
Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, 

împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
in R. P. D.

Actualul dialog româno-co- 
reean, la nivel înalt, prilejuit 
de vizita conducătorului parti
dului și statului nostru in 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, a continuat, luni di
mineață, in cadrul unei noi și 
fructuoase runde de convorbiri.

lleîntîlnindu-se sub semnul 
dorinței comune de a găsi noi 
căi și mijloace care să asigure 
întărirea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, au 
continuat informarea reciprocă 
asupra activității de construc
ție socialistă in cele două țări, 
a . problemelor pe care le re- 
zi.Ivâ cele două partide pentru 

4 urarea progresului econo
mie- ți social.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reintilnit, luni după-amia- 
ză. cu tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetuiui 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, și tovarășa Kim Săng E.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, au avut, luni după- 
amiază, o nouă convorbire, in 
cadrul dialogului oficial, la ni
vel inalt, româno-coreean.

Coreeană
Luni după-amiază, tovarășa 

Elena Ceaușescu, însoțită de 
tovarășa Kim Săng E, a vizitat. 
Ia Phenian, „Monumentul ideii 
Ciuce" și „Palatul de studiu ai 
poporului" — obiective arhitec
tonice inaugurate recent.★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist JRomân, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost invitați . de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Corcea, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, și tovarășa 
Kim Săng E, să ia parte, îm
preună, luni seara, la specta
colul cu epopeea muzical-corc- 
grafică „Cîntecul gloriei".

Sosirea in marea sală a Pa
latului Culturii a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, a tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E a 
fost marcată prin acordurile 
unui marș și salutată cu vii 
și îndelungi aplauze.

în ansamblul său, spectacolul 
s-a constituit ea un profund 
prinos de recunoștință adus 
partidului, ca o expresie a dra
gostei și stimei de care șe 
bucură tovarășul Kim Ir Sen.

în final, ansamblurile reuni
te — în mijlocul cărora predo
mină acum tinere și tineri in 
costume populare românești, o- 
magiază poporul nostru, parti
dul nostru comunist, munca și 
înfăptuirile socialiste ale oame
nilor muncii români, pe con
ducătorul stimat al partidului 
și statului nostru, interpretind, 
în limba română, cunoscutul 
cîntec „Partidul, Ceaușescu, 
România".

în sală răsună aplauze și 
ovații, artiștii flutură buchete 
de flori, in timp ce această 
apoteoză a spectacolului este 
dominată de proiecția portre
telor tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.
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ȘT. NEGRIȘAN (argint) Șl I. DRAICA (bronz)
PE PODIUMUL „EUROPENELOR" DE LUPTE
VARNA, 19 (prin telefon) — 

T.n cea de a treia zi a între
cerilor campionatelor europene 
de lupte greco-romane, Pala
tul sporturilor și culturii din 
localitate a cunoscut o atmos
feră sărbătorească, azi încu- 
nunîndu-se aici primii 5 cam
pioni continentali. Spre satis
facția delegației române, în 
prima reuniune finală a.u e- 
voluat și patru reprezentanți 
ai țării noastre, doi dintre ei 
reușind să urce pe podiumul 
de premiere : Ștefan Negrișan 
a cucerit medalia de argint, 
iar Ion Draica pe cea de bronz. 
Dacă pentru I. Draica o ase
menea performantă era aș
teptată, reușita lui Șt. Negrișan 
este demnă de toată lauda. în

Campionatele europene de tenis de masă

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI, NEÎNVINSĂ,
PE LOCUL I ÎN GRUPĂ

BUDAPESTA, 19 (prin telex).
Echipa feminină a României 

a reușit o performanță remar
cabilă ocupind, neînvinsă, pri
mul loc in grupă după victo
riile obținute cu reprezentati
vele Cehoslovaciei (3—2), Bul
gariei (3—0), Ungariei (3—1), 
Franței (3—0) și Finlandei 
(3—2). Astfel jucătoarele noas
tre s-au calificat în turneul 
final.

Victoria echipei feminine a 
României asupra formației Un
gariei a fost viu comentată 
aici și considerată ca una din 
surprizele europenelor. Intr-a
devăr, valoarea jucătoarelor e- 

partida finală, cu sovieticul 
Ghenadi Ermilov, el a luptat 
curajos, cu multă ambiție, dar 
nu s-a putut impune în fața 
unui sportiv mai puternic de- 
cît el, pierzînd întîlniirea.

Ion Draica (82 kg) l-a avut 
ca adversar (în disputa pen
tru medalia de bronz) pe iu
goslavul Momir Petcovici, pe 
care l-a dominat cu autorita
te, înviingîndu-1 prin descali
ficare (min. 4,32). Vasile An
drei a luptat sub posibilități 
cu iugoslavul J. Tertelji și a 
pierdut la puncte (2—3), clasîn- 
du-se pe locul 4, pe același loc

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare tn pao a 4-a)

chipei gazdă și avantajul tere
nului propriu le recomandau 
ca favorite, dar asta nu le-a 
impresionat pe elevele antre
norului Emil Prokopecz. Olga 
Nemeș a tăiat „din plecare" 
elanul adversarei sale. Edit 
Urban, Eva Ferenczi a tranșat, 
ca și prietena ei, tot în 2 
seturi, printr-un joc necruță
tor, partida cu Beatrix Kishazi. 
în dublul ungar apare experi

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite

de Conferința pe țară a mișcării sportive

ȘTEFAN NEGRIȘAN

mentata Gabriella Szabo și, 
pe fondul unei vremelnice de
conectări a fetelor noastre, se 
pierde un meci, pentru ca Ne
meș să încheie, realizînd cel 
de al treilea punct necesar, la 
Kishazi. Interesant că, la o 
lună după infrîngerea în fața 
acestei valoroase jucătoare, 
după un joc la activizare (în 
Cupa campionilor europeni,

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag a 4-a)

După etapa a 26-a a Diviziei „A“ de fotbal

DERBY-UL Șl SCHIMBUL DE GENERAȚII
* v<i rezista Bintimo după obstacolul trecut in meciul cu steaua ? • „Tricolorii" 
ia ora cind echipele grele au problemele lor @ Lupta oarbă pentru evitarea

Q upă etapa de simbătă, e- 
tapa derby-ului, Dinamo 

s-a desprins — echipa e în 
situația ciclistului care a pla
sat un sprint aparent decisiv, 
la intrarea în oraș — dar fi
nișul e incert, pentru că exis
tă destule contrașanse, ca să 
nu dăm decit varianta unei e

Iordache iese inoportun din poartă, dîndu-i posibilitate lui Dudu 
Georgescu să introducă balonul, cu capul, in plasă. Fază din me
ciul Dinamo — Steaua Foto : I. MIHAICA
ventuale victorii a „leului ră
nit" (Craiova) asupra lui F. C. 
Olt, în etapa următoare, pen
tru ca următorul derby (Dina
mo — Universitatea Craiova) 
să aibă nevoie de un stadion 
ca Maracana sau Hampden 
Park.

p sențialul în această fază
*"■ a campionatului, aflată 

în preajma startului „tricolori
lor" în campionatul european, 
ni se pare rolul veteranilor în

r etrogr udării cerc cu 
echipa liderului. într-adevăr, 
Dinamo trăiește astăzi din ex
periența lui Dinu (34 de ani), 
renașterea lui Mulțescu (31 
de ani), instinctul de golgeter 
al lui Dudu Georgescu (31 de 
ani), plus travaliul remarcabil 

al altor doi jucători trecuți de 
prima tinerețe fotbalistică 
(Custov 28, Augustin 27). Cu 
alte cuvinte, Dinamo se în
dreaptă spre titlu cu un „romb" 
a cărui medie de vîrstâ depă
șește 30 de ani.

Două observații pe marginea 
acestei constatări. Prima nu
poate omite un anumit mește
șug tehnic în organizarea jo
cului echipei, iar a doua se
referă la creșterea clasei de

insistentă... 16 echipe
joc a lui Mulțescu, care s-a 
menținut ani în șir într-un 
con de umbră și, desigur, în 
afara unui ritm de lucru in
tensiv, astfel că fotbalul nos
tru a pierdut un „dirijor" care
i-a  lipsit atit de mult...

î n derby-ul de simbătă au
1 evoluat 26 de jucători. 

Cu numai trei zile în urmă, la 
Ruse, evoluaseră doar 3 din
tre cei 26. Mai mult ca oricînd, 
deci, derby-ul a fost unul al 
tradiției. Asistăm, efectiv, la 
un schimb de generații. Un 
schimb dificil, nici vorbă, pen-

loan CHIRILĂ

(Continuare in pag 2-3)

Tragerea la sorți a „sleiturilor" Cupei României

CODVINUL DINAMO, 0 VtRIIABILÂ HNALĂ
Ieri la prînz, la sediul F.R.F., a avut loc tragerea la sorți a slei

turilor de finală ale „Cupei României", competiție care se desfă
șoară sub egida „Daciadei". Sorții au decis următoarele partide :

GLORIA BISTRIȚA 
CORVINUL HUNEDOARA 
CHIMIA RM. VILCEA 
F. C. ARGEȘ

Fără îndoială că partida centrală_______ ___ r_______ _______  _ _____ ______ . . . este 
meciul Corvînul — Dinamo, o veritabilă finală. Nu lipsită .de'* interes 
va fi și replica divizionarelor „B“ F.C. Baia 
fruntările cu divizionarele „A“, dar mai ales 
tej, singura reprezentantă a Diviziei „C“.

Amintim că întîlnirile se vor desfășura în 
ora 17, pe terenuri neutre. Cele mai grăbite

ziua de 26 mai, de la 
_ ~ ____________ _____ „_____  s-au dovedit conduce
rile cluburilor Chimia Rm. Vîlcea și F.C. Bala Mare, care au și că
zut de acord ca meciul lor să se dispute la Hunedoara. Celelalte 
6 formații vor trebui să se decidă asupra locului de desfășurare a 
meciurilor în următoarele trei zile.

FRUMOASA ASCENSIUNE DlMBOVIȚEANĂ 
VA CONTINUA DIN RESURSE 
ÎNCĂ NEPUSE ÎN VALOARE

în aceste zile continuăm să 
urmărim la fața locului, pe 
viu, efectele mobilizatorului 
Mesaj pe care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU l-a a- 
dresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, un document 
de o însemnătate primordială 
în desfășurarea întregii munci 
din domeniul sportului. Iată-ne 
în județul Dîmbovița. județ 
care a înregistrat în ultimii 
ani o creștere remarcabilă în 
toate sectoarele activității de 
educație fizică și sport. Pasul 
mare realizat în atîtea domenii 
economico-sociale de dîmbovi- 
țeni se simte vizibil și în 
sport, Dîmbovița fiind socotită 
pe drept cuvînt una dintre 
„premiantele" întrecerii între 
județele țării. Evocăm toate

- MINERUL CERTEI
- DINAMO BUCUREȘTI
- F. C. BAIA MARE
- RAPID BUCUREȘTI
a acestei faze a competiției

Mare și Rapid în con- 
a echipei Minerul Cer- 

aceste realități e® tovarășul 
Ionel Mărim, președintele 
C.J.E.F.S. Dîmbovița.

„Da, dimbovițenii, mari iu
bitori de sport, au știut să fo
losească bine condițiile create 
acestei activități și se poate 
spune că, de pildă, in două 
ramuri sportive — judoul și 
luptele — începem să realizăm 
o dorită concurență disciplinei 
sportive celei mai răspînditc, 
fotbalul. Asta, ca să ne re
ferim Ia cele mai recente suc
cese pe planul sportului de 
performanță. Dar, firește, sînt 
încă și alte aspecte de remar
cat și, mai cu seamă, există 
încă multe resurse, multe e- 
nergii nepuse încă suficient in 
valoare în județul nostru. Este 
ceea ce ne-a preocupat și ne 
preocupă mai cu scamă după 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive. Am înțeles că trebuie 
să aducem perfecționări mun
cii noastre, să devenim mai 
operativi în tot ce întreprin
dem".

Și, din ceea ce am aflat și 
am văzut la Tîrgoviște. am 
desprins următoarele acțiuni 
declanșate ca urmare a celor 
discutate și hotărîte în marele 
forum al sportivilor :

— reunirea cu regularitate a 
tuturor factorilor cu atribuții. 
Lunea, în ședința operative da 
lucru, se precizează sarcinile 
săptămînii care începe, în pa 
ralel cu analiza reușitelor și a 
scăderilor din săptămîna pre
cedentă ;

— o temeinică inventariem 
a bazei materiale, spre a s«

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)



înaintea ultimelor două runde In campionatul de șah pe echipe

DUMINICA UN DERBY PASIONANT
BUCUREȘTI STEAUADINAMO

CLASAMENT

Universitatea a

cam-
Timi- 

cîștigă
Ghiță 
final

C. Minaur. Foto : V. BAGEAC

ivezile frumoasei as- I 
sportive dîmbovițene. I 
-au asigurat gazdele, ■

I

Campionatul masculin de handbal, In pragul încheierii turului

Petroșani

FRUMOASA ASCENSIUNE D1MDOV1TEANA
(Urmare din pag. 1)

LA CICLISM

PRHfMINAHIIlt

hochei.

LA BĂIEȚI, ULTIMA ETAPĂ 
A TURULUI

etapei (seniori) : 
(Voința), lh 54:20, 
(STIROM), " ~
(Dinamo),

CUPA OLIMPIA41

FARUL — VULCAN BUC. (38—10)
(Stadion Farul, ora 18 ; I. Bănică, Buc.)
ȘTIINȚA — GLORIA P.T.T. (12—10)
(Stadion știința, ora 14 ; P. Soare, Buc.)
ȘTIINȚA CEMIN — POLITEHNICA IAȘI <3—10)

prioritar, des- 
vorbit președin- 
Dimbovița, este

Bala Mare
(Stadion Complex, era 15,30 ; P. Ionescu, Buc.)

3. VI.
4. Cr.
5. I. 
vintna 
toți a-

EFORIE NORD (prin tele
fon). Runda a 7-a a „limpezit 
apele" in aceasta ediție a cam
pionatului national de șah pe 
echipe mixte. în partida derby, 
Universitatea " 
A.E.M. 
formație a 
scris cea de 
consecutivă, 
6 puncte, și indiferent de 
zultatele din 
runde nu mai poate fi ajunsă 
în clasament.
cîștigat cu 6*/2—3'/2 (4—2, 1—4, 
l*/2—’/2). tn trei meciuri foarte 
importante pentru evitarea ul
timelor două locuri (ale retro
gradării). Calculatorul Bucu
rești a întrecut pe Medicina 
Timișoara cu 5*/2—3’/2 (3—2. o 
partidă întreruptă, 1—1, l'/2—*/2), 
Universitatea Iași pe C.S.M. 
Cluj-Napoca cu 6*/2—3*/2 (3—3, 
l*/2—*/2, 2—0) iar Petrolul I.P.G. 
Ploiești pe Locomotiva Bucu
rești cu 5’/2—4*/2 (2*/,—3*/2, 1—1,

București — 
Timișoara, omogena 

studenților a în- 
a 7-a victorie 

s-a desprins la 
re- 

ultimele două

2—0). I.T.B. a învins la li
mită pe Politehnica București : 
5’/2—4’/, (4—2, 1—1, */2—1‘/2).

Astfel, înaintea ultimelor 
două runde, Universitatea 
București s-a desprins decisiv 
în clasamentul absolut acumu- 
lînd 21 puncte de meci (48*/2 
puncte de partidă). Ea este ur
mată de A.E.M. cu 15 p (38), 
I.T.B. 13 p (38), Politehnica 12 
p (38V2), Medicina Timișoara 12 
p (1), Calculatorul 9 p (1), U- 
niversitatea Iași 9 p (35*/2), Pe
trolul 7 p (30*/2), Locomotiva 
3 p (23*/2), C.S.M. 3 p (23). In 
clasamentul masculin conduce 
Universitatea București cu 
30 p, urmată de Calculatorul 
26 p (I), I.T.B. 23*/a p, în cel 
feminin Medicina Timișoara 10 
p, Universitatea București și 
Universitatea Iași 9 p, A.E.M. 
8 p, iar în cel de juniori — 
junioare Politehnica cu 10*/2 p, 
Universitatea București și Uni
versitatea Iași 9*Zz p. ,

Echipele noastre de handbal 
din primul eșalon valoric vor 
atinge, probabil, apogeul for
mei sportive duminică, în fi
nalul turului campionatului, a 
11-a etapă, atunci cînd sint 
programate cele două derbyuri: 
Dinamo București — Steaua 
(pentru locurile I—II) și H. C. 
Minaur Baia Mare — Dinamo 
Brașov (pentru locurile III— 
IV). Această impresie ne-a fost 
dată de jocurile rundei de 
alaltăieri, cînd majoritatea for
mațiilor au marcat o simți
toare creștere a omogenității, 
eficienței și puterii de luptă, 
adică a valorii generale.

goluri împreună !), Steaua și-a 
ridicat peste nivelul obișnuit 
cota eficienței, oferind specta
torilor faze de o rară frumu
sețe. Imbunătățindu-și și de
fensiva (lucru, desigur, mai 
greu, ținînd seama de gabaritul 
oarecum redus al jucătorilor 
săi), campioana va atinge, cre
dem, în c u rî nd plafonul com
petitivității pe plan internațio
nal. Principala sa urmăritoa
re, Dinamo București, se gră
bește să țină pasul cu 
pioana ultimilor ani. La 
șoara, acolo unde se 
foarte greu, elevii lui 
Ucu și-au asigurat un

putere de luptă

1. STEAUA 10 10 0 0 273-217 30
2. Dinamo Buc. 10 9 0 1 252-196 28 1
3. H.C. Minaur 10 7 1 2 212-183 25
4. Dinamo Bv. 10 7 0 3 238-220 24 1
5. Poli Timiș 10 5 0 5 220-227 20
6. Constr. Or. 10 4 0 6 192-192 18 1
7. U. Craiova 10 4 0 6 208-227 18
8. Relon Sâv. 10 3 1 6 188-199 17 1
9. U. Cluj-Nap. 10 3 0 7 208-217 16

10. Știința Bc. 10 3 0 7 211-230 16 1
11. Constr. Ar. 10 2 0 8 180-216 14
IX Petrolul 10 2 0 8 196-254 ” 1

FRUNTAȘII IȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIILE 
ÎN „TROFEUL EFICACITĂȚII" LA RUGBY

Marin (R.C. Grivița Roșie), Flo
rin Ionescu (Dinamo) 5 etc.

în privința ierarhiei pe echipe, 
alcătuită pe baza aceluiași crite
riu (F.R.R. va răsplăti formația 
cu cele mai multe eseuri reali
zate cu o frumoasă cupă), este 
interesantă disputa dintre Steaua 
și Farul, campioana trecînd din 
nou pe primul loc, cu 66 de 
eseuri, urmată de XV-le constăn- 
țean (65). Lidera clasamentului 
Diviziei „A* Dinamo se apropie 
de ele, acumulînd pînă în pre
zent 57 de eseuri. Pentru amato
rii de statistică, subliniem că, la 
această oră, Dumitru Alexandru 
(Steaua) a înscris cele mal nu
meroase puncte din lovituri de 
picior : 137 ! îl urmează Ion Con
stantin (Dinamo) 133,

■ ■ * //---------- — — — —------
încheiată cu rezultate scontate, 

etapa a 17-a a Diviziei „A* de 
rugby nu a adus nici pe planul 
eficacității mutații spectaculoase. 
Astfel, în „Trofeul eficacității", 
pe care ziarul nostru îl va a- 
corda jucătorului care va reuși 
în final cel mai mare număr de 
eseuri, cei dci fruntași și-au 
menținut pozițiile, înscriind noi 
realizări : 1. SORIN FUICU
(Steaua) 17, 2. Marian Aldea (Di
namo) " “ ””
ml 9, 
ml) 8, 
Mircea 
Mircea__ _ ,____
8—10. Adrian Lungu, Gheorghe 
Florea (ambii Farul), Enciu 
Stoica (Dinamo) 6, 11—13. Florică 
Murariu (Steaua), Alexandru

------------------- PROGRAMUL ETAPEI DE MÎINE ■ - —
București R.C. SPORTUL STUD — UNIV. TIM. (în tur 15—15) 

(Stadion Tei, ora 15 ; arbitru Th. Witting, Buc.) 
București R.C. GRIVIȚA ROȘIE — RULM. BlRLAD (4—9) 

(Stadion Parcul copilului, ora 10,30 ; Oct. Ionescu, C-ța.) 
Sibiu C.S.M. — STEAUA (3—50)

(Stadion Independența, ora 10 ; C. Cristftchescu, Buc.) 
Suceava C.S.M. — DINAMO (0—54)

(Stadion Unirea, ora 15,30 ; V. Chirondojam C-ța)
Constanța ‘ *

14, 3. Mihai Holban (Fa- 
4. Adrian Plloțschi (Fa- 
» 5—7. Constantin Roșu, 
Munteanu (ambii Steaua), 
Paraschiv (Dinamo) 7,

Lungu,
Farul),

LA PLOIEȘTI, TURNEU AL C. N. 
DE BASCHET If], GRUPA 7-12
• Divizia feminină „A" conti

nuă. săptămina aceasta, cu me
ciurile turului 5 al grupei valo
rice 7—12. întrecerile vor avea 
loc, de miercuri plnă duminică, 
in Sala sporturilor din Ploiești. 
Mtlne, In ziua inaugurală, au loc 
(de la ora 15) partidele : Crișul 
Oradea — Mobila Satu Mare (in 
jocurile anterioare : 4—2), Pro
gresul București — Carpați St. 
Gheorghe (5—1), Voința Brașov

— C.S.U. Prahova Ploiești (4—2). 
înaintea acestor intilnlri, ordinea 
echipelor in clasament este ur
mătoarea : 7, Progresul 57 p, 8. 
C.S.U. Prahova 54 p, 8. Crișul 
54 p, 10. Mobila 52 p, 11. Voința 
51 p, 12. Carpați 41 p.
• La Brașov, intr-un meci a- 

mlcal, divizionara masculină 
„A" C.S.U. a Învins formația 
S.E. Șopron (Ungaria) cu sco
rul de 86—80 (36—37).

Plonjon spectaculos al tlnărului Marian Mirică șt încă un gol 
pentru Steaua, in partida cu H. ~

Fruntașele ediției a 24-a a 
campionatului masculin de 
handbal. Divizia „A", STEAUA 
și DINAMO BUCUREȘTI, n-au 
lăsat nici o șansă adversarelor 
lor și aceasta în ciuda faptului 
că formația campioană evolua 
în compania unei echipe de 
marcă, H.C. Minaur, iar roș- 
albii înfruntau In deplasare pe 
Politehnica. Steaua — deși eu 
numeroși tineri în formație — 
dovedește, în procesul de omo
genizare, un ritm accelerat, iar 
în ceea ce privește eficiența 
un crescendo spectaculos. Bi- 
zuindu-se în partida de dumi
nică atît pe Vasile Stingă cit 
și pe Marian Dumitru (23 de
 .

fără emoții. Beneficiind de un 
portar în mare formă, Mihai 
Red], de un jucător — Mircea 
Bedivan — care a ajuns să-și 
valorifice integral marele său 
talent, de un Mircea Grabovs- 
chi redivivus și de alți jucă
tori deciși să muncească plnă 
la ultima picătură de energie, 
Dinamo București reprezintă 
din nou astăzi o formație de 
temut, un team capabil să-și 
materializeze In orice situație 
ambițiile. Impresionează,

J»
Luni după-amlază, cei mai buni 

cicliști (juniori și seniori) din 
Arad, Brașov, București, Cimpu- 
lung Muscel, Ploiești, Plopenl șl 
Timișoara au luat startul in pri
ma etapă a celei de a 22-a edi
ții a „Cupei Olimpia", de la 
borna km. 13 a șoselei București

„CUPfl ROMÂNIEI" LA HOCHEI
La Miercurea Ciuc și Galați au 

început jocurile din preliminari
ile „Cupei României* la 
Iată rezultatele :

MIERCUREA CIUC î 
București — C.S.M. 
39—2 (14—0, 12—2, 13—0) ; 
Gheorgheni — Metalul IMASA Sf. 
Gheorghe 6—3 (0—0, 3—1, 3—2) ;

GALAȚI : Progresul Miercurea 
Ciuc — Tîrnava ““ ' ' 
(vizita medicală a 
Odorhei era 
Steaua — Unirea 
5—0 (neprezentare) 
Galati — Sp. studențesc 
11—2 (1—0, 4—1, 3—1).

întrecerile continuă.

Dinamo 
Suceava 
Avîntul

Odorhel 5—0 
jucătorilor din 
expirată iii), 
Tg. " ’

Șl
Secuiesc 
Dunărea 

A.S.E.

ÎNTÎLNIRE LA C.C.A.
In cadrul activităților organi

zate de clubul sportiv central al 
Armatei Steaua cu prilejul împli
nirii, a 35 de ani de activitate, 
sub genericul „Steaua — Ieri și 
azi", astăzi are loc, la ora ÎS, 
ta sala de spectacole a C.C.A., 
o întîlnire cu foști componențl al 
„echipei de aur" a C.C.A. Vor 
participa Costică Toma, Ion Vol- 
nescu, Alex. Apoizan, Fr. Zavoda, 
Vasile Zavoda. Gh. Cacoveanu. 
Prezintă Octavian Vlntllă,

deosebi, marea 
a dinamoviștilor.

La Baia Mare, o altă reve
lație a acestui sezon, Dinamo 
Brașov, încearcă să-i zdruncine 
poziția lui Lascăr Pană, să-i 
răpească adică locul al III-lea. 
Cum vor răspunde maramure
șenii ? Vor reuși 
acest meci-cheie, 
breze forțele ?

ei, oare, în 
să-și echili-

VASILE STINGĂ
SE DETAȘEAZĂ 1N „TROFEUL 

EFICACITĂȚII-

(STEAUA)

Situația tn „Trofeul efica
cității", oferit de ziarul 
„Sportul", ni-1 arată — după 
10 etape — pe Vasile Stingă 
decis să se detașeze, așa 
cum a făcut-o șl la recenta 
ediție a campionatului mon
dial. Iată clasamentul : ».
VASILE STINGĂ (STEAUA) 
89 de goluri ; 2. Alex. Ffil- 
ker (Politehnica Timișoara) 
76 ; 3. Marian Dumitru
(Steaua) 75 ; 4. Mihai Miro- 
niuc (H.C. Minaur Baia Mare) 
63 ; 5. Dan Petru (Universi
tatea Cluj-Napoca) 63 ; 6. Be- 
none Nicolescu (Dinamo Bra
șov) 61.

Oricum, campionatul ne 
rată o îmbucurătoare creștere 
a valorii și nivelului formei 
sportive la multe dintre for
mații și acesta este lucrul 
pozitiv — cel mai important.

Hristoche NAUM

A 24-a edițel a campionatu
lui masculin de handbal, Di
vizia „A", programează du
minică 25 aprilie etapa a 
Xl-a, ultima a turului. Pro
gramul acestei etape este ur
mătorul :
• Constructorul Arad — 

Universitatea Craiova • H.C. 
Minaur Baia Mare — Dinamo 
Brașov © Reion Săvlneștl — 
Politehnica Timișoara • Uni
versitatea Cluj-Napoca — Pe
trolul Teieajen • Știința Ba
cău — Constructorul C.S.U. 
Oradea • Dinamo București— 
Steaua.
IAR LA FETE, PRIMA ETAPA 

A RETURULUI

obține o și mai eficientă utili
zare a tuturor stadioanelor și 
sălilor județului ;

— lărgirea calendarului com
petițiilor de masă ; acțiuni 
speciale de popularizare in 
centre ca Titu Fieni, Moreni 
etc. ;

— alcătuirea unui colectiv de 
sprijin compus din cei mai 
competenți și mai activi profe
sori de educație fizică, 25 la 
număr, reprezentînd toate cen
trele județului ;

— în planul pe trimestrul II 
toate propunerile
în adunările și 
de dări de seamă

— Oltenița. Ambele categorii de 
sportivi au avut cursă comună, 
dar, bineînțeles, cu clasamente 
separate.

Clasamentul 
L D. Mazăre 
2. C. Bonciu 
Constan tin eseu 
Ionescu (Voința Ploiești), 
Butaru (Dinamo), 6. I. 
(Metalul Plopenl) etc. — 
celași timp cu învingătorul. La 
juniori : 1. I. Alexandru (Voin
ța București) lh 54:45, X Gh. 
Klein peter (Voința Arad) 3. I. 
Schnaider (Voința Arad) — ace
lași timp, 4. A. Ganea (Voința 
București) lh 56:10, 5. M. Nico
lescu (Muscelul C. Lung), 6. L. 
Boboc (Voința București) — ace
lași timp. Astăzi are loc etapa a 
2-a, cu începere de la ora 14,30 
(km. 7 — șos. Alexandriei).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Vacanța handbalistelor (23 
martie — 25 aprilie), dintre 
tur și retur, ia sfîrșlt dumi
nică. Echipele de Divizia „A" 
lși vor relua Întrecerea cu 
meciurile etapei a xn-a 9
• Textila Buhuși — Știința 

Bacău • TEROM Iași — 
Constructorul Baia Mare • 
Rulmentul Brașov — C.S.M. 
Sibiu • Progresul București— 
Confecția București • Uni
versitatea Timișoara — Uni
versitatea Cluj-Napoca • Mu
reșul Tg. Mureș — Hidroteh
nica Constanța.

In uvertura returului cam
pionatului, la 22 aprilie, se 
dispută la Brașov partida Rul
mentul — Constructorul Bala 
Mare, restanță din etapa a 
Xl-a a turului campionatului.

s-au inclus 
utile făcute 
conferințele 
șl alegeri ;

— se va urmări cu insistență 
utilizarea cu mai mare efi
ciență a cadrelor tehnice, 270 
profesori de educație fizică și 
617 instructori.

Un obiectiv 
pre care ne-a 
tele C.J.E.F.S. 
și cel puternic recomandat de 
Conferință, atragerea în activi
tatea sportivă organizată a tu
turor elevilor. între altele, In 
această direcție interlocutorul 
nostru afirma : „Ne dăm sea
ma cit este de important ca 
elevii să devină practicant! ai 
sportului încă de Ia intrarea în 
școală. In primul rind, pentru 
dezvoltarea lor fizică și, apoi, 
In scopul lărgirii bazei de se
lecție a sportului de perfor
manță. Mă gîndesc că și misiu-

nea antrenorilor, a tehnicieni
lor care efectuează delicata o- 
perafie de alegere a viitorilor 
campioni va fi mai ușoară 
dacă vor avea de-a face numai 
cu elevi încadrați de-aeum In- 
tr-o activitate sportivă regu
lată".

Incercînd, în finalul popasu
lui nostru în fosta cetate de 
scaun, să alegem evenimentul 
cel mai important care mar
chează perioada de după Con
ferința mișcării sportive, ni 
s-a impus cu autoritate „sprin
tul judoului". Intr-adevăr, Tîr- 
goviștea este pe cale să devină 
o mare inimă a acestei disci
pline care a cucerit cu o rapi
ditate uimitoare preferințele 
copiilor și tinerilor. Și nu va 
fi numai o mare ci și puter
nică inimă, deoarece ea bate 
lingă Combinatul de oțeluri 
speciale, întreprindere-campioa- 
nă a orașului reședință de ju
deț. Șe definitivează acum rea
lizarea unui centru olimpic de 
judo pentru juniori la Tîrgo* 
viște. Marile competiții încep 
să poposească acolo. Au fost 
campionatele balcanice, un 
mare succes de organizare. La 
orizont apar cele europene 
pentru tineret. E numai una 
dintre dovezile frumoasei 
censiuni s.
Care, ne-au asigurat „___
va continua impetuos.

ADMINISTRATIV Dt STAT LOTO PI
ES mari succese la indemina

TUTUROR ...

SOSIRI „LA FOTOGRAFIE" H I P I S M
Alergările desfășurate duminică 

pe hipodromul din Ploiești au 
fost viu disputate, câștigătorii ne- 
fiind cunoscuți pînă pe linia de 
sosire, ca in premiul Amy Scot
land, tn care Retuș a fost de
clarat Învingător după consulta
rea fotografiei.

Cu toată ploaia căzută tn ajun, 
pista bine Întreținută a permis 
realizarea unor performanțe 
bune, patru câștigători amello- 
rlndu-și recordul carierei. Dintre 
el o Impresie deosebită a produs 
Orlando, tn totală transformare, 
oa dealtfel șl Răsad, care mai 
are o ,.rezervă" de ctteva se
cunde.

Mircea Ștefăneseu (singurul 
antrenor fără victorie, plnă du
minică), a realizat două succese, 
conducted eu tact și mare răb
dare, In special pe Solara, dis-

punînd la ultimul fuleu de He- 
meiuș. Tot cîte două probe au 
mai cîștigat formațiile A. Bral- 
lovschi șl G. Solcan, iar S. Io
nescu, obținînd o nouă izbîndă 
cu Semenic, si-a consolidat pri
mul loc atît In clasamentul for
mațiilor, cît și în cel al condu
cătorilor. Iată situația primelor 
locuri în clasamentul pe forma
ții : S. Ionescu — 10 victorii, G. 
Tănase — 8, A. Brailovschi, Tr. 
Marinescu și D. Toduță cu cîte 
6 etc.

Dorim să mai menționăm o se
rie de cal a căror acțiune ne-a 
plăcut șl de la care așteptăm 
mai mult în reuniunile viitoare 1 
Clara, Jurista, Florida, Sudor, 
Ionatan șl Horoscop, precum și 
faptul că duminică 25 aprilie îșl 
fac „reintrarea* conducătorii 
amatori.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Haos (I. R. Nicolae) 1:39,6,
2. Aida. Cursa a Il-a : 1. Frec
vența (N. Gheorghe) 1:36,9, 2.
Jder, 3. Solia. Cursa a III-a : 1. 
Orlando (A. Brailovschi) 1:32,0, 
X Flavian. Cursa a IV-a : 1. So
lara (M. Ștefănescu) 1:29,1, 2.
Hemeiuș, 3. Grăbit. Cursa a V-a: 
X Ilot (A. Brailovschi) 1:32,2, 2. 
Bucuria. Cursa a Vl-a : 1. Retuș 
(G. Voinea) 1:28,2, 2. Indian, 3. 
Riguros. Cursa a Vil-a : 1. Sabot 
(G. Solcan) 1:34,4, 2. Onagra. 
Cursa a Vlll-a : 1. Copăcel (Tr. 
Marinescu) 1:32,3, 2. Rodița, 3.
Sucă. Cursa a IX-a : 1. Răsad 
(M. Ștefănescu) 1:33,9, 2. Lada,
3. Poenița. Cursa a X-a : 1. Se
menic (S. Ionescu) 1:35,0, 2. Io
natan.

Constantin DUMITRIU

Wk LOZinPLIC
CU . .4
clștiguri 
In băniși 

autoturisme

p> 
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te, 
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zi i 
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Se reamintește participanților 
că la seriile de LOZ ÎN PLIC a- 
flate în vînzare se oferă mul
tiple posibilități de a obține AU
TOTURISME „Dacia 1300“ și 
„Trabant 601“, precum și cîști- 
guri in BANI de 50.000, 20.000,
10.000, 5.000 lei etc. Agențiile 
Loto—Pronosport, vînzătorii vo- 
lanți, unitățile din comerț șl co
operația de consum și oficiile 
poștale din întreaga țară vă stau 
la dispoziție în permanență pen
tru a încerca să vă numărați și 
dv. printre marii beneficiari ai 
celui mai simplu și popular sis
tem de joc.

(

Ci
28.1' 
7.04 
te ; 
702 
lei ; 
cat. 
4.58', 
tego
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cumva circum- 
jucătorilor, tre- 
însă că pentru

suporte
—. din păcate 
propria sa e-
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n 
i-

să ceară scuze lui Cirstea. 
fapta rămine faptă și pentru ea 
Cămătaru va trebui să 
consecințele, care 
— vor afecta și 
chipă.

Fără a le crea 
stanțe atenuante 
bule să spunem . . ,. .
cele tntlmplate sîtabătă la Cra
iova o bună parte din vină o 
are șl arbitrul de centru V. Cio
can, care după dictarea repetării 
penaltyulul a cam pierdut jocul 
din mină. El a căutat, ce-i drept, 
să se arate autoritar, dar unele 
dintre deciziile sale au fost cel 
puțin discutabile. In rîndul a- 
cestora putem încadra cartona
șul galben dat lui Bărbulescu 
(pentru culpa — care pentru noi 
rămine Imaginară — de a fi pă
truns în careu la executarea pe
naltyulul) șl eliminarea lui Bă
lăci (odată cu cea a Iul Badea). 
Curios este că „centralul" Cio
can s-a consultat asupra 
tntîmplate cu tușlerul A. 
ghe, acesta l-a precizat 
cum ne-a mărturisit și 
după meci) că Badea a lovit, Iar 
Bălăci n-arc 4 vină, și totuși car
tonașul roșu a fost arătat am
bilor jucători. La sfirșlt, arbitrul 
Ciocan declara că l-a văzut chiar 
el pe Bălăci cum l-a lovit,

celor 
Gheor- 

(după 
nouă

Minutul 79 al meciului Progresul-Vulcan — Sportul studențesc : 
M. Sandu a trimis, din săritură, mingea în plasă, jos lingă bară, 
acolo unde Girjoabă a plonjat in zadar Foto : I. MIHAI

CONFIRMAT DOAR 50 LA SUTA !
La Scornicești s-au întîlnit, în 

etapa trecută, echipa cu cel mai 
eficace atac al campionatului, 
Corvinul Hunedoara, și formația 
F.C. Olt, a cărei apărare era — 
și este cotată încă —, pe locul 
n intr-un clasament neoficial, 
după Universitatea Craiova, 
celor 18 divizionare

MIJLOACELE ?SCOPUL SCUZA
in alcătuirea M. Alexandra 
Cheran — Iordan, formula

rîndul lui, pe Badea, Atunci de 
ce a mai 
tarea cu 
seama și

Arbitru 
movat pe 
triteănul __ _____

de a deveni un bun ..
Ier al fluierului*', dar deocamdată 
un meci de dificultatea celui de 
la Craiova — in care a nemul
țumit prin unele decizii ale sale 
ambele echipe — s-a dovedit un 
examen prea greu pentru eil.

Constantin FIRĂNESCU

fost necesară... consul- 
tușierul fără a ține 
de părerea acestuia 7 
tînăr, aprecLat și pro- 
merit în lotul „A“, bis- 
V. Ciocan are posibi- 

„cava-

așteptat, deci, un duel pasionant, 
echilibrat într-o oarecare măsură 
șl de avantajul terenului care 
era de partea „ll“-lui antrenat 
de Florin Halagian. Desfășurarea 
partidei însă a infirmat preve
derile în ceea ce privește atacul 
hunedorean, acesta—cu 54 de go
luri la activ — șutind, în M de 
minute, doar de cinci ori la 
poarta gazdelor și nici măcar o 
dată pe spațiul porții apărate de 
Nedea ! Surprinzător și în același 
timp explicabil. Cum 7 Mai întîi, 
prin jocul bun, exact în apărare

al formației din Scornicești, 
a reușit să destrame, încă 
lașă, multe acțiuni' ofensive__
nedorene, bine concepute totuși 
In clmpul de joc propriu.

F.C. Olt a confirmat, așadar, 
„tăria" apărării, fiind echipa care, 
in actuala ediție de campionat, 
nu a primit decît un singur gol, 
pe teren propriu, în meciul cu 
Sportul studențesc, golaverajul 
său general, în meciurile de a- 
casă, fiind 28—1 1 Pe de altă 
parte, trebuie spus că și ideea 
In care a abordat întîlnirea Cor
vinul, cu gîndul la o remiză, a 
făcut ca cel mal productiv atac 
al campionatului să se exprime 
episodic și fără prea mari șanse, 
doar pe contraatac. Condiții tn 
care, dacă mal ținem seama și 
de mișcarea mal bună a gazde
lor In atac, victoria acestora a- 
pare firească, de necontestat.

care 
din 
hu-

Mihai IONESCU

i- 
'» 
e

Atunci cind suporterii Chimiei 
lși pierduseră speranțele la e- 
chipa lor favorită, iată-i pe vll- 
ceni renăscînd din propria cenu
șă, întocmai păsării Phoenix. Cu 
alte cuvinte, de la acel —6, Sn 
„clasamentul adevărului" după 
jocul pierdut acasă, în etapa a 
22-a, cu F.C. Constanța, la nu
mai —2 (și pe locul 12 I), cu 24 
puncte, după doar patru meduri 
disputate. Intr-adevăr, începind 
cu etapa a 23-a, vllcenii nu au 
mai pierdut nici un joc, fie tâ 
au evoluat acasă, fie in depla
sare : 0—0 cu Jiul, la Petro
șani, 2—0 cu F.C. Argeș, la Bm. 
Vflcea, 1—0, cu Progresul-Vul
can, ia București și, simbătâ, 
0—0 cu C.s. Tîrgoviște, pe tere
nul acesteia Dacă adăugăm *1 
partida din Cupa României (<—0 
cu Carp ați Mîrșa), iată cinci 
confruntări în care Chimia nu a 
cunoscut înfringerea. Ascensiunea 
„11 “-ului vîlcean se datorește 
fotbalului mai bun, mai orientai 
tactic, în primul rînd, pentru că, 
din punct de vedere tehnic, nu 
se poate spune că jucătorii «u 
făcut un salt valoric într-un timp 
atît de scurt. Echipa mal
bine în teren, linia de mijloc,

8
7
4
1

LARG DESCHISE PENTRU 
rit * iaie la gura sobei. Iar fotbalul 
u- 'înseamnă pentru cei mici o
de poveste numai cu feți frumoși
Mi (sau numai ața ar trebui să
e- fie I). Chemtnd copiii spre
pil stadioane, la inttlnirea cu
o- idolii iar, ia tntilnirea cu fot-
ră balul, ii putem atrage In mă
lin rea ți frumoasă aventură a
u- balonului rotund, ti putem
sai smulge din fotoliul televizoru-
ii- lut și duși tn aer liber, II
?I. putem educa In spiritul spec-
■e- tacolulul sportiv, 11 putem cîș-
le, tlga pentru viitoarele selecții.
de Accesul gratuit al copiilor la
7u meciurile de fotbal poate fi
la privit și din punctul de ve-
'.a- dere al nostru, al celor ma-
tr- turi. Al părinților, care, Intre
a- ora de matematică sau de
și pian, putem găsi o „fereastră"^, 
ti- care va recrea activ copilul,

----------     ta 
oare a evoluat la Tlrgovlște, de
monstrează un suflu Inepuiza
bil, „elementul motor" fiind Che- 
ran, iar marcajul — „scai" reu
și* ta ultimul timp scade mult 
din vigoarea și intențiile adver
sarii ar.

Toate bune ,1 frumoase ptoă 
aid, adică la capitolul apărare. 
Pentru că în ceea ce privește 
construcția (citește : ofensiva),
Chimia manifesta, in continuare, 
slăbiciuni, rimbata, ta Tîrgaviște, 
vilcenil au expediat doar * 
tari spre poarta. „Scopul 
mijloacele*, se apune. Cu 
cuvinte, Chimia a 
eu un i__________________
talul practicat de ea ■ 
sub ceea ce se cert de la o e- 
chips de Divizia „A". In plus,
„nervii" Jucătorilor, netempenațl 
de arbitrul M. Stoenescu, au a- 
rltat alta latura, mai puțin plă
cuți, a echipei din Rm. Vflcea. 
Le un moment dat, ta prima re
priza, nld 
reușea să-l 
Alexandru,

1 fU-
•cuzâ 

__ , __ ______ atte
», Chimia a plecai acasfi 
punct, dar calitatea fotba- 

râmas

măcar Cheran nu 
tempereze pe M. 

coechipierul " ‘

Mircea TUDORAN

COPII!

■A

■Au...

oferindu-i, astfel, o recom
pensă sau un stimul pentru 
rezultate bune la învățătură 
ți pentru „nota 19 la purtare". 
Ața cum prezența copiilor tn 
tribune devine o obligație și 
pentru spectatorii maturi, che
mați sd fie ți ei cit mai spor- 
ttvi, să se comporte oa ade- 
vărați educatori.

Sperăm că exemplul de 
stmbătă va fi generalizat. 
Dealtfel, la Cluj-Napoca, am 
tntilnit de multe ori copilan
dri admiși tn stingă tribunei 1. 
dndva, șt pe alte stadioane... 
Toate echipele, din „A* ți 
din „B“, pot oferi COPIILOR 
acest dar al accesului liber 
pe stadioane. Fotbalul poate 
deveni, astfel, una dintre bu
curiile copilăriei I

Mircea M IONESCU

MÎINE, IN CAPITALA, UN ATRACTIV CUPLAJIVII I k s EtaZ

• Participă: 3 selecționate ale Diviziei „B" și Rapid București

a 
î

Stadionul Republicii din Capi
tală va găzdui mîine după-amia- 
ză (de la ora 16) un interesant 
cuplaj, la care vor participa trei 
selecționate ale Diviziei „B“ și 
echipa bucureșteană Rapid.

Iată loturile convocate la Bucu
rești :

SERIA I (antrenori : Gh. Con
stantin, I. Nunweiller și C. Bă- 
dulescu) ; Paraschiv (Unirea Di
namo Focșani), Liliac (C.S. Bo
toșani) — portari ; Cristescu, 
Radu, Avădanei (toți C.S.M. Su
ceava), Gălan (Unirea Dinamo), 
Roman și Hurloi (Gloria Bistrița) 
— fundași ; Moga și Butuza (Glo
ria Bistrița), Dărman (C.S.M. Su
ceava) t Paveliuc (Politehnica 
Iași), Hanghiuc (F.C.M. Sid. 
Galați) — mijlocași ; Petrescu, 
Cașuba (C.S.M. Suceava), Nem- 
țeanu (Politehnica Iași), Cațaroș 
(Gloria Bistrița), Cojocaru (C.S. 
Botoșani).

SERTA A IT-a (Șt. Coidum, N. 
Lupcscu, M. Dridca) : Niculescu

(Dunărea Călărașț), Așa (Chi
mica Tîmăvend) ' — portari; 
Rusu, Barna (Șoimii IPA Sțbiu), 
Butufei (Petrolul Ploiești), Du- 
mitrașcu (Metalul București), 
Ifrim (Unirea Alexandria) — 
fundași ; Gabel (Șoimii IPA), 
Pancu (Petrolul), Niță, Glugiu- 
mică (Metalul București) — mij
locași ; Costea (Dunărea), Catri- 
na (Mecanică fină București), 
Croltoru (Pandurii Tg. Jiu), Vol- 
cllă (Unirea), Petre (Flacăra Mo
rali).

SERIA A IH-a (L. Vlad, Gh. 
Staicu, P. Popescu) : Rudisuli 
(Aurul Brad), Boitor (înfrățirea 
Oradea) — jjortari ; Kiss, 
(F.C. Bihor Oradea), Sepl, 
Her (F.C. Baia Mare), 
(Aurul) — fundași ; Mureș an,
Pușcaș (F.C. Bihor), Sabău, Buz- 
gău (F.C. Baia Mare) — mijlo- 

“ C.
Sl- 

Bala

Zare 
Ko- 

Merlă

gău (F.C. Baia Mare) 
cași ; Georgescu, Grosu (F. 
Bihor), Ciohan II (C.I.L. 
ghet), Dragomirescu (F.C. 
Mare), Bocșa (înfrățirea).

DERBY-UL SI SCHIMBUL DE GENERAȚII
(Urmare din pag. 1)

tru că echipele care furnizau 
în anii trecuți un schelet de 
echipă (Steaua, Dinamo, Uni
versitatea Craiova) si-au de
pășit apogeul — mai ales în 
perspectiva celor doi ani ai 
„europeanului", nemaivorbind 
de Mundialul '86, — iar „schi
ța" Corvinul. oferită, în mod 
firesc, de Mircea Lucescu, 
vrea să creeze un cadru de 
joc pentru o echipă națională 
care încearcă să recupereze va
lorile oarecum 
de nervozitate 
„după Bayern" 
testată, Steaua 
rioadă de reconstrucție, iar Di
namo e concentrată asupra 
campionatului, cu atît mai mult 
că titlul ’82 este ultima șan
să a unei formații care a pier
dut pe pot ou „meciul cu' Do- 
brin“, acum trei ani, și pe cel 
cu Bălăci, anul trecut).

In aceste condiții, selecția se 
îndreaptă firesc spre tineri. 
Ne-a bucurat foarte mult, sîm- 
bătă, startul în stil mare al 
lui Ralea și Balint, dar curind 
aveam 
cestor 
tumult 
cum e 
al altora... Ne bucură literele 
mari cu care e scris în cronici 
numele lui Iorgulescu și Au
gustin, dar nervii lor 
Cămătaru sau Bălăci 
ță nimic bun.

Cert e că echipa 
trebuie să se îndrepte 
tineret. Un tineret care
înțeleagă integrarea în 
colectiv al echipei și
are nevoie de un conducător de 
joc „bătrîn" care să gîndeas- 
că bine, in spiritul antrenoru
lui, adică ceea ce Bălăci nu

reușește. In ultima vreme, 
marile echipe europene au, 
fără excepție, asemenea con
ducători de joc, care ordonează 
totul.

risipite (starea 
a craiovenilor, 

nu poate fi con- 
e în plini* pe-

să vedem că elanul a- 
doi tineri de talent și 
mai trebuie șlefuit, așa 
și cazul lui Turcu sau

și ai lui 
nu anun-

națională 
spre 

să 
jocul 
care

p urați de derby și de a- 
propiatul start al „tri

colorilor" în fața unei echipe 
(Cipru) care a pierdut cu nu
mai 2—3 meciul ei oficial cu 
Belgia, anul trecut, chiar la 
Bruxelles, am omis lupta crin- 
cenă care se dă pentru 
rea retrogradării. Faptul 
tîtea și atîtea echipe sint 
amenințate- nu e notă 
bună 
tru.
TV ; e greu de imaginat 
chipă 
a lui... Tisa.
de altă parte, campania de 
cuperare a Chimiei. Să fi 
dit aici „marcajul strict" 
pus de Traian Ionescu, i 
silierul de ultimă oră ? 
mîhnit promenada debusolată a 
lui Dumitru la Arad... Ne sur
prinde cobori rea treptată a 
„șepcilor roșii", intr-un meci 
egal care uimește mai mult 
prin faptul că era considerat 
— de mulți — previzibil.

Lupta oarbă pentru evitarea 
retrogradării ne invită incă 
o dată să medităm asupra fap
tului că trei „ghilotine" sint 
prea multe pentru campionatul 
nostru. ȘAISPREZECE 0- 
chipe, ca în campionatul ita
lian — și nu numai acolo — 
ar face să crească implicit va
loarea întrecerii și ar reduce 
cu mult starea de nervozitate 
augmentată de faptul că astăzi 
retrogradează TREI și nu 
DOUA, ceea ce e CU TOTUL 
ALTCEVA. Pe cînd înfăptuirea 
acestui proiect despre care se 
vorbește în ultimii ani ?

pentru campionatul 
Am văzut U.T.A.

mai scăzută decît 
Interesantă,

evita- 
că a- 
direct 

prea 
nos- 

la 
o e- 

cea 
pe 

• re- 
i ro- 
pro- 
con 
Ne-a

REZULTATELE ETAPEI A 21-a A DIVIZIEI
SERIA I

Minerul Gura Humorului — A- 
vlntul TCMM Frasin 5—0 (1—0), 
Integrata Pașcani — Nicolina 
Iași 1—1 (0—0), Celuloza Piatra
Neamț — Cimentul Blcaz 3— 0 
(2—0), A.S.A. Cimpulung Moldo
venesc — C.F.R. Pașcani 1—2 
(1—2), Cetatea Tg. Neamț — Me
talul Rădăuți 3—0 (0—0), Șiretul 
Bucecea — Foresta Fălticeni 
1—2 (1—1), TEPRO Iași — Minerul 
Vatra Bornei 4—0 (4—0), Metalul 
Botoșani — Cristalul Dorohol 2—0 
U-0).
• Meciul Metalul Botoșani — 

A.S.A. Cimpulung, din etapa a 
20-a (pe ' ........................
logat de 
favoarea 
AB.A. a 
■tare de

teren 1—1) a fost omo- 
către F.R.F. cu 3—0 ta 

Metalului, deoarece 
folosit un jucător ta 
suspendare (cu două 

cartonașe galbene).
Pe primele locuri In clasament, 

după etapa a 21-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 29 p (44—17), 
2. C.F.R. Pașcani 29 p (36—16), 3. 
TEPRO lași 28 p (40—22)... pe 
ultimele : 14. Cimentul Bicaz
18 p (18—34), 15. Cristalul Doro
hol 16 p (26—47), 16. Integrata 
Pașcani 10 p (20—46).

SERIA A H-a
Laminorul Roman — Energia 

Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 (3—0),
Luceafărul Adjud — Foresta Gu- 
gești 0—0, Textila Buhușl — 
DEMAR Mărășeștl 2—0 (1—0), Vic
toria Bacău — Rulmentul Birlad
1— 0 (0—0), Partizanul Bacău —
Viticultorul Panciu 3—1 (2—0),
C.S.M. Borzeștl — Letea Bacău
2— 2 (1—0), Minerul Comănești — 
Petrolul Moineștl 1—0 (1—0), Glo
ria Focșani — Metalul Huși
3— 0 — Metalul s-a retras din 
campionat.

Pe primele locuri : 1. LAMI
NORUL ROMAN 31 p (42—15), 2 
Victoria Bacău 30 p (29—11), 3. 
Partizanul Bacău 28 p (47—22)... 
pe ultimele : 14. Rulmentul Bir
lad 14 p (15—36), 15. Viticultorul 
Panciu 14 p (32—58).

SERIA A IH-a
Chimia Brăila — Prahova Plo

iești 1—0 (1—0), I.C.I.M. Ploiești
— Ferodoul Rm, Sărat 1—0 
a—0), Minerul Fillpeștii de Pă
dure — Carpați Nehoiu 4—0 
(1—0), Poiana Cîmpina — Chimia 
Victoria Buzău 2—1 (2—0), Chi
mia Brazi Ploiești — Petrolul 
Berea 2—1 (0—0), Petrolul Băicoi
— Carpați Sinaia 1—0 (0—0), Au
tobuzul Făurei — Metalul Mija
2— 1 (1—0), Caraimanul Bușteni
— Ș.N. I.T.A. Brăila 2—1 (1—1).
• Meciul Carpați Nehoiu — 

Chimia Brazi, din etapa a 19-a 
(pe teren 2—1) a fost omologat cu
3— 0 în favoarea echipei Carpați, 
deoarece Chimia a folosit un 
jucător în stare de suspendare.

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 
I.C.I.M. - 
Chimia 
ultimele 
(29—43), 
(12—53).

(41-10), 2.
3.

35 p 
Ploiești 28 p (32—21), 
Brazi 27 p (43—23)... pe 
: 15. Petrolul Berea 16 p 
16. Autobuzul Făurei 14 p

SERIA A IV-a
Fetești — PortulRapid 

stanța 1—0 (î—0), Granitul 
badag — Metalul Mangalia 
(0—0), Victoria Țăndărei — 
greșul Isaccea 3—1 (0—0), Cimen
tul Medgidia — Ancora Galați 
4—2 (2—1), Metalosport Galați — 
Avîntul Matca 2—1 (0—0), Marina 
Mangalia — Voința 
1—3 (1—1), S.N. Tulcea 
Cernavodă 3—2 (1—2), 
Constanța — 
7—0 (2—0).

Pe primele 
CONSTANȚA 
Rapid Fetești

Con- 
Ba- 
1—0

Pro-

Constanța
— Șoimii 
Chlmpex 

Arrubium Măcin

locuri : 1. PORTUL
28 p (47-17),
23 p (33—22),

2. 
3.

C“
Metalosport Galați 26 p (44—20)...' 
pe ultimele : 14. Ancora Galați 
17 p (28—32), 15. Șoimii Cerna
vodă 17 p (28—39), 16. Marina
Mangalia 13 p (18—34).

SERIA A V-a
Danubiana București — Dinamo 

Victoria București 0—0, Abatorul 
București — F.C.M. Giurgiu 1—0 
(0—0), Tehnometal București — 
Aversa București 4—0 (1—0), Pe
trolul Roata de Jos — Flacăra 
roșie București 2—1 (1—1), Viito
rul Chirnogi — Electronica Bucu- 
— - - .... Constructorul

Urziceni 8—0 
Slobozia — 
1-0 (1-0), 

a iucat.

reștl 2—0 (0—0),
Călărași — FEROM 
(2—0), Amonil 
I.CJS.I.M. București 
TJd. București nu _ __

Fe primele locuri : 1.' DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 37 p 
(49—14), 2. X.C.S.I.M. București 
M p (29—22), 3. T.M. București 
M p (29—25)... pe ultimele : " 
F.C.M. Giurgiu 17 p (20—29), 
FEROM Urziceni 17 p (23—36), 
Electronica București 14 
(23—36).

SERIA A Vl-a
Progresul Corabia — ROVA : 

șiorll de Vede 0—0, Dacia 
tețtl — Sportul muncitoresc L _ 
racal 1—0 (O—0), Muscelul Cim- 
pulung — Constructorul Pitești
2— 0 (1—0), Progresul Pucioasa — 
Cetatea Tr. Măgurele 3—0 (2—0), 
Chimia Tr. Măgurele — Unirea 
Răoari 2—0 (0—0), Dunărea Zim- 
nicea — Electronistul Curtea de 
Argeș 1—0 (1—0), Recolta Stoică- 
nești — Chimia Găeștl 4—0 (2—0), 
Cimentul Fleni — Petrolul Vi
dele 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 31 p (39—16), 2. Chimia 
Tr. Măgurele 26 p (33—17), 3.
Muscelul Cimpulung 26 p (34— 
19)... pe ultimele : 15. Progresul 
Pucioasa 16 p (24—32) — 7 victo
rii, 16. Unirea Răcari 16 p (23—31)
— 4 victorii.

SERIA A VH-a
Minerul Motru — Viitorul Dră- 

gășani 4—0 (2—0), Constructorul 
Craiova — Mecanizatorul Simian
3— 0 (1—0), Metalurgistul Sadu — 
Minerul Oravița 2—1 (2—0), Mi
nerul Horezu — I.O.B. Balș 2—1 
(1—0), C.F.R. Craiova — Jiul Ro- 
vlnarl 1—0 (0—0), Unirea Dro- 
beta Tr. Sev. — Dlema Orșova 
2—0 (1—0), Parîngul Novaci — 
Electroputere Craiova 1—0 " “ 
Minerul Moldova Nouă — 
rea Calafat 2—0 (0—0).
• Meciul Metalurgistul

— I.O.B. Balș, din etapa a 19-a 
(pe teren 3—0) a fost omolbgat 
cu 3—0 în favoarea echipei 
Balș, deoarece Metalurgistul 
folosit un jucător in stare 
suspendare.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 32 p (45—14), 2. Dierna 
Orșova 29 p (29—21), 3. Electro
putere Craiova 26 p (34—11)... pe 
ultimele : 13. I.O.B. Balș 17 p 
(22—29), 14. Minerul Horezu 17 p 
(24—33), 15. .Viitorul Drăgășani
17 p (19—29). 16. Parîngul Novaci 
14 p (18—49).

SERIA 
Metalurgistul 

Paroșeni 3—0 
Ghelar — Textila Cisnădie 
(1—0), Minerul Certej — Victoria 
Călan 1—0 (1—0), Explormin Deva
— C.F.R. Simeria 4—0 (2—0), Me
canica Alba Iulia — IMIX Agnita 
2—0 (2—0), Automecanica Mediaș
— Vitrometan Mediaș 1—2 (0—2),
Minerul Vulcan — ‘
2—0 (2—0), Șurianul 
nerul Aninoasa 3—0

Pe primele locuri 
LURGISTUL CUGIR . .
2. Explormin Deva 27 p (40—16),

15.
16.

P

Ro- 
Pi- 
Ca-

(1-0), 
Dună-

Sadu

din 
a 

de

A VUI-a
Cugir — Minerul 

(2—0), Minerul . 3_j

Lotru Brezoi 
Sebeș — Mi- 
(1-0).

î 1. META- 
30 p (50—15),

3. 
pe 
io 
Mediaș 16 p (22—40). ____
metan Mediaș 16 p (16—37).

SERIA A IX-a
Unirea Tomnatic — Gloria Re

șița 0—0, Oțelul Or dr. Petru 
Groza — C.F.R. Arad 4—0 (3—0), 
Voința Oradea — Recolta Salonta
1— 6 (2—;,, Minerul Anina — E-
lectromotor Timișoara 5—0 (4—0), 
Victoria Ineu ----- Bihorul Beiuș
2— 1 (1—1), Vulturii textila Lu
goj — Șoimii Llpova 1—0 (1—0), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Unirea Sînnicolau 2—1 " “
Chimia Arad — Metalul
1— 1 (1—0) — s-a jucat la Ineu.

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 27 p (39—22), 2. Voința 
Oradea 26 p (46—27), 3. C.F.R.
Arad 26 p (35—29)... pe ultimele: 
15. Recolta Salonta 14 p (25—41)
— 6 victorii, 16. Chimia Arad 
14 p (27—43) — 5 victorii.

SERIA A X-a
Armătura Zalău — C.S.U. Tri

colorul Oradea 3—0 (3—0), Mine
rul Bala Sprie — Chimia Tășnad
3— 0 (1—0), Minerul Baia Borșa
— Bradul Vișeu 3—1 (2—1), Mi
nerul Băița — Minerul Băiuț 2—1 
(2—0), CUPROM Baia Mare — 
Victoria Cărei 1—3 (0—0), Silvanla 
Cehu Silvaniel — Unirea Valea 
lui Mihai 4—0 (2—0), Rapid Jibou
— Simared Bala Mare ' ' 
(1—1), Bihoreana Marghita — Oa
șul Negrești 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 33 p (56—17), 2. 
Victoria Cărei 28 p (41—22). 3. 
Minerul Băița 26 p (25—22)... pe 
ultimele : 14. Silvanii Cehu SU- 
vaniel 15 p (27—42) 15. Simared
Baia Mare 15 p (18- .8), 16.
C.S.U. Tricolorul Oradea 13 p 
(18—40).

SERiA A XI-a
Mureșul Luduș — Industria sîr- 

mel Cîmpia Turzli 2—2 (0—1) Sti- 
cla-Arieșul Turda — Unirea Alba 
Iulia l—o (1—0), Metalul Aiud — 
Foresta Bistrița 3—0 (1—0), C.E.M. 
Cluj-Napoea — Oțelul Reghin
2— 2 (1—1), Minerul Rodna —
Textila Năsăud 2—0 (1—0), Avîn
tul Reghin — C.I.L. Blaj 
(1—0), Metalul Sighișoara 
pușul Tg. Lăpuș 0—0, 
Dej — Metalotehnica Tg.
4— 0 (2—0)

Pe primele locuri : ___
SlRMEI C. TURZI1 30 p (37—17)
2. Unirea Alba Iulia
3. Sticla Turda 25 p 
ultimele : 14. “ 
(19—36), 
(11—32), 
(30—43).

Minerul Certej 
ultimele : 14.
p (20—25), 15.

24 p (33—17)... 
£MIX Agnita 
Automecanica

16. Vitro-

(0—1), 
Bocșa

2—1

2—a 
— Lă- 
Unirea 
Mureș

15.
16.

Textila 
C.I.L. 
Unirea

1ND.
26 p (42—22)’
(35—22)... pe
Năsăud
Blaj

Dej

1.

16
14

16 p
P
P

SERIA A XlI-a
Miercurea Ciuc —

Secuiesc
Nitromonia Făgăraș

Tractorul
Progresul ■ Odorneiu
4—0 (2—0),
— Unirea Cristuru Secuiesc 2—0 
(0—0), Metrom Brașov — Chimia 
Or. Victoria 2—0 (0—0), Măgura- 
Mobila Codlea - Metalul Sf. 
Gheorghe 2—0 (1--0). Minerul Bă
lan — Mureșul , Toplița 2—2 
(0—2), Minerul Baraolt — Car- 
pați Brașov 8—1 (1—1), Torpedo
Zărnești — Utilajul Făgăraș 4—1 
(1—1), Metalul Tg. Secuiesc — 
Precizia Săcele 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 26 p (35—19), ‘ 
Precizia Săcele 25 p (23—23), 
Nitramonia Făgăraș 24 p (31—20)... 
pe ultimele : 
16 p (25—34), 
14 p (28—36).

15. Unirea
16. Carpați

Rezultatele 
mise de 
noștri voluntari 
respective.

2.
3.

Cristur 
Brașov

trans-ne-au fost
către corespondenții 

din localitățile



Turneul internațional de Baschet-juniori

ECHIPA ROMÂNIEI, LA A TREIA VICTORIE
SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

Continuind să aibă o com
portare bună în turneul inter
național de baschet găzduit de 
sila Floreasca, reprezentativa 
de juniori a României a re
purtat. ieri, a treia victorie 
consecutivă și urmează să sus
țină, astăzi, partida decisivă 
pentru locul I, în compania se
lecționatei similare a Bulga
riei. In întîlnirea de ieri, bas- 
chetbaliștil români au învins 
cu 82—58 (43—26) echipa Un
gariei, în fața căreia s-au im
pus prin plusul de tehnicitate 
în mînuirea balonului, prin 
frecvența și eficiența contra
atacurilor și datorită energiei 
cu care au luptat în apărare. 
Au înscris : Popovici 22, Lef
ter 17, Bărbulescu 14, Zgîrie 
10. Șarlă 7, Fodor 6, Iacob 2, 
M. Constantin 2, Sealețchi 2 
pentru învingători, respectiv 
Karkas 16. Szabo 12, Farkas 6, 
Torbk 4 Husz 4, Elek 4, Krasz- 
nay 6, Kcnessy 2, Foray 2, Kra- 
sovec 2 Arbitri : A. Ghenev 
(Bulgaria) și I. Antonescu.

Alte rezultate :
România (cădeți) — R. D. 

Germană 62—71 (28—31). Re- 
proșabilă lipsa de combativita
te în apărare a jucătorilor ro
mâni. Au înscris : Dolhan 16,

MECI INTERNAȚIONAL DE VOLEI
în continuarea turneului pe 

care îl întreprinde în țara 
noastră, selecționata de junioa
re a Franței a întîlnit, dumi
nică. la Galați. divizionara 
„A“ C.S.U. Oțelul din localita
te. Pe fondul unei slabe com
portări a studentelor, junioa
rele franceze, care poate au 
făcut cel mai bun joc al 
turneului din România, au ob

CAMPIONATELE EUROPENE
(Urmare din pag 1)

s-a situat și N. Zamfir, în
vingător în fața polonezului J. 
Raczek. El a ocupat o treap
tă mai sus în ierarhia cate
goriei, datorită descalificării 
sovieticului V. Fomin (finalis- 
tul la 57 kg).

tată primii trei clasați la cele 
5 categorii : 48 kg : 1. V. Anikin 
(U.R.S.S.), 2. Cs. Vadosz (Unga
ria), 3. T. Andonov (Bulgaria) ; 
57 kg : 1. P. Balov (Bulgaria), 2. 
J. Krista (Cehoslovacia), 3. F. 
Saradach (Turcia) ; 68 kg : 1. G. 
Ermilov (U.R.S.S.), 2. St. Negri- 
șan (România), 3. G. Swensson 
(Suedia) ; 82 kg : 1. A. Tanimov 
(U.R.S.S.), 2. A. Smalina (Polo
nia), 3. I. Draica (România) ; 100 
kg : 1. A. Dimitrov (Bulgaria), 
2. N. Inkov (U.R.S.S.), 3. J. Ter- 
telji (Iugoslavia).

*
Duminică seara și luni dimi

neața, odată cu ultimele parti
de înaintea finalelor la catego
riile care au început concursul

C.E. DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag D 

contra echipei Statisztika), Olga 
Nemes a venit cu.., lecția în
vățată și. tot la activizare, a 
învins-o pe aceeași Kishazi.

Luni, la prînz, România — 
Franța 3—0, după un meci in 
care Olga și Eva nu au lăsat 
nici o speranță celor patru re
prezentante ale „cocoșului ga
lic". în primul joc, Eva Fe- 
renezi — Brigitte Thiriet 2—1 
(—20. 18. 19), apoi Olga Nemeș 
— Nadine Daviaud 2—0 (17. 11), 
pentru ca partida de dublu să 
pecetluiască scorul final : Ne
meș, Ferenczi — Claude Ber- 
geret, Muriel Monteux 2—0 
(H. 9).

Seara, cînd s-au prezentat la 
meciul cu Finlanda, fetele noas
tre erau calificate în finală. 
Jocul lor ceva mai deconcen- 
trat și valoarea finlandezelor, 
care de doi-trei ani fac „ra
vagii" în competițiile interna
ționale, la care sînt nelipsite, 
au făcut ca adversarele să ia 
avans 2 puncte : Olga Nemeș — 
Sonja Grefberg 1—2 (—18, 11, 
—12) și Eva Ferenczi — Eva 
Malmberg 1—2 (—17, 14, —17). 
Dar. odată cu dublul, românce
le trec la cirma partidei și 
punctează „șnur" : Ferenczi,
Nemeș — Malmberg, Grefberg
2—1 (16, —19, 10), Nemeș — 
Malmberg 2—0 (11. 13) și Fe
renczi — Grefberg 2—0 (11.19). 
Scor final : România — Fin
landa 3—2.

Marți se joacă turneul final 
(locul 1 dintr-o grupă cu locul 

Stănescu 12, V. Constantin 10, 
Szabo 8, Panaitescu 8, Tzachis 
4, Pascu 2, Chioreanu 2 pentru 
gazde, respectiv Kuball 18, 
Klein 15, Stahl 14. Leopold 12, 
Gutow 8. Schilf 2, Niemann 2. 
Arbitri : A. Ghenev și Em. 
Nicolescu.

România (c) — Bulgaria 
87—95 (52—49). Joc echilibrat, 
cu rezultat decis, în mare mă
sură, după eliminarea (pentru
5 faulturi) a doi dintre jucă
torii noștri de bază (Szabo și 
Panaitescu). Au înscris : V. 
Constantin 29, Tzachis 24, Stă
nescu 12, Panaitescu 8, Szabo 
8, Chioreanu 4, Dolhan 4 pen
tru gazde, respectiv Vutev 30, 
Ghenov 15, Iliev 19. Kovacev 
8. Zaharicv 9, Gherasimov 6, 
Ghergov 6. Bonev 2. Arbitri : 
G. Szabo (Ungaria) și C. Du- 
mitrache.

Ungaria — Bulgaria 64—57 
(26—33).

Clasamentul : 1. România
6 p, 2. Bulgaria 5 p, 3. Româ
nia (c) 5 p, 4. R. D. Germană 
4 p, 5. Ungaria 4 p.

Programul de azi : sala Flo
reasca, de la ora 9 : Ungaria
— R. D. Germană, România (j)
— Bulgaria.

Dumitru STĂNCULESCU

ținut o frumoasă și meritată 
victorie cu scorul de 3—1 (9, 8, 
—4, 15). S-au evidențiat jocul 
variat în atac și combinațiile 
realizate de Brigitte Lesage, 
Sylvie Laqneaux și Ines Esco
bar. Au arbitrat foarte bine 
FI. Scorțaru si D. Delcee, am
bii din Galați.

Telemac SIRIOPOL — coresp.

sîmbătă, au continuat și între
cerile la categoriile 52 kg, 62 
kg, 74 kg, 90 kg și +100 kg. 
Tlnărul nostru reprezentant la 
cat. 52 kg, Marian Ștefan, a 
mai realizat două victorii deo
sebit de prețioase, care i-au 
asigurat încă de pe acum lo
cul în finala categoriei, meci 
ce se va disputa marți seara. 
In prima întîlnire, el l-a în
vins prin descalificare (min. 
4,50) pe polonezul J. Kerpacz, 
iar luni dimineața a luptat ex
celent cu finlandezul T. Halo
nen, pe care l-a învins prin 
superioritate evidentă (12—0, 
în min. 2,22). Ion Tecuceanu 
(62 kg) a realizat un succes 
surprinzător, dar pe deplin me
ritat, în fața fostului campion 
mondial, ungurul I. Tolh (18— 
9). Partida a fost de un di
namism rar întîlnit pe saltelele 
de lupte. In disputa anterioa
ră, însă, Tecuceanu pierduse 
prin descalificare (min. 5,28) în

2 din cealaltă), învingătoarele 
urmînd să-și dispute titlul, iar 
învinsele locurile 3—4. Finala 
se va disputa la orele 23,30 ora 
locală (ora 0,30 ora României). 
Desemnarea semifinalistelor din 
cealaltă grupă se va face de a- 
semenea foarte tîrziu astâ-sea- 
ră,

ALTE REZULTATE. Feminin : 
Finlanda — Bulgaria 3—0, Franța
— Cehoslovacia 3—2, U.R.S.S. — 
Suedia 3—0, Anglia — R.F. Ger
mania 3—2, Olanda — Iugoslavia
3—1, Suedia — U.R.S.S. 0—3, R.F. 
Germania — Anglia 1—3, Iugo
slavia — olanda 1—3, Cehoslo
vacia — Bulgaria 3—1, Finlanda
— Ungaria 1—3. Masculin : Da
nemarca — Austria 5—2, Anglia
— Suedia 3—5, Cehoslovacia — 
Polonia 5—4, Iugoslavia—U.R.S.S. 
5—1, R.F. Germania — Bulgaria 
5—1, Ungaria — Franța 5—3 
Franța — U.R.S.S. 5—1, Ungaria
— Bulgaria 5—0, R.F. Germania
— Iugoslavia 2—5.

✓

ATLETISM • La San Jose 
(California), Bob Roggy a stabilit 
un nou record al S.U.A. la arun
carea suliței cu 93,72 m. Alte 
rezultate : 100 m : Carl Lewis 
10,13 ; 400 m : Cliff Wiley 45,90 ; 
5 000 m : Henry Rono 13:40,9 ; 
disc : John Powell 64.24 m ; pră
jină ; Earl BeU 5,50 m.

BASCHET • La Damasc, in 
turneul de calificare pentru cam
pionatul european masculin; Al
geria — Siria 69—64 (34—30) ;
Bulgaria — Cipru 90—15 (42—21).

CICLISM s Cea de-a 80-a edi
ție a cursei Paris — Roubaix 
(270,5 km) a revenit olandezului 
Jan Raas în 7.21:59. Al doilea, 
la 16 secunde, s-a clasat fran
cezul Yvon Bertin. 0 Competi
ția rezervată amatorilor desfășu-

ANCA PĂTRĂȘCOIU 
- 4 VICTORII

In cadrul meciului de înot 
dintre echipele de juniori ale 
Bulgariei și României, la 
Tolbuhin, înotătoarea româncă 
Anca Pătrășcoiu a cîștigat 4 
probe : 100 m liber — 1:00,0, 
100 m spate — 1:03,3, 200 m 
spate — 2:17,8, 400 m mixt — 
4:59,4. Dintre băieți s-au evi
dențiat Cristian Ponta învin
gător la 200 m mixt — 2:14,5 
și 200 m fluture — 2:11,8 și 
Laurențiu Tache clasat pe pri
mul loc la 200 m spate — 
2:10,9.

ANITOAIE Șl BURLĂU 
ÎNVINGĂTORI IN TURNEUL 

DE JUDO DE LA GERA

La turneul de judo pentru 
juniori, desfășurat la Gera 
(R.D. Germană), cu participa
rea unor sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S., tine
rii judoka din tara noastră au 
urcat de 4 ori pe podium, Pe
tru Anițoaie (cat. 83 kg) și Ga
briel Burlău (cat. +83 kg) s-au 
clasat pe primul loc, Mihai 
Țîrlea (cat. 57 kg) a obținut 
locul 2, iar Adrian Clinei s-a 
situat pe locul al treilea.

SUCCESE ALE GIMNAȘTILOR
La finele săptăminil trecute, la 

Budapesta și Cottbus au a- 
vut loc două competiții Interna
ționale de gimnastică la care au 
fost prezenți șl sportivi români. 
In capitala Ungariei, în con
cursul dotat cu. „Cupa capitale
lor", la feminin echipa României 
s-a situat pe locul I, iar Simona 
Păucă (bîrnă și sol) șl Marian 
Teodorescu (cal cu minere) s-au 
clasat, de asemenea, pe primul 
loc. Pe locul 2 s-au situat Laura 
Cutina (individual compus), Co
rina Saiu (birnă), Aurelia Dobre 
(paralele) și Laura Cutina (sol), 
respectiv Nicolae Bcjenaru (sol).

DE LUPTE

ION DRAICA

fața bulgarului P. Kirov. Ște
fan Rusu (74 kg) și-a îmbună
tățit substanțial situația în con
curs, obținînd două succese : 
b.p. (3—1) T. Salosiski (Finlan
da) și b. tuș (min. 4,57) A. 
Nadosi (Ungaria). El urmează 
să lupte marți dimineața (cu 
polonezul Supron) pentru pri
mul loc în seria sa. Ilie Matei 
(90 kg) l-a învins prin desca
lificare pe J. Dombrowski (Po
lonia) și apoi a pierdut la 
puncte întîlnirea cu reputatul 
luptător sovietic Ivan Kanighin.

Sportivii al căror concurs 
s-a încheiat luni au obținut ur
mătoarele rezultate : N. Zamfir 
b.p. 5—0. A. Sipoș (Ungaria) 
și p.p. (1—2) J. Krista (Ceho
slovacia) — locul 3 în serie ; 
Ștefan Negrișan a fost flagrant 
nedreptățit de juriu în disputa 
cu bulgarul T. Țenev (motiv 
pentru care arbitrul iugoslav 
Martinovici a fost eliminat din 
arbitrai) și a fost declarat în
vins la puncte. Apoi, Negrișan 
l-a învins la puncte pe finlan
dezul T. Sipila și s-a clasat pe 
primul loc în grupă. Ion Drai
ca b. dese. (min. 5,24) K. Spa
niol (R.F.G.) și p.p. (0—12) cu 
A. Iarimov (U.R.S.S.). Vasile 
Andrei — liber —a ocupat lo
cul secund în grupă.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
rată in împrejurimile orașului 
Blois a fost cîștigată de sovieti
cul Iuri Petrov, urmat la 4 se
cunde de Boden (R.D. Germană) 
șl la 51 de secunde de Klenikov 
(U.R.S.S.). Ultima etapă. Celletes 

— Blois (207 km), a revenit lui 
Boden în 4.39:55.

GIMNASTICA • La Gainesville 
(Florida), întîlnirea dintre echi
pele masculine ale S.U.A șl 
U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul 
de 291,85—291,05 p în favoarea 
gazdelor ! La individual compus 
primul s-a clas-at americanul 
Mitch Gaylord cu 58,45 p. urmat 
de Serghei Gribov (U.R.S.S.) - 
58,40 p.

Echipa de băieți a ocupat lo
cul in.

în Campionatele internaționale 
ale R.D.G., de la Cottbus, ște- 
fania Marin s-a clasat pe locul 
2 la paralele, iar Emillan Nicula 
pe locul 5 la cal cu minere și 
pe 6 la bară fixă.

BASCHETBALIȘTII PE LOCUL II 
LA GRAZ

Turneul internațional mascu
lin de baschet de la Graz 
(Austria) a fost cîștigat de 
echipa Austriei, urmată de se
lecționatele României, Ceho
slovaciei — tineret și Angliei. 
In ultimele partide : România 
— Anglia 75—72 (37—39) și 
Austria — Cehoslovacia tineret 
69—60.

CICLIȘTII AU PIERDUT
3 MINUTE...

Competiția „Turul ciclist 
Niedersachsen" s-a încheiat 
duminică la Hanovra, după 
-1325 km parcurși în 9 etape, pe 
șosele din R. F. Germania. 
Victoria a revenit olandezului 
Anton van der Steen urmat la 
11,0 s de cehoslovacul Tricka 
și la 20,0 s de olandezul 
Weers. Pe echipe a cîștigat O- 
landa urmată de Polonia la 
5:15,0, Cehoslovacia la 7:14,0, 
România la 8:51,0, U.R.S.S. la 
9:34,0, Elveția la 15:50,0 etc.

Cicliștii români, care s-au a- 
flat pe locul secund pînă la 
ultima etapă, au pierdut peste 
3 minute în etapa contra-cro- 
nometru individual (la Hildes
heim pe 14 km), cîștigată de 
polonezul Pozar cu 18:10,0.

Mîine, returul semifinalelor în cupele europene
Mîine au loc meciurile returului în cupele europene din cadrul 

semifinalelor celor trei competiții. Iată programul acestor întîlniri : 
Cupa campionilor europeni : Bayern Mtinchen — Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia (3—4), Anderlecht — Aston Villa Londra (0—1) ; 
Cupa cupelor : Standard Liege — Dinamo Tbilisi (1—0), F.C. Barce
lona — Tottenham Hotspur (1—1) ; Cupa U.E.F.A : I.F.K. Goteborg 
— F.C. Kaiserslautern (1—I), S.V. Hamburg — Radnicki Niș (1—2). 
Intre paranteze am trecut rezultatele din meciurile tur.

Pregătiri pentru El Mundial '82
• Continutndu-șl pregătirile In 

vederea turneului final al C.M. 
selecționata Algeriei a susținut 
un joc de verificare în Franța, 
tn compania echipei Lille, din 
prima divizie. Partida s-a înche
iat la egalitate 1—1 (1—1).

• Selecționata Uniunii Sovietice 
a evoluat tntr-un meci de verifi
care în Argentina, la Olavarria, 
localitate la 300 km sud de Bue
nos Aires. U.R.S.S. a Întîlnit 
Lotna Negra care activează în 
campionatul regional și surprin
zător gazdele au învins cu 1—0 ! I 
De notat că săptămîna trecută, 
la Buenos Aires, echipa U.R.S.S. 
încheiase la egalitate (1—1) me
ciul susținut cu Argentina, cam
pioana mondială.

• Meciul Salvador — Honduras 
a fost cîștigat de prima echipă 
cu 3—2 (2—2). Au înscris Gonza
les — 2 șl Hueo, respectiv Nora- 
les șl Betancvourt. Au asistat 
peste 50 900 de spectatori, la San 
Salvador !

Partide In America de Sud
• într-un meci conțind pentru

„Cupa Liberta dores Atletico
Nacional (Columbia) — Estudian- 
tes Merida (Venezuela) 2—0 (1—0).

• în prima manșă a campio
natului Braziliei, desfășurată la 
Rio de Janeiro pe „Maracana44 
(150 000 spectatori) Flamengo — 
Cremio Porto Alegre 1—1. Returul 
va avea loc mîine la Porto Ale
gre.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI GRUPA „k"
HELSINKI, 19 (Agerpres). 

După disputarea a trei etape, 
în campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa ,,A“) 
din Finlanda conduce neînvinsă 
echipa U.R.S.S. cu 6 p, urmată 
de- Finlanda, R. F. Germania 
— 4 p, Canada, Suedia — 3 p..

HANDBAL • în meci retur 
pentru semifinalele „Cupei Cu
pelor*4 (masculin) echipa vest- 
germană VFL Gunzburg a între
cut cu 22—19 (13—8) pe SC Em- 
por Rostock. Handbaliștii din 
R.D. Germană cîștigaseră primul 
joc cu 24—17 șl s-au calificat în 
finală.

RUGBY > La Lisabona. în 
grupa ,,B“ a C.E. — „Cupa 
F.I.R.A." : Portugalia — Tunisia 
25—16 (10—6).

ȘAH • După trei* runde. în 
turneul de la Londra conduce 
suedezul Ulf Andersson cu 2,5 
p, urmat de Speelman Nunn și 
L. Portis-ch cu cite 2 p etc. în 

Apoi, in semietapa Hildesheim 
— Hanovra (116 km), cu ple
carea în bloc, primul a sosit 
sovieticul Nikitenko în 2.59:21,0.

POLOIȘTII JUNIORI, 
PE PODIUM, LA SOFIA

„Cupa Diana" la polo, pen
tru echipe de juniori, desfă
șurată zilele trecute la Sofia, 
s-a încheiat cu victoria forma
ției U.R.S.S. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 2. Spania, 
3. România, 4. R. F. Germania, 
5. Bulgaria, 6. Cehoslovacia etc. 
In ultima zi a competiției e- 
chipa României a învins cu 
8—7 Cehoslovacia. Alte rezulta
te : U.R.S.S. — R. F. Germania 
11—8, Spania — Bulgaria 10—8.

TRĂGĂTORII 
ÎNAINTEA BALCANIADEI

Trăgătorii români au plecat 
aseară, cu trenul, spre Grecia 
pentru a participa la Balca
niada de tir (la arme cu 
glonț), care se desfășoară pe 
poligonul Kessariani din Ate
na. Sportivii noștri vor fi pre- 
zenți la toate probele competi
ției (pușcă, pistol viteză, pistol 
standard, pistol liber), atit la 
seniori cît și la juniori. Din 
lot fac parte campionul olim
pic la pistol viteză Corncliu 
Ion, Florin Cristofor, care a 
egalat recent, la pușcă liberă 
60 f culcat, recordul absolut al 
probei (600 p), precum și alți 
țintașl valoroși ca R. Nicoles
cu, S. Babii, M. Stan, Nicuîina 
Iosif, Roxana Lămășanu si E- 
lena Macovei.

Campionate naționale
IUGOSLAVIA (et. 31) : Buduc- 

nost — Liubliana 4—2, Hajduk 
Split — Partizan Belgrad 3—0, 
O.F.K. Belgrad — Osijek 3—2, Te- 
teks — Zagreb 1—0, Velez Mostar
— Vardar Skoplie 0—0, Dinamo 
Zagreb — Zelezniciar 2—X), Tuzla
— Vojvodina 3—0, Steaua roșie 
Belgrad — Rijeka 4—1, Sarajevo
— Radnicki 3—2. Clasament : Di
namo 47 p, Steaua roșie 41 p, 
Hajduk 40 p.

BULGARIA (et. 23) : Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname — Trakia 
3—0, Belașița — Haskovo 2—0. 
Marek — Beroe 1—1, Etir — Sla
via 1—1, Lokomotiv Sofia — 
Cerno More 0—0, Cernomoreț 
Burgas — Akademik 1—2, Spar
tak — Sliven 2—1, Levski Spartak
— Botev Vrața 3—0. Clasament : 
Levski Spartak Sofia 34 p, 
Ț.S.K.A. Sofia 31 p, Slavia So
fia 29 p.

SPANIA (et. 33) : Las Palmas
— Valladolid 1—1, Cadiz — Giion 
3—1, Betis Sevilla — Castellon 
3—1, Real Madrid — F.C. Barce
lona 3—1, Atletico Bilbao — San
tander 4—1, Osasuna — Reaj So> 
ciedad 0—0, Espanol — Atlet 
Madrid 2—2, Valencia — Sev !'a 
3—2, Zaragosa — Hercules Ali
cante 2—2. Clasament : Real So- 
ciedad 45 p, F.C. Barcelona 41 p. 
Real Madrid 44 p.

OLANDA (et. 29) : Feyenoord
— Haarlem 1—3, Tilburg — AZ 
’67 2—3, Zwolle — Kerkrade 3—1, 
Twente — Utrecht 2—1, Ajax — 
Eindhoven 3—0, Groningen — 
Sparta Rotterdam 2—1, Den Haag
— Breda 0—2. Clasament : Ajax 
Amsterdam 47 p, P.S.V. Eindho
ven 45 p, AZ ’67 Alkmaar*42 p.

Cehoslovacia, Italia — 2 p și 
S.U.A. — zero puncte. în ul
timele două meciuri din etapa 
a 3-a, Finlanda a învins cu 
4—2 (0—1, 1—1, 3—0) S.U.A.. la 
Tampere, iar la Helsinki, 'Ca
nada și Suedia au terminat ia 
egalitate: 3—3 (1—0, 2—2, 0—1).

runda a 3-a Seirawan l-a învins 
pe Short, L. Portisch pe Spas- ki, 
iar partidele Liubojevici — An
dersson și Karpov — Speelman 
au fost remize.

TENIS • Ivan Lendl a cîști
gat turneul de la Houston (Te
xas), întrecîndu-1 în finală pe 
Jose Luis Clerc cu 3—6, 7—6, 
6—0. • în finală la Los Ange
les : Connors — Purcell 6—2, 6—1
• Australianul Paul NcNamee a 
cîștigat turneul de la Bari : 6—2, 
6—2 în finală cu Balasz Taroczy.
• Bj6m Borg l-a întrecut cu 
6—1, 6—2 pe Gullermo Vilas în 
finala turneului demonstrat '.’ de 
la Tokio. Pentru locul trei : 
Vince van Patten — John Mc 
Enroe 5—7, 6—4, 6—3.

Radaqio odm>n<ftrotio » eoo 19779 București, ctr V. Conte 16 I l « » tel. centroid 11.79 7t H 59 lectio eoretp. 11.S1.V9: interurban 437 telea 10 350 rornsp. Tiporu* L P. «mfoin af»o*
PenUp «trâindtote g ob oro mente prin itEXJM • departamentul esaori import aresâ, P.O. Bo« 136-137. iele» li 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. ft I, 2. 3, 4 *0363


