică pe 
stadionul ..1 Mai" din Constanta 
s-a desfășurat prima etapă a 
competiției pe echipe „Cupa 
României" la atletism, care se 
dispui ă in acest an. după un 
nou sistem. Primul din cele 
trei concursuri a fost rezervat 
atletilo»’ din categoriile tineret, 
juniori categoria I si a Il-a. 
Au participat 712 sportivi si 
sportive din 41 de județe ale 
tării (au absentat Harghita Si 
Giurgiu). Condițiile de concurs 
n-au fost prielnice obținerii u- 
nor rezul'.a‘e deosebite : sîmbă
tă a plouat tot timpul întrece
rilor. in ambele zile Pista a 
fost foa’"e grea, acoperită cu 
apă. Cu toate acestea, disputele 
tinerilor atleti ne-au oferit pri
lejul cotisem: ă ii unor perfor
mante promițătoare pentru de
butul de sezon. Se detașează. în 
primul rînd. rezultatul realizat 
la săritura în lungime de Ani- 
soara Cusniir (C.S.M. Craiova) 
— 6,41 m. ea și cel al învinsei 
sale. Marieta Ucu (C.S.S. Cetate 
Deva). — 6.32 m. Alina Grecu 
(Steaua) a alergat 100 mg în 
14.0, țar Măria Badea (A.S.U.

CAMPIONATELE DE HANDBAL

Muscelul), 2. B. Olar (CSM Bor
zești), 3. S. Lazăr (CS.S Bistrița) 
și 'm. ispas (CSM Borzești) ; se- 
miușoară : 1. I. Șerban (CSS
Șoimii Sibiu), 2. ■ M., Căldărar
(Șoimii Sibiu), 3. FI. Lucaci (CSS 
IVI. Ciue.) și V. Stafi 
t.orui Buc.) : ușoară : 
că (CSS 1 Buc.), 2.
(CSM Borzești). 3.

(Construc- 
1. C. Gui- 

C. Chirales 
.____  _ . . , M. Chivu
(CSS 1 Buc.) și G. Olaru (Uni
rea Iași) : semimijlocie : 1. L. 
Cfrnpeanu (Dinamo Buc.), 2. S. 
Avădanei (CSS Gh. Gheorgbiu- 
Dej), 3. A. Si» (Nitramonia Fă
găraș) și A. Blăja (Energia Buc.); 
mijlocie ; 1. I. Porojan (Dinamo 
Brașov). 2. A. Varga (Voința Tg. 
Mureș). 3. S. Epurescu (Dinamo 
Buc.) și C. Pricop (ASA Tg. Mu
reș) ; semigrea : 1. ” 
pamo Brașov), 2. I.
Muscelul), 3. E. Vieru 
Buc.) și A. lie (CSS 
grea : I. S. Geană 
biu). 2. E. Conehiu 
Gheorghiu-Dej), 3. c. 
tramonia Făgăraș) și 
ru (CSM Borzești).

Clasamentul pe județe : 1. Mu
nicipiul București 31,5 p, 2. Ba
cău 27 p, 3. Brașov 21 p, 4. Si
biu 13 p. 3. Argeș 12 p, 6. Mu
reș 8.5 p. Clasamentul pe clu
buri și asociații sportive : 1.
C.S.S. Șoimii Sibiu 19 p, 2. 
C.S.M. Borzești 17 p, 
Brașov 14 p. 4. ~
14 p, 5. ‘
lung 12 
10,5 p.

V. Oiței (Di- 
Marian (CSO 

(CSS 1 
Oradea) : 

(Șoimii Si- 
(CSS Gh. 

Dclcea (Ni- 
V. Cojoca

c.s.o.
p, 6.

p,
3. Dinamo 

C.S.Ș. 1 București 
Muscelul Cîmpu- 

Dinamo București

Nicokie CHiNDEA

mai liniștite oarecum, pentru 
că băeăuancele au luat un a- 
vans de 3 goluri (3—0 min. 6). 
Dar din clipa cind TEROM -a 
reușit egalarea (6—6 min. 23) 
și, mai ales,- de cînd a luat 
conducerea — pentru putină 
vreme, este drept — (7—6 min. 
25) și pînă !a sfîrșit ăm asis^ 
tat la un joc confuz din partea . 
ambelor formații : pase greșite, 
contraatacuri ratate ' etc. ~ 
clar că formația care 
să-și găsească 
și luciditatea urma să 
la conducerea disputei. Aceasta 
a fost Știința, - care s-a distan
țat din nou la 3 goluri <13—10 
min. 55), jn timp ce gazdele au 
ratat ocazii care le puteau a- 
duce lesne cîțtigarea partidei : 
4 aruncări de la 7 m, 7 bare, 
5—6 aruncări in portar sau 
peste bară. Aici trebuie să re
marcăm faptul că cei doi por
tari Viorica Ncdelcu — TEROM 
și Doina Copocz — Știința, au 
apărat foarte bine. N-am înțe
les de ce ■antrenorul Ion Ha- 
raga a folosit-o pe Angela A- 
vădanei doar în fazele de apă-, 
rare, din moment ce, incepînd 
din min. 54 — cînd ea a 
mas permanent pe teren 
jocul echipei TEROM s-a ac
tivizat (12—13 min. 58). A fost 
un meci foarte greu, arbitrat 
bine de cuplul bucureștean P. 
Cîrligcanu și Șt. Șerban. Au 
marcat : Corbân 4, Avădanei 
3. Discă 2. lonașcu 2. M. Ra
du, Vișan pentru TEROM. res
pectiv Tîiruk 7, A. Răducu 2, 
Gali 2, Marian 2 și Leonte.

ion GAVRiLESCU 
CONSTRUCTORUL BAIA 

MARE — PROGRESUL BUCU
REȘTI 16—14. (11-6). După o 
primă repriză excelentă, cînd 
gazdele au condus, uneori la 
diferente mari, cățre sfîrșitul 
partidei ele au slăbit ritmul, 
permitind echipei oaspe să se 
apropie : de la 13—6, min. 33 
Ia 13—10, min. 43 ! în final,

Era
reușea 

prima cadența 
treacă

ră-

REUȘITĂ DEPLINĂ„VOINTIADA FETELOR^ LA CROS-O
• Prahova, gazdă — la primul succes © Cecilia Bucur din nou pe podium ® „Flori 

de mai", un frumos festival cultural-sportiv

PAULEȘTI, 10 (prin tele
fon). Soarele a ținut să fie 
Prezent și el la cea de a Il-a e- 
editie a finalei Pe tară a ..Voin- 
țiadei fetelor" la cros, compe
tiție desfășurată sub egida 
„Daciadei", pe aleile din pă
durea Păulești-Prahova. 
zori, astrul zilei

In 
----- vîslea încă 

printre mici insule de nori în
tunecați. Dar, cînd s-a dat

startul, razele sale fierbinți
curătiseră bolta. '

La acest important eveni
ment sportiv și-au dat întîl- 
nire reprezentativele feminine 
din aproape toate județele tă
rii. Sportivele din Cluj și 
Dîmbovița au venit cu gîndul 
de a reedita succesele de anul 
trecut, cînd au ciștigat titlu
rile, în timp ce reprezentati
vele celorlalte județe — îndeo
sebi din Alba și Olt — cu 
dorința fermă de a urca pe 
podium.

— Desfășurăm această fina
lă a „Voințiadei" Ia cros, a 
spus tovarășul Vasile Iliescu, 
vicepreședintele U.J.C.M., în 
cuvîntul de deschidere, pe lo
curile unde, acum aproape 37

de ani, ostașii români și găr
zile muncitorești au luptat îm
potriva fasciștilor. Dedicăm a- 
ccst cros aniversării gloriosu
lui- nostru partid.

Cele două starturi (fete pî
nă la 19 ani și peste 19 ani) 
s-au dat în fata unui numeros 
public : sute și sute de coope
ratori din Ploiești au venit să 
petreacă o zi liberă în mijlo
cul naturii. Ia festivalul cultu- 
ral-sportiv „Flori de mai", a- 
juns la a IV-a ediție. După 
„Voințiada fetelor", la cros, au 
avut loc manifestări culturale 
— prezentate de ansamblurile 
de dansuri populare ale coo
peratorilor, orchestra de man
doline (laureată la 
„Cintarea României"), 
ve satirice etc. — care au al
ternat cu demonstrații spor
tive.

— Sintem fericit», ne spu
nea tovarășul Ion Fumea, pre
ședintele U.J.C.M., că la aceas
tă ediție a „Voințiadei", la ju
nioare. a ciștigat o prahovean- 
că. Victoria ci este rezultatul 
unei munci susținute, pentru 
că, așa cum știu toți coopera-

festivalul 
colecti-

torii, munca stă la baza tutu
ror succeselor.

Cecilia Bucur, reprezentanta 
Dîmboviței, era bucuroasă că 
a ciștigat și în acest an titlul, 
în vreme ce clujeanca Laura 
Bocica — pentru faptul că a 
continuat tradiția clujeană, si- 
tuîndu-se pe locul II la juni
oare.

Festivalul cultural sportiv 
„Flori de mai" a continuat pî
nă după amiază, oferind spec
tatorilor o frumoasă împletire 
a acțiunilor „Daciadei" cu cele 
din „Cintarea României".

REZULTATE : cat. pînă la 
19 ani (800 m) 1. Ana Stanică 
(Prahova), 2. Laura Bocica 
(Cluj), 3. Elisabeia Szabo (Al
ba), *4. Mariana Piteșleanu 
(București), 
(S. Mare), 
(Mehedinți) ; 
(1 000 m) 1. 
(Dîmbovița), 
mion (Dolj),

Daniela 
Melania 
Adriana

victorie muncită, dar meritată-, 
a , formației băimărene. Cele 
mai-multe puncte au fost în
scrise de Cazaeu 8, Fcher 3, 
Popescu 3, Bnsi 2 — Construc
tors}, t-îauta 5, Sas« 5, Maria
na loneseu 4 — Progresul. Au 
condus R. Antohi și H. Bosch- 
her — BrîițoV.: (V. Săsăranu — 
coresp:).

RULMENTUL BRAȘOV — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA 19—13 (10—7). O meritată 
victorie a brașovencelor, obți
nută la capătul unui joc aprig, 
pe alocuri dur (au fost acci- 
«lentate Darinea Marcov-Andrei
— Rulmentul și Rodiea Palici
— Constructorul). Handbaliste
le «le la Rulmentul au fost 
mai active, mai omogene în 
ștac. Au înscris : Drăguței 6, 
Andrei 3, I’ălruț 3, Furtună 3, 
Oancca 3, Marian — Rulmen
tul, Cojocărifa 8, Dicu 2, Pla- 
voșin, Palici, Blelinte — Con
structorul. Au condus C. Burcă 
Si D. Rahoveanu — București. 
(C. Gruia — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
13—15. (7—8). Prostind un joc 
sub posibilități, echipa texti- 
listelor a pierdut — pe me
rit — două puncte prețioase. 
Au marcat : Racliș 5, Ciubota
ri» 4, Leonte 2, Fodor, Buftea
— Textila, Damian 8, Murariu 
4, Sintejudean 2, Perșu — U- 
niversitatea. Au condus- Șt. 
Georgescu și Al. Vîrtopeanu, 
București. (E. Tejrău — co- 
reso.). .

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
UNIV ER : ITATEA TIMIȘOARA 
'23—12 (9—5). Fără să se în
trebuințeze prea mult, echipa 
locală a obținut o victorie me
ritată. chiar și Ia acest scor. 
Au marcat : Dorgo 10, Dudaț 
6, Gergelfy 3, Jncan 2, Biro, 
Kiss — Mureșul, Popăilă 4, 
Ștefanovici 3, Ltițaș 2, Simian 
2, Turcac — Universitatea. Au 
arbitrat C. Curbau și 
Sibiu. (A. Szabo —

MASCULIN
STEAUA

baia Mare 21—18 (12—io).
Partida dintre cele două frun
tașe ale handbalului nostru a 
onorat pe deplin acest derby. 
Echilibrul 
teren și de 
caj (gazdele 
9-7, 11—9, 
cu 4—2, 
16—15, ‘ 
fiind consemnată 
frumus 
abilitate și fină tehnicitate, rit
mul debordant al atacurilor, 
forța și plasamentul aruncări
lor și — nu în ultimă instanță
— dîrzenia - cu care ambele 
competitoare și-au susținut 
șansele, au ridicat sus de tot 
ștacheta derbyului, obligîndu-i 
pe spectatori să aplaude la 
scenă deschisă virtuozitatea 
majorității cornponenților celor 
două teamuri. Echilibrul ă 
fost... „stricat" însă de portarul

campionilor, Nicolae Munteanu, 
a cărui excelentă prestație din 
finalul partidei a inelinat de
finitiv balanța victoriei spre 
Steaua. Din min. 53 el a „în
chis" pur și simplu poarta a- 
părînd aruncările puternice și 
plasate ale lui Măricel Voinea 
(min. 57 și 59), Mironiuc (min. 
53, 55, 56 și 60), N. Voinea 
(min. 56) și Orosz (min. 60). 
Tn acest fel, bucureștenii și-au 
mai trecut în palmares o vic
torie, continuîndu-și marșul 
spre titlu, fără nici o înfrân
gere pînă acum, iar băimărenii 
ne-au mai dat o probă eloc
ventă a standingului lor valo
ric , în creștere. Au marcat : 
Stingă 7, Drăgănită 5, Ma
rian 4, Stockl 2, Kicsid, Birta- 
lan, Voina — Steaua, Mironiuc 
7, M. Voinea 4, N. Voinea 3, 
Panțîru 2, Marta, Orosz 
H.C. Minaur. Au arbitrat 
cu unele decizii bizare - 
Danieleanu și Ion Nicolae 
Ploiești.

Pitești) a 
59.98 m.

Iată ei 
MASCULI 
Ivan (Uni 
ca) 10.7 
260 ni : C 
narno) 22.! 
gore (Din 
Constantir 
14:59,0 ; 10 
110 mg : / 
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m : C.S.S. 
lungime : 
(C.S.M. Cr; 
Ecu (C.S! 
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celui Cimr
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Tlri< 
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m : 
(Stei 

Mehes
m :

LA SA

180001)
(Urm

care a fos 
tlonul atlc 
pionierilor, 
de repreze

N.

Hristache NAUM

RELON SAVINEȘTI 
NA MO BRAȘOV 14—13 
Victorie meritată, ia 
unui joc foarte aprig, 
torii punctelor : 
Zaharia 
Zăbavă 
coniban 
mo. (C.

CONSTRUCTORUL ÂRAD — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
18—11 (8—4). Arădanii au fur
nizat unul dintre cele mai 
bune jocuri ale lor din ultimii 
ani. Excelent portarul Omescu 
(Constructorul).- Cele mai mul
te puncte : Mirică 6, Deacu 5 

Cornea 4, 
— Universitatea. Au 
Căpățînă și Tr. Ene 

Străjan — co-

— Dl- 
(10-7). 
capătul 
Marca- 

Samson 5, 
4, Zamfir 3, Petre, 

— Relon, Boia 6, Chi- 
5, Messmer 2 — Dina- 
T.uca — coresp).

H.C.

L. Varga, 
coresp.).

MINAUR

cvasi-perfect din 
pe tabela de mur
au condus cu 2—1, 
13--12, iar oaspeții 

6-3, 7—5, 15—14,
17—16, 13—17, egalitatea 

de 9 ori I). 
ea fazelor, lucrate cu

— Constructorul, 
Agapie 3 
condus C.
— Buzău. (N. 
resp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— ȘTIINȚA BACAU 20—16
(10—8). Oaspeții au luptat mult 
pentru victorie, dar timișorenii 
avînd în Folker un inspirat 
realizator și în portarul Popa 
un jucător in mare formă s-au 
impus net în cele 
Au înscris : Fiilker 9, Voicu 3, 
Țînipu 3, Fcher 2, Diliță, Ar- 
ghir, Knuff — Politehnica, Ni- 
colescu 6, Eftene 4, Vasilca 2, 
Vasilaclie 2, Bcrbecaru 2 —
Știința. Au condus : V. Er- 
han și D. Purică, Ploiești. (C. 
Creții — coreSD.).

C.S.M. BORZEȘTI 
MO 
(10—10). Partidă 
practicat un handbal 
spectaculos. Ambele echipe au 
excelat în apărare. Au marcat: 
A. Berbecaru 6, Mozsi 5, Bu- 
cioacă 2, Lămășanu, 
Ciocîrlan — C.S.M.
Dogărcscu 6. Tasc 4, (jrabov- 
schi 4, Bedivan 3, Matei 2, Pri- 
că 2, Flangca, Durau — Dina
mo. Au condus : K. lamandi 
și Gh. Mihalașcu — Buzău. 
(V. Neniță — coresp.).

BUCUREȘTI
în

din urmă.

- DINA- 
16—23 

care s-a 
frumos,

Harapii,
Borzești,

(Olt), 4. 
hova), 5. 
lăți), 6. 
ghita).

Mariana
5. Maria Shomans 

6. Mioara Dincă 
cat. peste 19 ani 

Cecilia Bucur 
Victorina Si- 
Ioana Vasile 
Pirvu (Pra- 
Bontaș (Ga- 
Pleșa (Har-

2.
3.

Sever NORAN

ri, hi orele 12,30, io solo Dalles,
„POTENȚIALUL OLIMPIC
Universitatea cultural știin

țifică, In colaborare cu Cen
trul de cercetări pentru edu
cație fizică și sport — 
C.N.E.F.S. și Consiliul Muni
cipal pentru educație fizică 
și sport București, anunță ți
nerea cursului de reciclare cu

AL CLUBULUI DINAMO^
tema : „potențialul o- 
LIMPIC AL CLUBULUI DI
NAMO", susținută de repre
zentanții cabinetului metodic 
al clubului.

Conferința va avea loc în 
sala Dalles, astăzi, la orele 
12.30.

După-am 
caic celei 
«ie Ia fă ui 
munist Rc 
După defil. 
pregătire i 
triei, care 
rele princi 
lui. pînă li 
au urmat i 
moașe repr 
meroși tini 
2500 de sp 
petiției de 
chipele Lie 
nescu" si 1 
—, demons 
badminton, 
nastică moi 
etc. au înti 
bloc real iz.' 
Clubului sp 
lui sportiv 
Unio A. : 
prinderii te

Prin tot c 
tă zi, copiii 
ciprul și ju 
demonstrat 
în sufletul ț 
curat, în i: 
lor. ,
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REZULTATE)
PR 

DIN

I. Ascoli -
II. Avellino

III. Catan zaî
IV. Como —
V. Juventus

VI. Perugia 
VII. Pistoiess 

VIII. Udinese
IX. Oltul —
X. Mec. fir

XI. Min. Lu 
XU. Met. Aii 

XIII. înfrățire

FOND TOT.
918.529 LEI.
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gnreanu — Stoica. Beldeanu, 
Iordănescu — Crișan. Cămălaru, 
Bălăci. Se remarcă absenta lui 
Mimteanu II, care a resimțit 

[ dureri la Uh picior. în urma u- 
[ nei ciocniri în meciul Sportul 

studențesc — Progresul (și care 
. a fost menajat), precum și re

intrarea lui Iordănescu, com
plet refăcut. în ultima repriză 
au fost introduși Cristian. Zam- 

, fir. Dinu. Ticieanu. Nicolae. M. 
I Răiucanu. M. Sandu. A fost un 
‘ meci vioi, dinamic. în care Me

talul. echipă care pasează bine 
și e un bun sparring-partner, a 
stimulat lotul in desfășurarea a 
numeroase acțiuni de atac. în 
această ultimă repriză a fost 
interesant să urmărim încercă-

- rile Metalului de a înscrie golul 
de onoare, după ce primise cinei, 
dar ..rezerviștii" au păstrat sco
rul la zero, mareînd. si ei. două

. goluri frumoase, prin Nicolae si 
| M. Ră.lucanu.

Duminică după-amiază. lotul 
| a făcut un nou antrenament, la 

care au participat toți jucătorii.
- Iată ce ne-a declarat Beldeanu : 

„Sîntem bine pregătiți, am vă- 
_ i înregistrarea si avem încre
dere in capacitatea de luptă a 
echipei noastre. Știu eă în pal
mares există o tradiție a me
ciurilor difieile cu eehipa Un
gariei, dar sint convins că e- 
chipa noastră va lupta pentru 
un rezultat bun si — de ce nu ? 
— chiar pentru o victorie".

I

I

I
I
i. ,,.111

zut 
der

I
I

coresp. | LOTUL DL TlffltT

LIDERII, IN DEPLASARE - DOAR UN PUNCT (C. S. Tîrgoviște) L
SERIA I

C.S.U. GALAȚI - VIITORUL 
VASLUI 5-0 (4-0)

O 
o 

de 
In

zar),' I. Nicu, Alexandru, Milial- 
eca (min. 21 Georgescu) — IA- 
COB, Păunescu, Cahănău — Mă- 
gureanu, Mardari, AMARANDEI.

Ion CUPEN

IE —

JRENȚI
7. D

| PLTACA LA BTKESCSABA

la Tetra- 
tional al 
ul trecut 

noastre.

I Lotul de tineret și-a conti
nuat pregătirile la Arad, unde 
șe află de joi. După jocul de

I antrenament disputat vineri cu 
formația locală Strungul (scor

iile dedi- 
aniversări 
lului Co
con tinuat. 
iunilor de 
area pa
pe arte- 

îunicipiu- 
Olimpia, 

iion. fru- 
te de nu
ne (peste 
ala com- 
dintre. e- 
lail Emi- 
?.A. Auto 

atletism, 
jox. gim- 
mă, volei 
ețitul t4- 
•ezente 'ții 
>.r. Clubu- 
~e, A. S. 
1, între- 
lcana ș.a.
în aceas- 

din muni- 
Mare au 

îl se află 
>r cel mai 
conștiința

4—0) tinerii fotbaliști au re
luat programul antrenamenXe- 

" “ ‘ T au avut loc două 
de pregătire. Intre 

timp, medicul lotului, dr. Gh. 
' Un tea, împreună cu masorul 
I A. Tudose

special de

Iluat progran 
lor. Sîmbătă 
ședințe de

STAT 
IFORMEAZÂ 
RASE
OTO 2“ 
.981

4u 4G 13.
A : 48 75

Î-A : 42 24

ÎȘTIGURI : 
.421 lei, rc-

-JCURSULUI 
'T
1981

^IȘTIGURI :

X
nazionale 2
ogna X

2
a X
da X
rentina 2
ari X
ta 1
5. T-viște X
Olimpia 1
3. Bihor X

Arad 1

cînd absolut nimeni nu se mai 
aștepta. Arbitrul N. Hainea (Bir- 
lad) a condus foarte bine urmă
toarele formații : FLACARA AU- 
TOMECANICA : Barbu — Ștefă- 
ncscu, CONSTANTIN, Badea, 
Dumitru — NICOLAE, POLIZA- 
CHE, MIU — Niță (min. 59 Dră- 
ghici), Vasilache (min. 67 Radu), 
Petre ; ȘOIMII I.P.A. : Negru — 
Rusu, PESCARU, șoiată. ștefan 
— Garată, BARNA, Florescu — 
Avram (min. 59 Turlea), FRAȚI- 
LA, Mareu.

Laurențiu DUMITRESCU

urma unui atac violent asupra 
autorului golului. Această elimi
nare a avut parcă darul să am
biționeze și mai mult echipa lo
cală care, în repriza secundă, s-a 
aruncat, pur și simplu, peste ad
versara sa, a forțat ^galarea, pe 
care o merita, și a obținut-o în 
min. 79 prin DRAGHICI, care a 
șutat plasat, din întoarcere, jos 
lingă bară : 1—1. Mai mult chiar, 
In min. 86, la o pătrundere 
careu a lui Radu, 
gățat° și NICOLAE 
infipecab! penaltyul

F.C.M. PROGRESUL BRAILA - 
C.S.M. BORZEȘTI 2-0 (1-0)

BRĂILA, 10, (prin telefon). In 
ciuda terenului, împinzit cu apă, 
șl a ploii care a căzut în prima 

.repriză, jocul a plăcut spectato
rilor prin dîrzenia șl ambiția cu 
care echipele și-au apărat șan- 
șeie. In prima repriză, gazdele 
au irosit numeroase ocazii de a 
Înscrie, prin Drăgoi (min. 28), 
PamLil (min. 30) și Bulancea (min. 
35). In min. 40, același BULAN
CEA primeșe o pasă de la Iuga 
pe partea stingă, driblează pe 
rînd doi apărători și înscrie pla
sat : 1—0. ,

După pauză, același aspect al 
jocului : dominare copioasă a 
gazdelor șl apărare supraaglome
rată (cu rare contraatacuri) ale 
oaspeților. Golul doi a fost în
scris de TRIFINA (min. 84), la 
una din rarele greșeli ale porta
rului advers. Dacă F.C.M. Pro
gresul nu a mai valorificat ne
număratele ocazii pe care le-a 
avut, aceasta s-a datorat condu- 

vAvcDj-w rt vmvuuiux, veni- 
țraindieață pe un asemenea teren. 
A arbitrat foarte bine Cristian 
Teodoreccu (Tîrgoviște) următoa
rele echipe ; F.C.M. PROGRESUL 
BJRAILA : iToftn — Panțuru, Mo- 
roianu, Trittoa, Coman — Huba 
(min. 46 Plrlog), Darie, Paml'il — 
Drăgoi, Inga, Bulancea (min. 85 
Arii). C.S.M. BOKZEȘ tT : cobuz 

— Măreț, Postăvaru, Florian, Gru
ber — Jacob (inin, 46 Mihu), 
Popa (min. 48 Căpraruj, Roșea 
— Poenaru, steț, Moroțanu.

Vasile IORDACHE

GALAȚI 10, (prin telefon), 
surprinzătoare tehnicitate șl 
evidentă organizare a jocului, 
asemenea, greu de anticipat 
condițiile unui teren desfundat
din cauza ploii, au permis Iui 
C.S.U. Galați, echipă sMb plasată 
în clasament, să-și surclaseze par
tenera.

Meciul s-a disputat, practic, în 
terenul oaspeților, unde activa 
linie de mijloc gălățeană a creat 
atac după atac. Decalajul valoric 
dintre atacanții gazdelor și fun
dașii vasluieni a fixat, în final, 
scorul la proporții spectaculoase, 
care s-ar fi putut opri chiar la 
dimensiuni mai rar IntUnibe, dacă 
și ocaziile de gol ar fi. fost trans
formate (cea măi mare, în min. 
52, cînd Pascu a ratat numai de 
la 1 m de linia porții) ; dacă 
„ținerea" lui Ene, la 14 m de 
poarta adversă (min. 47), ar fi 
fost sancționată cu penalty. Go
lurile : min. 6, SECEANU, șut 
cu boltă de la 25 m ; min. 10, 
LALA, cu capul, difl centrarea 

. lui PLOEȘTEANU; min. 17, ENE, 
din 11 m, pentru o infracțiune

-***• « =-** V«*UU-
grup de jucători eărifi Ia cap", 
avea să argumenteze arbitrul) ; 
min. 39, M. STAN, minge respin
să din bară, unde tot el o trimi
sese ; min. 60, ENE, din centra
rea lui Pascu.

Arbitrul I. PanteUmonercu (Plo
iești) a condus satisfăcător ur
mătoarele formații : C.S.U. : Du
mitrescu — PLOEȘTEANU (min. 
55 Petrescu), Toader, Pascuali, 
Marta — M. STAN, PASCU. LAXA 
— DIACONU (min. 78 Popoară), 
ENE, seceanu. VHTORUL i Ma
rinescu — C. Stan (min. 55 Ce

în
Negru l-a 7,â- 
a transformat 
acordat : 2—1,

GAZ

PETROLUL PLOIEȘTI — SI
RENA BUCUREȘTI 2—1 (1—0).
Au marcat : Cojocaru (min. 38), 
Toma (min. 69 din 11 m), res
pectiv Penciu (min. 85).

METALUL PLOPENI — PANDU
RII TG JIU 1—0 (1-0). Unicul 
gol a fo6t realizat de Spiridon 
(min. 20).

TRACTORUL BRAȘOV 
METAN MEDIAȘ 0—0.

RAPID BUCUREȘTI — CHIMI
CA TÎRNAVENI 0—1 (0—0). A
înscris : Pislaru (min. 76).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 0—3 
(0—1). Apterii golurilor : Rădu- 
canu (min. 22 din 11 m). Zamfir 
(min. 63), Sultănoiu (min. 70).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
POIANA CÎMPINA 1—0 (0—0). A 
marcat : St-aticu (min. 60).

Meciul ROVA ROȘIORI — LLT- 
CEAT'ARUL BUCUREȘTI a f06t 
«minat.

. Relatări de la I. 
Boghiei, C. Gruia, 
Lazăr și M. Bizon.

fină), Tint (ROVA), Rădoi (Pan
durii) , . Preda (Poiana) ' 
(Metalul București).
1. C.S. T-VIȘTE —
2. petrolul PI.
3. Rapid Buc.

_ 4. Autobuzul
5. Chimica Tîrn. 28
6. Met. Plopeni 

Tractorul Bv.
Gaz metan 
Rulm. Alex.
Pandurii
Fl.* Moren i 
Metalul Buc.

. —. Mecanică fină
14. Poiana Cimp.
15. ROVA Roșiori
16. Șoimii Sb.
17. Nftrâmonia
18. Sirena Buc.

Prodan

ăsesch, >7. 
Ștefan, V

27
28
26
27

* 7. 
r 8.

9. 
ao.
11.
12.
13.

27
28
27 

'26
27
26
26
27
27
27
26
28
26

18 7
13 4
12 5
12 4
11 5
12 3
10 7
10 6
11 4 
11 4

9 7
9 7 

11 2 
10 4
9
8
3

5
3
5

2 54-12 44
3
9

10
12
11
13
10
10
12
11
10
11
14
13
12
17
18

59-19
45-27
39-32
35-50
30-25
34- 36
27-31
30-27
30- 28
31- 30
35- 32 25
32- 37
35-42
26-39 
32-42 
22-51
25-61 11

43
30
29 
28
27 
27 
27
26
26
26

25
24
24
23
19

(miercuri 
. : Cbimi- 
Luceafăru)

GOLGETERII : • 22 GOLURI:
Toporan (Petrolul Plodești) • 15 
GOLURI: Sultănoiu (Autobuzul) 
• 12 GOLURI : “ ’

ETAPA VIITOARE 
13 «tal, <le la ora 16,30)

Tirnăvenl
București (2—2), Gaz metan Me
diaș — Mecanică fină București 

7(2—2j, Nitrâmbnia Făgăraș : — 
Petrolul Ploiești (1—4), Metalul 
București — Flacăra Morenl 

.(1—2), Șoimii IP A Sibiu — Rapid 

.București (1—2), Sirena Bucu
rești — Tractorul Brașov (1—2),‘ 
Pandurii Tg. Jiu — Rulmentul 

'Alexandria (0—2), Poiana Cîmpi- 
na — ROVA Roșiori. (1—3). Au
tobuzul București — Metalul 
Plopeni (0—2), C.S. TirgovW — 
stă. >

• 12 GOLURI : Dobrin (C.S. 
Tîrgoviște) • 10 GOLURI : Vol- 
cilă (Rulmentul) • 8 GOLURI : 
Marinescu (C.S. Tirgdvlște). O- 
prițor șl Stoică (țjhinnică Tirnă- 
veni), Gălățcanu (Petrolul),' 
Mareu șl Catrina (Mecanică

o-* 3
OLTUL SF. GHEORGHE — F.C. 

CONSTANȚA 2—1 (1—«). Âu în
scris: Kerekes (min. 36), Ador- 
>»>> (min. 53), respectiv Peteu 
(min. 35 din 11 m).

CIMENTUL MEDGIDIA — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 2—1 
(8—8). Au marcat : Tararache 
(min. 57), Cocoț (min. 85), res
pectiv Stăncioin (min. 48).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— I.M.U. MEDGIDIA 2—0 (2—0).
Autorii golurilor : Coșereanu
(min. 29) ți Iosep (min. 39).

GLORIA BISTRIȚA — VIITO
RUL GHEORGHENI 4—1 . (2—0).
Au marcat : Coman (min. 2), 
Moga (min. 43, 52 și 57). respec
tiv Săvui (min. 85).

DELTA TULCEA — CHIMIA 
BRAila 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de lonjță (min. 34).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — GLO
RIA BUZĂU 2-0 (0—0). Au în
scris : Niță (min. 72) și Giro- 
veanu (min. 85).

C.S. BOTOȘANI — C.S.M. SU
CEAVA 2—0 (2^-0). Autorii golu
rilor : Cojocaru (min. 9) și Bozl 
(min. 26).

Relatări de la Gh. Briotă, 
Avram, D. Bolohan, ' ~ 
Diaconu, C. Rusu 
reanu.

Bistrița) • 12~

Sleita.), Pen iu
11 GOLURI : 

tați), Nemțcanu

A
GOLURI r Belea 
(F.C. C«nsta«>t®) 
Hue (C.S.U. Ga- 
(Ceahlăul). SERIA A IlI-a

METALUL AIUD -
0-0

î. F.C. CONST. 37 19 6 2 53-15 44
2. Gloria B-ța 27 14 6 7 44-27 34
3. C.S. Botoșani 27 13 3 11 44-32 28
4. Viit. Gheorg. 27 13 3 11 31-36 29
3. Unirea D. Foc. 27 12 4 11 41-33 28
f. F.C.M. Prog. 27 12 4 11 35-32 28
7. C.S.M. S-va 27 12 3 12 40-29 27
8. Delta Tulcea 27 13 1 13 46-40 27
9. Viit. M. Vs. 27 12 3 12 33-43 27

16. Ceah. P. N. 27 11 4 12 32-38 26
11. C.S.U. Galați 27 11 3 13 48-43 25
12. Gloria Bz. 27 11 3 13 32-36 25
13. Oltul Sf. Gh. 27 10 5 12 29-34 25
14. C.S.M Borz. 27 10 4 13 41-43 24
15. I.M.U. Medg. 27 10 4 13 27-40 24
16. Minerul G.1I. 27 8 7 12 22-37 23
17. Cimentul Med. 27 10 3 14 30-47 23

Chimia Br. 27 7 4 16 31-54 18

F. C. BIHOR C.I.L. SIGHET -
- C.F.R. TIMIȘOARA 3-1 (3-0) $ 

rJ
SIGHET, 10 (prin telefen).* Cînd, 

în min. 2, Szilaghi rata-o mare ■ 
ocazie (,»cap“ ele la 6 m, respins ; 
cu ' dificultate cbe Bathori 1, în 
corner), echipa locală își anunța 
intențiile ofensive. Susținută de , 
o ilinie de mijloc foarte activă și 

. cu un Ciohan II în zi foarte 
bună, gazdele au dominat primele 
45 de minute, croind faze frumoa
se la poarta adversă și reușind 
să înscrie de trei ori prin RO
MAN (min. 17 — lovitură de cap 
de la 10 m), CIOHAN II (min.. 
30 — lovitură liberă de la 16 m) 
și din nou CIOHAN II (min. 4<J 
— la o minge „lucrată0 cu inscu- 
sință de Diaconu).

După pauză, oaspeții se văd 
mai mult în atac, acțiunile lOr 
sînt mai periculoase și Petrescu 
(min. .60) și Stoișin (min. 68) 
trec pe lingă marcarea golului. 
Gazdele nu renunță la ofensivă,' 

u dao* acțiunile lor nu mai au ace
eași cursivitate din prima parte 
a jocului. Aportul liniei de mij
loc. este mai șters, iar înaintașii 
nu mai găsesc cele mai bune 

- soluții? Dealtfel, formația locală 
a ratat și o lovitură de la 11 m,- 
prin loncscu (min. 70), apărată 
de portarul Marton. Tn min. 74,’ 
la o . acțiune a lui Stoișin, IANCU 
reduce din handicap, cu un șut 
sec din interiorul careului.

A arbitrat bine Al. Comănescu 
(Bacău) ' următoarele formații : 
C.I.L. : Petru ș — ȚIPLE A, Ro
man, GR1NDEANU, Ivașco — Cip- 
han I, lonescu (min. 75 Lays),' 
CACIUREAC — Diaconu, Szekedy, 
CIOHAN II. C.F.R. : Bathori I 
(min. 46 Marton) — Albu, Andro- 
vici, Truți. DOS A — Tornoveanu, 
Damian, Stănescu — Bordeianu, 
STOIȘIN, 
IANCU).

AIUD, 10 (prin telefon) Prin 
acest joc gazdele doreau să se 
îndepărteze de nisipurile mișcă
toare ale clasamentului, . iar oas
peții să se țină (moral!) printre 
fruntașele seriei. In acest con
text. a rezultat un joc frumos, 
de mare angajament, desfășurat, 
spre lauda ambelor combatante, 
într-o notă de deplină sportivi
tate. Tinăra echipă a Metalului 
(antrenor Moise Justin) a mun
cit mult pentru realizarea unei 
victorii dar s-a lovit de mai teh
nica și mai experimentata forma
ție a F.C. Bihorului (antrenori 
Gh. Dărăban și Al. Muta) care 

■ i-a dejucat toate planurile, in ul-
• tima instanță intervenind porta
rul Albu (cel măi bun de pe te
ren), care a apărat țot ce 1 s-a 
tras ! Totuși, gazdele au avut pa
tru mari ocazii prin Begin (min. 
4 șl 15) și Rea (min. 23 ți 25), 
acesta din urmă executînd exce
lent două lovituri libere de la 30 
și 35 m, apărate însă senzațional 
de Albu.

Și, astfel, partida s-a încheiat 
cu o perioadă incandescentă, dar 
cu o echitabilă remiză. O notă 
bună pentru obiectivul public din 
Aiud, care, la terminarea parti
dei, a avut totuși, tăria morală 
să aplaude la scenă deschisă aht 
echipa oaspete cit și arbitrajul 
bucureșteanului M. Buzea, care - 
a condus foarte bine formațiile : . 
METALUL : Chirilă — Vlad, Mol- . 
dovan, Bregaru. Domșa — Lupu, 
Die, Stanislav (min. 70 Băgăian) 
— Ilea, Bogin, Bolder. F.C. BI
HOR : Albu — Mureșan, Zare, 
Rozsa, Cabai — Pușcaș, Naom, 
vergu — Georgescu (min. 85 Da
vid), Klausz, Lupău (min. 58

• Doța).

s-au ocupat în mod 
jucătorii accidentați. 
’ avut bune

..i de pre- 
duminică diminea- 

selecționați care su-
{Eforturile lor au 

efecte, la ședința 
gătire de duminici

• ță Cei trei- Selecționau caiv bu- 
I feriseră accidentări în . etapa 

de campionat — C. Solomon, 
ISuVAl* ț>X

program special
Luccscu. Așa stî

ță cei trei

I

Suciu și Alexa — efeetuînd un 
1 condus de M. 

______ stînd lucrurile se 
speră ca. pînă la ora partidei 
de la Bekescsaba. ei să fie 
complet restabiliți. Afirmație 
valabilă mai cu seamă pentru 
Alexa și C. Solomon, prezența 
lui Suciu fiind încă sub semnul 
întrebării.

Programul de duminică a mai 
cuprins, o analiză a partidei de 
la Swindon și — în continuare 
•— o discuție amănunțită asu
pra întîlnirii de mîine din ca
drul C.E., cu echipa de tineret 
a Ungariei. în vederea acestui 
meci, cei 17 jucători — conduși 
de antrenorii C. Drăgușin și 
M. Lucescu — urmează să ple
ce în cursul acestei dimineți, cu 
autocarul, la Bekescsaba. Lotul 
este cdmpus din următorii 17 
jucători : Alexa Moraru, Nițu

■ (portari), Fl. Pop, C. Solomon, 
Bumbescu, Iovan, Rednic, Ma
tei (fundași). Suciu, Klein, Mol
dovan, Geolgău (mijlocași), 
Șoiman, Cîmpcanu II, D. Zam
fir, Gabor (atacanți). „Sîntem 
hotar îți să realizăm un meci 
bun și un rezultat care să ne 
mențină în lupta pentru califi
care în grupa noastră din Cam
pionatul european1' — ne-a spus 
căpitanul echipei. C. Solomon.

I

Mari și numeroase 
succese Ia îndemîna 
tuturor !

CU FIECARE LOZ 
JUCAT, ORICINE
POATE OBȚINE î

O Autoturisme „Da
cia 1300*. ..Skoda 120 
L“ si ..Trabant 601 “

© Cișiiffuri în bani de 
50.000. 10.000. 5.000 lei 
ele.

GOLGETERII : ft
Rotaru (Delta) •

R. 
I. Toma, D. 

și T. Ungu-

20 GOLURI : 
, _ 18 GOLURI :

Dala (C.S.U. Galați) • 15 GO
LURI : Petcu (F.C. Constanța) 
• 13 GOLURI : Coman (Gloria

SERIA A Il-a -
MECANICA FINA BUCUREȘTI - 

C. S. TÎRGOVIȘTE 1-1 (1—1)

Liderul seriei a H-a a plecat 
cu un mare punct din București, 
dar, tot așa de bine putea să le 
cîștige pe amîn-două ! Tlrgoviștie- 
nii, mai tehnici și cu o mai bună 
organizare de ansamblu a jocului, 
au controlat mai miilt meciul, și 
dacă în partea a doua ar fi in
sistat mai mult, ar fi avut posi
bilitatea să marcheze golul vic
toriei, fiindcă adversarii au dat 
spre final vădite semne de obo
seală. Partida a început cu ac
țiuni ofensive la ambele porți : 
Petre, în min, 3, nu a ajuns ba
lonul la centrarea lui Iatan ; ca, 
după un minut Sava să-limite. Dar, 
în min. 9, după un atac prelungit 
la poarta lui Voinea, același PE
TRE, de astă dată bine „servit0 
de Pislaru, a deschis scorul: 1—0

UZUL mtflEtf
{emisiyne speciala limitata}

AVANTAJE SPO-
CIȘTIGURILOR SU
PLIMENTARE ACORDATE DIN FOND SPECIAL DE AD
MINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT !

încercați și dv. sansa de a vă număra printre marii eîș- 
tigători !

ETAPA VIITOARE
17 mai)
F.C. Constanța
Gheorgheni — ______ ___
Brăila (1—1), Minerul Gura Hu
morului — C.S. Botoșani (0—4), 
I.M.U. Medgidia — Viitorul Me
canica Vaslui (0—2), Gloria Bis
trița — Cimentul Medgidia (1—0), 
Chimia Brăila — Unirea Dinamo 
Focșani (1—5), Gloria Buzău — 
Delta Tulcea
Gheorghe —
(0-4), C.S.M.
Galați (1—3).

(duminică
C.S.M. Suceava — 

(1—3), Viitorul 
F.C.M. Progresul

(0—3), Oltul Sf. 
Ceahlăul P. Neamț 
Borzești — C.S.U.

pentru Mecanică fină. Bucurcște- 
nii au avut posibilitatea să ma
joreze scorul, însă Pîslaru (min. 
]fl) nu a ajuns mingea ce s-a 
plimbat prin fața porții- Oaspe
ții au egalat în min. 21, cînd 
ENE, care s-a intercalat în atac, 
a șutat .puternic și balonul expe
diat la firul ierbii a. făcut inutil 
plonjonul lui Vochin : 1—1.
Pînă la pauză, jocul s-a menți
nut echilibrat, imprecizia spu- 
nîndu-și cuvin tul în finalizarea 
atacurilor. în repriza secundă, în 
min. 50, Greaca a ,.slalomat° prin
tre apărători, a ajuns în careu, 
dar a șutat în portar. Și treptat, 
treptat spre final, ritmul jocu
lui a scăzut.

A condus bine V. Cîocîlteu 
(Craiova), următoarele formații : 
MECANICA FINA î Vochin — 
Cocuz, Panta, Stănulescu, Mincu- 
lescu — Fese hi u, Iatan, Pislaru 

• (min. 46 Năstase) — Catrina 
(min. 63 Puchea), Petre, Mareu. 
C.S, TÎRGOVIȘTE î Voinea — Ni- 
eulescu, Dumitrescu, Ene, Pitaru — 
Gheorghe (min. 64 Eftimie), Do- 
brin, Filipescu (min. 77 Marge- 
latu) — E con om u. Sava, Greaca.

P. VINTILA
FLACĂRA AUTOMECANICA 

MORENI - ȘOIMII I.P.A. SIBIU 
2-1 (0-1)

MORENI, 10 (prin telefon). 
_-Mcci foarte greu pentru gazde I 

Greu, pentru că F.C. Șoimii, e- 
chipă aflată la „minus trei1* in 
clasamentul adevărului, și-a apă
rat cu îndirjire șanseie, ex-bra- 
șoveanul Pescaru dirijînd, _ cu 
experiența-i cunoscută, defensiva 
„ll“-lui sibian. Greu însă și pen
tru că așa și l-au făcut jucătorii 
localnici, el acționînd, pe par
cursul primei reprize, crispați, 
fără calmul necesar construirii 
unor acțiuni periculoase. In mod 
deosebii s-a văzut acest . lucru 
după golul primit, cu destulă u- 
șurință, în min. 23. Autor : FRA- 
ȚILA, la S'.ngurui șut al sibienl- 
lor sore poarta lui Barbu, în 
primele 45 de minute. In min. 43, 
fundașul central ai gazdelor, Ba
dea, a fo-st eliminat din joc, în

Aurel PĂPĂDIE

înfrățirea ORADEA — U,T. 
ARAD 2—0 (1—0). Autorii goluri
lor : Nicoraț (min 36) și Pi{ 
(min. 80).

DACIA ORAȘTIE — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 5—0 (2—0). Au 
înscris : M- Marian (min. 30, 53 și 
85) și Radu (min. 22 șl 56).

MINERUL CAVNIC — F.C.M. 
REȘIȚA 4—0 (1—0). Au marcat : 
Bonte (min. 15 și 63), Rus (min. 
50) și Tolba (min. 89).

AURUL BRAD — METALURGIS
TUL CUGIR 4—1 (2—0). Au în
scris : Agud (min. 26), Petrișor 
(min. 40)i Bucur, (min. 75), Muia 
(min. 88). respectiv Simu (min. 
90).

RAPID ARAD — MINERUL A- 
NINA 3—0 , (1—0). Autorii goluri
lor : Domicle (min. 34), Broșov- 
schi (min. 50) și Găman (min. 
56).

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 3—1 (1—1). Au marcat : 
Săcăcean (min. 5), Lața (min. 
46), Belanov (min. 48), respectiv 
Popa (min. 32).

MINERUL LUPENI — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (1—0). Au în
scris : Colceag (min. 7 din 11 m) 
șl Jenieă (min. 48).

Relatări de la I. Ghișa, B. 
Crețu, Z. DebrețenI, Al. Jurcă, 
N. Străjan. St. Marton șl T. Cor
nea.

GOLGETERII : ® 14 GOLURI:
Vă cari u (Minerul Moldova Nouă), 
State (Olimpia) O 13 GOLURI :

Petrescu

Florin

Bordcianu, 
(min. 65

SANDU

' Năsălean
Ion eseu

- (Aurul , _
Bucur (Metalurgistul) • 11 GO
LURI ; Hațeganu (Olimpia).

(C.F.R. Cluj-Napoca),’ 
(C.I.L. Sighet), Ghiță 
Brad) • 12 GOLURI :

1.
2— 3.

U.T.A. 
Olimp. S.M. 
Aurul Brad 
F.C. Bjhor 
Infr. Oradea

4.
5.
6. CFR Cj.-N.
7. F.C.M. R-ța
8. Min. Cavnic
9. U.M. Tini.

10. C.I.L, Sighet
11. Min. Luipeni
12. C.F.R. Tim.
13. Met. Aiud
14. Dacia Orș.
15. MCtalurg.
16. Rapid Arad
17. Min. M.N.
18. Min. Anina

(duminică

27 17 3 7 49-22 37
27 13 5 9 53-36 31
27 13 5 9 48-31 31
27 12 7 8 47-30 31
27 14 1 12 35-37 29
27 12 4 11 46-38 28
27 13 2 12 38-31 28
27 12 3 12 44-42 27
27 11 5 11 31-31 27
27 12 3 12 43-47 27
27 12 2 13 39-39 26
27 10 6 11 35-36 26
27 12 2 13 33-44 26
27 10 6 11 33-48 26
27 11 3 13 45-42 25
27 10 5 12 34-41 25
27 10 1 16 34-52 21
27 6 3 18 20-60 15

ETAPA VIITOARE
17 mai) : C.F.R. Cluj-Napoca — 
Minerul Cavnic (1—3), F.C. Bi
hor Oradea — Rapid Arad (0—1), 
U.T. Arad — Dacia Orăștie 
(0—0), Minerul Anina — înfrăți
rea Oradea (0—1), C.F.R. Timi-

- șoara — Aurul Brad (0—3), Mi
nerul Moldova Nouă — Minerul 
LUpeni (0—5), F.C.M. Reșița —

- U.M. Timișoara (2—1). Metalur
gistul Cugir — C.I.L. Sighet 
(3—6), Olimpia Satu Mare — Me
talul Aiud (1—3).

C.F.R.



CHE$ JU(R.P. Chineză) Șl ANDREI DIRZU VICTORIOȘI 
IN CÂMPIONAIflE INIERNAJIONAIE OE TENIS
Campionatele internaționale 

de tenis ale României s-au în
cheiat, Ui București, cu victo
ria campioanei chineze Chen 
Juan și a lui Andrei Dîrzu. 
Succesul meritat al acestuia 
din urmă se datorește jocului 
său constant de-a lungul com
petiției, superiorității sale de-o 
clasă asupra adversarilor întil- 
niți. Dacă-1 exceptăm pe Cris- 
tinel Ștefănescu, cel care în 
semifinale a reușit să-i smulgă 
un set în tie-breâk, Dîrzu și-a 
făcut loc spre titlu fără prea 
mari eforturi. în finală, el a 
întîlnit un partener aproape 
resemnat cu rolul de secon
dant. Și e păcat, pentru că în 
toate celelalte partide, brașo
veanul Octavian Vilcioiu s-a 
arătat, neîndoios, a fi jucătorul 
român cel mai eficace din eșa
lonul doi. Dîrzu a servit multi 
ași, a jucat in manieră moder
nă, atacînd la fileu în poziții 
bine pregătite și a obținut cîș- 
tig de cauză în finală după o 
oră de joc : Dirzu — Vîlcioiu 
6—3, 6—-2. In semifinale 5 Dîr
zu — Ștefănescu 6—2. 6—7, 
6—0 și Vilcioiu — Bogdan To
ma 6—2. 2—6, 6—2. Ceva mai 
animată a fost proba de dublu 
masculin, cîștigată — nu fără 
osteneală — de perechea Jean 
Bircu — Marian Mîrza, în timp 
ce.„ ne drum au rămas cupluri 
mult mai bine cotate ca : Se
gărceanu — Dîrzu sau Bucur
— Mancaș. Finalistă a fost o 
pereche inedită (dar plină de 
virtuți, îmbinînd îndemînarea 
cu agilitatea) : Traian Marcu
— You Wei (campionul R.P. 
Chineze pe 1980). Bircu și Mîr
za au putut birui numai în 
momentul în care rezistența fi- 
zică a lui Marcu a scăzut, ceea

AU LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din vag. 1)

nenumărate obstrucții. Krupin 
a fost*1?,atenționat" de 4 ori de 
arbitrul de ring pentru box ne
regulamentar, dar nu a primit 
avertismentul ce i se cuvenea... 
Totuși, învingător nu putea fi 
declarat decît Donici. Spre sur
prinderea generală, boxerul so
vietic este gratificat cu titlul 
de ciștigător, cu o decizie de 
4—1. Sala a dezaprobat minute 
în șir verdictul nedrept, iar 
comentatorii de la centrul de 
presă al campionatelor europe
ne au considerat, în unanimita
te, că aceasta a fost singura 
decizie a finalelor neconformă 
cu realitatea din ring.

Pentru performanța sa, pen
tru modul cum a luptat și s-a 
comportat la această ediție a

ce reiese și din rezultatul fi
nalei : 6—4, 3—6, 6—1. în sfer
turi : Segărceanu, Dirzu — 
Ciucă, Șesu 6—3, 3—6, 7—5 (cu 
o mențiune specială pentru 
foarte tinerii juniori dinamo- 
viști, de abia 15 ani, care au 
tinut in șah pe seniori !) ; You 
Wei. Marcu — Popa, Gheor- 
ghiev (Bulgaria) 6—3 7—5 ;
Bucur, Mancaș — Ștefănescu, 
Toma 6—1, 6—3 ; Bircu, Mîrza
— Liu Shu Hua, Ma Ke Qiu 
(R.P. Chineză) 3—6, 6—3, 8—6; 
semifinale : You Wei, Marcu
— Segărceanu, Dîrzu 4—6, 6^-4, 
6—1 și Bîrcu. Mîrza — Bucur, 
Mancaș 7—6, 4—6, 6—4.

Semifinalele feminine (in ab
sența primelor noastre jucă
toare. reținute în importante 
competiții peste hotare, in care 
s-au distins) au fost dominate 
de jucătoarele din R.P. Chine
ză care au promovat pe 3 pos
turi din 4 în această fază. Sin
gura dintre tinerele noastre te- 
nismane care li s-a alăturat a 
fost Alice Dănilă, în remarca
bilă ascensiune. în semifinale : 
Chen Juan — A. Dănilă 6—2. 
6—2 ; Duan Li Lan — Yu Li 
Qiao 2—6. 6—1, 6—0. Finala a 
revenit celei mai bune jucă
toare dintre oaspete, Chen 
Juan, învingătoare cu 7—6, 6—2 
în fața lui Duan Li Lan. în
schimb, succes românesc în
proba feminină de dublu : (se
mifinale) : Moise, Sălăjau —
Yu Li Qiao. Chen Juan 6—4, 
6—7. 6—4 și Becherescu, Chl- 
riac — Duan Li Lan, Zhu Xlao 
Yun 7—6, 6—4 ; finala : Beche
rescu, Chiriac — Moise, Sălă- 
jan 4—6, 6—2, 6—2.

Victor BĂNCIULESCU

campionatelor continentale, 
Georgică Donici merită sincere 
felicitări.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a aminti și despre cei
lalți boxeri români laureați la 
această ediție a întrecerilor eu
ropene, care se întorc acasă cu 
medalii de bronz : Dumitru Ci- 
pere (cocoș), Valentin Silaghi 
(mijlocie) și Ion Cernat (grea).

în celelalte finale au fost în
registrate rezultatele : semimus- 
că : Ismail Mustafov (Bul
garia) b.p. (5—0) Dietmar Gei- 
lich (R. D. Germană) ; cocoș : 
Viktor Mirosnicenko (U.R.S.S.) 
b.p. (5—0) Sami Buzoli (Iugo
slavia) ; pană : Richard Nowa
kowski (R. D. Germană) b.p. 
(4—1) Krzyszof Kosedowski 
(Polonia) ; semiușoară : Viktor 
Rîbakov (U.R.S.S.) b.p. (5—0) 
Carlo Rusolillo (Italia) ; ușoa

PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
I.A REGATA DE CAIAC- 

CANOE de la Bosbaan (Olan
da), ion Birlădeanu (Româ
nia) a câștigat proba de caiac 
simplu 500 m, cu lh58:8, urmat 
de englezul Bourn și polonezul 
Sliva., Au mai obținut victorii 
pentru culorile românești Ivan 
Patzaichin și Toma Simionov, 
la canoe dublu 1000 m, Agâfia 
Buhaev la caiac simplu 500 m, 
echipajul Giura — Țicu la caiac 
dublu 1.000 m, precum și echipa
jele masculine și feminine de 
caiac 4.

DEBUT FOARTE BUN AL 
CANOTOARELOR românce în 
actualul sezon internațional. 
Luind startul, sîmbătă și dumi
nică. la Tradiționala „Regata 
Tata", alături de sportive din 
alte 8 țări, canotoarele român
ce au cîștigat toate cele șase 
probe, dominind autoritar. De 
subliniat alte două succese ale 
sportivelor noastre în concursul 
junioarelor. Rezultate tehnice : 
simplu : 1. Sanda Toma
(România) 3 :36,2 ; 2. Bertenyi
(Ung.) 3:41,1 ; 3. Calipis (R) 
3:42.2 : dublu vîsle : 1. Bularda 

;— Mihaly 3:15,0 ; 2. Ambrus — 
Kosztolany (Ung.) 3:15,9 în 
prima zi și : 1. Bularda — Mi
haly 3:27,4 ; 2. Ambrus —
Kosztolany 3:28,3 în ziua a 
doua ; 2 f.c. : 1. Bucur — Puș-

„CURSA
BERLIN (Agerpres) — Prima 

etaoă a ..Cursei Păcii" disputată 
pe traseul Berlin — Magdeburg 
(169 km), a revenit rutierului 
Olaf Ludwig, din R.D. Germa
nă. cu timpul de 3h 34:19 (me
die orară peste 45 km).

Etapa a doua disputafâ pe 
traseul Magdeburg — Erfwt, cea 
mai lungă a actualei ediții a în-

ră : Vasili Șișcev (U.R.S.S.) 
b.p. (5—0) Mirko Puzovici 
(Iugoslavia) ; semimijlocie : Se
rik Konokbaev (U.R.S.S.) b.p. 
(5—0) Karl-Heinz Kriiger 
(R. D. Germană) ; mijlocie 
mică : Aleksandr Koșkin
(U.R.S.S.) b.p. (4—1) Miodrag 
Perunovici (Iugoslavia) ; mij
locie : Iuri Torbek (U.R.S.S.) 
b.p. (4—1) Pedro van Raams- 
donk (Olanda) ; grea : Alek
sandr Iagubkin (U.R.S.S.) b.p. 
(4—1) Jiirgen Fanghănel (R. D. 
Germană) ; supergrea : Fran
cesco Damiani (Italia) b.p. 
(5—0) Viaceslav Iakovlev
(U.R.S.S.).

catu 3:43,4; 2. Bulgaria 3:48,6; 
4 1-1 vîsle : 1. România fZaha- 
ria, Banovici, Roșea, Cicbanu 
4- Năstase) 3:17.3 ; 4 11 rame : 
1. România (Silaghi, Tănasă. 
Bondar, Onofrei + Năstase) 
3:30,5 ; 2. Bulgaria 3:36,8 ; 8 H: 
1. România (Teieucă, Simjon. 
Ștefani. Furcilă, Naghiu, Frin- 
tu. Ho, v >th. Dragomir 4- Dinu) 
3:00,6; 2. Cehoslovacia 3:08,8 ; 
simplu junioare : 1. Chelariu
3:53,5 ; dublu visle : 1. Sorohan 
— Diaconescu 3:34,0.

ÎN COMPETIȚIA MASCU
LINA DE VOLEI, „Trofeul 
Iugoslavia", desfășurată la 
Zagreb, pe locurile 1—2 cu 
cite 9 p. s-au clasat echipele 
Iugoslaviei și României, urmate 
în clasamentul final de Italia, 
8 p. Bulgaria si U.R.S.S, cu 
cîte 7 p, Franța 5 p. Trofeul a 
revenit echipei tării gazdă, da
torită setaverajului mai bun. 
De menționat că în penultima zi 
a turneului echipa României a 
învins cu 3—2 selecționata 
Iugoslaviei, iar in ultimul meci, 
disputat sîmbătă seara, voleiba
liștii români au întrecut cu 
3—1 reprezentativa Bulgariei. 
Alte rezultate : Bulgaria — 
Italia 3—0 ; U.R.S.S. — Fran
ța 3—0 ; Iugoslavia —■
U.R.S.S. 3—9 : Italia — Fran
ța 3—1.

PĂCII“
trecerii, a fost marcată de eva
darea. unul grup de 5 alergători 
care a sosit cu un avans de 
peste 9 minute față de grosul 
plutonului.

Primul a trecut linia de sosi
re Ivan Mișcenko (U.R.S.S.), eco
nom etrat pe 208 km in 5h 15:37, 
urmat de coechipierul săi Kașt- 
rln, Barinov, Zagretdinov și po
lonezul Jankiewicz — toti ace
lași timp. Mircea Romașcanu a 
sosit pe locul 17.

Tricoul galben a fost preluat 
de Mișcenko, urmat In clasa
mentul general de Zagretdinov, 
la 32 sec. Pe echipe conduce 
U.R.S.S. Formația României ocu
pă locul 3.

Luni se vor desfășura două 
etape : dimineața, un contratimp 
individual, la Erfurt, pe distanța 
de 35 km, iar tn cursul după-a- 
miezll etapa a 4-a : Erfurt — 
Gera (89 km).

II. R. S. S. - SPÂNII 10 1

IN „CUPA r.l.R.A.‘ I A RIJ6BY
MOSCOVA, 10 (Agerpres) — 

La Kiev, intr-un meci contend 
pentru Campionatul european de 
rugby — ,.Cupa F.I.R.A.". echipa 
Uniunii Sovietice a întrecut cu 
scorul de 40—7 (19—1) formația 
Spaniei.

Urmâtorul mod al competiție! 
va avea loc la Moscova, la 17 
mai : U-R.S.S. — România.

ÎN CONCURSUL IJE TIR do 
la Frankfurt pe Oder (R.D. 
Germană), proba de pistol vi
teză a prilejuit o luptă foarte 
disputată, încheia ă cu rezulta
te excepționale. I’e primul loc 
s-a clasat țintașui soviet c 
Aleksandr Kuzmin, cu 599 p, 
urmat de campionul olimpic 
român Corneliu Ion, care a to
talizat 597 p, întrecîndti-il la 
baraj pe Jurgen Wicfel 
(R.D.G.) — 597 p. Un alt tră
gător român. C. Țîrloiu, s-a 
da,sat pe locul 6, cu 594 p.

UN NOU SUCCES DE 
PRESTIGIU LA TENIS pentru 
jucătoarei româncă Virginia 
Ruzici. care s-a calificat, îm
preună cu americana Chris 
Evert-Lloyd, în finala turneului 
de Ia Perugia (primul mare 
,.dasic“ european al anului), 
încă în sferturi, Ruzici a învin
s-o cu 6—2, 6—0 pe olandeza
Elly Vessies (alte rezultate : E- 
vert — Lucia Romanov (Româ
nia) 6—1, 6—0 ; Sandy Coilins 
(S.U.A.) — Rosalyn Fairbank
7—5, 6—2 ; Joyce Portman
(S.U.A.) — Ivanna Madruga
(Argentina) 6—2, 6—2), jar in 
semifinale a întrecut-o cu 6—2, 
6—1 pe Portman (S.U.A.). în 
timp ce Evert a trecut de com
patrioata sa Collins cu 6—1, 
6—2. In finală, Chris Evert- 
Lloyd — Virginia Ruzici 6—1, 
6—2.

Succes și în proba de dublu, 
în care Ruzici a fâeut pereche 
cu Evert-Lloyd, învingînd în 
sferturi perechea Tanya Har
ford — Rosalyn Fairbank cu 
6—4, 6—2 și în semifinale cu
plul Regina Marsikova (Ceho
slovacia) — Virginia Wade 
(Anglia) cu 6—3, 6—3.

De asemenea, la Chichester 
(Anglia), Florența Mihai a reu
șit să promoveze în finală, cîș- 
tigînd semifinala cu Clare Har
rison Cu 6—0, -6—4, în timp ce 
Renee Uys a învins pe Debbie 
Stewart cu 6—2, 6—2.

REPREZENTATIVELE DE 
POPICE, care se pregătesc 
pentru apropiatele Campionate 
europene de juniori, au evoluat 
într-o dublă înîtlnire amicală 
la Berlin, jucînd cu selecționa
tele similare ale R.D. Germa
ne. Tinerii popicari români au 
avut o frumoasă comportare, 
cîștigînd trei din cele patru 
partide : la băieți : România — 
R.D. Germană 5069-4974 și 
5220—5090 p.d., iar la fete. 
România — R. D. Germană 
2531—2313 și 2322—2333 p.d. Din
tre reprezentanții noștri cele 
mal bune rezultate le-au obți
nut : I. Frigea 900 și 895. E. 
Gergely 905 și 865. respectiv Ni- 
neta Badea 424 și 402, iar în 
primul meci Ibolya Mathe 44T 
și Olga Psihas 430 p.d. j

MtJNCHEN. 10 (Agerpres).
— Președintele Comitetului In
ternațional Olimpic, Juan An
tonio Samaranch, a fost primif 
de președintele R.F. Germania, 
Karl Carstens, și a avut con
vorbiri cu membri ai Comite- 

• tului olimpic al R.F.G. cu pri-

vire la pregătirile Congresului 
C.I.O. de Ia Baden-Baden și 
la alte probleme ale mișcării 
olimpice internaționale.

J. A. Samaranch a plecat la 
Tampere, pentru a asista la fi
nalele Campionatelor europene 
de box.

FORMAȚIILE PROBABILE AlE REPREZENTATIVELOR 
„A" Șl DE TINERET UNGARE PENTRU MECIURILE CU 

ROMANIA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEXu . ~ a. ' ' k_
BASCHET • înaintea dispu

tării ultimului tur, în campiona
tul U.R.S.S. feminin conduce cu
noscuta echipă T.T.T. Riga — 
63 p (virtuală campioană),
' CICLISM • Penultima etapă a 

Turului Spaniei a fost . cîștigată 
de spaniolul Angel Arroyo, cro
nometrat pe 175 km (Segovia — 
Los Angeles de San Rafael) în 
5hl9:58. ---- ' ’ ' ' '
general. 
Italianul ■ Giovanl _____ ____ _
In Turul Romandlel după patru 
etape a trecut lider rutierul 
Tommi Prim (Suedia), urmat la 
11 sec de Giuseppe Saronni. • 
A 27-a ediție a cursei „Cele pa
tru zile de la Dunkerque- a re-’ 
venit olandezului Bert Oester- 
bosch.

Polo @ în turneul de la Ha-' 
vana, echipa Uniunii Sovietice a 
întrecut cu 7—5 (0—2, 3—1, 2—1, 
2—1) formația Ungariei.

TENIS • Competiția interna
țională „Cupa Națiunilor" a. con
tinuat la Dlisseldorf. Iată re
zultatele înregistrate : R.F. Ger
mania — Italia 3—0 ; Australia 
— S.U.A. 2—1. • Rezultate în
registrate în „Cupa Davls" după 
prima zi . Oslo : Norvegia — 
Irlanda 2—0 ; Monte Carlo : Mo
naco — Maroc 1—1 ; Luxemburg: 
Luxemburg Bulgaria 0—2 ; Co
penhaga : Danemarca — Portu
galia 2—0. • în turneul interna
țional de la New York, brazilia
nul Carlos Kirmayr l-a învins 
cu 4—6, 7—6, 7—6 pe Balasz Ta-

Lider al clasamentului 
individual se menține 

Battaglân. •

roezy (Ungaria).' Alte rezultate: 
Petei (Paraguay) — Purcell 
"(S.U.A.) 6—2, 6—2; Dibbs (S.U.A.) 
— Clerc (Australia) * " ‘ '
Fibak (Polonia) — 
(S.U.A.) 2—6, 6—3,
semifinale, tenismanul 
Carlos Kirmayr a produs o nouă 
surpriză învingînd cu * * 
pe polonezul Wojtek 
finală, Kirmayr îl va 
Eddie Dibbs (S.U.A.), 
eliminat cu 7—6, 6—3 
Peccl (Paraguay).

7—5, 6—4 ;
Teltscher
6—3. In 
brazilian

6—2, 6—4
Fibak. In 
întîlni pe 
care l-a 
pe Victor

BUDAPESTA, 10 (prin telex). De cîteva zile lotul dc fotbal al 
Ungariei se află cantonat in localitatea Tata, unde se antrenează. 
Etapa de campionat de sîmbătă a fost amînată deoarece atît lotul 
„A“ cit si cel de tineret se află în pregătire. Antrenorul federal 
Kalman Meszoly a declarat că toti jucătorii sînt apți de ioc și speră că 
și „belgienii" Fazekas, Miilier șj Balint, care sînt asteptati luni 
la Budapesta, vor putea fi utilizați. în principiu se va folosi for
mația care a terminat la egalitate (2—2) cu Elveția, la Lucerna, 
plus Nyilasi — restabilit. Adică : Meszăros — Martos, Balint, Ga- 
raba. J. Toth — Muller, Nyilasi, Mucha (Varga) — Fazekas. Kiss, 
Torocsik. Partida va fi condusă de belgianul Ponei. Interesul pen
tru meci este foarte mare. La Budapesta, timpul este frumos, 
temperatura în jur de 20 de grade. Echipa de tineret se află la 
Bekescsaba. unde a susținut ieri un joc școală cu formația 
din prima ligă. Echipa probabilă : Dlsztl 
Kardos, Kertesz (Kineses) — 
Mortel, Poloskci. Jocul va fi

Sallai, 
condus

Kerepeczki,
Komjăti, " Rixcr — 
de Stupar (U.R.S.S.)

locală 
Hires, 
Melis,

FINALE DE CUPE
• Finala „Cupei U.R.S.S." s-a 

desfășurat pe stadionul „Luj- 
niki" din Moscova în prezența 
a peste 60 000 de spectatori în-

formațiile S.K.A.
Don

Rostov 
și Spartak Moscova, 

a revenit echipei din 
pe Don, învingătoare 
(0—0). prin golul mar-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
12. V. Fotbal : meciul amical — Anglia — Brazilia, la Londra ;

campionatul european de tineret : Ungaria — România, la 
Bekescsaba

13. V. Fotbal ; preliminarii ale C.M. : gr. 1 : Bulgaria — Finlanda,
la Sofia ; gr. IV : Ungaria — România, la Budapesta ; fi
nala în Cupa cupelor ; Cari Zejss Jena — Diniuno Tbilisi, 
la Dlisseldorf.

14. V. Judo : campionatele europene, la Debrețin (se încheie la
la 17. V.)

15. V. Fotbal : meciul amical Franța — Brazilia, la Paris
Ciclism ; turul Italiei (se încheie la 7.VI.) și tradiționala 
cursă Bordeaux — Paris

18.V. înot : concursul internațional „Turneul națiunilor", la Vlena 
17.V. Automobilism : „Marele premiu al Belgiei", formula I, Ia 

Zolder (etapa a V-a în C.M.).
Motociclism : „Marele premiu al Iugoslaviei", la Rijeka 
(etapa a V-a a C.M.).
Rugby : campionatul european F.I.R.A.. meciul U.R.S.S. — 
România, la Moscova.

tre 
pe 
Trofeul 
Rostov 
cu 1—0 .. .. .
cat de Serghei Andreev în mi
nutul 84. La partidă a asistat 
și președintele F.I;F.A.. Joao 
Havelange.
• în finala „Cupei Angliei", 

dintre Manchester City și Tot
tenham, disputată pe „Wem
bley", în prezența a 100 000 de 
spectatori, s-a înregistrat o si
tuație neobișnuită. Meciul, s-a 
încheiat la egalitate 
prelungiri) : 1—1, ambele 
fiind marcate de același 
tor, Hutchinson. După 
deschis scorul în prima 
ză (min. 30) pentru echipa sa, 
Manchester City, Hutchinson 
a „egalat" printr-un autogol 
înscris în minutul “ 
se rejoacă joi, pe 
dîon.
• Finala „Cupei 

va rejuca marți 
Hampden Park

(după 
goluri 
jucă- 
ce a 
repri-

80. Partida 
același sta-

Scoției" se 
pe stadionul 
din Glasgow

întrucit în primul meci, dispu
tat pe același stadion, în fata 
a 53 900 de spectatori, Dundee 
United și Glasgow Rangers au 
terminat la egalitate: 0—0 (du
pă prelungiri).

CAMPIONATE
ITALIA (et. 23). Ascoli -J 

Torino 0—0 ; Avellino — Inter
1— 3 ; Catanzaro — Bologna
2— 2 ; Como —- Napoli 0—1 ; Ju
ventus — Roma 0—0 ; Perugia
— Brescia 0—0 ; Pistoiese —• 
Fiorentina 0—1 ; Udinese — Ca
gliari 2—2. în clasament : 1. Ju
ventus 40 p ; 2. Roma 39 p ; 3. 
Napoli 38 p.

R.F. GERMANIA. Rezultate 
din etapa a 30-a a campiona
tului : Bielefeld — Miirichen 
1860 3—2 ; Leverkusen — S.V. 
Hamburg 1—2 ; Urdingen —• 
K8In 0—1 ; Bayern Milnchen
— Kaiserslautern 3—0 ; Dort-t 
mund — Numbers 1—0 : 
Schalke — Bochum 0—6; Stut
tgart — Karlsruhe 5—2 ; Mon- 
chengladbach — Eintracht 2—2j 
Dusseldorf — Duisburg 0—1. 
în clasament conduce Bayern 
Munchen, cu 45 p, urmată da 
S.V. Hamburg — 45 p și Stut
tgart — 39 p.
ÎN PRELIMINARIILE C.M.

Aproape 100 000 de specta
tori au urmărit la Cairo meciul 
de fotbal dintre echipele Re
publicii Arabe Egipt și Maro
cului din cadrul C.M. (zona 
Africii). Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 0—0. 
în prima partidă, fotbaliștii 
marocani obținuseră victoria 
cu 1—0, astfel că el s-au ca-' 
lificat pentru turul următor.

în meci pentru preliminări-! 
ile C.M. (zona Asia-Oceania), 
selecționatele Taiwanului șl 
Noii Zeelande au terminat 1» 
egalitate : 0—0
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