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ARMINDENI
ELOGIU MUNCII

PENTRU PROPĂȘIREA
noi vîslim

ROMÂNIEI SOCIALISTE sportivii, pășind pe drum de glorii

Sever NORAN

La POLICOLOR, in intimpinarea Zilei de 1 Mai

Muncii ! Catarg ni-e roșul steag 
cu-avînt spre comunista zare.

Și-n ziua-aceasta mare, cind muguri se deschid 
Sportivii aduc prinos recunoștința lor 
Și dragoste fierbinte iubitului partid
Și celui ce conduce al nostru brav popor.

S-aprind lumini de mai pe-al patriei meleag 
Și totul e sub semnul exploziei florale.
E marea Zi a
Iar

flamuri vin
ziua de Armindeni făcind un legâmint

Cu
De
Prin muncă să-mpletească cununi de noi victorii 
Sub nimbul sfînt al păcii întregului pămînt.
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riutr-o îndelungată și frumoasă 
tradiție, cea dinții zi a lunii mai 
poartă semnificația unei mărețe 
sărbători a muncii, a solidarității 
internaționale a tuturor celor ce 
muncesc în lupta lor revoluționară

pentru libertate și progres social, pentru 
pace și colaborare intre popoare.

Celebrată in țara noastră încă din anul 
1890, prin manifestări care au dat expresie, 
de-a lungul timpului, luptei proletariatului 
român pentru un trai omenesc al tuturor 
celor ce muncesc, pentru apărarea inde
pendenței și integrității patriei, împotriva 
fascismului și războiului, pentru răsturna
rea vechiului regim burghezo-moșieresc șl 
construirea unei noi orînduirl sociale, ca 
și solidarității sale active, militante cu clasa 
muncitoare, cu' forțele progresiste de pre
tutindeni, angajate în bătălia pentru elibe
rare socială și națională, ziua de 1 Mai a 
putut fi sărbătorită în mod liber, la ade
văratele ei dimensiuni, abia după abtul is
toric din august 1944.

In fiecare primăvară care a urmat de 
atunci, tradiționala sărbătoare a purtat sem
nificația unui elogiu adus pasiunii construc
tive, muncii entuziaste și neobosite pentru 
transpunerea în viață a politicii și Progra
mului partidului, pentru continua propășire 
a patriei noastre, pentru creșterea mai ra
pidă a avuției naționale și, implicit, a bu
năstării materiale și spirituale a poporului.

Acum, cînd sărbătorim un nou 1 Mai în 
plin avint al muncii constructive pentru 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, poporul nostru privește cu 
profundă satisfacție și mindrie chipul pa
triei libere și prospere, a cărei ascensiune 
in răstimpul ultimilor 17 ani, de cind in 
fruntea partidului și statului se află to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, marchează 
— prin spiritul înnoitor ce a cuprins toate 
sferele vieții sociale, prin amploarea și 
densitatea înfăptuirilor — perioada cea mai 
fertilă, cea mai rodnică din întreaga isto
rie a poporului român.

Sărbătoarea muncii oferă, astfel, un nou și 
fericit prilej de â evoca o dată mai mult 
intensa și neobosita activitate pe care Parti
dul Comunist 
cretarul său 
binele țării __ __
organic interesele și răspunderile naționale 
cu cele internaționale, patriotismul cu in
ternaționalismul. Este, dealtfel, și temeiul 
pentru care întreaga noastră clasă munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire de naționali
tate, își reafirmă — și cu această ocazie — 
unitatea de nezdruncinat in jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, deopotri
vă cu hotărirea de a înfăptui, cu elan pa
triotic, obiectivele stabilite de Congresul al 
XII-Iea, grandiosul Program de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a României spre comunism.

Mai mult ca orlcind, acum, cind in viața 
internațională 
cordării, cînd 
intre state, 
ează realul* 
fruntărl militare, ... _____
deplină adeziune la strălucitele inițiative de 
pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
militează, de asemenea, pentru unitatea tu
turor forțelor interesate in salvgardarea 
păcii și destinderii, pentru făurirea unui 
puternic front mondial care să acționeze 
cu fermitate împotriva politicii de forță și 
dictat, să impună promovarea obiectivelor 
comune de importanță primordială cum sint 
independența, securitatea, dezarmarea, 
pacea. ------

Participant activ la marile acțiuni in 
sprijinul păcii desfășurate în țara noastră, 
așa cum a dovedit-o și recenta manifestare 
a „Ștafetei Păcii", tineretul nostru sportiv 
subscrie deopotrivă la eforturile pe caro 
întreaga națiune le consacră . îndeplinirii 
hotăririlor Congresului al XII-Iea, mărețu
lui Program de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, aducind — și cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai — oma
giul său fierbinte partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sub a cărui încercată și 
înțeleaptă conducere poporul român înfăp
tuiește cu succes opera de ridicare a scum
pei noastre patrii pe noi culmi ale progre
sului și civilizației.

Simbâlâ și duminica.

Român, 
general, 
și al

in frunte cu se- 
o desfășoară spre 

poporului, imbinind

s-a produs o accentuare a in- 
apar noi și noi conflicte 

cind cursa înarmărilor cre- 
pericol al unor noi con- 

poporul nostru — în

LA SUCCESELE MUNCII — 
LAURII ÎNTRECERILOR „DACIADEI

Un nume frumos, inspirat, parcă, 
de la culorile curcubeului : POLI
COLOR. O firmă cunoscută în nume
roase țări ale lumii, în U.R.S.S., R. P. 
Chineză, Cuba, Franța. Libia și Ca
nada.

La POLICOLOR — cunoscuta între
prindere bucureșteană cu acest nume, 
care domină platforma chimică a Du- 
deștilor, totul te impresionează, îți 
incintă privirea, de cum intri pe 
poartă — pavilioanele, construcțiile 
industriale specifice vopsite în culori 
vii, plăcute, aleile împrejmuite de 
pomi, bordurile de iarbă proaspăt 
tunse și straturile de legume și zar
zavaturi, „grădinile" care ocupă fie
care palmă de pămînt. Pe secretarul 
comitetului de partid, Florea Cos- 
tache, îl găsim pe una din alei, în 
drum spre secția lacuri și vopsele, 
cu casca de protecție pe cap, cu ra- 
diostația în mină. Este bucuros de 
vizită. „Produsele unității noastre — 
ne spune — lacuri, vopsele, rășini, 
cerneluri sint implicate in cele mai 
diverse domenii ale economiei, de 
la industrie la... sport Da. la sport.

pentru că ambarcațiunile ji alte ma
teriale sportive din fibră de sticlă 
au la bază rășinile produse de noi. 
Chiar și articolul pe care-l veți scrie 
se va tipări cu cerneală tipografică 
realizată 
COLOR". 
vorbește 
nicia lor, 
întreprindere („...ea le este ji loc de 
muncă și parc și a doua casă, este 
întreaga frumusețe a Bucureștiului"). 
„tn cinstea Zilei de 1 Mai, sărbă
toarea muncii și a solidarității inter
naționale, ei și-au propus realizarea 
planului la toți indicii, de asemenea, 
să introducă in producție încă două 
sortimente noi pentru export și să 
depășească planul la export cu 20 la 
sută. Și-au mai propus ca in timpul 
liber să participe la acțiuni obștești, 
să-și petreacă orele de odihnă pe te
renurile de sport-. Ne surprinde in
sistența și pasiunea cu care secre
tarul comitetului de partid ne vor
bește despre sport, dar aveam să a-

de oamenii de la POLl- 
Și tovarășul Costache ne 

despre oameni, despre hăr- 
despre dragostea lor pentru

(Continuare in pag 2-3)

Mîine, la Hunedoara, in preliminariile

C. E., de la ora 17,15

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
INTÎLNEȘTE SELECȚIONATA CIPRULUI 
--------- ROMÂNIA -------------------------------------------

Moraru
Rednic lorgulescu Ștefănescu Bogdan

Ticleanu Boloni Bălăci
Gaboi Cămătaru Văetuș

Arbitri : A. Hoxha ; H. Kuka și Y Kruja
(toți din Albania)

Yiangoudakis Theophanous Vrachimis
Kezzou Demetriou Pantzaras

Lyssandrou Papadopoulos Erotokritou Lagos
Constantinou

CIPRU
Debut al „tricolorilor" noștri în sezonul 

oficial pe anul 1982, mîine. la Hunedoara. 
României va întîlni reprezentativa 
riile unei noi ediții a campionatului

Găzduind. în premieră, un meci 
tate a oțelului", printre fruntașe, 
șl în soortul cu balonul rotund s-a conectat, literalmente, 
Ia acest eveniment fotbalistic pe care-l așteaptă cu o .nerăb
dare crescîndâ. O elocventă dovadă în acest sens o consti
tuie faptul că. cu 24 de ore înaintea primului fluier de ar
bitru. toate cele 15.000 de bilete puse în vînzare au fost 
epuizate, organizatorii neputînd face față tuturor solicită
rilor venite din Alba Iulia, Brad. Căian. Deva, Hațeg. Pe
troșani ș.a.

internațional 
unde echipa 

în prelimina-Ciprului
european.
inter-țări, vestita „ce- 
în momentul de față,

(Continuare in pag 2-3)

In Copilalâ

NUMEROASE INrRECERI, 
DEMONSTRAȚII SPORTIVI 

Șl ACȚIUNI DE AGREMENI
Tn 

avea 
roase și atractive întreceri și 
demonstrații sportive. Din 
bogatul program al acestor 
manifestări reținem, pentru 
prima zi de mai, concursul 
de caiac-canoe de pe lacul 
Herăstrău-Bordei, gala de box 
găzduită de Teatrul de vară 
din marele parc bucureștean, 
competițiile de tir cu arcul 
(Stadion Olimpia), tenis (la 
terenurile cluburilor Metalul, 
Progresul, C.N.U. — A.S.E.), 
demonstrațiile de aero 
automodele (la expoziția Flo
ra), jocurile de fotbal 
campionatul municipal

zilele de 
loc în

1 și 2 Mai vor 
Capitală nume-

din 
... _______ . pe
numeroase terenuri, de rugby, 
handbal, volei din cadrul di
feritelor competiții republi
cane sau municipale, — la 
Stadionul tineretului.

(Continuare in pag 2-3)

Timp de trei zile, la Rm. Vîlcea

CAMPIONATELE 
DE GIMNASTICĂ

Timp de trei zile, a- 
tenția iubitorilor de gim
nastică din țara noastră 
va fi îndreptată spre Sa
la sporturilor din Rm. 
Vîlcea. care găzduiește — 
vineri, sîmbătă și dumi
nică — cea de a 25-a e- 
diție a campionatelor in
ternaționale de gimnasti
că „Gheorghe Moceanu". 
După Constanța, Cluj"’ 
Napoca și Bacău, orașul 
de pe Olt este cel de-al 

municipiu din 
organizează 

întrecere 
a gimnas- 

Majoritatea 
in

patrulea 
țară care 
tradiționala 
internațională 
tlcli noastre ! 
edițiilor au avut loc 
Capitală.

Invitațiilor trimise 
Federația română,

de
______ _ de 

gimnastică le-au răspuns 
foruri de specialitate din 
14 țări, astfel că la a- 
ceastă ediție jubiliară a 
campionatelor interna
ționale ale României vor 
fi prezente delegații de 
gimnaste și gimnaști din : 
Cuba, Canada, Belgia. I- 
talia, Elveția, Polonia, 
Bulgaria. R. F. Germa
nia. Norvegia. Unga
ria, U.R.S.S., R.D. Ger-

mană, Suedia și Ceho
slovacia. tn general, oas
peții au deplasat sporti
ve și sportivi tineri, de 
perspectivă, care acum 
își pregătesc debutul în 
întrecerile de mare 
vergură. In aceste 
diții, nivelul 
concursului 
Vîlcea este ___
primul rînd. de celft,două 
echipe ale țării noastre 
care vor fi prezente 
competiție. După 
am mai anunțat, 
vorba de sportivi 
frunte ai loturilor repre
zentative, 
gimnaști 
internațională.

Azi, de la ora. 17. se 
va desfășura concursul 
masculin, sîmbătă. de la 
ora 
lă 
iar 
de 
pe 
cărora 
pe toti învingătorii 
ternaționalelor" 
de gimnastică.

Vor fi. fără îndoială, 
trei zile de frumoase în
treceri sportive.

an- 
con- 

valoric al 
de la Rm. 
asigurat. în

în 
cum 
este 

de

gimnaste și 
de reputație

15,30, este programa- 
înlrecerea feminină, 
duminică dimineață, 

la ora 10,30. finalele 
aparate, la încheierea 

îi vom cunoaște 
„in- 

noastre



APROAPE PESTE TOT, JUDEJELE ȘI-AU OESEMNAT CAMPIONII...
Dedicată celei de a 60-a a- 

niversări a U.T.C., actuala e- 
diție a Crosului tineretului, cea 
mai importantă competiție 
sportivă de masă inițiată de 
C.C. al U.T.C. și care se des
fășoară sub însemnele mobili
zatoare ale „Daciadei". reține 
peste tot atenția în județe ca 
și în municipiul Craiova 
semnat anul acesta drept 
da întrecerilor finale.

La această dată, marea 
joritate a județelor țării 
desemnat campionii, 
care le vor reprezenta la „ul
timul act" al acestei frumoase 
competiții, devenită tradiționa
lă și aflată la a XV-a ediție. 
Și. în așteptarea finalelor, 
programate in Parcul poporu
lui din orașul de pe Jiu, ma
rea majoritate a campionilor 
județelor își continuă în ritm 
susținut pregătirile, dorința tu
turor este de a realiza rezul
tate în măsură să le ateste

de- 
gaz-

ma- 
și-au 

sportivii

nu numai pasiunea pentru cea 
mai accesibilă dintre ramurile 
atletismului, ci chiar vocația 
pentru performanță. Așa cum, 
dealtfel, Crosul tineretului, 
de-a lungul desfășurării sale, 
a oferit numeroase prilejuri, 
consacrind o serie de finaliști.

Promisiuni pentru a se nu
măra printre fruntașii actualei 
ediții fac. de pildă, mehedin- 
țenii 
relu, 
M. 
leta 
rika 
vasna -----
Iași. Prezența lor (aproape zil
nic) la antrenamente ar fi un 
prim argument -în sprijinul 
reușitei !

După cum se știe. ..deschi
derea" finalelor Crosului tine
retului o vor face finaliștii 
Crosului pionierilor. întrecere 
ajunsă la a Vl-a ediție. Și în 
cazul lor, campionii județelor

D. Căpâțină și N. Ușu- 
gălățenii N. Tiliviehi și 

Nicoară, precum și Vio- 
Vuîtur din Constanța, E- 
Hermann din Baraolt-Co- 

și Nadia Citirdea din

— desemnați in vacanța de pri
măvară sau în aceste zile care 
marchează incepuțul celui 
de-al treilea trimestru de școa
lă — pregătirile pentru finalele 
de la Craiova relevă grija 
pentru o comportare cit mai 
bună, ambiția de a urca pe 
podiumul fruntașilor. Cîteva e- 
xemple de stăruință în antre
namentele care au loc le oferă 
Lăcrămioara Pavelescu și El
vira Cucu (Școala generală co
muna Girov — Neamț), Elena 
Neagu (Școala generală comu
na Rîul Alb — Dîmbovița) și 
Dorin Chira (Școala generală 
nr. 1 Aiud). De notat faptul 
că în cazul Crosului pionieri
lor, finalele cuprind două pro
be : 11—12 ani (fete r- 600 m, 
băieți — 
(f 800 mi,

Pînă la
lor. vom _ .
prilejul de a sublinia aspecte 
legate de stadiul pregătirilor. 
Pînă atunci, tuturor finaliști- 
lor. spor la muncă I

800 m) și 13—14 ani 
b 1 000 m>
16 mai. ziua fînale- 
mai avea, desigur,

(Urmare din pag 1)

flăm că tovarășul Costache are 
doi copii sportivi de perfor
manță. iar dînsul este arbitru 
de atletism și președinte al 
Colegiului de arbitri de atle
tism al municipiului București, 
așa că... „doar sînt și eu om 
de sport"

Și „omul de sport" a ținut 
să ne arate ce au fost în stare 
să facă oamenii din întreprin
dere pentru a-și putea petrece 

'timpul liber practicînd exerci
țiile fizice în aer liber, parti- 
cipînd la o activitate sportivă 
de masă organizată și perma
nentă. „Aici a fost groapa 
pentru deversat și ars gunoa
iele cartierului". Acum, fosta 
groapă este o bază sportivă 
complexă, care în cu.Vnd va 
primi haina sărbătorească a 
inaugurării : un teren de fot
bal — în curs de gazonare —, 
patru terenbri de tenis, unul 
de handbal, unul de volei _ — 
folosite din plin —, o popicărie 
și un bazin de înot aflate în 
fază de șantier. Brîuri de pomi 
înconjoară acest spațiu la care 
tineretul de Ia 
oamenii iubitori de sport 
depus mii și mii de ore 
muncă. Aici se c'--'” 
comnetițiile din bogatul

„începînd cu tovarășul direc
tor. prof dr. Ing. Aurelian 
Blaga, care de două ori pe 
săptămînă este prezent la 
sport, cu ing. Emil Stănescu, 
președintele asociației și termi- 
nînd cu prichindeii cartierului, 
care au liberă intrare".

Asociația sportivă POLICO
LOR are echipe de fotbal și 
de tenis de masă fruntașe pe 
sector, de volei și handbal, de 
canotaj, dar activitatea spor
tivă aici înseamnă, în primul 
rînd, acțiunile de masă ale 
„Daciadei". Ziua de 1 Mai este 
întîmpinată cu o serie de în
treceri omagiale, dar și prin 
noi acțiuni de muncă patrioti
că pentru ca mini-stadionul 
POLICOLOR să fie cît mai re
pede gata — cu siguranță cea 
mai frumoasă bază sportivă 
complexă din această parte a 
Capitalei.

Viorel TONCEANU >

STEAUA, DINAMO BUCUREȘTI Șl H.

ÎNVINGĂTOARE LA
Ieri după amiază s-au dispu

tat meciurile celei de a Xll-a 
etape a campionatului masculin 
de handbal, Divizia A. Favori
tele — fruntașe ale clasamen
tului — au învins net, surprize 
putîndu-se numi victoria obți
nută de Universitatea Cluj-Na- 
poca în fața Politehnicii Timi
șoara și succesul obținut in ex
tremis (pe teren propriu!) de 
Știința Bacău în fața Petrolului 
Teleajen.

După această etapă, în clasa
ment conduce STEAUA cu 36 
de puncte,, urmată de Dinamo 
București cu 32 p. H.C. Minaur 
cu 31 p, Dinamo Brașov cu 26 
p, Poli Timișoara cu 23 p etc.

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 31—23 (14— 
9). Venită din nou la București 
fără Tudor Roșea (de această 
dată ni s-a spus că este acci-

JOCURI DEVANSATE IN DIVIZIA „A“ DE POPICE
In campionatul Diviziei „A" de 

popice s-au disputat zilele aces
tea o serie de jocuri, devansate 
din etapele a XVI-a șl a XVIII-â.

FEMININ 0 Gloria București — 
Voința Galați 2405—2363 p d (scor 
individual 4—2). — • •
de la gazde, in frunte cu cam
pioana -mondială Margareta Cătl- 
neanu, au jucat foarte bine : 
Margareta Cătineanu — 436, Flo- 
rica Neguțoiu — 428 și Ana Pe
trescu — 426. Din echipa gălățea- 
nă, campioană a Europei, s-au 
remarcat : Aristița Dobre — 421 
șl Carmen Pilaf — 417. (T.R.) • 
Voința Oradea — C.S.M. Reșița 
2459—2395 (4—2). Performera reu
niunii a fost reșițeanea Maria 
Zsizslk — 429. 
intr-o formă 
Olga Psihas — 
rinde — 425. ( 
• Voința București — 
Brasov 2431—2244 (5—1). 
ța Ploiești — Rapid

dentat), Dinamo Brașov a re
zistat doar 26 minute’ echipei 
pregătită de Ghiță Lieu. Apoi, 
din cauza greșelilor săvîrșite 
de brașoveni, dar și datorită 
promptitudinii cu care formația 
Dinamo București a știut să le 
speculeze, echilibrul s-a rupt. 
Pină la finele partidei câștigă
torii „Cupei României" au con
dus autoritar asigurîhdu-și în 
final nu numai victoria, ci și o 
diferență apreciabilă de goluri. 
Au marcat: Andreescu 6, Bedi- 
van 5, Grabovsehi 5, Dogărescu 
5 (din 5 aruncări la poartă, 
procentaj sută la sută!). Oprea
4, Jianu 3. Bccicheri 2, Cosma 
1 — pentru Dinamo București, 
Cojocaru 8, Nicolescu 7, Min
tiei 3, Bota 3, Coman I și Mi
ele 1 — pentru Dinamo Brașov. 
Au arbitrat: C. Ștefănescu și 
M. Pașec (Craiova). (H.N.).

ȘTIINȚA BACAU— PETRO
LUL TELEAJEN 20—19 (12—

_ 12). Victorie la limită a băcăua
nilor într-un meci în care au 
ratat două aruncări de la 7 m 
și 4 contraatacuri. Au înscris: 
Arsene 5, Berbecaru 4, Vasil- 
ea 4, Vasilaehe 4, Hornea 
Smerea 1, respectiv Stroe
Puia 5. Dumitru 3, Constantin 
2, Roșu 1, Pană 1, Grosu 1. (E. 
TEIRÂU-coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
CONSTRUCTORUL C.S.U. O- 
RADEA 24—17 (11—6). Victoria 
arădenilor nu a stat nici un 
moment sub semnul nesiguran
ței. Printre marcatori: Deacu 6, 
Jenea 5, respectiv
5, Croitorii 3. (N. 
coresp.).

UNIVERSITATEA
POCA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 23—22 (12—12). Vic
torie a clujenilor decisă în ul
timele 40 de secunde cînd — 
deși mingea se afla la timi
șoreni — Jurcă a realizat o 
intercepție pe care a fructifi
cat-o prompt. Au marcat : Pe
tru 9, Tătaru 6, Avram 3, Căl
dare 3, Paal 1, Jurcă 1, res
pectiv Folker 10, Diliță 4, Ma
tei 4, Voicu 2, Janto 1, Arghir 1. 
(N. DEMIAN — coresp.).

RELON SĂVINEȘTI — STEA
UA 23—28 (13—16). ” "
liștii din Săvinești au 
mai ales în partea a 
jneci'uflui, să mențină 
strîns. Formația 
jucîncl excelent atît în apărare, 
cit și în atac, s-a desprins în 
învingătoare. Au înscris : 
Zaharia 11, Zăbavă 6, Zamfir

Trei jucătoare

De la localnice, 
bună s-au aflat 

- 425 și Silvia Be
li. GHIȘA-coresp.).

Metrom 
<D Voin- 

București

La încheierea Diviziei „B“ de baschet [f]

SCC

POLICOLOR, 
au 
de 

desfășoară 
__________  __ „ ’ 1 pro
gram al asociației, înscrise sub 
genericul „Daciadei". _ Profe
sorul Alexandru Dincă, cel 
care coordonează lucrările, dar 
nu numai lucrările ci și activi
tatea, ne vorbește despre cei 
care-și petrec timpul liber aici:

I.E.f.S. Șl RAPID
CELE MAI BUNE

2388—2282 (5—1). Doina Mihăilâ
(V) a fost de departe cea mai 
bună jucătoare a întîlnirii — 
429. De la Rapid, cel mal mar5 
punctaj l-a avut Vasilica Pințea
— 396. (I. CORNEA-coresp). • E- 
lectromureș Tg. Mureș — Voința 
Timișoara 2522—2465 (5—1). • E- 
lectro-Murcș Tg. Mureș — Con
structorul Gherla 2523—2341 (6—0). 
Mureșeanca Aurelia Șerdean, cu 
463 p d, a stabilit un nou record 
al arenei. (I. PAUȘ-coresp.).

MASCULIN • Chimpex Con
stanța — Rulmentul Brașov 
5174—5071 (3,5—2,5)/ Joc foarte
frumos între cei doi membri ai 
lotului național: Gheorghe Sil
vestru și Iosif Tismănar, ambii 
doborind cîte 883 de popice. (C. 
POPA-corcsp.) ® Gloria Bucu
rești — Carpați Sinaia 4956—4831 
(5—1). © Progresul Oradea — 
Constructorul Tg. Mjireș 5167— 
4873 (6—0). • Olimpia București
— Voința București 5280—5218 
(3—3). ® Olimpia Reșița — E- 
lectromureș Tg. Mureș 4991—5183 
(1—5). Cei doi componenți ai e- 
chipei naționale, I. Bice — 906 
și I. Hosu — 893, au fost cei 
mai preciși jucători. De la Reși- 
țeni un singur evidențiat : I. Ra
dar — 878 p d. (D. GLAVAN- 
coresp.) O Chimica Tîrnăvcni — 
Aurul Baia Mare 5691—5676 (3—3). 
Rezultate deosebit de mari, ieșite

1011,

2,
6,

TENISMANII ROMANI
IN „CIRCUITUL ISTRA"

La „Circuitul Istra", desfășu
rat pe coasta iugoslavă a A- 
driaticii, au participat și 4 te- 
nismani români : Liviu Man- 
caș, Dumitru Hărădău, Laurcn- 
țiu Bucur șl Adrian Marcu. 
într-o companie modestă, re
zultatele au fost contradictorii. 
Hărădău a cișligat turneul de 
simplu de la Opatija, iar îm
preună cu Bucur a terminat 
învingător în proba de dublu 
la Pola. Rezultate cevp mai 
bune la simplu a obținut Man- 
caș, care a fost prezent în 
semifinale la Pola (pierzind la 
cîștigătorul circuitului, Jivoji- 
novici, cu 6—3, 6—7, 3—6) și în 
sferturi de finală la Portoroz 
(fiind invins de austriacul Wim
mer cu 1—6, 2—6). De aseme
nea, Mancaș a. fost singurul 
dintre jucătorii noștri calificat 
in turneul final („masters"). 
Bine a evoluat și dublul Man
caș — Bucur, ajuns și el 
.masters".

Zilele trecule s-au disputat ul
timele turnee *ale Diviziei »B“ 
de baschet feminin. Ele au avut 
loc la Oradea și Craiova și, după 
ultimele partide, au fost stabili
te echipele care au promovat în 
primul eșalon al baschetului nos
tru feminin, precum jși cele care 
au retrogradat sau își vor dispu
ta turneul de baraj de rămînere 
în Divizia „B“. Iată rezultatele 
înregistrate : CRAIOVA —
ICEMENERG Buc. — P.T.T. Buc. 
104—70 ; Chimistul Rm. Vîlcea - 
Politehnica II Buc. 76—,71 ; Poli
tehnica II — P.T.T. 77—G4 ; 
ICEMENERG — C.S.Ș.-C.F.R.
C-ța 86—85 ; C.tf.R. Craiova — 
Chimistul 50—58 ; P.T.T. — C.S.Ș.- 
C.F.R. 81—77 ; I.E.F.S. — Chimis
tul 86—67 : Politehnica II —
C.F.R. Craiova 70—42 : ORADEA : 
„U“ II Cluj-Napoca — Voința Re
ghin 74—63 ; Voința Tg. Mureș —

Metalul Salonta 93—44 ; Rapid — 
C.S.Ș. Gheorgheni 76—45 ; Mă
tasea Deva — C.S.Ș. Alfa Oradea
80— 44 ; Voința Reghin — C.S.Ș. 
Gheorgheni 65—62 ; Rapid — Mă
tasea Deva 64—39 ; Voința Tg. 
Mureș — „U“ II 66—63.; C.S.Ș. 
Alfa — Metalul 75—52 ; Voința 
Reghin — Mătasea 40—39 ; Vo
ința Tg. Mureș — C.S.Ș. Gheor
gheni 80—64 ; Rapid — C.S.Ș. Alfa
81— 44 ; „U“ II — Metalul. 73—60.

La sfîrșitul întrecerilor, pe pri
mele locuri s-au clasat I.E.F.S. 
(seria 1) și Rapid București (se
ria a Il-a), care au promovat în 
Divizia „A". Este demn de re
ținut că ambele formații — foste 
aampioane ale țării — după un 
stagiu mal lung (I.E.F.S.) sau 
mai scurt (Rapid) in eșalonul 
secund au revenit printre cele 
mal bune echipe ale țării, fapt 
pentru care sportivele șl antre
norii lor merită felicitări.

din comun : Grama (C) 
Naszodi (A) 1001.
• Sîmbătă și duminică, Olga 

Psihas (Voința Oradea), 
campioană europeană de junioa
re, și Iosif Tismănar (Rulmentul 
Brașov), vicecampion al lumii, 
vor participa la turneul interna
țional din Polonia, «Cupa Pozna- 
nia“, aflat la a Vil-a ediție și 
la care vor evolua popicari din 
șapte țări.

dublă

Zamfirescu
strAjan-

CLUJ-NA-

Handba- 
reușit, 

doua a 
un scor 

campioană,

■

IN CAMPIONATUL
DE ȘAH PE ECHIPE

DIVIZIA LA RUGBY
Iată ultimele rezultate înregis

trate în campionatul Diviziei ,,B“ 
de rugby. Sera I : Record Plo
iești — C.F.R. Craiova 10—0, Gri
vița Roșie II — Dacii IPA Sibiu 
16—20, Rapid — SN Oltenița 5&—3, 
Dunărea Giurgiu — Știința Buc. 
54—13. Pe locul 1 în clasamentul 
seriei se află Rapid Buc. Seria 
a II-a : Aeronautica Buc. — Pe- 
tro chimistul Pitești 0—16, Sportul 
studențesc II — Gloria Buc. 
0—26, Chimia Tr. Măgurele — U- 
nirea Să cele 3—13, Electroputere 
Craiova — IOB Balș 0—32, pe lo-

DUMINICA
FOTBAL. Teren Autobuzul, 

ora 11 : Autobuzul București
— Metalul București (B); te
ren Automatica, ora 11 : Au
tomatica București — Mecani
ca fină București (B) ; teren 
Electronica, ora 11 : Electro
nica București — F.C.M. Giur
giu (C) ; teren T.M.B., ora 
11 : T.M.B. — Amonil Slobo
zia (C) : teren Danubiana,
ora 11 : Danubiana București
— Abatorul București (C).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 10 : Steaua — Uni
versitatea Cluj-Napoca (A, m), 
Confecția București — Hui-

mentul Brașov (A, teren 
Giulești, ora 10,15 : Rapid
București — Vulturul Ploiești 
(B, f) ; teren Voința, de Ia 
ora 17: Calculatorul I.I.R.U.C. 
București — C.S.U. Galați 
(B, m), Spartac București — 
C.S.M. Sf. Gheorghe (B, f).

RUGBY. Teren Parcul copi
lului. ora 17 : Dinamo — Uls
ter (meci internațional); sta
dionul Olimpia, ora 9 : Rul
mentul Birlad — Știlnta 
CEMIN B. Mare (Cupa F.R.R.)

TENIS. Terenurile Progre
sul. Tenis Club, Dinamo, „23 
August”, de la ora 9 : Cam
pionatul divizionar pe echipe 
tm. ti.

cuT 1 Gloria Buc. Seria a IlI-a : 
Politehnica Cluj-Napoca — Con
structorul Alba lulia 30—3, CSU 
Oradea — Metalurgistul Cugir 
0—3, Știința CEMIN II Baia Ma
re — Electrotimiș 3—16, Carpațl 
Mîrșa — Minerul Lupeni 6—0, pe 
locul 1 Metalurgistul Cugir. Sena 
a IV-a (cotnstănțeană) Construc
torul — Dacia 16—0, Voința — 
CaLlalis Mangalia 49—0, TC md. 
Midia — Portul 64—0, 
vodarl — ITC 20—3 
TC Ind. Midia. Seria 
pld CFR Fetești — 
Tulcea 6—22, Rapid CFR ,
— Chimia Brăila 0—7, Automo
bilul Galați — Automobilul Mă- 
cln 104—0 !, Olimpia Buc. — CFR 
Constanța 12—6, pe locul 1 Olim
pia Buc. Seria a Vl-a : Rulmen
tul n Bîrald — Rapid Suceava 
39—10, Locomotiva Pașcani —
IUC Milcov Focșani 0—4, Rapid 
Buzău — CFR Brașov 41—3, pe 
locul 1 Rapid Buzău.
• In după-amiiza zilei de 7 

mai (ora 17), RC Grivița Roșie 
convoacă la sediul său, din Par
cul copilului, pe toți foștii jucă
tori de rugby, care de-a lungul 
anilor au apărat culorile Griviței 
Roșii, pentru o primă luare de 
contact in vederea serbării Jubi
leului a 50 de ani de existență.

Chimia Nă- 
pe locul 1 

a V-a : Ra- 
Pescărușul 

Galați

CUPA F.R. RUGBY
Peaitru turneul firual al Cupei 

F.R. Rugby s-au calificat Știința 
CEMIN Baia Mare — deținătoa
rea trofeului, R.C. Gri vița Roșie 
și Rulmentul Bîrlad. Piimul meci 
al turneului are loc duminică, în
tre Știința CEMIN »i Rulmentul.

Cu două runde înainte de înche
ierea întrecerilor, în campionatul 
republican de șah pe echipe (cat. 
B), fruntașele încep să se distan
țeze în ambele serii. C.S.U. 
Brașov, cu 18 p, conduce in se
ria Nord, fiind urmată de Mon
diala Satu Mare (un meci mai 
puțin), Metalul Hunedoara și 
C.S. Hercule Băile Herculane — 
toate cu cite 12 p. Rezultate : 
C. S. Hercule — C.S.M. Rapid 
Arad 6,5—3,3 ; Metalul Hunedoara 
— Voința Suceava 6—4 ; Voința 
Rm. Vîlcea — Crișul Oradea 
5,5—4,5 ; Mondiala Satu Mare — 
Cuprom Bala Mare 7—3 ; Univer
sitatea Craiova — C.S.U. Brașov 
2—8. In seria Sud, lideră este 
ICED București, cu 16 p, urma
tă de Recolta Buc. 15 p și Vul
can Buc. 12 p. Iată șl ultimele 
rezultate : Chimia Brăila — ICED 
Buc. 4—6 ; Recolta Buc. — Farul 
Constanța 6—4 ; Dinamo Victo
ria Buc. — Constructorul Ploiești 
6—t ; Mecanica fină Buc. — 
Vulcan Buc. 4—6.

i
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In cadrul a 5 extrageri cu 
un total de 42 numere, 
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BARAJUL PENTRU DIVIZIA „A
PIATRA NEAMȚ, 29 (prin te

lefon). In cea de a treia zi a 
turudui turneului de baraj pen
tru pom ovare în prima divizie 
masculină de volei, meciul cel 
mai .echilibrat l-au furnizat for-

AZI, START IN „FINALELE'II1

JUNIORILOR LA VOLEI
Astăzi, la Craiova (fetele) 

Buzău (băieții) încep turneele 
finale ale Diviziei naționale a 
juniorilor și școlarilor la care 
iau pante cite 6 echipe masculi
ne și feminine, calificate în urma 
turneelor pe serii, respectiv : Lie. 
N. Titulescu Craiova, C.S.Ș. Tul
cea, C.S.Ș. Baia Mare, Dinamo 
București, C.S.Ș. Steaua Bucu
rești, C.S.Ș. Buzău — masculin, 
C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. P. Neamț, 
C.S.Ș. 1 Constanța, Viitorul Bucu
rești, Confecția București, și Lie. 
N. Titulescu Craiova — feminin.
• Faza interjudețeană a cam

pionatului de calificare pentru 
Divizia „B“ de tineret nu se va 
mai desfășura la data stabilită 
inițial (26—30 mai), ci în perioa
da 9—13 faunae
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autoturisme „Dacia 1300“ 
mari cîțtiguri in bani, 
sume variabile și fixe 
excursii peste hotare, in 

R. S. Cehoslovacă sau 
R. D. Germană
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Priviri spre eșalonul secund

ROMANIA-CIPRU
(Urmare din pag. 1)

Trei interviuri cu antrenorii liderilor Diviziei „D"
: 1.
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afara observatorului 
U.E.F.A., doctor GyOrgy Szlla- 
gyi, din Ungaria, și-a mai a- 
nunțat sosirea și Bo Larsson, 
unul dintre antrenorii echipei 
naționale a Suediei, interesat 
să-și studieze, din timp, două 
din viitoarele adversare în gru
pa a V-a eliminatorie.

Tot astăzi, printr-un antrena
ment efectuat la ora jocului, 
își va încheia preparativele e- 
chipa noastră reprezentativă. 
In privința formației, antre
norii Mircea Lucescu și Mircea 
Rădulescu au intenționat, în 
linii mari, să trimită in teren, 
pentru meciul de miine, „ll“-le 
care a început jocul de la Ru
se, cu reprezentativa Bulgariei, 
încheiat, cum se știe, cu scorul 
de 2—1 (1—1) în favoarea „tri
colorilor" noșțri.

Dar, cum speranțele de a-1 
recupera pe KIein (care, sufe
rind de bronșită, n-a putut e- 
fectua pregătirea) sînt minime, 
linia mediană va fi alcătuită, 
aproape cert, din Țicleanu, B6- 
loni și Bălăci, iar trio-ul ofen
siv din Gabor, Cămătaru și 
Văetuș. Rezerve : Iordache, M. 
Marian, Augustin, Klein fi 
Turcu.

Solicitîndu-i părerea despre 
meciul cu Cipru, antrenorul 
Mircea Lucescu ne-a spus : „în 
mod normal, victoria nu ne 
poate scăpa. Vrem însă ca la 
startul actualei echipe naționa
le și... al meu, într-o nouă

competifie oficială de anver
gură, rezultatul să fie încuraja
tor pentru celelalte meciuri, cu 
Suedia $1 Italia, pe care le vom 
susține, anul acesta, in cam
pionatul european. Totodată, 
am pregătit jocul de o aseme
nea manieră incit componenții 
formației să nu subaprecieze 
nici o clipă partenerul de În
trecere, care, trebuie spus, la 
ultimele două meciuri susținute 
cu echipa României a făcut un 
joc egal (1—1, Ia Limassol, in 
1979, și 0—2, la București, in 
același an). Nu mai departe de 
anul trecut in preliminariile 
C.M., reprezentativa Ciprului a 
fost Învinsă, la limită, cu 3—2, 
de echipa națională a Belgiei, 
intr-un meci desfășurat Ia 
Bruxelles".

Fotbaliștii ciprioți au sosit 
aseară, pe calea aerului, la 
București, unde, pe aeroportul 
internațional Otopeni, au fost 
Intimpinați de reprezentanți ai 
FJR. Fotbal. In cursul dimineții 
de azi, ei vor pleca, cu avio
nul, la Sibiu, de unde-și vor 
continua drumul la Hunedoara, 
cu autocarul. Antrenorul Cos
tas Talianos a deplasat, pen
tru meciul cu România, 16 ju
cători : Constantinou, Praxite- 
lous, Erotokritou, Demetriou, 
Patikkis, Yiangoudakis, Sofro- 
niou, Lagos, Theophanous, Pro- 
copi, Kkezou, Lysandrou, Vra- 
chimis, Tsingis, Papadopoulos 
și Pantzaras.

Meciul de sîmbătă va începe 
Ia ora 17,15 și va fi transmis 
la radio.

VIITORII JUCĂTORI DE VALOARE TREBUIE 
CAUTAȚI CU MAI MULTĂ ATENTIE

MECIUL NR. 333
Hunedoara, oare deschide scria• Partida de miine, de la 

jocurilor preliminare în campionatul Europei, este cea de a 
333-a In palmaresul României. Pină acum, reprezentativa noas
tră a clștigat 133 de meciuri, a terminat de 81 de ori la ega
litate și a pierdut 118. Golaveraj : 563—531.
• In afara Bucureștiului, gazda obișnuită a meciurilor in

ternaționale, Hunedoara este al șaptelea oraș din România In 
care se va disputa un meci al echipei naționale : celelalte 4 
sînt : Cluj-Napoca, Arad, Oradea, Ploiești, Craiova și Constanța.
• Palmaresul intflnirilor România — Cipru :
3.XII.1966, Nicosia : Cipru — România 1—5
23.IV.1367, București : România — Cipru 7—0.
13.V.1979, Limassol : Cipru — România 1—1.

18.XI.1979, București : România — Cipru 2—0.
• Din echipele aliniate la ultima confruntare, In cele două

loturi mai figurează jucătorii : Pantzaras, Lyssandrou (Cipru), 
Bol&nl și Cămătaru (România), cd și... antrenorul oaspeților, 
C. Talianos. ,,
• Iată lotul României (în paranteze numărul de selecții) 1 

Moraru (11), Iordache (18) — portari ; Rednlc (3), Ștefănescu 
(33), Iorgulescu (3), Bogdan (1), Dublncluc (debutant), M. Ml- 
hal (1) — fundași; Augustin (11), BSldni (45), Klein (4), Bă
lăci (47), Tideanu (16), Petcu (debutant) — mijlocași ; Gabor 
(3), Cămătaru (19), Turcu (2), Văetuș (debutant) — atacanțl.

Miine, la Limassol, ț

CIPRU-ROMÂNIA în
Echipa reprezentativă de ti

neret a tării noastre' (alcătuită 
din jucători născuți după 1 au
gust 1961) debutează sîmbătă, 
la Limassol, într-o nouă ediție 
a campionatului european pen
tru formații de tineret. In ve
derea acestei partide, după an
trenamentul efectuat ieri dimi
neață, antrenorul Cornel Dră- 
gușin a stabilit următorul „11“ : 
Alexa — Eduard, Zare, Cîrciu- 
rn^ru, Matei — Balint, Minea, 
Andone, C. Ilie — Sertov, Ra- 
lea. (Rezerve : Gîrjoabă, Ro
man, Popicu, Hanghiuc, Fîșic, 
Lasconi).

După cum s-a anunțat de la 
U.E.F.A.. partida va fi condusă

cadrul C.E. de tineret
de arbitrul austriac Adolf Mat
hias și va începe la ora 17,30,

Reprezentativa României face 
parte, reamintim, dintr-o gru
pă în care mai activează, în a- 
fara formației Ciprului, și cele 
ale Italiei și Cehoslovaciei, Vii
torul meci al „tricolorilor" se 
va disputa la toamnă, mai pre
cis la 27 octombrie, cu Italia, 
tot în deplasare.

X

• Duminică, de la ora 10, pe 
stadionul Dinamo : Dinamo — 
Progresul Vulcan.

UNICA IN CAPITALA

eu- 
llor 
iu), 
He- 
vo- 
>ar- 
*ro- 
:urs 
, de

patine cu rotile (aleea CI. sp. șe. 
Triumf — clubul Metalul), pre
cum și meciuri din campionatele 
municipale de rugby, handbal, 
volei și un concurs de orientare 
turistică la Pădurea Pustnicul.

In ambele zile, se vor desfăști- 
ra întreceri și demonstrații șl la 
bazele sportive Clreșarli, F.R.B., 
Voinicelul, Olteniței, Sălaj — VI- 
clna, URBIS, Buftea.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Kxrt

dv. 
«p- 
mal 

la 
ttilv 
dT. 

ștl- 
raul

serii la televiziune și radio) 
• Astăzi și miine sînt, de ase
menea, ultimele zile de depunere 
a buletinelor pentru atractivul 
concurs Pronosport al acestei 
săptămîni, care după toate pro
babilitățile va adiuce noi șl mari 
satisfacții iubitorilor de 
nostlcuri sportive.

• Tragerea obișnuită Loto 
tizi, 30 aprilie 1982, »e 
zeză in direct inceptad de 
17,30.

pro-

de as- 
televi- 
La ora

de specialitate a 
de Divizia „B“, 
a acestui eșalon. 

București foarte 

printre care și cei trei antrenori ai formațiilor

Eăptămîna trecută, federația 
organizat un trial cu Jucători 
pentru a forma o selecționată 
Cu această ocazie au fost la .
mul ți tehnicieni ai echipelor din Divizia

clasate pe primul loc în momentul de față, 
Gb. Constantin, M. Dridea și Gh. Staicu. Profi- 
tînd de prezența lor Sn Capitală și de organi
zarea trialului, am considerat utilă o discuție cu 
ei privind acțiunea în sine și unele probleme 
gate de activitatea din Divizia „B“.

le-

GH. CONSTANTIN (antrenor la Politehnica lași):

CARACTERISTICA SERIEI ? TINEREȚEA Șl ANGAJAMENTUL FIZIC-
Formația studenților Ieșeni 

conduce în clasamentul seriei I 
a Diviziei „B“, avînd un avans 
de 7 puncte, pe care mulți îl 
socotesc decisiv în vederea re
venirii în primul eșalon. An
trenorul Constantin este însă 
ceva mai circumspect, nu zice 
„hop" pînă nu sare în întregi
me... campionatul. Este, în a- 
ceastă atitudine a sa, un înce
put de răspuns la întrebarea 
privind nivelul întrecerii în 
prima serie divizionară „B“, pe 
care antrenorul ieșean o carac
terizează, in continuare, ca 
fiind „echilibrată" și, în ciuda 
aparențelor, grea. „N-o spun 
pentru a scoate în evidență 
reușitele echipei mele. Dar, in
tr-un fel, a dovedit-o și victo
ria 
seriei noastre în fața 
doua 
Stadionul Republicii. Să nu ui
tăm că, alături de Politehnica 
Iași, evoluează încă două foste 
divizionare „A" — Gloria Bu
zău și F.C.M Siderurgistul Ga
lați, că Gloria Bistrița și 
C.S.M. Suceava sînt formații cu 
o bună cotă de competitivitate, 
vechi candidate pentru un loc 
în prima divizie".

— Care .ar fi trăsătura speci
fică seriei în care activați ?

— Tinerețea. Aceasta se vede 
nu numai in datele personale 
ale jucătorilor ci, mai ales, in 
marele angajament fizic din 
joc. Și pe plan tehnic lucrurile 
se prezintă, in general, bine, in 
raport cu ceea ce arătau echi
pele din serie, chiar în trecu
tul mai apropiat.

— în ce privește fondul de

MIRCEA DRIDEA (antrenor Ia Petrolul Ploiești) :

Lă- 
se-

obținută de selecționata 
' ' ' seriei a

in recentul trial de pe

jucători apți pentru performan
ță, care ar fi situația actuală 
ți de perspectivă 7

— Selecția 
trialului din 
București nu 
în „straturile 
ale celui de al doilea 
Mai sînt încă mulți 
buni și chiar foarte buni la Su
ceava, Galați, Buzău, Botoșani, 
Focșani, Brăila și, bineînțeles, 
la Iași. Iată ți cîteva nume : 
Burdujan, Cojocaru, Bulancea, 
Mircea, Marin, Kortesi, Bala- 
ban. Să nu uităm că in aceas
tă serie a Diviziei „B“ activea
ză o serie de tehnicieni care au 
crescut jucători și au format 
echipe : Nunweiller III, V. Ma- 
teianu, C. Rădulescu, C. Ștefan, 
L. Antohi, M. Nedelcu, Mihai 
Tudor. Este un motiv să spe
răm că din asemenea „mîini" 
vor ieși multe și reale valori.

Mihoi IONESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „B“
SERIA I : Viitorul Mecanică 

Vaslui — Gloria Bistrița : P. Se- 
celeanu (București), Constructorul 
Iași — Politehnica Iași : M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca), Gloria Bu
zău — F.C.M. Progresul Brăila : 
J. Grama (București), Victoria 
Tecuci — C.S.M. Sf. Gheorghe : 
T. Ionescu (București), I.M.U. 
Medgidia — Vliitorul Gheorgheni: 
Fl. Popescu (Ploiești), F.C.M. Sl- 
derurglstul Galați — C.S.U. Ga
lați : T. Cruceanu (Tecuci), Uni
rea Dinamo Focșani — C.S. Bo
toșani : Gh. Manta (București), 
Reloinul Săvineștl — Ceahlăul P. 
Neamț: M. Niculescu (București), 
Delta Tulcea — C.S.M. Suceava: 
D. Rădulescu (București).

SERIA A Il-a : Dunărea Călă
rași — Petrolul Ploiești; N. Hai
nea (Btrlad), Energia Slatina — 
Luceafărul București : M. Axente 
(Arad) — are loc sîmbătă, de la 
ora 17, I.C.I.M. Brașov - 
durii Tg. Jiu : L Roman

Pan- 
(Sl-

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 23 APRILIE 1962

Cat. 1 : 1 varianta 100% — auto
turism Dacia 1 300 ți 1 vorlantâ 
25% a 17.500 lei ; cat 2 : 2 va
riante 100% a 28.327 lei • va
riante 
16,25 a 
2.301 lei 
cat 6 :
1878,75 a 100 lei. Report la cat. 1 s 
468.509 lei. Autoturismul „Dacia 1300* 
de la cat. 1, realizat pe uft bilet 
Jucat 100%, ,âO revenit participantului 
loan Jerban din Cluj-Napoca.

&•/, a 7.062 l«l ; cot > l 
7.430 lai ; col « t 4»^3 o 
; cat. S : 136.50 a 724 l«l ; 
370,50 o 306 lai : col X t

ocazia 
de la 

pină

făcută cu
21 aprilie 
a pătruns, 
cele mai adinei" 

eșalon, 
jucători

dea la lucru pe adversari, 
sînd la o parte „virfurile 
riei" îndrăznesc să spun că e- 
Xistă un oarecare echilibru in
tre echipe, că multe dintre a- 
cestea dovedesc o bună tehni
citate in joc, că ele se strădu
iesc să se exprime cu mijloace 
mai moderne in teren —folosi
rea „libero"-ului, marcajul „om 
la om", pressingtil, contraata
cul. Aceasta este consecința lo
gică a faptului că, pe ici, pe 
colo, evoluează jucători cu ex
periență, ca Gabel, Voicilă, 
Barna, Costea etc.

— Ce alte nume l-au mai 
frapat pe Mircea Dridea 7

— Lăsind, de-o parte pe unii 
jucători din echipa mea și din 
echipa Rapid, cunoscuți și a- 
preciați de marele public, i-aș 
menționa pe portarul Niculescu 
de la Dunărea Călărași, fun
dașul Dumitrașcu, de la Meta
lul București, echipă in tran
sformare cu elemente crescute 
in propriul centru de juniori, 
și pe fundașul Rusu de la Șoi
mii I.P.A. Sibiu. Cam atit. 
Poate vor fi fiind mai mulți i 
dar e greu să-i descoperi, ver
dictul nu se poate da numai 
după cele 180 de minute de 
joc văzute de mine. Adevărul 
este că in seria noastră talen
tele nu stau prea mult locului, 
ele urcind mai repede in eșa
lonul superior, decit — să zi
cem 
unde 
Sport Club Bacău poate fi un 
punct de... reper. Mă înțelegeți 
ce vreau să zic.

— Alte aprecieri 7
— Aș puncta trei dintre ele : 

la pozitiv — în seria a Il-a se 
poate juca fotbal, există tere
nuri bune, mai puține durități 
decit pe vremea cind Petrolul 
voiaja prin seria 1 ; arbitrajele 
— cu unele excepții — sînt co
recte, dovadă că se pot ciștiga 
puncte și in deplasare ; la ne
gativ — gabaritul și angaja
mentul jucătorilor, la multe e- 
chipe, sînt mai puțin convin
gătoare, evident pornind de la 
cerințele performanței. Deci, 
ne întoarcem la VALORI in
tr-un fel, ceea ce mă face să 
susțin ideea creării, in viitor, 
a unei singure serii de Divizia 
„B" cu 20 ' 
pabilă să 
fotbalului 
petiției.

Stelian TRANDAFIRESCU

în seria moldoveană, 
doar divizionara „A"

— Foarte greu de precizat 
valoarea de ansamblu a seriei 
in care două foste divizionare 
„A", Petrolul și Rapid, țintesc 
revenirea în primul eșalon fot
balistic al țării — mărturisește 
antrenorul ploieștean Mircea 
Dridea. Greu mai ales pentru 
faptul că numai de două ori 
într-un campionat îi poți ve-

GH. STAICU (antrenor la F. C. Bihor) :

de echipe, serie ca- 
stimuleze calitatea 
in ansamblul com-

ghet), Șoimii IPA Sibiu — Gaz 
metan Mediaș : O. Streng (Ora
dea), Chimica Tîmăveni — Me
talul Plopeni : V, Antohi (Iași), 
Autobuzul București — Metalul ’ 
București : M. Muștiuc (Bucu
rești), Unirea Alexandria — 
Tractorul Brașov : S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin), Flacăra 
Moreni — Carpați Mîrșa : A. 
Gheorghe (P. Neamț), Automa
tica București z— Mecanică fină 
București : P. Balaș (București).

SERIA A MI-a : Mineral Cav- 
nic — F.C.
(București),
C.I.L. Sighet : 
pești), U.M. Timișoara 
rul Ilba Seini : Al. Mustățea (Pi
tești), Minerul Lupeni — C.F.R. 
Timișoara : V. Ciocan (Bistrița), 
Someșul Satu Mare — C.F.R. 
Cluj-Napoca : M. Ludoșan (Si
biu), Dacia Orăștie — Olimpia 
Satu Mare : I. Vasile (București), 
înfrățirea Oradea — C.S.M. Dro
beta Tr. Severin : N. Voinea 
(București), Aurul Brad — Rapid 
Arad : V. Constantinescu (Bucu
rești), F.C. Baia Mare — C.S.M. 
Reșița : I. Bîră (Agnita).

Bihor : D. Petrescu
Strungul Arad — 

V. Roșu (Bucu- 
Mine-

CU OCAZIA MECIULUI de 
fotbal din cadrul etapei a 
28-a a Diviziei „A“, dintre 
formațiile C.S. Tîrgoviște și 
Steaua, din ziua de S mal, 
clubul militar bucureștean 
organizează o excursie la Tir- 
govlște, cu autocare O.N.T.

Înscrierile, pină marți * 
mal a.e. la sediul membrilor 
susținători al clubului. din 
Bd Gh. Gheorghiu Del

în vara anului trecut, antre
norul Gheorghe Staicu a reve
nit la conducerea tehnică a di
vizionarei „B“ F.C. Bihor, for
mație pe care a mai pregătit-o 
acum 8 ani și cu 
noscut atunci 
Dromovării pe 
nă a fotbalului 
crurile par să se 
cum, pentru că, practic, 
Bihor conduce detașat în seria 
a Hl-a și drumul spre Divi
zia „A“ este deschis.

— Vă rugăm să faceți o 
scurtă caracterizare, pe toate 
planurile, a seriei a IlI-a a 
Diviziei „B“.

— Consider că seria noastră 
este superioară valoric celor
lalte două, intrucit cuprinde ci- 
teva formații de o bună 
loare. Mă refer la F.C. 
Mare, F.C.M. Reșița și 
Aurul Brad, echipe care prac
tică un joc eficace și plăcut. 
Dacă noi am reușit să ne de
tașăm, In fruntea clasamentu
lui, aceasta se datorește clima
tului sănătos de muncă, recep
tivității jucătorilor la efort și 
mai ales rapidei acomodări a 
jucătorilor pe unele posturi 
noi. Un exemplu concret este 
acela al lui Grosu, jucător în
zestrat cu un deosebit simț al 
porții, ale cărui apariții, din li
nia a doua la finalizare, l-au 
adus satisfacția de a deveni 
golgeterul Diviziei „B“ 1

care a cu- 
salisfacția 

prima sce- 
nostrij. Lu- 

repels a- 
F. C.

va- 
Baia 
chiar

Numărul următor
al ziarului nostru va
apârea luni 3 mal.

— Care ar fi remarcați! se- 
riei a IlI-a 7

— De la F.C. Bihor cred că 
poate fi evidențiată întreaga e- 
chipă, pentru că flecare a avut 
partea sa de contribuție la e- 
voluțiile constant bune. Din 
celelalte formații o impresie 
excelentă mi-au lăsat atacanții 
Oancea, de la F.C.M. Reșița 
șt Radu, de la C.F.R. Cluj-Na
poca, mijlocașii Nan — un tî- 
năr de 20 de ani de la Aurul 
Brad —, Bălan și Sabău, de la 
F.C. Baia Mare și. fundașii 
Castor, de la Aurul Brad, și 
Sepi, de la F.C. Baia Mare.

— Mai aveți alte constatări 7
— Se joacă mai sportiv, 

spectatorii sînt mult mai obiec
tivi decit în trecut, iar arbitra
jele s-au îmbunătățit simțitor, 
ceea ce permite să joci cu mai 
mult curaj și încredere, să-ți 
desfășor! jocul și în meciurile 
susținute pe alte terenuri.

Gheorghe NERTEA



încheierea sezonului oficial de hochei RUGBYȘTJI DIN ULSTER JOACĂ

STEAUA A CÎȘTIGAT Și „CUPA ROMÂNIEI"
care a terminat prima repriză

. in avantaj prin golul reușit de 
Gheorghiu în min. 20. După 
reluate, domină Dinamo care 
egalează prin Pisâru (min. 23) 
și ia conducerea prin Tureanu 1 
(min. 25). în min. 30. Nistor 
restabilește egalitatea : 2—2. ___ ___ ,____ ...
în ultima repriză, Steaua se de cîte două minute, 
desprinde decisiv, marcind de 
Cinci ori ■ prin Gheorghiu (min.
45),: Nistor (min. 47). Hălăucă 
(min. 50) și V. Huțanu (min. 
52 și 56).

A arbitrat cu greșeli A. Ba- 
lint, la linii St. Enciu șl L 
Becze.
• In deschidere, Sport Club 

Miercurea Ciuc a întrecut la 
scor pe Dunărea, Galați : 6—1 
(2—0, 2—1, 2—0). Gălătenii 
n-au mai reeditat bunele lor 
partide anterioare, jucînd ex
cesiv de dur. în schimb. Sport 
Club a acționat calm, organi
zat, a pasat cu precizie, domi-

Ultima competiție oficială a 
sezonului de hochei, „Cupa Ro
mâniei". s-a încheiat ieri după- 
amiază, pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, cu victoria 
echipei Steaua, care realizează 
astfel „eventui” campionatul + 
cupa. Ultima partidă a compe
tiției s-a terminat cu victoria 
steliștilor in fața lui Dinamo : 
7—2 (1—0, 1—2, 5—0).

A fost o victorie deplin me
ritată. după un meci care a 
prilejuit o frumoasă întrecere, 
cîștigată de Steaua (cu un lot 
supei ior numeric și valoric) 
mai ușor decît se părea după 

. desfășurarea primelor două re
prime. In ultima repriză, cînd 
s-a decis soarta meciului, Stea
ua a atacat mai rapid Și mai 
consistent iar dinamoviștii — 
ajunși la limita rezervelor fi
zice, din cauza lotului lor
dus — au cedat, chiar și cel 
mai bun jucător al lor. porta
rul Gh. Huțanu, primind în a- 
ceastă parte a jocului goluri 
parabile care au amplificat 
proporțiile scorului.

La început a dominat Steaua,

nînduîși astfel adversarul și 
marcind prin Micloș (min. 1), 
Bartalis I (min. 11), Z. Naghi 
(min. 20 Și 30), B, Naghi (min. 
48), Bartalis I (min. 60). Pen
tru Dunărea a marcat Vișan 
(min. 28). De notat că învingă
torii au primit doar 3

cele 11 eliminări ale 
lor.. ■

In urma acestor 
clasamentul final

3
3
3
3

eliminări 
față de 
gălăteni-

rezultate, 
arată

0
0
0
0

3
1
1
1

celor

astfel :
6
2
2
2

24— 5
12—18
13—17
13—12

re-

C.M. DE HOCHEI
La Helsinki. în cadrul cam

pionatului mondial de hochei 
(grupa A), Canada a învins cu 

&—0 (2—0. 2—0. 2—0) Suedia.

LA BUCUREȘTI (CU DINAMO) Șl LA IAȘI
9 Astăzi, altă Intilîiire internațională: R. C. Sportul studențesc

Bath University (Anglia)
Șirul contactelor cu rugbyul 

irlandez, cîștigător al celei mai 
recente ediții a „Turneului ce
lor 5 națiuni”, este continuat 
prin turneul pe care Selecțio
nata provinciei Ulster 
tuează în tara noastră, 
tatia clubului Dinamo 
reștl. Oaspeții — care 
astăzi în Capitală — au 
mares bogat, cuprinzînd și me
ciul din 11 octombrie 1980, de 
la Belfast, cînd au dat o repli
că puternică XV-lui nostru tri
color, cîștigător într-un final 
fierbinte de partidă, cu 15—13. 
Ei au învins, în cadrul campio
natului irlandez inter-provin- 
cial, echipa din Connacht, con
dusă în teren de căpitanul re
prezentativei trifoiului, Ciaran 
Fitzgerald. In Ulster activează 
formații de club redutabile, ca 
Bangor sau Queen’s University 
și jucători binecunoscuți precum

il efec- 
la invi-

Bucu- 
sosesc 

un pal-

centrul Irwin, aripa Ringland 
sau linia a treia Carr. Din cita 
sîntem informați. în fruntea lo
tului irlandez se va afla, în ca
litate de antrenor, celebrul 
McBride, de 63 de ori Interna
tional !

Selecționata Ulster va juca 
duminică — stadion Parcul co
pilului, ora 17 — în compania 
echipei Dinamo. Antrenorul 
Ion Țufuianu nu-i va putea fo
losi pe internaționalii Borș și 
Zafiescu II, accidentați, con- 
tînd, în schimb pe Dărăban, 
Paraschiv, Caragea, Țurlca, L 
Constantin, Aldea, Caraiman 
etc. Miercuri, oaspeții întîlnesc 
la Iași tînăra formație locală 
Politehnica.

• Astăzi (stadion Tei, ora 16) 
Bath University (Anglia) sus
ține primul joc al Turneului 
său cu R.C. Sportul studențesc.

0
2
2
2
3 echipe

1. Steaua
2. Sport Club
3. Dinamo
4. Dunărea

Departajarea
aflate la egalitate de puncte 
s-a făcut pe baza golaveraju
lui în meciurile lor directe în 
care situația este următoarea : 
Sport Club +2, Dinamo +1, 
Dunărea —3.

Călin ANTONESCU

POLOIȘTII ROMANI ÎNVINGĂTORI IA VARȘOVIA
Echipa de polo a României 

a ciștigat turneul international 
de la Varșovia. Ea a întrecut 
selecționatele R.D. Germane cu 
17—i (3—0. 5—2, 4—0, 5—2), 
Cehoslovaciei cu 12—3 (0—1,
4—2, 5—0, 3—0) și Poloniei cu

Stop-cadru

11—10 (1—2, 3—3. 4—1, 3—4) și 
10—4 (5—0, 1—2, 3—1, 1—1) și 
a pierdut un singur meci : 7—9 
(1—2. 3—1, 3—3. 0—3) cu Polo
nia. Clasament final 
nia, 2. Polonia, 3.
4. R.D.
a fost
Adrian
jucător

Germană. 
golgeterul
Schervan
al competiției.

1. Româ- 
Cehoslovacia, 

Vlad Hagiu 
turneului, iar 
cel mai bun

ECHIPA CUBEI PENTRU C.M. DE BOX
HAVANA, 29 (Agerpres). Fe

derația cubaneză de box a a- 
nuntat că la cea de a 3-a edi
ție a campionatelor mondiale, 
care vor începe la 4 mai, la 
Miinchen, va prezenta urmă
toarea echipă. în ordinea cate
goriilor : Hipolito Ramos, Omar 
Santiesteben Rafael Cardenas,

Adolfo Horta, Angel Herrera, 
Carlos Garcia, Jose Luis Her
nandez, Armando Martinez, 
Bernardo Comas, Pablo Rome
ro, Harmene Gilâo Baez și Teo- 
filo Stevenson. Dintre aceștia, 
Horta. Herrera și Stevenson 
sînt campioni mondiali la edi
ția trecută, în 1978, la Belgrad.

NOI LAURI PENTRU IVAN LENDL
Cu victoria obținută, 

taculos. în finala WCT 
la Dallas, Ivan Lendl 
ne camDionul mondial 
iarnă" al tenisului. Un 
ficat numai parțial de 
rioritate, dar foarte consis
tent. reprezentînd prima din 
cele — să zicem — cinci 
manșe clasice ale sezonului. 
Următoarele vor veni la Ro
land Garros, Wimbledon. 
Flushing Meadow și, desigur, 
Masters-ul de închidere.

Așadar, nu numai primul 
loc în „indoor", dar și satis
facția deosebită de a-1 £i În
vins din nou pe John McEn
roe, a patra oară consecutiv, 
ceea ce îl aduce pe campio
nul cehoslovac la un scor 
categoric în fața rivalului 
său american : 4—2 ! o cir
cumstanță pledînd în favoa
rea învinsului ar fi, 
faptul că McEnroe 
după 
la 
la 
nu 
Un .
filează limpede în palmare
sul celui care abia se Insta
lase în fruntea ierarhiei a- 
șllor rachetei și îl va faae. 
probabil, multe zile grele sl 
de aci încolo.

Să mai enumerăm, . încă o 
dată, trofeele cucerite, la ora 
actuală, de Ivan Lendl, noul 
șef de coloană al tenisului 
european. A ciștigat 9 turnee 
în cursul anului trecut, tre- 
cînd în sezonul actual cu o 
serie completă de invincibili
tate în opt turnee. Cea mal 
de preț cunună cu lauri: Ia 
Madison Square Garden tn 
Masters '81. Stopat de Yannik

spec- 
’82 do 
devi- 

„de 
certl- 
supe-

totuși, 
că McEnroe joacă 

un serios traumatism, 
gleznă, suferit în martie, 
Bruxelles. Poate că încă 
este complet refăcut. Dar... 
„complex Lendl“ se pro-

AU ÎNCEPUT REPETIȚIILE generale 

PENTRU „EL MUNDIAL ’82“
ALTE REZULTATE

Noah la La Quinta (Califor
nia), în februarie. Apoi, sur
prinzător, 
Carlo, la 
luni. Două 
Singurele, 
cu puțin _ 
ordinar de victorii : 
partide cișligate din 
susținute !...

Pentru cei care ne 
redacție, cerîndu-ne amănun
te despre cariera sa, le repe
tăm, pe scurt. S-a născut la 
7 martie 1960, la Ostrava, 
mare centru industrial din 
nordul Cehoslovaciei. înălți
me : 1,88 m ; greutate : 79 kg. 
A început tenisul la clubul 
NHKG Ostrava, antrenat de 
mama sa, fostă campioană 
națională. Tatăl său, maestru 
de șah. Din aceasta 
șl două 
ale ' ' 
bis 
de 
lor

de Vilas, la Monte 
începutul acestei 
accidente, se pare. 

care-1 reduc 
procentajul

doar 
extra- 

78 
cele

de
«a

scriu la

decurg 
așa zise hobby-uri 

lui Ivan Lendl: joacă tc- 
pe patine cu rotile și dă 
furcă, uneori, computere- 
de șah.

Radu VOIA

Doar șase săptămini ne mal 
despart de lovitura de începere 
de la „Ea Mundialul" ’82. Echi
pele participante vor intra de a- 
cum în faza finală a pregătirilor, 
verlflcîndu-șl potențialul înaintea 
marii competiții. Cu alte cuvin
te au început repetițiile gene
rale... In partidele de miercuri 
seara s-au înregistrat rezultate 
normale. O singură excepție, re
zultatul de la Paris, unde con
fruntarea dintre Franța șl Pern 
s-a încheiat cu victoria oaspeți
lor. Au fost înregistrate scoruri 
strtase : Cehoslovacia pierde la 
limită în fața Austriei, la Vle- 
na, dar echipa cehoslovacă (vii
toare adversară a României ta 
pretiminaruile C.E.) dovedește o 
comportare la un bun nivel. Dar 
iată rezultatele și autorii goluri
lor în partidele de alaltăieri.

PARIS : Franța — Peru 0—1 
(0—0). A marcat Juan Carlos 
Oblitas. Au asistat peste 50 000 de 
spectatori.

VALENCIA : Spania — Elveția 
2—0 (2—0). Au înscris : Tendlllo 
(min. 20) și Alesanco (min. 42).

ALGER : Algeria — Irlanda 
2—0 (1—0). Au marcat : Assad
(min. 15) șl Madjar (min. 64).

BRUXELLES : Belgia — Bulga
ria 2—1 (1—1). Au înscris : Van- 
denbergh șl Van Moer, respectiv 
Mladenov. Au asistat 7 000 de

• In meci retur pentru semi
finalele C.E. de " '
Chester : Anglia 
Învingătoare in 
2—0, selecționata 
llflcat în finală,

tineret, la Man- 
— Scoția 1—1. 
primul joc cu
Angliei s-a ea-

_____ __ _______ _ urmlnd să tatU- 
nească_echipa___R.F. Germania sau
U.R.S.S. (ta primul meci, în de
plasare, R.F.G. a ciștigat cu 4—3).
• La Sofia, în med amical 

de juniori : Bulgaria — Tunisia 
2—6 (1—0).
•' In orașul spaniol Pamplona, 

tn meci amioal (echipe de tine
ret)-: Spania — Elveția 6—0.
• In campionatul Inter-brlta- 

nlc, la Belfast : Irlanda de Nord 
— Scoția 1—1 (0—1). Au înscris, 
ta ordine, Wark șl McIlroy.

CAMPIONATE

campioană a țării. Formația din 
Gyor are acum 46 p (golaveraj 
99—48) In timp 
totalizează 42 p 
Au mal rămas 
jucat.
• In meciuri 

pionat ul An gliei : 
Sunderland 6—1; Aston Villa — 
Leeds 1—4 ! ; Tottenham — Bir
mingham 1—1.
• tn etapa a 33-a a campiona

tului Iugoslaviei : Velez Mostar 
— Dinamo Zagreb 1—0, Hajduk 
Split — Osijek 4—1, Steaua roșie 
Belgrad — Olimpia Liubliana 
2—2, Teteks Tetova — Partizan 
Belgrad 0—0. înaintea ultimei e- 
tape conduce Dinamo Zagreb cu 
47 p (virtuală campioană), urma
tă de Hajduk 43 p șl Steaua 
roșie cu 42 p.

ce Ferencvaros 
(golaveraj 74—44).

două etape da

restanță in cam-
Coventry —

Mladenov. 
spectatori.

VIENA : 
cia 2—1 
Schachner 
tiv Jakubek (min. 89).

Austria — Cehoslova- 
(2—0). Au marcat : 
(min. 30 șl 43), respec-

• Meciuri restante in campdo- 
natul R.F. Germania : Eintracht 
Frankfurt pe Main — Darmstadt 
2—1 ; F.C. Kdln—Werder Bremen 
4—2 ; Borussia Monchengladbach 
— Bochum 4—2 ; Borussia Dort
mund — Karlsruhe 4—0 ; Ham
burger S.V. — Bayer Leverkusen 
(locul 16) 0—0 1 ; F.C. Kaisers
lautern — Eintracht Braunsch
weig 5—3 ; F.C. Niimberg — For
tuna DUsseldorf 2—2. fn clasa
ment pe primele locuri se află: 
Hamburger S.V. și F.C. Koln cu 
cîte 41 p, aceasta din urmă a- 
vînd un joc în plus, urmate de 
Bayern Miinchen 39 p Au mai 
rămas 4 etape.
• Derbyud campionatului Un

gariei a avut loc între Baba Eto 
Gy6r ș| Ferencvâros. Prima a 
învins cu 4—3 și este virtual

TELEX • TELEX

g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W __ ... gCALEIDOSCOP EGALITĂȚI
ș Victoriile. infrîngerile dar și egalitățile 
g fac frumusețea luptei sportive. In caleido- 
g scopul de astăzi ne vom ocupa uoar des- 
g pre „egalități", pe care regulamentele anu- 
g mitor sporturi le recunosc de drept, dar 
g altele, dimpotrivă, nu le admit, astfel că 
jî pentru ierarhizarea dlfer.țllor competitori 
g au fost stabilite reguli speciale, diferite de 
g la o ramură de sport la alta... .g

* Dintre sutele de concursuri' de sări- 
g; tură în înălțime pe care le-am urmărit u-

nul dintre cele mai frumoase, dacă nu 
$ chiar cel mai frumos, sub Incidența egali- 

tații, a avut loc în iama anului 1980, sub 
acoperișul sălii de la „23 August*. Este 

g vorba de un concurs de juniori cu Sorin 
Matei, Constantin Milltaru și Eugen Popes- 
cu în rolurile principale. La 2;04 m ' au 
trecut toți, ca și la 2,10 m. La 2,13 m au 

g renunțat toți trei, iar la 2,16 m Matei a
g doborît și a ieșit din concurs. Militarii și

Popescu au trecut din prLma încercare și 
< au doborît de treț ori la 2,18 m. S-a ajuns, 

de aceea, la un baraj. încă o încercare la 
2,18 m — nereușită, ca și cea de la 2,16 m. 
ștacheta este coborîtă la 2,14 m șl trecută 

g de amîndoi atletii și din nou ridicată la 
' 2,16 m. unde Izbutește , numai Milltaru !

* Pe pîrtla de bob de la Alpe d’Huez 
ș-au desfășurat întrecerile din cadrul O- 
'Lu, «««a de 2 s-a dat 
□ luptă extraordinară între primele echipa-

De Paolis) și R.F.
După cele 4

g ......... ..........
g limtrtadei a X-a. La bobu

ie ale Italiei (Moritl,
Germania (Floth Bader). 1
eoborlrl s-a intîmplat. caz extrem de rar, 
ea cele două echipaje sâ se afle la . egali
tate de timp Pe manșe timpii au evoluat 
astfel: I. - Italia 11013: .R.F.G. 1:10,76;

II — 2:20,89 șl 2:21,19 ; in — 3:31,49 și 
3:31,39 ; IV — ambele echipaje 4:41,54. Tit
lul olimpic a fost acordat totuși ItaUei 
deoarece în manșa a IV-a obținuse un timp 
mal bun (1:10,05). decît cel al echipajului 
vest-german (1:10.15).

★ Șl tot la J.O. de iarnă din 1968, dar 
Pe pista de patinaj viteză din parcul „Paul 
Mistral" din Grenoble. La 3 probe, dato
rită egalităților, n-au fost acordate medalii 
de bronz și cîte una sau chiar două ta 
plus, de argint, deoarece aparatele electro
nice de cronometraj n-au putut departaja 
pe cîțlva dintre patinatori 500 m : 1. 
Keller (R.F.G.) 40,3 ; 2—3. Thomassen (Nor
vegia) șl McDermott (SUA) 40,5 ; 1500 m : 
I. Verkerk (Olanda) 2:03,4. 2—3 Schenk 
(Olanda) și Eriksen (Norvegia) 2:05,0; 
1500 m femei : 1 Ludmila Titova (URSS) 
46,1 ; -2—3, Mary Meyers, Diânne Holum și 
Jennifer Fisb. (toate din SUA) 46,3 !...

* La
^feminin _ _______ ___ ______ , ,,_____
două concurente. Slegrun Siegl șl Christine 
Laser (ambele; din R.D. Germană) totali- --------- ------•- „ - -------- 4745 p 

pentru 
i-a fost 
5 probe 
lungime

J.O de la Montreal, pentatlonul 
s-a încheiat la egalitate, pentru

zînd același număr de puncte — 
Titlul i-a fost acordat lui Siegl 
că în întrecerea directă cu Laser 
superioară acesteia la 3 din cele 
de concurs, mal precis la 100 mg 
șl 200 m

★ Egalitățile în concursurile cțe 
tică nu sînt o raritate și pentru _____
lată două exemple vlzînd performante ale 

. unora dintre sportivii noștri. La J.O. de la 
Moscova. Nadia Comăneci și sovietica Nell 
Kîm au îmoărti4 onorurile pentru locul I

glm.nas- 
aceast’a,

la exercițiul la soi, pentru care amindouă 
au primit 19,875 p, iar la C.M. din 1974 de 
la Varna, Dan Grecu și Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) și-au Împărțit primul loc la inele, 
ambii fiind notați cu 19,525 p Am arătat 
că astfel de situații nu sînt o raritate în 

gimnastica internațională ; mai rare sînt 
insă situații ca cea petrecută anul trecut 
la Universiada de la București cînd, la cal 

existat nu mal puțin de 
cu 19,550 p : Kurt Szillțr 

Korolev (URSS). Li Xlao- 
(ambll din R.P. Chineză)!

cu minere, au
4 campioni, toți 
(România), Iuri 
ping șl LI Ning

schi nordic din Luna mar-

5

8

★ La C.M. de _r___________________ _____
tie, la Holmenkolen, lingă Oslo, o extraor- 
din ară dispută a avut loc în proba de șta- < 
fetă de 4X10 km latre echipele Norvegiei 
și Uniunii Sovietice, care au încheiat în- $ 
trecerea exact în același timp : 1.56:27,6,
ambele formații fiind declarate campioane' § 
Caz unic în istoria de 62 de ani a acestei
com petiții I

* In bazinul de înot de la „23 August", 
la Universiada ’81, în finală la 100 m flu
ture cel doi sportivi americani William 
Paulus șl Robert Placak au fost Înregis
trați (electronic) ta 55,41 s I Ș1 amlndoru- 
ra le-a fost decernată medalia de aur. de 
Campion universitar.

* Tradiționala regată de canotaj de pe 
Tamlsa, la Londra, între 8-urile universi
tăților Oxford și Cambridge s-a desfășurat 
anul acesta pentru a 128-a oară șl s-a în
cheiat cu succesul ramerllor din Oxford, 
care au obținut astfel cea de a 59-a victo
rie a lor. Cambridge are insă la activ 68 
de victorii ; ta 1877 cele două schituri au 
terminat la... egalitate !

Romeo VILARA

$

$

BASCHET. • La Tokio a 
ceput campionatul feminin 
Asiei. Rezultate înregistrate 
prima 
47—43 ; 
173 — 
138—21.

BOX
sati este noul campion european 
profesionist la categoria „cocoș". 
Intr-o gală desfășurată la Mila
no, Fossatl l-a întrecut la punc
te, după 12 reprize, pe fostul 
deținător al centurii, compatrio
tul său Valerio Natl.

CICLISM • Cea de-a 8-a eta
pă a „Turului Spaniei”, desfășu
rată între Sablnangio și Lerlda 
(216 km) a fost cîștigată de s- •■» 
niolul Jesus Hernandez. crc.-A.' 
metrat în 5.44:29. In clasamentul 
general se menține lider belgia
nul Claude Crlquiellon, urmat la 
11 secunde de spaniolul Enriqua 
Martinez Heredia șl la 14 secun
de de un alt spaniol. Abgel Ar
royo • Etapa a 2-a a „Turului 
regiunilor", organizat de ziarul 
„L’Unlta", desfășurată pe traseul 
Monsummano — Bologna (140 
km), a revenit sovieticului Vik
tor Demidenko, cronometrat în 
3.02:50. In clasamentul general 
conduce Demidenko, urmat la 19 
secunde de compatriotul sâu 
Ivan Mitcenko.

ȘAH • După consumarea a 
patru runde, ta „Cupa Mondia
lă" pentru junioare care se des
fășoară la Senta (Iugoslavia), 
conduc Brusztman, Kovacs și 
Groves cu cîte 3 puncte, sma- 
randa Bolcu a remizat cu Izral- 
lov în runda a 4-a și se află pe 
locul șapte, cu 2 p

TENIS • Rezultate 
treia a turneului de 
Lendl — Aguilera 
Orantes — Taroczy 
Gunthardt — Barazzuttl 6—4, 6—4, 
Higueras — Smld 6—3, 6—4, Wil- 
lander — Motta 7—5, 6—4. • In 
turneul de la Hilton Head Island 
(Carolina de Sud) : Caln — Sadri 
6—7, 6—3, 7—6, Edmondson — Si- 
monsson 6—4, 2—6, 7—5, Gomez
— Van Hof 6—4. 6—2, Kirmayr — 
Garcia 6—2, 2—6, 6—2, Lewis — 
Tim Gullkson 6—3, 7—5, Odizoe
— Goven 6—2, 7—5 • In optimi
le de finală ale turneului femi
nin de la Gmelefe 
Martina Navratilova — 
Bunge 6—2, 3—6, 7—6, 
Jaeger — Kathy Jordan 
Mima Jausovec — Duk 
3—6, 6—1, 6—3, Barbara 
Sue Barker 6—3. 6—2. Lisa Bon' 
der — Laura Arrnya 6—4. 6—2.

In
al 
in 

zi : Malaezia — india 
R.P. Chineză — Macao 

18 ; Japonia — Singapore

• Italianul Giuseppe Fo3-

(1).
din ziua a 
la Madrid : 
6—1, 6—3.
6—2, 6—0,

(Florida): 
Bettlna 
Andrea 

6—4. 6—2, 
Hee I.ee 
Potter —
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