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Sîmbătă ți duminicâ, pretutindeni in fard

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI SPORTIVE AU MARCAT
DESCHIDEREA ETAPEI DE VARA A „DACIADEI

Competiție a tuturor vîrstelor și preferințelor, „DACIADA* a cunoscut sîmbătă și dumi
nică, pretutindeni în (ară, un moment de vîrf prin manifestările de amploare, prilejuite de star
tul în etapa de vară a celei de 
așadar, timpul liber de la sfirșit 
tulul, în aerul pur al arenelor, 

la aceste ample manifestări

ediții. Sute de mii de oameni ai muncii și-au petrecut, 
exercițiului fizic fi spor- 
localităților. Ca de obicei, 
corespondenții noștri.

a treia
de săptămână in agreabila companie a 
în îmbietorul cadru natural din jurul 
sportive de masă au fost prezenți fi

GALAȚL In mai multe lo
calități din județ s-au organi
zat atractive întreceri. Astfel 
în municipiul Tecuci, la Li
ceul industrial nr. 2, peste 500 
de elevi au luat parte la

masă s-a aflat un bogat pro
gram cuprinzînd, între altele, 
concursuri de cros, handbal, 
volei și fotbal, iar in Pădurea 
Dumbrava pește 3 000 de pio
nieri au participat la un con-

duminică, la Crosul or-

La începutul sezonului sportiv aeronautic

OBIECTIV PRINCIPAL - RLPRLZFNWILA 
CU DEMNITATE A CULORILOR ROMÂNEȘTI 

ÎN ÎNTRECERILE INTERNATIONALE
Interviu cu președintele Federației aeronautice române, 

general-maior AUREL RAICAN

tn cadrul primelor 
au fost organizate fi

zenți 
ganizat in cadrul „Daciadei", 
peste 3 000 de iubitori ai aler
gării. Dintre aceștia s-au re
marcat Mari» Tudose, Venera 
Stanoev, Daniela Nerințea, 

Maria Ionescn, Monica Mach. 
G. Canales, U Molnar, L. Ță-

(Continuare in pag 1-3)

Avind o îndelungată tradiție 
(în luna iunie se împlinesc 70 
de ani de cînd un român. Au
rel Vlaicu, a cîștigat 3 probe 
intr-un concurs internațional 
disputat peste hotare, la As
pern în Austria), sporturile 
aeronautice ne-au adus de-a 
lungul anilor numeroase satis
facții. Pentru a afla amănunte 
privind activitatea In anul da 
zbor 1982, ne-am adresat pre
ședintelui Federației aeronau
tice române, general-maior Au
rel Răican.

— Pentru început, vă rugăm 
să ne precizați principalele o- 
biective ale noului sezon aero
nautic

— Federația însumează In 
cadrul ei trei sporturi distinc
te : zbor cu motor, planorism, 
parașutism, iar obiectivele, fi
rește, sint diferențiate. Astfel, 
pentru zborul cu motor, care 
a realizat in ultimii ani un 
progres evident, obiectivul 
principal constă în reprezenta
rea cu demnitate a culorilor 
românești la campionatele mon
diale de acrobație aeriană, ca
re se vor disputa in luna *«*-

gust în Austria. Sarcina mi 
este deloe ușoară, avind inva
ders nivelul valorie rldieat al 
partenerilor de Întrecere, to
tuși talentul, seriozitatea io 
pregătire ne pot aduce și de 
această dată un ciștig de locuri 
In ierarhia internațională a pi
lotajului sportiv. Locul 2 prin
tre cele feminine și S printrs 
cele masculine, obținute anui 
trecut Ia campionatele europe
ne, ne obligă să menținem șta
cheta ridicată. In ceea ce pri
vește planorismul și aici, deșt 
mai puțin spectaculos, s-a pu
tut constata in ultimul timp 
un progres. Pentru acest aa 
avem programat concursul in
ternațional al țărilor socialiste 
in luna iunie, la Orei 
(U.R.S.S.),' întrecere de tăria 
unui campionat european și 
unde ne propunem situarea 
sportivilor noștri în prima trei
me a clasamentului. La para
șutism situația este diferită, a- 
aul acesta fiind rezervat înti-

Dinu COSTESCU

(Continuare la pap. • 4-«)

OISCUTlND DESPRE DERBYURILE DE HANDBAL, 
SĂ NU I UITĂM

la întreruperea

PE ARBITRI! campionatului de ru^Do
și victoria 
derbyul da 

de Sala

Atingînd duminică „punctul 
de fierbere", in cadrul ultimei 
etape a turului, campionatul 
masculin de handbal. Divizia 
„A", și-a stabilit ierarhia pen
tru prima jumătate a întrecerii. 
O ierarhie posibil schimbătoare, 
pentru că partea a doua a 
disputei poate oferi șanse celor 
ce nu le-au avut din septem
brie pînă în aprilie. Se pare, 
totuși, că Pe treptele podiumu
lui s-au instalat solid cele trei 
forța reale ale handbalului 
nostru : Steaua. Dinamo Bucu
rești si H. C. Minaur Baia 
Mare.

Dacă este reală — și îm
bucurătoare — ascensiunea dl- 
namoviștilor bucureștenl, ea 
conferind șl un „certiflcat de 
garanție" tînărului antrenor 
Ghiță Llcu, tot atit de sigură

si de meritată este 
formației Steaua în 
duminică, găzduit 
sporturilor din Tîrgoviște fi 
urmărit de un public entuziast, 
bun prețuitor al frumuseții 
handbalului. Intîlnirea. bărbă
tească, fără îndoială, s-a dispu
tat în limitele regulamentului, 
cu rare si nesemnificative esca
ladări ale „barierei" si acesta 
este. între altele, un merit 
deosebit al arbitrajului ferm, 
obiectiv și prompt al cuplului 
craiovean Vladimir Cojocaru — 
Ion Mihăllescu. Stopind ten
dința spre durități, nelngăduind 
discuțiile si protestele, cei doi 
„cavaleri al fluierului" au asi-

CIIEVA SEMNE
DE ÎNTREBARE

LOIULUI REPREZENTATIVîntreceri ale etapei de vară a „Daciadei" 
numeroase demonstrații sportive, între care 

și la scrimă.
curs de orientare turistică. (L 
IONESCU).

DROBETA TR. SEVERIN. 
Peste 5 000 de tineri din ju
dețul Mehedinți s-au întîlnit 
la Drobeta Tr. Severin în ca
drul unei frumoase competiții 
sportive de masă din ale că
rei întreceri remarcăm crosul 
tineretului. Protagoniști : D. 
Căpățină, Ioseflna Bugher, V. 
Torz, Elena Albiei, N. Ușurelu 
șl Marla Nedelcu. In concursul 
da ciclism. 
Emil Benga, 
turi Cornel 
nut atenția 
handbal, volei, șah, popice și 
fotbal, toate dotate cu „Cupa 
1 Mai". (Gh. MANAFU).

ROMAN. Peste 500 de tineri 
din localitate au luat parte du
minică la Crosul tineretului, 
competiție în cane au ieșit cîș- 
tigători Elena Țugui, Maria 
Gherguț, Marinica Pintilie, S. 
Mancaș, I. Popescu, V. Boan- 
Khină. (M. CHIRIAC).

TIMIȘOARA. în jurul sta
dionului „1 Mai" au fost pre-

cros, bas-dispute de handbal, 
chet și șah, asemenea acțiuni 
avind loc și în cele zece școli 
generale, precum și în aso
ciații ea I.M.A.I.A. și Depoul 
C.F.R. In municipiul Galați, 
pe frumoasa esplanadă, sute de 
elevi, studenți și oameni ai 
muncii au fost prezenți la 
startul Crosului tineretului, 
competiție în care s-au remar
cat Anca Drăgușin, Ștefana 
Luca, N. Tiîivichi, M. Nicoară, 
V. Cosma. Concursuri de lup
te, festivalul pe gheața pati
noarului artificial, un Cros al 
pionierilor, întrecerile de te
nis de cîmp și de masă, hand
bal, volei și popice au com
pletat programul activităților. 
Interesante acțiuni s-au mal 
organizat la Tîrgu Bujor, Be- 
rești, Pechca, Liești, Cudalbi 
S.a. (T. SIRIOPOL).

SIBIU. După ce sîmbătă a 
avut loc o competiție în pre
mieră — „Raliul național stu
dențesc". urmărită cu mult in
teres de localnici, duminică pe 
afișul activităților sportive de

învingător a ieșit 
iar în cel de kar- 
Crișan. Au reți- 
și întîlnirile de

In perspectiva meciurilor cu echipele Ciprului

LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTBAL
AU ÎNCEPUT

în vederea startului oficial 
din acest sezon, cînd vor în- 
tîlni sîmbătă echipele similare 
ale Ciprului, loturile reprezen
tative de fotbal ale României 
s-au reunit duminică, lotul „A"
— la Hunedoara, iar lotul de 
tineret — la București.

Antrenorii Mircea Lucescu 
și Mircea Rădulescu au în
ceput pregătirile cu următorii 
jucători : Moraru și Iordache
— portari, Rednic, M. Mihai, 
Iorgulescu, Ștefănescu, Ando- 
ne și Bogdan — fundași ; Ți- 
cieanu, Augustin, Boloni, 
Klein, Bălăci șl Petcu — mij
locași ; Gabor, Cămătaru, Tur- 
cu și Văetuș — înaintași. Du
pă controlul medical efectuat, 
„buletinul la zi" se prezintă 
astfel : Ștefănescu are glezna 
umflată, Cămătaru — entorsă, 
Rednic și Văetuș — ușoare ac
cidentări. Toți patru urmează 
tratamentele adecvate si se fac 
eforturi pentru recuperarea lor. 
Pe agenda de lucru a condu
cerii tehnice, luni au figurat

PREGĂTIRILE
două antrenamente : dimineață
— individualizat, după-amiază
— fizic. Marți dimineață, com- 
ponenții lotului vor face o vi
zită la marele combinat hu- 
nedorean. Iar după-amiază vor 
susține un joc de verificare.

Sub conducerea antrenorilor 
Cornel Drăgușin si Necula Ră- 
ducanu, lotul de tineret 
a demarat in pregătiri in 
următoarea componență : Gir- 
joabă și Alexa — portari, E- 
duard. Zare, Circiumșru, Ma
tei, Roman, Popicu (Dinamo 
Victoria București) — fundași; 
Balint, Minea, C. Ilie si Han- 
ghiuc — mijlocași ; Sertov, 
Ralea, Fîșic și Lasconl — îna
intași. Luni dimineață — con
trol la Centrul de medicină 
sportivă, iar după-amiază un 
loc de verificare cu Luceafărul 
și analiza, pe film, a recentu
lui meci cu echipa similară a 
Bulgariei. Astăzi, două antre
namente : dimineață — com
plex, iar după-amiază — tac
tic, cu accent pe fazele fixe.

Hristache NAUM

(Continuare ta pag. 2-3)

Depășindu-l pe Radu Volna, Mircea Bedlvan II învinge fi pe 
Alexandru Buligan, înscriind spectaculos un nou gol pentru 

echipa sa. Fază din derbyul Dinamo București — Steaua.
Foto : Dragoș NEAGU

După etapa a 19-a a Divi
ziei „A" de rugby intervine o 
întrerupere a competiției, pen
tru a face loc pregătirilor in 
vederea meciului pe care XV- 
le reprezentativ urmează să-l 
susțină, la 9 mai. cu echipa 
Uniunii Sovietice, ultima par
tidă, din acest sezon, a „tri
colorilor", intr-o întrecere ofi
cială, Campionatul european 
F.I.R.A. . (în aceeași zi, selec
ționata „B“ a țării urmează să 
Intîlnească echipa Cehoslova
ciei).

întreruperea principalei com
petiții autohtone găsește forul 
de resort într-o postură destul 
de dificilă. în ceea ce priveș
te fixarea lotului. Aceasta în- 
trucit unii dintre posibilii titu
lari — eonfirmind. din păcate, 
prestația neconvingăîoare din 
meciul de Ia Rovigo, cu saua- 
dra azzurra — nu dovedesc 
nici acum, după mai bine de 
două săpiămîni de Ia revenirea 
din Italia, o formă eît de eîi 
demnă

Iată, 
care a 
că tori 
Stoica „ 
in discuție, in timp ce L Con
stantin șl Paraschlv au avut,

Tiberiu STAMA

de luat in seamă.
de pildă, din formația 
dat cei mai mulți ju- 

lotului. Dinamo, numai 
și Aidea rămln ferm

(Continuare In pag. 2-3)

„SPERANȚELE OLIMPICE" ALE BOXULUI ROMÂNESC
Cîțiva oameni inimoși, iubi

tori ai sportului cu mănuși, în 
fruntea cărora se situează ing. 
Petre Zaharia, director in 
M.T.Tc., ing. Gheorghe Bănu- 
ță (din același minister), vice
președintele secției de box Ra
pid, Eugen Ignat, vicepreședin
te al clubului Rapid, au ur
gentat lucrările de amenajare 
a vechii săli de jocuri a clu
bului, astfel că în prezent noul 
centru de pregătire olimpică a 
tinerilor boxeri dispune de un 
spațiu corespunzător de antre
namente, dotat cu toată apa
ratura necesară.

Conducerea tehnică a centru
lui a fost încredințată antre
norului emerit Teodor Nicules- 
cu, ajutat de antrenorul Nico- 
îae Negrea și de asistentul 
medical Nicolae Liurea. Primii 
selecționați, boxeri remarcați 
în întrecerile juniorilor, sint 
Gheorghe Iana și Eroi Geafar

LA ORA PRIMELOR
(semimuscă), Mircea Doboș și 
Ionel Tănasă (muscă). Cornel 
Silitră și George Oprișor (co
coș), Mircea Lazăr și Nicolae 
Talpoș (pană), Ionel Lupu (se- 
miușoară), Nicolae Vînătoru și 
Gheorghe Encună (semimijlo- 
cie), Doru Maricescu și Dănilă 
Bumbac (mijlocie mică) șl Fe- 
dea Pamfil (semigrea).

Tehnicienii centrului și fede
rația continuă acțiunile de se
lecție pentru Centrul olimpic. 
Prima acțiune de acest gen va 
avea loc cu ocazia finalelor 
campionatelor naționale de ju
niori (Medgidia, 17—25 mai).

Cei mai mulți dintre tinerii 
antrenați la noul centru au și 
participat la citeva turnee in
ternaționale. Prezențele lor în 
concursuri au însemnat si pri
mele frumoase victorii ale u-

TESTE IN RING
nor tineri pugiliști. chemați să 
asigure viitorul boxului româ
nesc la J.O. din 1988 șl chiar 
la ediția viitoare a Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles. 
De pildă. Nicolae Talpoș (ori
ginar din Salonta) s-a clasat 
pe primul loc în turneul in
ternațional (de seniori !) de la 
Usti nad Labem (Cehoslova
cia). unde a cîștigat patru me
ciuri : b.ab.l S. Alcmayehu 
(Etiopia), b.p. J. Seifert (R.D.G.), 
b.k.o. 1 A. Borisov (Bulgaria) 
și b.p. T. Sopor (Cehoslova
cia). Dealtfel, comportarea sa 
la turneul din Cehoslovacia t-a 
determinat pe specialiști să-1 
selecționeze în lotul pentru

Mihai TRANCA

(Continuare In pag. a t-a)
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ran, N. Miu, V. Munteanu. 
(C. CREȚU).

CÎMPULUNG. într-o amplă 
manifestare dedicată păcii și 
aportului, peste 6 000 de tineri 
din oraș și din așezările înve
cinate au străbătut artera prin
cipală a orașului, exprimîn- 
du-si dorința fierbinte de pace. 
Imensul șuvoi al participanți- 
lor a poposit la Complexul 
■portiv „23 August", unde s-a 
desfășurat un impresionant 
Cros al Păcii. S-au remarcat, 
cu acest prilej, tinerii Danie
la Oprescu, Cornelia Băjenaru, 
Lizeta Smadu, Violeta Roșu, 
Al. Grigore, C. Voiculescu, D. 
Ciosescu și G. Pădurișteanu. 
(P. MATEOIU).

ORADEA. La sfîrșitul săptă- 
mînii. în județul Bihor am 
consemnat numeroase compe
tiții organizate la nivelul uni
tăților de bază. Dintre acestea 
merită reținute întrecerile do
tate cu „Cupa Spartac" și 
„Cuba Voința". De asemenea, 
remarcăm concursurile rezer
vate fetelor. Astfel, la Băile 
Felix a fost programată sîm- 
bătă a 5-a ediție a „Festiva
lului sportiv feminin", în ca

drul căruia s-au desfășurat în
treceri la 8 ramuri de sport. 
Organizatori : Consiliul jude
țean al sindicatelor. Comitetul 
județean U.T.C., C.J.E.F.S. Bi
hor și A. S. Lotus Băile Fe
lix. Duminică dimineața, în 
pădurea de la Băile 1 Mai a 
avut loc etapa județeană a 
„Crosului fetelor", la care au 
luat parte tinere din coopera
tivele meșteșugărești din O- 
radea, Marghita și Salonta. 
Cîștigătoare : Maria Mărcuț 
(junioare) și Lucia Peret (se
nioare). (I. GHIȘA).

BOTOȘANI. Pe stadionul „1 
Mai" din localitate sute de ti
neri au fost angrenați dumi
nică într-o frumoasă manifes
tare cultural-sportivă. Pe tere
nurile de sport au avut loc 
competiții de cros, handbal, 
trfntă, volei și fotbal. (T. UN
GUREANUL

CLUJ-NAPOCA. Deschiderea 
„Daciadei" în orașul nostru a 
însemnat un mănunchi de ma
nifestări sportive în care sute 
de tineri — unii în Parcul 
Babeș, alții pe diferite stadioa
ne — au participat la crosuri, 
întreceri de fotbal, handbal, 
volei, popice, oină, modelism, 
ș.a., unele în cadrul Voinția- 
dei. (M. RADU).

DERBYURILE
(Urmare din pag. 1)

gurat climatul necesar pentru 
ca echipele să-și poată susține 
șansele.

Problema arbitrajului este. în 
momentul de fată, deosebit de 
importantă. Timorați sau ne
cunoscători. o serie de arbitri 
nu pun în aplicare noile pre
vederi ale regulamentului si a- 
ceasta va impieta asupra evo
luției echipelor de club în cu
pele europene și a naționalei 
in întrecerile oficiale. Obișnuiți 
de acasă că „totul li se per
mite", handbaliștii noștri vor fi 
aspru sancționați de arbitrii 
străini, pentru că aceștia — am 
văzut la recentul turneu final 
al campionatului mondial — nu 
dovedesc nici un fel de îngă
duință fată de ieșirile nespor
tive și fată de durități! Soco
tim necesar ca federația de 
specialitate să organizeze cit 
mai repede o consfătuire cu 
arbitrii care oficiază la întîl- 
nirile de Divizia „A“ si cu aju
torul unor jocuri demonstrati
ve să le reamintească cum și 
cit de aspru este necesar să fie 
sancționate abaterile. Față de 
acei „cavaleri ai fluierului" 
care nu se străduiesc să intre 
in ritm, atitudinea federației 
trebuie să fie intransigentă.

Duminică a început returul 
campionatului feminin, Divizia 
„A". iar joi ia startul și cel 
masculin. O activitate bogată 
care se impune a fi folosită 
in beneficiul echipelor naționa
le. atît în privința creșterii 
măiestriei jucătorilor și a evi
dențierii unor tinere talente, 
cit și in cea a instaurării unui 
climat de perfectă disciplină.

„TROFEUL EFICACITĂȚII" 
FEMININ

1. MARIA DOBGO (Mureșul Tg. 
Mureș) 102 goluri ; t. Rodiră 
Grigoraș (Confecția) 03 ; 3. Do
rina Damian (U. Cluj-Napoca) 
86 ; 4. Zoranka Stefanovid (U. 
Timișoara) S3 ; 5. Nadire Luțaș

DE HANDBAL
(U. Timișoara) 77 ; 6. Mariana 
Oacă (Rulmentul Brașov) 76 ; 7. 
Maria T6r6k (Știința Bacău) 75 ; 
8. Iuliana Dimofte (Hidrotehnica 
Constanța) 69 ; 9. Larisa CaZacu 
(Constructorul Baia Mare) 64 ; 
10. Maria Popa (Progresul) 62.

MASCULIN
1. VASELE STINGĂ (Steaua) 

96 de goluri ; 2. Alex. Folker 
(Politehnica Timișoara) 86 ; 3. 
Marian Dumitru (Steaua) 83 ; 4. 
Benone Nicolescu (Dinamo Bra
șov) 74 ; 5. Dan Petru (Universi- 
' ta tea Cluj-Napoca) 71 ; 6. Mihai 
Mironiuc (H.C. Minaur Baia Ma
re) 68 ; 7. Dumitru Samson (Re- 
lon Săvinești) 58 ; 8. Gh. Stroe 
(Petrolul Teldajen) 57 ; 9. Mihai 
Zaharia (Relon Săvinești) 55 ; 10. 
Tudor Roșea (Dinamo Brașov) 54.

CLASAMENT (masculin)
1. STEAUA 11 11 0 0 292-235 33
2. Din. Buc. 11 9 0 2 270-215 29
3. H.C. Minaur 11 8 1 2 233-200 28
4. Din. Bv. 11 7 0 4 255-241 25
9. Poli Tim. 11 5 1 5 238-245 22
6. U. Cj.-Nap. 11 4 0 7 234-231 19
7. Constr. Or. 11 4 0 7 208-213 19
8. Știința Bc. 11 4 0 7 232-246 19
9. U. Craiova 11 4 0 7 227-255 19

10. Relon. Săv. 11 3 2 6 206-217 19
11. Constr. Ar. 11 3 0 8 208-235 17
12. Petrolul 11 2 0 9 210-280 15

Joi, 29 aprilie, este programată 
prima etapă a returului (a XH-a 
a campionatului) : Constructorul 
Arad — Constructorul C.S.U. O- 
radea; Știința Bacău — Petrolul 
Teleajen; Universitatea Cluj-Na
poca — Politehnica Timișoara ; 
Relon Săvinești — Steaua; Dinamo 
București — Dinamo Brașov și 
H.C. Minaur Baia Mare — Uni
versitatea Craiova.

CLASAMENT (feminin)

1. ȘTIINȚA Be. 11 10 0 1 274-199 31
2. TEROM 12 9 0 3 275-232 30
3. Mureșul 12 8 0 4 288-241 28
4. U. Tim. 12 8 0 4 267-242 28
5. Confecția 12 S 1 6 347-253 23
6. Hidrotehn. 12 6 • 7 246-253 22
7. Rulmentul 9 8 0 3 188-170 21
8. Textila B. 11 4 1 6 216-248 20
9. C.S.M. Slb. 12 4 0 8 233-269 20

lfl. Progresul 11 3 3 5 201-210 20
11. Constr. B.M. 1J 2 1 9 231-285 17
13. U. Cj-Nap. 12 2 0 10 234-208 16

Joi, 28 aprilie, se dispută la 
București, în sala Floreasca, de 
la ora 16,45, partida restantă din 
etapa a VH-a dintre Progresul 
și Rulmentul Brașov.

CITIȚI NUMĂRUL 4 (aprilie) AL 

REVISTEI ILUSTRATE

Din sumar :

CEI MAI TINERI 
CAMPIONI DE HALTERE

MUNICIPIUL GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ (prin telefon). 
Timp de trei zile s-au desfășu
rat în localitate campionatele 
naționale de haltere pentru ju
niori mari, mici și copii, la care 
au luat startul 342 de sportivi 
din 38 de cluburi și asociații. 
Rezultate bune au înregistrat ju
niorii mari (halterofili sub 20 
de ani): 6 recorduri naționale. La 
cat. semigrea Nicu Vlad (Rapid 
Buc.) a obținut 190 kg la „smuls", 
pavel Nedelea (Steaua) a „smuls* 
148 kg la cat. semimijlocie, per
formanță care depășește recor
dul republican de seniori, Con
stantin Cordaș (Olimpia Buc.) 
care este încă junior sub 18 ani 
a totalizat 310 kg la „total* și 
175 kg la „aruncat* la aceeași 
categorie, iar Dorel Mateeș (C.Ș, 
Onești) a îmbunătățit alte două 
recorduri la cat. muscă cu 210 
kg la „total* și 117,5 kg din a pa
tra încercare la „aruncat". Iată 
campionii în ordinea categoriilor: 
Dorel Mateeș (C.S. Onești) 210 
kg; George Popa (Rapid Buc.)
222.5 kg ; Mircea Zburlea (Gloria 
Bistrița) 225 kg, Daniel Murăre- 
țu (A.S.A. Tg. Mureș) 260 kg, 
Constantin Cordaș (Olimpia Buc.) 
310 kg ; Neagu Năvodaru (Pro
gresul Brăila) 295 kg, Nicu Vlad 
(Rapid Buc.) 335 kg ; Daniel Șu- 
teu (Steaua) 320 kg, Vasilca Pău- 
năreanu (Steaua) 310 kg ; Gheor- 
ghe Rafa (Rapid Arad) 250 kg. 
La juniori mici (sub 18 ani) au 
fost declarați campioni : C. Jo- 
jiga (Dunărea Galați) 112,5 kg, 
M. Moldovan (C.S.S. Bistrița) 
200 kg ; L. Munteanu (Unirea 
Alba Iulla) 235 kg ; S. Mureșan 
(C.S.Ș. Bistrița) 255 kg ; T. Ro
man (C.S.M. Cluj-Napoca) 273 
kg ; M. Almăjan (Clujana) 290 
kg ; P. Tufă (Rapid Buc.) 292,5 
kg; A. Bran (Vulturii Pitești)
292.5 kg ; Gh. Petrișor (Petrolul 
Ploiești) 225 kg ; S. Turla (Trac
țiunea Buc.) 215 kg. La copii 
(sub 15 ani) campionii sînt ur
mătorii: A. Czanka (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 102,5 kg ; T. Carafa 
(Gloria Bistrița) 110 kg ; I. Hoal- 
bă (Gloria Bistrița) 120 kg ; F. 
Feldihan (Gloria Bistrița) 130 
kg. O. Chiorean (Gloria Bistrița)
152.5 kg ; V. Roșu (C.S.Ș. Reșița) 
160 kg; Gh. Secan (C.S.Ș. Ga
lați) 177,5 kg ; D. Filip (Gloria 
Bistrița) 190 kg. K. Brosz (Rșpid 
Arad) 182,5 kg ; L. Nistor (Rapid 
Buc.) 182,5 kg; Cs. Rad (C.S.Ș. 
Tg. Mureș) 190 kg ; F. Pop (Clu
jana) 180 kg. (Gheorghe GRUN- 
ZU-coresp.).

N. GRIGORAȘ, 
ÎNVINGĂTOR IN CURSA 

DE AUTOMOBILISM 
DE LA MĂGURĂ

La Măgura, în județul Buzău 
—- pe un timp frumos și intr-un 
peisaj splendid — s->a desfășu
rat un interesant concurs auto
mobilistic : prima etapă (din șap
te), a campionatului republican 
de viteză in coastă. La startul 
dat la „Fîntîna lui Mihai* de pe 
șoseaua Buzău — Brașov (tra
seul de 3,7 km fiind cu muflte 
viraje și în pantă mare) s-au 
orezentat un număr de 39 aler
gători avansați șl 40 da începă
tori.

Referindu-ne la cursele de la 
Măgura trebuie să apreciem că 
ele au fost de bun nivel teh
nic, unii dintre concurenți vădind 
o frumoasă formă sportivă. Ne 
referim în principal la echipierii 
Daciei Pitești, care de astă dată 
au făcut o bună figură în con
curs. Ne referim la N. Grigoraș 
șl V. Nicoară, care și-au luat 
revanșa în dauna lui W. Hirsch- 
vogel care-i învinsese în cursa 
de viteză pe circuit, și în special 
la C. Zărnescu care l-a învins 
pe „veteranul* S. Ian co vi ci. Re
marcabilă, de asemenea, compor
tarea tinărulul R. Dumitrescu 
de la noua formație bucureșteană 
I.T.B.

Clasamente : începători — 1.
C, Mihal (Dacia Pitești), 2. F. 
Clmpeanu (IDMS București), 3. 
L Szabo (Politehnica Cluj-Napo
ca) ; gr. „A* — 1. R. Dumitres
cu, 2. C. Clucă (Dacia Pitești)
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3. I. Tnașcă (ITA Argeș) ; gr. 
„A 2“ — 1. C. Zărnescu, 2. Ș. 
Lancovici, 3. P. Geantă (INMT 
București) ; gr. „C“ — 1. N. Gri
goraș, 2. V. Nicoară, 3. W. 
Hirschvogel (CSM Reșița), aceas
ta fiind și ordinea clasamentului 
general. Ecnipe : 1. I.A. Dacia 
Pitești, 2. I.T.A. Argeș, 3. INMT 
București.

O NOUA ETAPA 
IN „CUPA F.R.M.“ 

LA MOTOCROS
Pe noul traseu de motocros de 

la Cîmpulung Muscel s-a desfă
șurat duminică etapa a IlI-a a 
„Cupei F.R.M.“, o competiție a- 
tractivă, datorită dificultăților 
traseului, urmărită de peste 
10.000 de spectatori. Cei 80 de a- 
lergători, din 12 secții de moto, 
au oferit celor prezenți curse 
spectaculoase. La categoria se
niorilor (250 cmc) foarte bine a 
„mers* brașoveanul Alexandru 
Enceanu, care a cîștigat proba, 
depășind pe liderul competiției, 
multiplul campion al țării, Er
nest Mulner. Iată rezultatele eta
pei : categ. 50 cmc — 1. C. Tom- 
pa (Electro Sf. Gheorghe), 2. B. 
Drăghici (St. r. Brașov), 3. G. 
Damian (Muscelul C. lung.); ca
teg. 80 cmc : 1. E. Moașa (St. r. 
Brașov), 2. G. Belle (Electro Sf. 
Gheorghe), 3. L. Rozsonczi (IRA 
Tg. Mureș): catcg. 125 cmc ; 1. 
Al. Ilieș (Locomotivă Ploiești),
2. H. Pascu (Locomotiva Ploiești),
3. P. Schmidt (Poiana Cîmpina): 
categ. 250 cmc î 1. Al. Enceanu 
(St. r. Brașov), 2. E. Mulner 
(Torpedo Zărnești), 3. P. Titilen- 
cu (Torpedo Zărnești). Pe echi
pe : 1. Steagul roșu Brașov, 2. 
Poiana Cîmpina, 3. Torpedo Zăr
nești. Clasamentul general pe 
echipe, după etapa de la Cîmpu
lung : 1. Steagul roșu Brașov 
194 p, 2 Poiana Cîmpina 168 p, 
3. Torpedo Zărnești 145 p, 4. 
Electro Sf. Gheorghe 137, 5. Lo
comotiva Ploiești 106 p, 6. Mus
celul Cîmpulung 98 p. (P. MA- 
TEOIu-coresp.).
CICLIȘTI IN ÎNTRECERI
• Etapele a IlI-a și a iV-a ale 

„Cupei orașelor” la ciclism au 
fost organizate în municipiul 
Ploiești. Tinerii competitori au 
participat în prima zi la o probă 
de fond, pe șoseaua Plopeni-Vă- 
lenii de Munte (90 km), iar în 
cea de a doua zi la o cursă dt 
contratimp pe echipe, pe distan
ța de 40,2 km. In ambele zile, 
vremea a fost răcoroasă și cu 
vînt, influențînd într-o oarecare 
măsură rezultatele.

Rezultate tehnice : proba de 
fond — 1. O. Mitran (Voința 
București) 2h21:20, 2. Z. Lorincz 
(Brașov), 3. M. Aldulea (Brașov) 
— același timp cu învingătorul. 
Clasament general după trei e- 
tape : 1. O. Mitran, 2. Z. Lorincz, 
3. I. Alexandru (Voința Bucu
rești). Contratimp pe echipe : 1. 
Voința București (I. Alexandru, 
Gh. „Filip, A. Gane, D. Melinte) 
lh01:26 — medie orară 39,300 km, 
2. Arad lh02:36, 3. Brașov lh03:39. 
Clasament general după patru 
etape : 1. Voința București, 2. 
București, 3. Cîmpulung.
• Duminică dimineață, cicliștii 

bucureșteni și o serie de aler
gători din provincie s-au reîn
tâlnit pe circuitul din str. Maior 
Coravu, de astă dată la startul 
«Cupei STIROM”. Vremea bună 
și prezența unui numeros public 
pe traseu au stimulat pe spor
tivi, ocazionînd dispute deosebit 
de interesante. Iată rezultatele. 
Seniori+juniori mart (40 ture) : 
1. C. Bonciu (STIROM) 57 p, 2 
L Butaru (Dinamo) 37 p, 3. VI. 
Constantinescu (Dinamo) 35 p; 
juniori mici (20 ture): 1. VI. Ru- 
IU (STIROM) 34 p, 2. M. Minea 
(STIROM) 27 p, 3. N. Manolache 
(STIROM) 26 p ; începători (10 
ture): 1. N. Paraschiv (Dinamo) 
14 DIVIZIA „A“ DE TENIS

DE MASA
în etapa de sîmbătă și dumini

că a campionatului Diviziei „A“ 
de tenis de masă s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Masculin : Voința Satu Mare — 
C.S.M. Buzău 9—3, 8—2. Pentru 
gazde au punctat : N. Bartha 34-3,

V. Szakal 24-1, Z. Ligeti 2+2, V. 
Budujan 1+2 și dublul Budujan — 
Bartha 1+1. Singurul buzoian 
învingător în cele două zile — 
C. Dorcescu 3+2. (Z. Kovacs — 
corcsp.).

Muntenia Buzău — Tractorul 
Brașov 9—2, 9—0. Pentru Munte
nia au obținut victorii : C. Ro* 
manescu 3+2, A. Stoianov 3+2, 
M. Dinu 1+2, V. Moroianu 0+2 
și dublul Morcianu — Stoianov 
1+1. Pentru brașoveni — I. Dră- 
gulin 1+0, A. Panaite 1 și Gh. 
Bobîrnac 1 ! (M. Kisling — co
rcsp.).

Constructorul Tg. Mureș — Sti
cla C.S.Ș. Bistrița 9—1, 9—4. Au 
punctat : I. Singeorzan 3+3, I. 
Ldrincz 2+2, D. Paal 2+3, I. 
Corburean 1+1 și dublul Sin
georzan — Paal 1+0 pentru gaz
de, iar pentru oaspeți T. Ciociu 
1+2, L. Bonțidai 0+1 și dublul 
Ciociu — Bonțidai 0+1 (C. Albu
— coresp.).

STJROM Buc. — Tricodava Buc. 
9—0, 9—6. Sticlarii au realizat 
victorii prin : I. Buga 2+4, C. 
Macovei 2+3, Gh. Mitruț 2+1, 
A. Ovanez 2+0, T. Mazilu 0+1 
și dublul Macovei — Ovanez 
1+1, iar textiliștii prin : C. Stoi
ca, D. Popa și V. Alexe — 
cite 2 în meciul secund. (R. Po
pescu — coresp.).

Feminin : MEFMC Buc. —
Constructorul Tg. Mureș 5—2, 
5—3. Otilia Bădeseu (3+3) și 
Carmen Găgeatu (2+2) au obți
nut victoriile gazdelor, Maria 
Losonczi (1+1), Maria Halos 
(1+1) și Judit Kisgydrgy (0+1) 
pe cele ale oaspetelor (R. Po
pescu — coresp.).

Metalurgistul Cugir — C.S.Ș. • 
Rm. Vîlcea 5—2, 5—4. Au punctat, 
pentru gazde : Rodica Urbanovici 
2+3, Tatiana Furtună 1+2 și Ga
briela Dornic 2+0, iar pentru 
oaspete Mihaela Efrem 1+1, Car
men Manole 1+1 și Ana Cioban- 
can 0+2 (E. Popescu — coresp.).

C.S.M. Iași — C.S.Ș. 1 Buc. 
5—0, 5—1. Pentru ieșence : Mi
haela Mihai 2+1, Mariana Gafta 
2+2 și Adriana Palamiuc 1+2. Sin
gura victorie a bucureștencelor
— Mariana Burghelea. (M. Maco
vei — coresp.).

TURNEELE FINALE 
ALE DIVIZIEI ȘCOLARE Șl 
DE JUNIORI LA BASCHET

Incepînd de azi, finalistele Di
viziei școlare și de . juniori la 
baschet își vor disputa, în sala 
Rapid din Capitală, turneele ca
re vor desemna campioa
nele țării. Azi, toate formațiile 
(8 de fete și 8 de băieți) își vor 
trece normele de control, ur- 
mind ca îneepînd de miercuri să 
aibă loc meciurile oficiale. Rea
mintim cu această ocazie antre
norilor echipelor obligația de a 
respecta întocmai normele im
puse de federație privind parti
ciparea la acest ultim act al 
campionatului, legate în special 
de numărul jucătorilor inalți pc 
care trebuie să-i prezinte.

zultate 
desfăși 
la Rm.
• Di 

barajul 
cheiat 
echipei 
porni 
10 și 1 
următo 
1. Calci 
î. „U*
3. Conf
4. Olim
• In 

nele jv 
se vor 
interjut 
drul cî 
pentru
• EH 

toare 1 
(băieți) 
finale 
juniori 
pele C.: 
C.S.Ș. 
Confecț 
— la 1 
Baia > 
C.S.Ș. 
Lie. N. 
băieți.
• înt 

fășura, 
dețeană 
llficare 
de juni 
ieți). I 
zonă v
• In1 

de la 
particip 
la un

FINAL

Finali 
cane u: 
șurate 
șov, au 
ții din 
Bucure 
primii 
1. Ghe< 
AI. Dr< 
51 C. i 
ușoară 
Napoca; 
ca), 3. 
(Bucure 
Belcu 
(Galați) 
ra) și 
lemlml.i 
(ClUj-N 
(Iași), 
șl C. L 
Gabriel 
Aliustei 
(Timlșo 
semigre 
reștl), : 
8. A. . 
Kerejl 
Ia Udv 
Govlea 
(Sibiu) 
reștl) : 
L. Log 
Sapta.

COI
ȘTIRI DIN VOLEI AL

• De astăzi (ora 14,30) pînă 
simbă-tă,. la PLatra Neamț, se des
fășoară turul turneului de baraj 
pentru promovarea în Divizia 
„A“ masculină de volei. Parti
cipă primele două clasate în cele 
3 serii ale diviziei secunde : 
Relonul Săvinești și Viitorul Ba
cău, Rapid București și Carpați 
Rm. Vilcea, Motorul Baia Mare 
și „U‘‘ Cluj-Napoca. După cum 
se stipulează în regulamentul 
turneelor de baraj, numai pri
mele 4 clasate în tumeul-tur vor 
continua cursa promovării în alt 
turneu (retur), păstrlnd insă re-
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IÂ ÎNTIMimEA CAMPIONAT

FOTBAL
• „Tricolorii" m fața debu

tului In Campionatul euro
pean șl a turneului sud-ame- 
rican.

O Prezentarea echipelor 
Universitatea Cluj-Napoca jt 
C.S. Tîrgoviște.

0 La rubrica „De 3 ori 
atop-cadru": jucătorii Balint 
(Steaua), Du cartam (U.T.A.) 
t' Matei (F.C. Olt).

— Pugiliștll noștri înaintea 
apropiatelor campionate mon
diale de la Mdnchen.

— Atleta Maricica Puică șl 
handbalistul Vasile Stingă, 
altfel decît îl cunoașteți.

— La rubrica „Vă prezen
tăm echipe campioane": Di
namo București (volei mas
culin).

— Retrospectiva ultimelor 
patru ediții ale C.M. de fotbal 
(comentarii, rezultate, marca
tori, formații, golgeterl).

— Comentarii asupra cam
pionatelor mondiale de pati
naj artistic.

— .Magazin extern", două 
pagini de fotografii din spor
tul de peste hotare.

— Rubricile: Caleidoscop 
fotbalistic, Pe meridianele 
sportului, Agenda lunii mal, 
Viața sportivă. Cutia cu scri
sori.

LI t n T C 4 „5,H 1 r 1 b „PLOAIE- DE RECORDURI

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAIA
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 21 APRILIE. 
Cat. 1 : 2 variante 25%, autotu
rism „Dacia 1 300“ ; cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 13.804 lei și 13 va
riante 25% a 3.451 lei ; cat. 3 : 
28,75 a 2.041 lei ; cat. 4 : 107,75 
a 544 lei ; cat. 5 : 405,75 a 145 
lei ; cat. 6 : 10.175,25 a 40 lei ; 
cat. 7 : 320,75 a 200 lei ; cat. 8 : 
5.057,50 a 40 lei. Report cat. 1 : 
177.271 lei. Autoturismele „Dacia 
1 300“, de la cat. 1, jucate pe 
variante 25%, au fost obținute da

MLADIN TEODOR din Sîntana, 
jud. Arad șl POPA MIRCEA din. 
Brașov.
• AGENȚIILE LOTO-PRONO- 

SPORT continuă vînzarea bilete
lor pentru tragerea excepțională 
Loto de duminică 2 mai 1982, la 
care se vor atribui autoturisme 
„Dacia 1300*, mari cîștiguri în 
bani (sume variabile și fixe,' în
tre 50.000 și 100 lei) și excursii 
peste hotare (în R.S. Cehoslova
că sau R. D. Germană). Juca fi 
din timp numerele preferate I

După atîtea zile - mohorfte, soa
rele și-a făcut apariția și pe hi
podromul din Ploiești, vremea 
bună concurînd și la realizarea 
unor bune performanțe. In acest 
sens pledează și faptul că 9 din 
cel 10 cîștigători și-au ameliorat 
recordul carierei.

„Sarea și piperul* reuniunii a 
constituit-o premiul Borsec, aler
gare deschisă conducătorilor a- 
matori, cu faze interesante șl o 
sosire strînsă. A învins Meloman, 
căruia dr. M. Leontopol i-a do
zat bine efortul, urmat de Ri
goarea (N. Ovezea) și Sabău 
(B. Manea), toți trei mareînd 
valori excelente.

Din păcate nu același lucru 
putem spune despre unii condu
cători’ profesioniști, care au dat 
dovadă de neglijență în condu
cere și o proastă dozare a efor
tului. Un exemplu In acest sens 
poate fi F. Pașcă cu Siderala.

Victoriile au fost împărțite, o 
singură formație (M. Ștefănescu) 
reușind două succese cu Rabiț și 
Copist, ultimul arătînd că mai 
are rezerve. O mențiune specia
lă pentru Sabot, aflat ia a doua 
victorie consecutivă și în progres 
de la o alergare la alta, iar în 
ultima alergare a cîștigat Vigan, 
profitînd și de lipsa de convin
gere cu care au fost susținuți 
unii dintre adversari.

Am apreciat măsura asigurării 
deplasării la Ploiești cu autobuze 
prin rezervarea de locuri, dar 
în ultimul timp, la plecarea de 
pe hipodrom, peste cel care au 
locurile respective, sînt luați zeci 
de alți pasageri, întoarcerea la 
București fă cin du-se într-o veri
tabilă cutie de sardele. Se cere 
făcută puțină ordine și în această 
problemă.

Și acum să așteptăm reuniunea 
de duminică 2 mai, dată la care 
vor debuta caii de 2 ani.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Hadeș (F. Pașcă) 1:43,8, 2. 
Horiș. Cursa a H-a : 1. Feteasca 
(D. Arsene) 1:35,1, 2. Hemona, 3. 
Vrednic. Cursa a IlI-a : 1. Trifoi 
(I. Florea) 1:36,7, 2. Frecvența.
Cursa a IV-a : 1. Sabot (G. Sol- 
can) 1:80,7, 2. Suporter, 3. Ju
venil. Cursa a V-a ; 1. Rodolfo 
(R. Arsene) 1:35,0, 2. Istria.
Cursa a Vl-a : 1. Meloman (M. 
Leontopol) 1:28,9, 2. Rigoarea, 3. 
Stabău. Cursa a VH-a : 1. Copist 
(A. Ștefănescu) 1:29,1, 2. Tranda
fir. Cursa a VIII-a î 1. Rabiț 
(M. Ștefănescu) 1:30,1, 2. Cstia, 
3. Riguros. Cursa a IX-a : 1. 
Drăgălaș (I.G. Nicolae) 1:28,7, 2. 
Percutor, 3. Abil. Cursa a X-a : 
1. Vigan (I. Oană) 1:31,5, 2. Co
păcel.

Constantin DUMITRIU

(Urmare din pag. 1) 

în ultimele meciuri din cam
pionat (și mai ales în partida 
cu ultima clasată, Vulcan !), o 
prestație cu mult sub ceea ce 
se așteaptă de la ei, jucători 
consacrați, cu o bogată expe
riență, competițională. La Farul 
Constanța, alături de Dumitru, 
N. Dinu și Grigore, s-au im
pus atenției doar Bezușcu și 
Plloțsclii, iar la Steaua, in 
principal, Fuicu si FI. Murariu.

In condițiile in care apar 
semne de întrebare față de o 
serie de selecționabili ieșiți din 
formă sau cu o pregătire, la 
cluburile respective, sub ce
rințele și exigențele lotului re
prezentativ, s-ar cuveni să fie 
avuți în vedere și alți jucă
tori mai tineri, nu numai ca 
vîrstă, ci și ca stagiu com- 
petițional, ca rutină interna
țională — a căror evoluție însă 
a apărut, de la meci la meci, 
tot mai încurajatoare. Ii avem 
in vedere pe Stroe, Pongracz 
și Fălcușan de la R. C. Gri- 
vița Roșie, pe Ungureanu și 
V. Ion și oricum pe Moț, toți 
de la Știința CEMIN Baia 
Mare. Foarte bine s-au compor
tat în cîteva meciuri de uzu
ră. de mare travaliu. Cojo- 
caru si Paraschivescu de 
la R. C. Sportul studențesc 
(ambii foarte activi în partide 
decisive pentru menținerea in 
prima divizie, cu C.S.M. Su
ceava și „U“ Timișoara), apoi 
L. Matei, de la Universitatea 
Timișoara, care promite să re
vină printre rugbyștii noștri 
fruntași. După cum. în măsura 
în care vor fi apți de joc,

după : 
ultima 
cercați, 
flescu 
stantin 
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4. Iași 149 p, 5. Botoșani 
Vaslui 62,5 p. BĂIEȚI : 

I. Prisecaru (I) 11,7 ;
m : Prisecaru 24,7 ; 400 m : 
Mep.ghelea (1) 53,9 ; 800 m : 

Bălinișteanu
> m '
) m

m: C. Lepșa
10 km marș: 
49:54,0; 110 mg 
20,6; 300 mg: Căpățînă’ 49,2;
1500 m ob.-: Bucevsclii 4:34,4;
lungime: C. Diaconu (Be) 5,98 m; 
triplu: Diaconu 12,52 m ; înălți
me : un singur concurent care 
n-a trecut înălțimea inițială ! ! ; 
prăjină : fără concurenți ! ; greu
tate : D. Frijan (S) 13,24 m ;
disc : D. David (Bc) 33,72 m ; 
suliță : Frijan 54,58 m ; ciocan : 
Gh. — ’ .................. ”—”
100 
200 
400 
800 
1500 
3000
3 km marș : 
17:59,5 ; 1““ 
300 mg : 
lungime : 
m ; înălțime : M. Gabriliuc (S) 
1,60 m ; greutate : L. Budean (S) 
12,05 m ; disc : Budean 30,62 m ; 
suliță î Gavriliuc 37,82 m.

177 
66
100
200 
D. 
S.
1 500 
3 000 
5000

P>
p, 6. 
m :

(S) 2:02,2 ;
Bălinișteanu 4:14,4 ; 

I. Bucevschi (S) 9:15,5; 
“ “ (S) 16:16,0;

I. Apostol (Bo) 
O. Căpățînă (I) 
Căpățînă 

Bucevsclii

D. 
D.

Ciobanu_ (N) 56,10 J FETE
m : 
m : 
m : Ol. 
m : A.
m :
m :

T.
L.

Paloș an u (Bc) 12,3 
Romaniuc (N) 26,0
Prestiniuc (S) 59,9 
Vițeiaru (S) 2:14,6

I. Negură "
M. Iftimie (S) 10:47,2

V, “

(N) 4:41,8

Bone a
100 mg : Paloș an u

M. Goldan (Be) 
: V. Tulbure (Be)

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

PLOIEȘTI. In concursul de pe • 
stadionul Petrolul clasamentul a I 
fost următorul : 1. Dîmbovița I
265 p, 2. Prahova 240 p, 3. Ialo
mița 176 p, 4. Teleorman 123 p, ■ 
5. Călărași 102 p. Județul Giur- I 
giu n-a avut nici un concurent !! I 
BĂIEȚI : 100 m : M. Năfomiță I 
(P) 11,4 ; 200 m : D. Marcu (P) 
23,9 ; 400 m : V. Naghl (I) 53,9 ; ■ 
800 m : D. Ionescu (C) 2:06,3 ; I
1500 m : A. Temelie (P) 4:14,4 ; |
3000 m : G. Mihai (D) 9:33,0 ;
5000 m : Temelie 16:10,4 ; 10 km ■
marș : I. Suțiu (C) 56:10,2 ; 300 I
mg : I. Constantines cu (D) 45,8 ; | 
1500 m ob. : T. Matei (D) 4:53,4; 
lungime : A. Nicolae (P) 6,78 m; ■ 
triplu : S. Gorcea (P) 13,55 m ; I 
Înălțime : N. Pițlgoi (P) 1,80 m; | 
greutate : Fl. Mancearov (D) 9,50 
m ; disc : C. Dumitrescu (I) 31,28 | 
m ; suliță : Dumitrescu 50,02 m; I 
110 n?^, prăjină și ciocan : fără I 
concurenți î ! ; FETE : 100 m : C. 
Vlăsceanu (D) 12,8 ; 200 m : V. I
Manolache (D) 26,5 ; 400 m : Fl. I
Diaconescu (D) 60,2 ; 800 m : El. ■
Martac (C) 2:31,7 ; 1500 m : V.
Tiu (C) 5:04,5 ; 3000 m : Tiu I
11:00,2 ; 100 mg : E. Bucuroiu I
(P) 16,8 300 mg : Vlăsceanu 46,4 ; ■ 
lungime : M. Dulgneru (P) 5,62
m ; Înălțime : I. Ghionoiu (P) I 
1,55 m ; greutate : Fl. Vasile (D) I 
9,95 m ; disc : Vasile 23,56 m’: ■ 
suliță: G. Pantilimon (C) 37,48 m.

Rezultate din alte zone, în nu- I 
merele viitoare. £

„CUPA SPERANȚELOR" .
LA SĂRITURI IN APA |

Activitatea cedar mal tineri să
ritori in apă — copiii — se reia I 
prin concursul dotat cu „Cupa I 
speranțelor", oare se desfășoară, ■ 
astăzi șl mîlne, la bazi- 
nul „23 August" din Capitală, I 
La întreceri iau parte copii năs- I 
cuți în 1970, 1971, 1972. și 1973, • 
flecare an reprezcntînd o catego- 
rie de vîrstă. Probele concursu- I 
lui : trambulină 1 m șl 3 m, I 
platformă. La „Cupa speranțe- • 
lor" participă reprezentanți ai - 
secțiilor de sărituri de la C.S.Ș. I 
Triumf Lie. 2 și Progresul Bucu- I 
rești, Crișul Oradea, C.S.Ș. șl 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. CIuj-Napoca. . 
Menționăm că probele încep în I 
flecare zi de la ora 9,30 șl de la g 
ora 16 și că, la sfirșit, va fl al
cătuit un clasament (neoficial) a 
pe echipe. •

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

OASPEȚII - „RENÂSCUȚI" - IN TROMBA I GAZDELE
- ÎNGENUNCHEATE VALORIC - DEMNE DE TOATA 

STIMA PENTRU FAIR-PLAY-UL LOR
Așadar, surpriza etapei de sîm

bătă s-a produs în meciul de la 
Scornicești. După 13 VICTORII 
pe terenul său șl un golaveraj 
puțin obișnuit, 28—1, F.C. Olt a 
suferit prima infrîngere șl încă 
la un scor foarte sever, 1—4 1 
Cum 7... De ce 7...

Ar fi multe de spus despre a- 
ceastă partidă. Din capul locu
lui, însă, așa cum ne-au rugat 
s-o facem și antrenorii și con
ducătorii echipei Universitatea, 
trebuie să evidențiem, să remar
căm SPIRITUL DE SPORTIVI
TATE AL 
CARE ÎN 
mai ales

ECHIPEI LOCALE, 
NICI UN MOMENT, 
cînd a văzut că

pierde meciul, NU A RECURS 
LA DURITĂȚI, NU A ÎNCERCAT 
SA-ȘI INTIMIDEZE ADVERSA
RA, SAU SA-I INFLUENȚEZE 
PE ARBITRI (deși a primit pri
mul goii dintr-un ofsaid mare), 
CUM SE MAI ÎNTÎMPL0A, DIN 
PACATE, ÎN DESTUL DE MUL
TE MECIURI. întilnirea de la 
Scornicești a fost de un angaja
ment fizic total, a declanșat am
biții, dar acestea au fost în fo
losul jocului. Vociferările lui 
Șoarece sau Irimescu, faulturile 
lui Țicleanu (surprinzător) sau 
Onuțan au constituit cazuri Izo
late.

Ce factori au decis victoria 
atît de categorică a campioanei 7 
VALOAREA SUPERIOARA, DE 
ANSAMBLU, A LOTULUI SAU. 
Lipsa lui Cămătaru, Bălăci șl Ti- 
lihoi a fost suplinită de jocul] 
bun al lui Ciupi tu, Donose și 
Adrian Popescu, un tinăr jucă
tor cu o viteză debordantă șl 
(iată) o bună eficacitate. în 
schimb, la F.C. Olt, absența lud

Al. Nicolae a produs un mare 
gol în apărare, la care s-a adău
gat, apoi, și accidentarea lui Ma
tei, în faza în care a încercat 
să evite golul egalizator al lui 
Ge-olgău. Iamandi a intrat pe 
teren acuzînd o întindere mus
culară și a trebuit să părăseas
că terenul în mim. 41. Toate fl
ees tea au dereglat mecanismul 
de joc al gazdelor. Să mai men
ționăm încă un fapt : DISCIPLI
NA ȘI AMBIȚIA CAMPIONILOR. 
După atîtea frămîntări și neca
zuri, Universitatea a găsit tăria 
să-și strîngă rîndurile, să lupte 
exemplar în acest meci, să fie 
foarte disciplinată (exemplu pen
tru Bălăci), jucătorii nemalre- 
proșîndu-și nimic în teren, ca 
altădată. Așa a reușit Universi
tatea să cîștige al treilea mecd 
consecutiv cu F.C. Olt în depla
sare (acum doi ani, cu 2—9, la 
Scornicești; acum un an, cu 1—0, 
la Slatina), o victorie astăzi mult 
mai prețioasă, pentru că valoa
rea actuală a adversarilor nu se 
compară cu cea din anii trecuți.

Un cuvînt pentru F.C. Olt. Ju
cătorii și antrenorii au părăsit 
terenul cu capetele plecate. Și-au 
felicitat partenerii (frumos gest), 
dar erau tare supărați. Sîmbătă, 
F.C. Olt a pierdut o luptă, dar 
nu și un război. Remarcabilele 
rezultate .obținute în acest cam
pionat nu pot fi anulate Crește 
de un singur eșec, Ce el chiar 
la scor. Analizîndu-și lipsurile 
de sîmbătă, echipa mal are tot 
dreptul să aspire la un loc frun
taș, chiar la podiumul campio
natului 1

Constantin ALEXE

INTRE CORSET Șl... INSPIRAȚIE
Suporterii Stelei au un punct 

de vedere precis : echipa lor a 
ieșit din lupta pentru titlu din 
cauza unei singure secunde. Se
cunda în care lordache a scăpat 
mingea din mină în ultimul mi
nut, la Craiova. De acel MARE 
punct pierdut s-a legat apoi și 
starea psihică din meciul pier
dut cu Dinamo, și chiar refluxul 
— care a dus șl la neașteptata 
remiză cu ^Poli“.

Aceste argumente, valabile pînă 
la un punct, și care dezvoltă un 
capitol important In viața fot
balului — cel psihic, care e ho
tă ritor In fotbalul nostru — nu 
poate ascunde însă cadrul tehnic 
nesigur în care evoluează Steaua. 
Să nu uităm că punctul de la 
Craiova a fost ratat după un joc 
în apărare șl că» în meciul cu 
Dinamo Steaua a jucat «ca Stea
ua*4 doar 23 de minute. în sfîr- 
șit, la toate acestea se adaugă 
jocul palid din partida cu „Poli44, 
care micșorează mult șansele 
Stelei de a juca în Cupa UEFA,

MECIUL GLORIA BISTRIȚA — 
MINERUL CERTEJ din cadrul 
sferturilor de finală ale «Cupei 
României44, programat la 26 mal, 
•e va disputa la Mediaș. în zi
lele următoare se va stabili șl lo
calitatea unde se vor în iii ni F.C. 
Argeș șl Rapid, singurele două 
echipe care nu au căzut încă de 
acord asupra locului de desfă
șurare.

care reprezentau un plan mini
mal după punctul (în fond) cu
cerit la Craiova.

Dacă Steaua din toamnă juca 
rigid, cea de astăzi așteaptă ca 
desenul tactic al echipei să apa
ră din joc și nu în urma unei 
elaborări. Dar această idee care 
să se nască din joc se va lăsa 
așteptată a ti ta timp cit formația 
se schimbă — iarăși ! — de Ia 
un meci la altul, cu sau fără 
motive obiective. E ciudat faptul 
că Iordănescu nu joacă cu Di
namo, dar începe meciul cu 
„Poli*4, cînd era de presupus că 
derby-ul ar fi stimulat mult mai 
mult jocul internaționalului. Ce 
se întîmplă cu acest Balint, care 
nu mai știe ce tricou va purta 
șl nici minutul în care va intra 
sau va ieși 7 De ce Barbu, un 
jucător cu o fantezie tehnică nu 
prea des lntilnită in fotbalul nos
tru, are tratamentul unui jucă
tor... tolerat 7 în sfîrșit, nu cu
noaștem motivele pentru care 
rigidul Fodor este preferat lui 
Ion Gheorghe, care poate contri
bui mal mult la o mai mare 
suplețe In jocul echipei.

Toate acestea se văd din tribu
nă. Poate că din vestiar (o spu
nem fără ironie) se vede altfel. 
Cert este, însă, că Steaua, după 
ce și-a desenat jocul pe hîrtie 
milimetrică (Traian Ionescu), joa
că astăzi doar la marea inspira
ție. Să fie la mijloc o delibe
rată perioadă de dezintoxicare 7 
Să sperăm că e doar asta...

loan CHIRILA

F. C. ARGEȘ GREȘEȘTE TOCMAI IN „CÎMPUL 
ADEVĂRULUI"

Nu se poate spune că F.C. Ar
geș, echipa fostului, jucător-con- 
structor și realizator, și actualul 
ei antrenor Dobrin, nu atacă, 
nu se străduie pe teren propriu 
să-și îngenunche adversara prin- 
tr-o ofensivă susținută. Am vă
zut-o evoluînd în două meciuri, 
de referința credem noi, pentru 
acest retur : cu Sportul studen
țesc și cu C.S. Tîrgoviștc. în 
ambele partide, disputate pe sta
dionul din Trivale, piteșteni i au 
dominat cu autoritate (în meciul 
cu studenții bucureșteni, 35—40 
de minute din repriza secundă, 
In cel de sîmbătă, cu fotbaliștii 
tîrgovișteni, întreaga repriză se
cundă), dar victoria nu le-a re
venit (0—0 și 1—1), chiar dacă 
raportul șuturilor a fost net di
ferit (7—3, pe poartă: 2—1, In 
primul meci ; 17—5 și 9—2, în cel 
de sîmbătă).

Adică s-a îmbunătățit frecven
ța șuturilor la poartă, nu insă 
și calitatea acestora (mai bine 
zis, GRADUL lor de PERICULO
ZITATE). în jocul echipei piteș- 
tene pe teren propriu se face 
simțită o vizibilă crispare, o mare 
precipitare, care afectează con
strucția jocului în general (unde

e jucătorul Dobrin 7) și finaliza
rea, in special, h ceputul și fi
nalul meciului cu C.S. Tîrgoviște 
au fost ilustrative în acest sens. 
Debutul a fost fulminant, atacu
rile lui F. C. Argeș soldindu-Se 
curînd cu un penalty (neputin
ța adversarului de a-1 opri altfel 
pe Ignat, lansat spre gol), dar 
crisparea, inhibarea l-au făcut 
pe Radu II să execute slab lo
vitura de la 11 m. Iar în ultimul 
sfert de oră, trei mari ocazii de 
gol s-au alăturat celei din min. 
65, șuturile jucătorilor piteșteni 
(Moiceanu, Jurcă, Ignat, Turcu) 
trimițînd mingea — din careul 
mic ! — în preajma lui Voinea 
sau peste poartă. Este adevărat, 
portarul tîrgoviștean a prins o 
zi mare, dar multe din șuturile 
expediate de F.C, Argeș nu vizau 
locurile cel mai greu de apărat 
ale buturilor adverse.

Jucătorii piteșteni vor să facă 
multe în ofensivă, dar reușesc 
foarte puțin. CE LE LIPSEȘTE 
CEL MAI MULT LA ACEASTA 
ORA ESTE CALMUL, LUCIDI
TATEA ÎN „CÎMPUL ADEVĂ
RULUI*4, CAREUL ADVERS.

Paul SLĂVESCU

DOUA REZERVE... TITULARE
In partida de la Cluj-Napoca 

F.C. Constanța s-a văzut foarte 
repede obligată să folosească 
două rezerve în locul titularilor 
Borali și Caramalău — amîndoi 
accidentați : Mănăilă a luat lo
cul lui Borali (min. 24), iar Con- 
stantinescu l-a schimbat pe Ca
ramalău (min. 35). Se aștepta, 
deci, ca „F.C.44 să reducă turația, 
să se „betoneze*4 în apărare, să 
renunțe la orice orientare ofensi
vă în jocul său, să facă totul 
pentru a scăpa cu fața curată 
după cunoscutul (și nedoritul) 
scenariu folosit de echipele în 
deplasare.

Contrar tuturor acestor pre
zumții, departe de a rămîne a- 
depta apărării cu orice preț, 
căutînd să anihileze golul primit 
în min. 38, F.C. Constanța a a- 
păsat pe pedala atacului și toată 
repriza secundă a fost peste ad
versara sa, trecînd pe lingă ega- 
lare și chiar pe lingă victorie ’ 
,U“, părînd surprinsă de reacția 
adversarei sale, pe care o credea 
îngenuncheată, s-a arătat cu con

diția fizică deficitară. Și —dacă 
în prima repriză echipa de pe 
malul mării a expediat un sin
gur șut la poarta clujenilor, Ji 
cea de a doua cifră a crescut la 
10 (6 pe poartă), în timp ce ia 
„U“ cifrele au descrescut (de la 
7—5 la 5—3).

în tot- acest reviriment - al 
constănțenilor, cele două rezerve, 
Mănăilă și Constantinescu, au 
fost piese importante. Cei doi au 
împins înainte linia lor ofensivă, 
servind-o cu mingi utilizabile, au 
executat foarte periculos cîteva 
lovituri libere, s-au intercalat in 
atac, au șutat la poartă, cu alte 
cuvinte, nu s-au complăcut în 
rol de „rezerve", ci au jucat cu 
aplomb și, dovedind o bună pre
gătire, au fost aidoma unor titu
lari. Firește, nu trebuie să-i ui
tăm pe cei doi antrenori, Hașoti 
și Mareș, care, iată, au arătat 
că, la orele de pregătire, nu fac 
deosebire între jucătorii de re
zervă și titulari.

Mircea TUDORAN

UT.A: DUPA-AMIAZA SAU IN MATINEU? - ASTA-I 
ÎNTREBAREA

în meciul cu Jiul, U.T.A. a lă
sat impresia unei echipe DEZ
MEMBRATE. La sfirșitul partidei 
de la Petroșani, loan Pătrașcu, 
antrenorul arădenilor, făcea ur
mătoarea afirmație: „Slaba evo
luție a echipei noastre se dato- 
rește; în primul rînd, absenței a 
patru jucători de bază. Fără 
Bttea, Coraș, Vaczi și Csordaș, 
randamentul echipei slăbește 
considerabil*4. Nu vrem să con
trazicem spusele lui I. Pătrașcu. 
dar totuși la Petroșani a fost 
prezentată o formație cu sufi- 
cienți jucători creditați cu o în
delungată experiență competițio- 
nală. Dintre aceștia, portarul 
Ducadam și-a făcut pe deplin 
datoria, limitînd înfrîngerea prin 
cîteva intervenții de-a dreptul 
uimitoare. Ceilalți jucători însă, 
exceptindu-1 pe Tisa, care a lup
tat exemplar, au avut o compor
tare submediocră. în apărare, 
numeroasele greșeli de plasa
ment, lipsa marcajului și a du
blajului au creat numeroase cu
loare de pătrundere pentru îna

intașii Jiului, care au avut, ast
fel, cale liberă spre poarta cu
rajosului Ducadam. Randamenul 
liniei mediane a fost și el în 
suferință, pentru că nici leva, 
nici Hirmler n-au fost capabili 
să respecte sarcinile de joc. 
Strădaniile solitare ale lui Tisa 
n-au reușit să mențină acel e- 
chilibru la mijlocul terenului. In 
atac, Cura s-a... ascuns după ad
versar, afișînd o exagerată teamă 
față de contactul direct, jucînd 
— cum se spune — la alibi, iâr 
Urs a încercat cîteva acțiuni in
dividuale, fără reușită la fina
lizare.

Așa stînd lucrurile, vrem să 
atragem atenția antrenorilor și 
jucătorilor arădeni că în cele 7 
etape care au mai rămas pînă la 
sfirșitul campionatului ei ar cam 
trebui să-și schimbe în totalita* 
te optica față de procesul de in
struire (și nu numai față de el?) 
dacă vor ca să mai joace dupâ- 
amiezile...

Gheorghe NERTEA
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Minerul Gura Humorului — In
tegrata Pașcani 5—1 (2—0), A-
V in tul TCMM Frasin —
Cetatea Tg. Neamț 1—0 
(1—9), Cristal-ul Dor oh oi — 
Fores ta Fălticeni 3—1 (1—0), Și
retul Bucecea — Cimentul Bicaz 
3—1 (1—1), Minerul Vatra Domd
— A.S.A. Cîmpulung Moldove
nesc 1—1 (1—1), Nicolina Iași — 
Celuloza Piatra Neamț 2—1 (1—0), 
Metalul Rădăuți — Metalul Boto
șani 2—0 (2—0), C.F.R. Pașcani — 
TEPRO Iași 3—0 (0—0).
• Meciul Metalul Botoșani — 

Minerul Gura Humorului, din e- 
tapa a 18-a (pe teren 1—0) a fost 
omologat cu 3—0 in favoarea 
Metalului, deoarece Minerul a 
folosit un jucător în stare de 
suspendare.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 22-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 31 p (49—20),
2. C.F.R. Pașcani 31 p (39—16),
3. TEPRO Iași 28 p (40—25)... pe
ultimele : 15. Cimentul Bicaz
16 p (19—37), 16. Integrata Paș
cani 10 p (21—51).

SERIA A H-a
Laminorul Roman — Gloria 

Focșani 1—0 (0—0), Petrolul Moi- 
nești — Victoria Bacău 1—0 (1—0), 
Viticultorul Panciu — Minerul 
Com ănești 2—0 (1—0), Rulmentul 
Bîrlad — Luceafărul Adj ud 1—1 
(1—0), C.S.M. Borzești — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej X—0 (2—0),
DEMAR Mărășești — Partizanul 
Bacău 2—1 (1—0), Letea Bacău
— Textila Buhuși 2—1 (2—0), Me
talul Huși — Foresta Gugești 
0—3, Metalul s-a retras din cam
pionat.

Pe primele locuri : 1. LAMI
NORUL ROMAN 33 p (43—15), 2. 
Victoria Bacău 30 p (29—12), 3. 
C.S.M. Borzești 29 p (51—19), 4. 
Petrolul Moinești 29 p (45—18)... 
pe ultimele : 14. Viticultorul Pan
ciu 16 p (34—58), 15. Ruil-mentul 
Bîrlad 15 p (16—37).

SERIA A IlI-a
Carpați Nehoiu — Prahova 

Ploiești 2—1 (1—0), Carpați Si
naia — Minerul Filipeștii de Pă
dure 1—0 (1—0), Metalul Mija —

DIVIZIA „C"-ETAPA
Poiana Clmpina 1—0 (1—0), Pe
trolul Berea — Petrolul Băicod
1— 0 (1—0), Ferodoul Rm. Sărat
— Autobuzul Făurei 7—0 (3—0),
Chimia Victoria Buzău — Carai- 
manul Bușteni 2—1 (0—0), A.S. 
Mizil (fostă I.C.I.M. Ploiești) — 
Chimia Brăila 1—0 (1—0), SN IT A 
Brăila — Chimia Brazi 0—0.

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 35 p (42—12), 2. 
A.S. MizU 30 p (33—21), 3. Chimia 
Brazi 28 p (43—23)... pe ultimele:
14. Petrolul Berea 18 p (32—43),
15. SN ITA Brăila 18 p (25—43), 
16 Autobuzul Făurei 14 p (12—60).

SERIA A iv-a
Portul Constanța — Cimentul 

Medgidia 0—0, Arrubium Mă cin
— Rapid Fetești 0—0, Șoimii Cer
navodă — Marina Mangalia 3—1 
(1—0), Progresul Isaccea — Chim- 
pex Constanța 3—2 (2—0), Voința 
Constanța — Victoria Țăndărei
2— 1 (2—0), Metalul Mangalia —
Metalosport «Galați 2—3 (0—2), A- 
vîntul Matca — Ancora Galați 
1—3 (0—1), S.N. Tulcea — Gra
nitul Babadag 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 29 p (47—17), 2. Ra
pid Fetești 29 p (33—22), 3. Me
talosport Galați 28 p (47—22)... 
pe ultimele : 14. Chimpex Con
stanța 18 p (29—33), 16. Granitul 
Babadag 18 p (19—39), 16. Mari
na Mangalia 13 p (19—37).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București — • 

S.N. Oltenița 4—0 (2—0), Flacăra 
roșie București — Constructorul 
Călărași 2—0 (0—0), FEROM Urzi- 
ceni — Tehnometal București 
0—0, Abatorul București — A.mo- 
nil Slobozia 0—0, I.C.S.I.M. Bucu
rești — Petrolul Roata de Jos 
0—0, F.C.M. Giurgiu — Viitorul 
Chirnogi 3—1 (2—0), Aversa
București — Danubiana București 
1—0 (1—0), Luceafărul București
— T.M. București 0—2 (0—0), E- 
lectronica București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMC

VICTORIA BUCUREȘTI 39 f 
(53—14), 2. I.CJ5.I.M. București 
25 p (29—22), 3. Flacăra roșie 
București 25 p (31—27)... pe ulti
mele : 14. FEROM Urziceni 19 p 
(23—36), 16. Constructorul Călărași 
17 p (30—35), 16. Electronica
București 14 p (23—36).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Dacia Pitești 

2—0 (0—0), Unirea Răcari — Pro
gresul Pucioasa 1—1 (1—1)» Spor
tul muncitoresc Caracal — Pro
gresul Corabia 1—0 (0—0), Ceta
tea Tr. Măgurele — Muscelul 
Cîmpulung 3—0 (1—0), Petrolul
Videle — Recolta Stoicănești 
0—0, Dunărea Zimnicea — Cimen
tul Fieni 3—0 (1—0), Electronis
tul Curtea de Argeș — Chimia 
Tr. Măgurele 1—0 (1—0), Con
structorul Pitești — Chimia Gă- 
ești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : L ROVA 
ROȘIORI 33 p (41—16), 2. Chimia 
Tr. Măgurele 26 p (33—18), 3. Mus
celul Cîmpulung 26 p (34—22).., 
pe ultimele : 14. Progresul Pu
cioasa 17 p (25—33) — 7 victorii, 
15. Unirea Răcari 17 p (24—32) 
— 4 victorii, 16. Chimia Găești 
17 p (27—52).

SERIA A VH-a
Minerul Oravița — Minerul 

Motru 4—0 (2—0), Minerul Mol
dova Nouă — Constructorul Cra
iova 1—1 (0—0), Jiul Ro vin ari — 
Paringul Novaci 1—2 (1—1), Mi
nerul Horezu — Viitorul Drăgă- 
șani 1—0 (1—0), Electroputere
Craiova — Metalurgistul Sadu 
5—1 (2—0), Diema Orșova — 
C.F.R. Craiova 1—0 (1—0), I.O.B. 
Balș — Dunărea Calafat 0—1 
(0—0), Mecanizatorul Simian — 
Unirea Drobeta Tr. Severin 1—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 32 p (45—18), 2. Diema 
Orșova 31 p (30—21), 3. Electro-- 
putere Craiova 28 p (39—12)... p« 
ultimele : 14. I.O.B Balș 17 p
(22—30), 15. Viitorul Drăgășani
17 p (19—30), 16. Paringul Novaci 
16 p (20—50).

A 22-a
SERIA A VHI-»

Victoria Călan — Metalurgistul 
Cuglr 2—0 (1—0), Explormin Deva 
— Minerul Certej 1—0 (0—0), Lo
tru B rezol — Minerul Gheiar 
5—1 (3—0), Textila Cisnădie — 
Mecanica Alba lulia 0—2 (0—2), 
VUrometan Mediaș — Șurianul 
Sebeș 1—0 (9—0), IMIX Agnita — 
Minerul Vulcan 2—1 (1—1), Mi
nerul Aninoasa — Minerul Paro- 
șeni 2—0 (2—0), C.F.R. Simeria — 
Automecanica Mediaș 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 20 p (59—17),
2. Explormin Deva 23 p (41—16),
3. Minerul Certej 24 p (33—18), 4.
Mecanica Alba Iulla 24 p (34—29)... 
pe ultimele : 14. IMIX Agnita
18 p (22—26), 15. Vitrometan Me
diaș 18 p (17—37), 16. Automeca
nica Mediaș 16 p (22—43).

SERIA A IX-a
Recolta Salon ta — Gloria Reși

ța 0—1 (0—1), Șoimii Lipova —
C.F.R. Victoria Caransebeș 1—0 
(0—0), Victoria Ineu — Voința 
Oradea 3—0 (1—0), Metalul Boc
șa — Vulturii textila Lugoj 2—2 
(1—0), C.F.R. Arad. — Minerul 
Anina 4—1 (2—1), Unirea Sînndco- 
lau — Oțelul Or. dr. Petru Groza 
2—0 (9—0), Bihorul Beiuș — Chi
mia Arad 2—1 (1—0), Electromo
tor Timișoara — Unirea Tomna
tic 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORI A 
REȘIȚA 29 p (49—22), 2. C.F.R. 
Arad 28 p (39—30), 3. Șoimii Li
pova 27 p (37—24)... pe ultimele:
15. Recolta Salonta 14 p (25—42),
16. Chimia Arad 14 p (23—45).

SERIA A X-a
Simared Baia Mare — Armătu

ra Zalău 1—0 (0—0), Victoria Ca
red — Unirea Valea lui Mihai 
2—1 (1—1), Minerul Băiuț — CU- 
PROM Baia Mare 3—0 (3—0) Chi
mia Tășnad — Silvana Cehu 
Silvanieî 2—2 (1—0), Bihoreana
Marghita — Minerul Băița 2—1 
(2—1), Bradul Vișeu — Rapid 
Jibou 1—0 (1—0). C.S.U. Tricolo
rul Oradea — Minerul Baia Bor- 
șa 4—0 (C 0), Oașul Negrești — 

Minerul Baia Sprie 1—1 ‘(6—0).
Pe primele locuri : 1. ARMA

TURA ZALAU 33 p (56—18), 2. 
Victoria Cărei 30 p (43—23), 3.
Minerul Băița 26 p (26—24)... pe 
ultimele: 15. Silvana Cehu Sil- 
vaniei 16 p (29—44), 16. C.S.U. 
Tricolorul Oradea 15 p (22—40).

SERIA A Xl-a
Industria sîrmei C. Turzii — 

Foresta Bistrița 1—0 (1—0), Mu
reșul Luduș — C.E.M. Cluj-Na- 
poca 0—1 (0—0), Oțelul Reghin — 
Metalul Sighișoara 0—2 (0—0), U- 
nirea - Alba lulia — Minerul Kod- 
na 5—0 (1—0), Metalotehnica Tg. 
Mureș — Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 
(2—0), Unirea Dej — Sticla Arie- 
șul Turda 9—2 (0—0), Textila 
Năsăud — Avintul Reghin 4—0 
(9—0), C.I.L; Blaj — Metalul Aiud 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. IND.
SIRMEI C. TURZII 32 p. (38—17),
2. Unirea Alba lulia 28 p (47—22),
3. Sticla Turda 27 p (37—22)... pe 
ultimele : 14. Textila Năsăud 18 p 
(23—36), 15. C.I.L. Blaj 18 p 
(12—32), 16. Unirea Dej 14 p 
(30—45).

SERIA A XII-»
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Măgura Mobila Coldea 4—0 (2—0), 
Mureșul Toplița — Torpedo Zăr- 
nești 4—0 (3—0), Unirea Cristuru 
SecuieSc — Utilajul Făgăraș 1—0 
(1—0), Precizia Săcele — Mine
rul Baraolt 1—0 (1—0), Metalul 
Sf. Gheorghe — Metalul Tg. Se
cuiesc 1—0 (0—0), Metr om Bra
șov — Minerul Bălan 0—1 (0—0), 
Chimia Or. Victoria — Tracto
rul Miercurea Ciuc 2—0 (2—0),
Nitramonia Făgăraș — Carpați 
Brașov 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 28 p (39—19), 2. 
Precizia Săcele 27 p (24—23), 3. Ni
tramonia Făgăraș 26 p (32—20),
4. Minerul Bălan 26 p (31—40)... 
pe ultimele : 14. Unirea Cristur 
18 p (26—34), 15. Utilajul Făgăraș 
18 p (19—29), 16. Carpați Brașov 
14 p (28—37).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



Mzre surpriză In prima etapă a „Cupei României** la hochei In tiub!a intnnirc amicală Cc popice dc Ia Ticna

DUNĂREA ÎNVINGE
Interesantă și foarte atrac

tivă această primă etapă a tur
neului final al „Cupei României:* 
la hochei, disputată ieri dupa- 
amiază Ia patinoarul artificial „23 
August** clin Capitală. Interesantă 
pentru că in cadrul ei s-a în
registrat o marc surpriză — 
poate cea mai mare a sezonului 
— Dunărea Galați învingînd pe 
Dinamo București și atractivă 
pentru că cele două jocuri pro
gramate cu acest prilej au fost 
frumoase, abundente în faze de 
poartă, de mare spectacol. Dar 
iată cum s-au petrecut lucruri
le...

In prima partidă, dinamoviștii 
bucureșteni, prea siguri pe ei, 
au crezut, probabil, că doar 
prezența la patinoar este sufi
cientă pentru a cîștiga jocul cu 
mai modesta și mai tinăra echi
pă Dunărea Galați. Oaspeții au 
luat lucrurile în serios, și-au a- 
părat cu toată puterea și con
vingerea șansele și au cîștigat 
nesperat, dar meritat — zicem 
noi — cu 6—4 (3—2, 1—a, 2—2). 
Dunărea a condus Lot timpul 
(2—0 min. 6 ; 3—1 min. 16 : 5—2 
min. 46), știind să se apere bine, 
grupat și .să acționeze foarte 
combinativ, în pase, cu demar-

„TROFEUL SANTELLI“ 
LA SABIE

Disputat duminică la Palermo, 
patrulaterul de sabie Franța — 
Italia — România — Ungaria, 
dotat cu «Trofeul Santelli“, a 
fost decis la această ediție de 
numărul victoriilor individuale ! 
Astfel, echipele Ungariei, Româ
ncei și Italiei au obținut fiecare 
cite două victorii șl au pierdut 
cite un meci. Iată rezultatele și 
clasamentul : 1. Ungaria 2 v, 37 
v. ind. (cu Franța 13—7 și Ita
lia li—9), 2. România 2 v, 36 v. 
ind. (cu Ungaria 13—11 și Fran
ța 13—8), 3. Italia 2 v, 35 v. ind. 
(ca România 13—10 și Franța 
13—4), 4. Franța 0 v.

„SPERANȚELE OLIMPICE44 ALE BOXULUI ROMANESC
r Urmare din pog D 

campionatele mondiale din a- 
eest an. Un succes asemănător 
a obținut și Fedca Pamfil, la 
campionatele internaționale ale 
Franței, disputate in localitatea 
La Rochelle. EI l-a invins prin 
k.o. 2 pe vest-germanul J. 
Pflugradt și apoi, în finală, 
tot prin k.o., în ultima repri
ză, pe marocanul A. Laghlalî. 
Cu aceste rezultate, tînărul 
provenit de la Macin (acum

PE DINAMO (6-4)!
cări derutante. în tot acest timp 
Dinamo a jucat individual, fără 
finalitate și foarte descoperit în 
apărare. Cînd în ultima repriză 
dinamoviștii au apăsat serios pe 
„accelerator** ei au redus din 
handicap de la 2—5 la 4—5. Apoi 
au scos portarul în ultimele 19 
secunde, sperînd că avînd un 
atacant în plus vor egala ; însă 
s-a întîmplat invers, gălățenii au 
înscris un gol în poarta goală. 
Au marcat : Vișan 2, Enc, Za- 
haria, Brandabur și Bandas — 
Dunărea, Nuțescu 2, Gherghișan, 
Moroșan — Dinamo. Bun arbi
trajul lui M. Presneanu.

în al doilea meci, Steaua a fă
cut o veritabilă demonstrație, 
surclasînd pur și simplu pe S.C. 
Miercurea Ciuc, de care a dispus, 
lejer, cu 10—2 (1—0, 5—1, 4—1),
nrin punctele marcate de Cazacu 
5 (în mare vervă !), Olinici 2, 
Ungureanu 2, Hâlăucă — res
pectiv. Gereb 2. A condus co
rect FI. Gubernu. Meciul a fost 
mai echilibrat doar în prima re
priză, cînd Steaua a ratat 
enorm, iar S.C. Miercurea Ciuc 
a contraatacat periculos, mal 
ales prin linia fraților Nagy cu 
Gereb, activă, dealtfel, în tot 
meciul.

Azi au loc partidele : STEAUA 
— DUNĂREA GALAȚI (ora 
t4,30), DINAMO — S. C. 
MIERCUREA CIUC (ora 17).

Călin ANTONESCU

SCRIFRW ROMÂNI PE
PLANȘELE INTERNATIONALE

Sîmbătă șl duminică, la Paris, 
se va desfășura tradiționala con
fruntare internațională a flotre- 
tistelor dotată cu „Trofeul Jean- 
ly“. La ediția 1982 vor participa 
și floretistele românce Marcela 
Moldovan, Csila Ruparcsics» Eli- 
sabeta Guzganu, Rozalia Oros și 
Georgeta Beca.

Tot la sfîrșitul acestei săptă- 
mînl, floretistul Petru Kukl va 
lua parte ia concursul interna
țional de la Bona.

este legitimat la Dinamo) se 
anunță ca un boxer capabil de 
frumoase performanțe interna
ționale. Un al treilea. George 
Oprișor, i-a îneîntat pe spec
tatorii bucureșteni la „Centura 
de aur“, dovedind un real ta
lent și mari posibilități de a- 
firmare. EI s-a clasat pe lo
cul 2 în această prestigioasă 
competiție, dar, după părerea 
noastră, cîștigase șl partida fi
nală, cu Cristian Gheorghișor.

ROMANIA -
Reprezentativele de popice ale 

României, oare se află în pregă
tire pentru campionatele mondi
ale din luna iunie, au susținut 
la sfîrșitul săptămînii trecute, l>a 
Viena, o dublă întîlnire amicală 
de verificare cu selecționatele 
Austriei, aflate și ele în prepa
rative pentru C.M. Popicarii noș
tri au avut o comportare fru
moasă Pe arena vieneză Gaswerk 
Leopoldau, cîștigînd ambele par
tide clar, cu rezultate mari : la 
femei România 2537 pd, Austria 
2509 pd ; la bărbați România 5596 
pd, Austria 5452 pd. Jucătorii 
noștri au avut o evoluție remar
cabilă, atît Ia femei cît și la 
bărbați, toți, inclusiv cei tineri,

CM- de Ș3h A FOST STABILITĂ COMPONENTA
CELOR 5 TURNEE INTERZONALE

AMSTERDAM, 25 (Ager- 
pres). — Secretariatul Federa
ției . internaționale de șah 
(F.I.D.E.) a confirmat compo
nența turneelor interzonale ce 
se vor desfășura după cum 
urmează :

MASCULIN: LAS PALMAS 
(între 12 și 30 iulie) : Mihai 
Șubă (România), T. Petrosiam, 
V. Smislov, L. Spahis, V. Tuk- 
makov (toți U.R.S.S.), J. Tim- 
man (Olanda). B. Larsen (Da
nemarca). Z. Ribli, J. Pinter 
(ambii Ungaria), W. Browne 
(S.U.A.), M. Stean (Anglia), 
L. Karlsson (Suedia), J. Su- 
nye-Neto (Brazilia), S. Boua- 
ziz (Tunisia) ; MOSCOVA (7— 
26 septembrie) : Florin Gheor
ghiu (România), G. Kasparov, 
A. Bellavski, M. Tal, E. Ghe- 
ller (toți U.R.S.S.), U. An

Acestea sânt primele succese, 
primele promisiuni ale noului 
Centru olimpic de pregătire a 
boxerilor, unitate sportivă de 
performanță a cărei activitate, 
bine organizată, poate aduce 
încă multe satisfacții iubitori
lor „nobilei arte" din țara 
noastră.

Din discuția cu antrenorul 
T. Niculescu am aflat că in
tenția tehnicienilor este de a-1 
„roda" pe toți acești tineri in

AUSTRIA 2-0
avînd rezultate bune. Componen- 
țil echipelor noastre au punctat 
după cum urmează (în ordinea 
intrării pe piste) : Elena Andre- 
escu 428 (0 bile goale), Margareta 
Cătineanu 407, Vasilica Pințea 
428, Elena Pană 415 (0), Ana Pe
trescu 435 (0), Silvia Berinde '424 
(din echipa austriacă cele mai 
mari rezultate le-au obținut Eva 
Birsack — 424 și Ksenia Mallin 
— 422), respectiv Alexandru Că
tineanu 899, Stelian Boariu 967, 
Iuliu Bice 941, Iile Hosu 989 (0), 
Iosif Tismănar 895 și Gheorghe 
Silvestru 905 (de la gazde cel 
mal eficace jucători au fost F. 
Oswald — 941 și F. Kellner — 
938).

dersson (Suedia), L. Christian
sen (S.U.A.), G. Sax (Ungaria), 
M. Quinteros (Argentina), D. 
Velimirovici (Iugoslavia), G. 
Garcia (Cuba), Y. Murey (Is
rael), Van der Wiel (Olanda), 
R. Rodriguez (Filipine) ; CIU
DAD DE MEXICO (29 iulie — 
20 august) : B. Spasski, L. Po- 
lugaevski, I. Balașov. A. lusu- 
pov (toți U.R.S.S.), L. Por- 
tisch, A. Adorjan (ambii Un
garia), J. Nunn (Anglia), Y. 
Seirawan (S.U.A.), E. Torre 
(Filipine), L Ivanov (Canada), 
K. Hulak (Iugoslavia), A. Ro
driguez (Cuba), B. Kouatly 
(Liban), J. Rubinetti (Argen
tina).

FEMININ : BAD KISSIN- 
GEN (9 iulie — 2 august) i 
Marina Pogorevloi (România), 
Nona Gaprindașvili, Marta U- 

diferite competiții internațio
nale, singura cale prin care ei 
pot căpăta experiență compe- 
tițională șl, deci, se pot afir
ma. Chiar peste cîteva zile, un 
grup dintre tinerii pugiliști vor 
participa la un turneu inter
național. la Schwerin (R. D. 
Germană). în rindul acestora 
vor fi prezenți Gh. Isna, M. 
Doboș, C. Silitră, M. Lazăr, ML. 
Nicola, I. Ltipu, N. Vinătorn, 
D. Bumbac și D. Maricescu, 
sportivi vizați să facă parte 
și din echipa națională care 
urmează să participe la C.E. 
de tineret, în luna septembrie, 
tot la Schwerin.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI

HELSINKI, 26 (Agerpres) 
în primele două partide dir 
turneul final al campionatulu 
mondial de hochei pe gheați 
grupa „A“, selecționata U.R.S.S 
a întrecut Canada cu scorul de 
6-4 (3—1, 1—2, 2—1). iar re
prezentativa Cehoslovaciei a 
dispus de cea a Suediei cu 3—2 
(1—1,0—1, 2—0). Cuplajul, des
fășurat la Helsinki, a fost ur
mărit de 8000 de spectatori.

în urma acestei victorii 
echipa Uniunii Sovietice si-a 
asigurat, în mod practic, titlul 
de campioană mondială. în 
turneul final au mai rămas de 
jucat partidele a două etape.

tinskaia. Elena Fatalibekova, 
Lidia Semenova (toate U.R.S.S.), 
Maria Ivanka (Ungaria), E- 
liska Klimova (Cehoslovacia), 
Hanna Erenska (Polonia). Ta
tiana Lemaciko (Bulgaria), 
Barbara Hund (R.F.G.), Bo- 
rislava Borisov-Olsten (Suedia), 
Suzana Maksimovici (Iugosla
via, Nava Shterenberg (Cana
da), Rachel Crotto (S.U.A.), E- 
rica Belle (Olanda) ; TBILISI 
(14 septembrie — 10 octom
brie) : Margareta Mureșan
(România), Elena Ahmîlovskaia, 
Irina Levitina, Nina Gurieli, 
Tamara Minoghina, Natalia Tl- 
torenko (toate U.R.S.S.), Suza
na Veroczy (Ungaria), Diana 
Savereidw (S.U.A.), Liu Shilan 
(R. P. Chineză). Gisela Fisch- 
dick (R.F.G.), Nieves Garcia 
(Spania-), Amalia Pihalid, Zo- 
rica Nikolin (ambele Iugosla
via), Rohinl Khadilkar (India), 
Use Guggenberger (Columbia), 
Giovanna Arbunic (Chile).

Primii doi clasați din tur
neele masculine și primele trei 
clasate în cele feminine se ca
lifici pentru faza următoare a 
campionatului mondial, meciu- 
rile-turneu ale candidaților la 
titlul suprem.

„(BPÂ MONDIALĂ** LA $AD
La Senta, în Iugoslavia, a 

început prima ediție a „Cupei 
Mondiale" la șah pentru ju
nioare. la care participă 21 do 
sportive din 17 țări.

în prima rundă, jucătoare» 
româncă Smaranda Boicu a in- 
vins-o, cu piesele negre, pa 
Gere (Iugoslavia).

LA ÎNCEPUTUL
rl' i mare din pag 1)

aeririi Iotului național. Tot
odată, vom proceda la asimi
larea unor tehnici și metode 
noi de pregătire care, in per
spectivă, ne vor permite să re
intrăm după 2—3 ani în cir
cuitul întrecerilor internațio
nale.

— Referitor la fiecare dintre 
cele trei sporturi, ce măsuri 
vizează snorirea valorii perfor
manțelor 7

— In primul rind, stabilirea 
unei metodologii de selecție 
proprie sporturilor aeronautice, 
actualizind totodată probele, 
haremurile, normele de con
trol la toate categoriile de pre
gătite. O a doua măsură pri
vește ridicarea gradului de pre
gătire a instructorilor și, în 
strinsă legătură cu aceasta, di
versificarea condițiilor de an
trenament. Concomitent, depu-

ATLETISM • La Walnut (Ca
lifornia), kenianul Gabriel Ka- 
mau a alergat 10 000 tn în 
27:36,7. Alte rezultate : 5 000 m : 
Adrian Royle (Anglia) 13:26,4, 
decatlon : Steve Jacobs (S.U.A.) 
7 928 p, 400 mg : Bernie Hol
loway (S.U.A.) 50,86 • La Phi
ladelphia : HO mg : Willie Gault 
13,47, lungime : Mike Cowley 7,91 
m. • La Des Moines (Iowa) Da
vid Voltz a sărit 5,55 m la pră
jină, iar David Puvogel 2,25 m la 
înălțime

AUTO © „Marele Premiu al 
Republicii San Marino* (formula 
I), la Imola, a fost cîștlgat de 
francezul Dldler Pironi („Fer
rari"), cronometrat pe 302,4 km în 
1.36:38,88, urmat la 36 de sutimi 
de secundă de canadianul Gllles 
Villeneuve („Ferrari"). Au termi
nat cursa doar 6 echipaje din 14. 
In clasamentul campionatului 
mondial al piloților conduce 
francezul Alain Prost cu 13 p, 
urmat de austriacul Niki Lauda 
12 p, Dldier Pironi șl Michele 
Alboreto (Italia) 10 p.

BASCHET © Campionatul mas
culin al Iugoslaviei a fost cîștl- 
gat de Cibona Zagreb : 112—108 
(3 prelungiri!) șl 89—75 In dubla 
finală cu Partizan Belgrad.

SEZONULUI SPORTIV AERONAUTIC
nem toate eforturile necesara 
pentru a asigura baza materia
lă corespunzătoare, avind in ve
dere noutățile care apar în 
domeniul materialului volant.

— în aeronautică există po
sibilitatea realizării unor per
formanțe în afara concursuri
lor propriu-zise. Aveți în ve
dere astfel de acțiuni ?

— Pentru 1982 ne propunem 
să corectăm recordurile națio
nale de viteză pe circuit Ia 
clasa Cl b (sub 1 009 kg). Ia 
zborul cu motor, recordul da 
viteză pe parcurs triunghiu
lar la planorism și recordul în 
proba de punct fix la parașu
tism. In funcție de posibilități, 
vom efectua și alte tentative 
de îmbunătățire a recordurilor.

— Ținind cont de nivelul ac
tual de dezvoltare, care este 
direcția principală a evoluției 
aeronauticii sportive 7

— Spre deosebire de începu
turi, cînd disciplinele respec

TELEX • TELEX
CICLISM • După 5 etape, în 

«Turul Spaniei** conduce belgia
nul Claude Criquielion, urmat 
la 7 secunde de spaniolul Angel 
Arroyo. Etapa a 5-a, Reinose- 
Logrono • (230 km), a revenit spa
niolului Angel Camarillo , în 
6.10:39. • «Circuitul Sarthe** s-a 
încheiat cu victoria sovieticului 
Ivan Mitcenko, urmat la 2:56 de 
Jurco (Cehoslovacia) șl la 2:57 
de Jarkin (U.R.S.S.). Ultima eta
pă a revenit campionului olim
pic Serghel Suhurucenko, 150 km 
in 4.02:20. • Cea de-a 37-a edi
ție a cursei „Marele Premiu al 
Eliberării** organizată de ziarul 
„L’Unita**, la Roma, a fost dș- 
tigată de polonezul A. Seredîuk, 
care a realizat pe 121,9 km 
3.02:01. Pe locul doi, în același 
timp, s-a clasat italianul Marco 
Vitali. • Cu prilejul unui con
curs desfășurat pe velodromul 
olimpic din Moscova, Natali a 
Krușelnițkaia a stabilit două re
corduri mondiale : 11,547 la 200 
m și 31,112 la 500 m. • Belgia
nul Ronny van Holena a cîștigat 
cursa de la Wasmuel (Belgia) 
reaNzînd 5.21:00 pe 227 km. 

tive aveau o arie restrînsă de 
cuprindere, astăzi tind să de
vină sporturi de masă. Este 
grăitor faptul că anual tabere
le de pregătire a tineretului, 
organizate împreună eu U.T.C., 
aduc pe cîmpurile de zbor mii 
de tineri. Pe această linie se 
înscrie $1 practicarea zborului 
cu planoare de categorie ultra- 
ușoară cn aripă delta, activi
tate pe care ne pregătim să o 
preluăm. După cum se vede, 
in afara preocupărilor în do
meniul performanței avem o- 
biective vizind sportul de ma
să. Din îmbinarea armonioasă 
a acestor două activități rezul
tă principala direcție a evolu
ției in perspectivă a sporturi
lor aeronautice. Trecerea de la 
sportul de masă la cel de per
formanță, ambele fiind trepte 
ale aceluiași proces, nn este 
numai un deziderat, ci o ne
cesitate obiectivă, căreia ii vom 
acorda in continuare toată a- 
tenția cuvenită.

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Roma a fost cîștl
gat de polonezul Janusz Pecialț 
cu 5 473 p, urmat de Timut Do- 
simbetov (U.R.S.S.) 5 385 p și 
Michael Rechbein (R.F.G.) 5 381
p. Pe echipe a cîștigat R.F. Ger
mania cu 15 934 p, urmată de Ita
lia 15 867 p șl- Marea Brltanie 
15 576 p.

SCHI • „Cupa Europei** la 
sărituri cu schiurile a fost cu
cerită de austriacul Hans Wal
in er — 132 p, urmat de finlan
dezul Kari Yliantilla —- 99 p și 
vest-germanul Peter Rowhein — 
96 p. Ultimul concurs, desfășu
rat pe trambulina de la Muehl- 
bach (Austria) a revenit austria
cului Ernst Vettori cu 242,6 p.

ȘAH • Milunka Lazarevici a 
cîștigat campionatul feminin al 
Iugoslaviei cu 10,5 p (9 victorii 
șl 3 remize).

TENIS O Turneul de la Bour
nemouth a fost cîștigat de Oran- 
des, 6—2, 6—0 în finală cu Gi- 
menez. In finala de dublu : 
McNamee, Mottram — Năstase, 
Leconte 3—6, 7—6, 6—3. O Con
nors a cîștigat turneul de la 
Las Vegas, adversarul său Gene 
Mayer abandonînd în finală, la 
scorul de 2—5, din cauza unui 
accident.

AGENDA SĂPTĂMlNII
27—29 HOCHEI 

27—2 TENIS
27 FOTBAL

»

1—2 HANDBAL
2 MOTO

CICLISM

RUGBY

x CAMPIONATE
BRAZILIA, Echipa Flamengo 

din Rio de Janeiro a cucerit ti
tlul de campioană învingînd în 
cea de a treia „manșă** a fina
lei, cu 1—0, formația Gremio 
Porto Alegre. în primele două 
meciuri ale finalei, scorul a fost 
egal : 1—1 %i 0—0.

CEHOSLOVACIA (et. 28) : Pre- 
șov — Sparta 4—1 ; Lokomotiv 
Kosice — Bme 2—0 ; Slovan — 
Trnava 2—1 ; Dukla Banska Bys
trica — Dukla Praga 0—3 ; Os
trava — Vitkovice 1—0 ; Slavia
— Inter Bratislava 1—0. Clasa
ment : 1. Dukla Prâga — 40 p ;
2. Ostrava — 35 p ; 3. Bohemians
— 34 p.

IUGOSLAVIA (et. 32) : Nlș — 
Dinamo 3—0 ! ; Zeleznldar — Ve
lez 2—0 ; Skoplie — Buducnost 
2—1 ; Osijek — Steaua roșie 
2—0 ; Rijeka — Hajduk 1—1 ; 
Partizan — Sloboda 7—2 ; Zagreb
— Sarajevo 0—1. Clasament : 1. 
Dinamo — 47 p (virtuală campi
oană) ; 2. Steaua roșie — 41 p.

R.D. GERMANA (et. 22) : Jena
— Magdeburg 1—0 ; Dynamo 
Dresda — Dynamo Berlin 2—1 ; 
Cottbus — Halle 2—0 ; Aue — 
Lokomotive Leipzig 2—0 ; Ver- 
wărts — Erfurt 4—1 ; Zwickau
— F.C. Karl Marx Stad 0—3. 
Clasament : 1. Dynamo Berlin — 
35 p ; 2. Jena — 30 p; 3. Dynamo 
Dresda — 29 p.

SPANIA (ultima etapă). Titlul 
de campioană a fost cucerit de 
Real Sociedad cu 47 p, urmată 
de C.F. Barcelona — 45 p și

Continuă C.M. (grupa ■A*) la Helsinki
Turneu .La Madrid
Țara Galilor — Anglia, la Cardiff (cam
pionatul inter britanic)
Austria — Cehoslovacia, la Viena ; Spa
nia — Elveția, la Valencia ; Franța — 
Peru, la Paris — meciuri amicale ; 
Irlanda de Nord — Scoția, la Belfast 
(campionatul interbritanic)
Congresul U.E.F.A., la Dresda
Finalele cupelor europene (m.f.)
„Mărcile Premiu* al Austriei — circuit ; 
Concursuri, de motocros in cadrul C.M. 
în Italia și Olanda
Concurs internațional — fond pentru 
profesioniști, la Zii rich.
Sel. Armatei franceze — Steaua, la 
Nîmes

Real Madrid — 44 p. Castellon 
și Hercules au retrogradat. în 
ultima etapă : Real Sociedad — 
Bilbao 2—1 ; C.F. Barcelona — 
Betis 2—2 ; Santander — Real 
Madrid 3—2.

OLANDA (et. 30) : Nijmegen — 
Feyenoord 5—1 ; Kerkrade — 
Enschede 3—0 : Utrecht — Graaf- 
schap 5—0 ; Go Ahead Devente»
— Ajax 1—2 ; Aik maar — Zwo- 
lien 1—1 ; Eindhoven — F.C. don 
Haag 1—0. Clasament : 1. Ajax
— 49 p ; 2. Eindhoven — 47 p ;
3. Alkmaar — 43 p.

BELGIA (et. 32) : Anderlecht— 
Malines 2—0 ; Lokeren — Beve- 

- ren 2—1 ; F.C. Bruges — Winters
lag 3—0 ; Waterschei — Cerda 
Bruges 2—4 ; Beringen — Li6g« 
4—1. Clasament : 1. Standard — 
44 p ; 2. Anderlecht — 43 p ; 3. 
Gand — 41 p.

FRANȚA (et. 36) : Monaco a 
învins cu 3—0 pe Laval, Saint 
Etienne a cîștigat cu 1—0 Jocul 
cu Tours, iar Brest a dispus cu
3—1 de Bordeaux. Pe primul loc 
în clasament se află Monaco cu 
52 p, urmată de Saint Etlenna 
cu 50 p si Bordeaux cu 48 p.

ALGERIA - PERU 1-1
Peste 50 000 de spectatori au 

urmărit la Alger meciul amical 
dintre selection ațele Algeriei șl 
Perului, ambele calificate în tur
neul final al campionatului mon
dial din Spania. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—1).
Oaspeții au deschis scorul prin 
Malesquez (mtn. 34), golul ega
lizator fiind înscris Tn min. 8f 
de Madjer.
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