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La Palatul sporturilor și culturii din Capitală a avut loc De Ziua muncii fi Ziua tineretului

MAREA ADUNARE POPULARA 
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

CONCURSURI VARIATE IA DISPOZIȚIA
IUBITORILOR DE MIȘCARE, DE SPORI

De 1 Mai — Ziua Muncii - ți 2 Mai - Ziua tineretului - pre
tutindeni in țară »-au organizat numeroase și atractive acțiuni 
cui tu ral-sportive. Mii de bucureșteni, bunăoară, s-au îndreptat 
către parcurile ți grădinile mereu frumoase ale Capitalei. Au 
venit aici, in aceste primitoare locuri, pentru a se odihni și 
recrea, pentru a respecta o mai veche tradiție muncitorească : 
aceea de a se afla, de a petrece, împreună cu familiile și priete
nii, în mijlocul naturii înnoitoare.

IN PARCUL HERĂSTRĂU IN TARA
DIN CAPITALA ÎNTRECERI ENTUZIASTE

Ca in fiecare an, cel mai 
preferat loc de popas fi agre
ment a fost bătrînul Parc He
răstrău. La pas, ori pe bici
clete de tot felul, sute de ti
neri ți mai virstnici au stră
bătut splendidele alei străjuite 
de magnolii și liliac înflorit. 
Iubitorii de mișcare, de sport, 
s-au îndreptat către terenurile 
de tenis de cimp aflate la Pro
gresul, la Metalul, la C.N.U 
Cei mai mici și-au aflat joaca 
in concursurile pe patine cu 
rotile, in întrecerile de mini- 
baschet, In poienele cu tobo
gane rapide și mașini electrics 
de „formula 1". La „Expoflo- 
ra", aeromodeliștii ți navomo- 
deliștii și-au demonstrat mă
iestria, eonducind — din de
părtare — vedete ultrarapide 
teleghidate, trimițînd spre 
înălțimi aparatele lor minus
cule de zbor. Mult aplaudate 
au fost ți rundele demonstrati
ve de box de la „Estradă". 
„Băiatul, spunea cu mindrie 
cite un maistru aflat în jurul 
ringului, e de la noi, din între
prindere !“. Era vorba de Io- 
nuț Arvinte (lăcătuș la „Vul
can"), de Marian Ciobanu

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare în pag. 2-3)

BRAȘOV, 2 (prin telefon). 
Numeroși studenți brașoveni au 
luat parte la competiții de 
baschet (4 echipe feminine ți 
5 masculine, reprezentative de 
facultăți), handbal, volei, bad
minton (28 de concurenți) și te
nis de masă —din cei 82 de 
participanți învingător ieșind I. 
Gavrilă de la T.C.M. (C. GRU
IA. coresp).

BUZĂU, 2 (prin telefon). — 
tn municipiul și județul Buzău 
s-au desfășurat întreceri spor
tive la cros, handbal, tenis de 
masă, volei, gimnastică, lupte, 
tenis de cîmp. șah și fotbal. La 
handbal, unde au participat 13 
echipe, care au luat startul in 
„Cupa 1 Mai", învingătoare au 
ieșit cele ale Industriei sîrmei 
(Ia seniori), Liceului 4 (la ju
niori) și Liceului pedagogic 
Spiru Haret (la fete). Crosul 
fetelor, desfășurat la Voina, a 
fost cîștigat de Maria Jipa 
(pînă la 19 ani) și Florica Șer- 
ban (peste 19 ani), ambele de 
la Cooperativa „Arta Buzăului". 
La tenis de masă pe echipe 
trofeul a revenit formației Șoi-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au parti
cipat, vineri după-amiază, Ia 
marea adunare populară orga
nizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R., in cinstea 
zilei de 1 Mai, sărbătoarea 
primăverii și a muncii, Ziua 
solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, simbol al 
spiritului revoluționar și al nă
zuințelor de pace și progres 
social.

Miile de bucureșteni prezențl 
la adunarea ce a avut Ioc la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, și prin ei toți ce
tățenii patriei — -români ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — au adus, in a- 
ceastă zi de tradițională săr
bătoare, un fierbinte omagiu 
partidului, sub a cărui înțe
leaptă cîrmuire ișî împlinesc 
cele mai înalte aspirații, și-au 
îndreptat gindurile pline de 
dragoste și recunoștință spre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
patriotul inflăcărat, revoluțio
narul neînfricat care din frage
dă tinerețe s-a ridicat cu hotă- 
rîre Ia luptă împotriva fascis
mului, asupririi și nedreptăților 
sociale, pentru libertatea, in
dependența și suveranitatea 
tării, pentru propășirea ei.

Anul acesta, ziua de I Mai 
a fost sărbătorită în întreaga 
tară sub semnul muncii crea
toare, puternic impulsionată de 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., al 
activității susținute pentru în
făptuirea cu succes a prevede

rilor planului pe acest an, a 
botăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru 
continua înflorire a patriei so
cialiste, sub semnul dorinței de 
pace și solidaritate interna
țională.

Prezenta la marea adunare 
populară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. de numele cărora 
se leagă momente marcante ale 
luptei revoluționare pe păm’n- 
tul României, a proiectat acest 
eveniment intr-o ambiantă săr
bătorească deosebită.

Dînd expresie grăitoare sim- 
țămintelor de mare bucurie pri
lejuite de acest nou moment al 
intilnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, numeroși locuitori 
ai Capitalei l-au întîmpinat 
pe secretarul general al parti
dului cu sentimente de nețăr
murită dragoste, de profundă 
stimă și prețuire. La intrarea în 
Palatul sporturilor și culturii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu puternice urale 
de mii și mii de oameni. S-au 
scandat îndelung numele parti
dului, al secretarului său ge
neral.

Pionieri și șoimi ai patriei 
fluturau eșarfe roșii și tricolo
re, rosteau cu înflăcărare nu
mele secretarului general al 
partidului. Tineri și tinere au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete 
de flori. Sînt clipe emoționante 
ce pun in lumină cu pregnan
tă dragostea nemărginită cu 
care oamenii muncii întregul 
nostru popor il înconjoară pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

(Continuare in pag 2-3)

Debut in preliminariile Campionatului european de fotbal

2-0 IN MINUTUL 19 PENTRU ROMÂNIA Șl APOI 
DOAR 3-1 IN FINALUL MECIULUI CU CIPRU!

Victorie și la Limassol, 2-1 pentru echipa noastră de tineret
Cînd în minutul 19 al me

ciului România — Cipru, Că
mătarii înscria, după Văetuș, 
al doilea gol al tricolorilor, cei 
15 000 de entuziaști spectatori 
din Hunedoara șl, împreună cu 
ei, toți cei care ascultau sau 
urmăreau transmisia radio și 
T V. au sperat într-un scor 
lejer, într-un rezultat oricum 
mai concludent decît acela a- 
rătat, finalmente, pe tabela de 
scor : 3—1 (2—1). In cele cea. 
20 de minute scurse de la pri
mul fluier al arbitrului, fot
baliștii noștri atacaseră fără 
întrerupere șl cu luciditate 
poarta lui Constantinou. le- 
gînd, cu precădere, pe flan
cul drept al echipei, acțiuni o- 
fensive care mai de care mai 
periculoase. A fost. într-adevăr, 
perioada in care totul în joc 
ni s-a părut gîndit, studiat, 
începînd cu urcările lui Red- 
nic șl Iorgulescu, continuind 
cu travaliul lui Țicleanu, de 
la care au plecat multe mingi 
de gol. si încheiind cu învă
luirile abilului Gabor. Nimeni 
nu și-a dorit, firește, nici Ște- 
fănescu, în acele clipe de start 
spre o victorie comodă. gafa 
făcută de căpitanul echipei, 
care avea să coste golul înscris

Văetuș a șutat, cu dreptul, din interiorul careului, deschizind 
scorul in meciul România — Cipru Foto : Dragoș NEAGU

de Vrachimis. Tot ceea ce 
părea sudat pînă atunci, 
o coeziune morală, tehnică șl 
tactică, s-a destrămat. în sinul 
echipei reinstaiîndu-se febra de 
start. De nedorit, dar într-un 
fel de Înțeles, la o echipă care 
ataca preliminariile unui cam
pionat european. Și, in conti

nuare. în aceeași măsură in 
care adversarului i-a fost mai 
lesne să-și facă jocul obstruc
tionist, cu trageri de timp din 
prima jumătate de oră a me-

Gheorghe NiCOLAESCU
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MAREA ADUNARE POPULARĂ

CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
(Urmare din pag. 1)

conducătorul iubit, care, in 
fruntea partidului și a statului, 
acționează cu inaltă răspundere 
și consecventă pentru propăși
rea patriei socialiste, pentru 
creșterea prestigiului ei în 
lume, pentru binele celor ce 
muncesc.

Împreună eu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in prezidiul adunării 
au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică Virgil Cazacii, Lina Cio- 
banu Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă. Janos Fazekas, Lu
dovic Fazekas, Cornelia Fili- 
paș. Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu. Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Emilian Dobrescu. Petru Ena- 
che, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san. Suzana Gâdea, Ana Mh- 
reșan, 
Olteanu. Cornel 
Ursu, Richard 
Enache.

Din prezidiu : 
de asemenea, 
ai mișcării comuniste și munci
torești din tara noastră, repre
zentanți ai unor organizații de 
masă și obștești, al unor mari 
întreprinderi din Capitală, 
muncitori, personalități ale 
vieții noastre științifice și cul
turale.

Deasupra tribunei oficiale se

Elcna Nae, Constantin 
Onescu, Ion 

Winter, Marin

au făcut parte, 
vechi militanti

Divizia „A" de handbal

ETAPĂ AGITATĂ ÎN DISPUTA ECHIP
portretul tovarășului 
Ceausescu, încadrat de 
roșii și tricolore. De- 
era înscrisă urarea 

Partidul Comunist

afla 
Nicolae 
drapele 
desubt
„Trăiască 
Român, jn frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“..

Pe un mare panou, așezat pe 
fundalul scenei, era reprezen
tat globul păminteso, străjuit 
de ramuri inflorite și de in
scripția „ 1 Mai — Ziua solir 
darității internaționale a celor 
ce muncesc, ziua frăției mun
citorilor de pretutindeni".

Pe laturile imensei săli erau, 
de asemenea, înscrise 
scumpe întregului nostru 
por : „Ceaușescu 
„Ceaușescu și 
„Ceaușescu . — 
Pace !“, „Stima 
mindria — Ceaușescu — Româ
nia !“. „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a intregului nos
tru popor, in cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste !“, „Trăiască harnicul și 
talentatul nostru popor, con
structor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate !“, „Tră
iască patria noastră liberă și 
independentă. Republica Socia
listă România !“.

Adunarea 
tovarășul 
membru al 
Executiv al

— P.C.R. 
poporul 

România 
noastră

urări 
po- 

r««

Și

a fost deschisă de 
Gheorghe Pană, 
Comitetului Polit'c 

C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei. 

Desnre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul

DE ZIUA MUNCII Șl ZIUA
IN PARCUL HERĂSTRĂU 

DIN CAPITALA

(Urmare din pag. 1)

La stadionul Tinere- 
tineri 
volei, 
Două 
atleți 
: cea

*i 
al

Gheorghe Oprea, membru 
Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim- 
ministru al guvernului.

Adunarea populară consacrată 
Zilei internaționale a celor ce 
muncesc s-a încheiat Intr-o at
mosferă înălțătoare, de puter
nică însuflețire. Participanții 
au ovationa4 îndelung pentru 
partid și secretarul său gene
ral, pentru harnicul și talenta
tul nostru popor, constructor al 
socialismului și comunismului, 
pentru patria noastră socialistă, 
liberă și independentă. Toți 
cei prezenți, dînd glas încre
derii in partid, in secretarul 
său general, au scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, pacea 
și prietenia !“.

In continuare 
spectacolul festiv 
Iei de 1 Mai.

La ieșirea din
turilor și culturii, 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu au fost 
timpinați cu aceleași sentimen
te de dragoste, stimă și res
pect, cu îndelungi ovații, par
ticipanții reafirmindu-și cu tă
rie angajamentul de a înfăptui 
neabătut politica Internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie entuzias
tei manifestații de dragoste eu 
care erau înconjurați.

La băieți rezultate,
a campionatelor 

Handbal a oferit 
atractive jocuri.

Etapa de ieri 
republicane de 
multe șl foarte _ 
în disputa feminină slnt de sub
liniat : victoria Științei Bacău la 
Baia Mare (uin nou pas spre 
titlu !), precum șl succesele me
ritorii pe teren propriu ale Tex
tilei Bubuși (la Mureșul Tg. 
Mureș) șl C.S.M. Sibiu (la 
TEROM Iași). în întrecerea echi
pelor masculine lese în eviden
ță victoria orădenhlor, In depla
sare, la Ploiești. Dar, iată amă
nunte de la aceste jocuri :

MASCULIN

a avut loc 
consacrat zi-

Palatul spor- 
tovarășul 
tovarășa 

în-

TINERETULUI

(presator la F.E.A.), de Dumi
tru Boloș (muncitor la Între
prinderea de încălțăminte 
„Carmen") — pugiliști tineri, 
rapizi, mulți dintre ei fruntași 
in întrecerea socialistă desfă
șurată cu prilejul zilei de 1 
Mai.

Sigur, au fost și întreceri 
de minifotbal, de tir cu arcul, 
demonstrații de scrimă, con
cursuri — open — de șah, dai 
cele mai urmărite, parcă, au 
fost disputele de pe lac : rega
tele de yachting, canotaj și 
caiac-canoe. Sîmbătă, spre 
exemplu, schifiștii au luat star
tul în „Cupa 1 Mai". Vreme în
sorită, cu mii de bucureșteni 
pe marginea lacului. Duminică, 
in schimb, lacul a fost cam 
răscolit de vînt, spre bucuria 
sportivilor din secțiile de 
yachting care și-au pornit 
grațioasele veliere spre startul 
„Cupei 2 Mai". Vaporașele îm
podobite — de la pupa la pro
ră — cu ghirlande multicolore, 
sutele de „universale" gata 
să-și conducă In larg vîslașii 
amatori, n-au pornit in cursă 
decît după încheierea concursu
lui de caiac-canoe. Întrecerea 
a fost dotată cu „Cupa tinere
tului" și in cadrul ei și-au mă
surat forțele (de aici ți justi
ficatul interes) elevii dublului 
campion olimpic Leon Rotman, 
ai antrenorilor Traian Nădășan 
ș» Pascu Dordea (Olimpia), 
sportivii profesorilor Die Bio- 
lan ți Mihai Doară (A.S.E.) etc.

In zilele sărbătorești de 1 și 
2 Mai,, frumoase întreceri și 
demonstrații sportive au avut 
loc și pe alte baze sportive din

Capitală.
tulul, bunăoară, sute de 
s-au întrecut la rugby, 
handbal, baschet, atletism. 
grupe de foarte tineri 
s-au evidențiat, îndeosebi
de la C.S.Ș. nr. 8 (condusă de 
prof. Lixandru Pândele) și cea 
de la C.S.S. nr. 4, cu Iuliana 
Bogdan (clasa a IX-a, 1,15 m 
la înălțime), cu antrenorii Ale
xandru Ardeleanu și Ion Paul, 
mereu prezenți pe stadion.

Au fost două zile de plăcută 
recreare, în mijlocuț naturii, cu 
întreceri de tot feliil, cu atră
gătoare concursuri deschise tu
turor amatorilor de mișcare, de 
sport.

Vasile TOFAN

IN ȚARA
ÎNTRECERI ENTUZIASTE

„Cupa 1 Mai", printre cei care 
s-au remarcat aflindu-se T. 
Nichifor, E. Ciocîrlan, I. Bără- 
nescu și M. Pinzar. Competiția 
de volei dotată cu același tro
feu, la care au luat parte 10 
echipe masculine, a fost cîști- 
gată de Ancora Galați. De a- 
semenea, in sala de lupte a 
avut loc un mare concurs de 
greco-romane și libere, dintre 
tinerii concurenți evidențiindu- 
se I. Sima (Șc. gen. 1 Tecuci), 
C. Oană ($c. gen. Pechea), M. 
Lungu (Șc. gen. 18 Galați), A. 
Horinceanu și M. Chirciu (am
bii de la Dunărea). Au mai 
fost programate întreceri de 
popice ți înot, la Pădurea Gir- 
boabele, in cadrul unei mari 
serbări cimpenești, un concurs 
de radio-amatorism, iar in co
muna Independența o atractivă 
competiție de oină. (T. SIRIO- 
POL — coresp.

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 26—20 (14—9). O
victorie normală, am spune, deși 
ea a fost obținută nu fără efor
turi, din cauză că oaspeții n.u 
au cedat pasul nici o clipă, lup- 
tînd cu multă ambiție în toate 
cele 60 de minute ale întîlnirii. 
Echipa Steaua a avut și peri
oade de scădere, de oare au 
profitat prompt clujenii. Totuși, 
atunci cînd și-a luat în serios 
rolul de... campioană Steaua s-a 
impus clar, prin acțiuni ofensi
ve foarte spectaculoase. Meciul 
a Început printr-un gol al oas
peților, apoi £tea»ua (min. 5) a 
egalat și a spriwtat pină la 7—2 
(min. 12). Am avut . impresia că 
va urma o „ploaie** de goluri, 
dar această detașare rapidă nu 
a fost susținută în continuare, 
mai ales în defensivă, și, încet- 
încet, studenții au Început să 
reducă din diferență (5—7 min. 
16. 6—8 min. 19, 7—9, min. 21) 
pentru ca să obțină în cele din 
urmă egalarea : 9—9 (min. 24).
In finalul primei reprize, pe fon
dul unei puternice reveniri a 
bucureștenilor, dar și datorită u- 
nor eliminări din tabăra oaspe
ților, scorul a devenit din nou 
favorabil echipei Steaua. Aceas
ta a început foarte bine repri
za secundă, mai cu seamă in 
apărare (adică acolo unde gre
șise mai mult In prima parte) 
și s-a detașat net (23—15 în min. 
52), obțin în d, cum era de aș
teptat. victoria. Punctele au fost 
marcate de : Stingă 12, M. 
mitru 5, Drăgăniță 4, Berbece 3, 
Mirică 2 — Steaua, Tătaru 6,
Dan Petru 5, Pali 3, Pop 3, Căl
dare, Moldovan, Rău — Univer
sitatea. Ezitant arbitrajul cuplu
lui băimărean Ernest Fazckaș și 
Ferenc Nemeti. (c. a.)

PETROLUL TELEAJEN — 
CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA
DEA 22—28 (8—14). Doar efor
turile deosebite, dar — din pă
cate — singulare ale lui Gh. 
Puia nu au fost suficiente pen
tru ca echipa ploieștean ă să se 
impună în fața formației oaspe. 
Orădenii, mai buni, au cîștignt 
pe merit. Au înscris : Puia 19» 
Stroe 6, Constantin 4, Pană 2 — 
Petrolul. Zamfirescu 11, Croito- 
ru 6, Mîrza 4, Attila 3, Crist a- 
che 3, Kelemen — Constructorul. 
Au condus T. Curelea și I. Pă«“ 
nescu, ambii din București. 
(1. TANASESCU — coresp.)

CONSTRUCTORUL ARAD — 
H. C. MINAUR BAIA MARE 
20—18 (10—9). Prima parte a în-

în general, scontate r><
ma 

tflniril a fost mai echilibrată, evi
ambele echipe afUndu-se mult cel
timp aproape pe... tabela de CU5
marcaj. După pauză, arădenii dui
au început jocul In „trombă", 
s-au apărat foarte ermetic și de- Sir
cis, au atacat rapid, reușind să Gri
conducă cu 16—10 (min. 46). In s-a
felul acesta el și-au asigurat un luîi
avantaj consistent pentru ulti- vie
mele 15 minute, cînd (în ciuda ver
revenirii oaspeților) scorul le-a ța.t
rămas favorabil. Au marcat : n-in
Burger 5, Kollet 4, Voitilă 4, a
Enea 3, Ibnescu 2, Deacu 2 — pui
Constructorul Arad, M. Voinea zan
10, Boroș 3, Covaciu 2, Porumb, Iuti
Flangea, Lupui — H. C. Min- G. <
aur. Au arbitrat P. Cîrligeanu și Coi
Șt. Georgescu, ambii din Bucu- trui
rești. (I. IOANA — coresp.) Oar

Vasile Stingă (Steaua) se înaltă și t 
Dan Petru (Universitateah Fvță din 
tatea Cluj-Napoca (26—20).

Du-

(Urmare din pag 1)

mii Bobocul, tn Parcul Tinere
tului a avut loc un Cros al ti
neretului, precum ți demons
trații de judo, box, racheto-mo- 
dele, lupte, manifestația inche- 
indu-se cu un frumos carnaval. 
Asemenea acțiuni s-au organi
zat și la Rm. Sărat, Vernești, 
Merei, Beceni, Pogoanele, Ne- 
hoiu, Berco și altele. (Dumi
tru SOARE — coresp.).

GALAȚI, (prin telefon).
Pe stadionul Portul roșu s-a 
desfășurat duminică o ampli 
acțiune in cadrul căreia au fi
gurat demonstrații la mai 
multe discipline sportive : atle
tism, sporturi tehntco-apllcati- 
ve, jocuri sportive, precum și 
o serie de jocuri distractive 
tradiționale (trasul la fringhie, 
mersul in sac etc.). La com
plexul de terenuri pentru tenis 
situat in cartierul Mazepa 
mulți concurenți și-au disputat

ADFIINiSIRATIA DE SIAI LOTO-PDONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 30 APRILIE 
1982. EXTRAGEREA I : 87 26 
8 18 2 24 63 23 68 ; EXTRA
GEREA a II-a : 74 37 83 39 81 
31 57 77 61. Fond total de cîști- 
guri : 1.396.123, din care 488.589 
lei report la categoria 1.

7 26 41 67 31 40 58 2 10 37 42. 
FAZA a II-a. EXTRAGEREA 
a IÎI-a : 63 80 41 11 20 17 ; 
EXTRAGEREA a IV-a : 23 15 
61 81 58 85 ; EXTRAGEREA a 
V-a : 54 8 37 89 78 35. FOND 
DE CÎȘTIGURI : 1.454.837 lei.

CE

După turul barajului masculin de volei

RELONUL, MOTORUL, RAPID Șl CARPAȚI
CONTINUĂ CURSA PROMOVĂRII ÎN

PIATRA NEAMȚ, 2 (prin tele
fon). In Sala sparturilor din lo
calitate a luat sfirșiit simbâtă 
turul turneului de baraj pentru 
promovarea In prima divizie 
masculină de volei a țării. In 
ultimele două zile de concurs 
era de clarificat doar cea de a 
patra poziție In clasamentul tu
rului și, deci, echipa care urma 
să se alăture formațiilor Motorul 
Baia Mare, Relonul Săvinești și 
Rapid în continuarea cursei pro
movării. In urma succesului vll- 
cenllcxr In fața giuleștenilor (vi
neri), meciul direct dintre Viito
rul Bacău și Carpațl Rm. Vilcea, 
de sîmbătă, devenise decisiv, dar 
băcăuanii trebuiau să obțină vic
toria cu 3—0 sau 3—1, pentru a 
se dasa pe locul patru, la set- 
averaj. Ceea ce Insă n-au reușit. 
Iată rezultatele și clasamentul : 
Carpați Rm. Vilcea — Rapid 
București 3—1 (—11, 14, S, 10),
Motorul Baia Mare — Viitorul 
Bacău 3—0 (11, 14, 10), Relonul

Săvinești 
3—2 (—13, 
Rapid 
3—1 (5, —7,
Motorul 3—0 (6,
rul — Carpați :
9, 5).

A“ »»**
Cluj-Napoca

10, 13), vineri, 
Cluj-Napoca)

12), Relonul — 
9, 3) și Viito- 

3—2 (9, —4, —8,

Motorul, Relonul, Rapid și Car- 
pați, contînd rezultatele directe 
din tur. Se va continua de la 
următoarea 
5 p (8:3), 
3. Rapid 4 
4 p (3:7).
locurile 
(N.

1. Motorul 5 4 1 12: 4 9
2. Relonul 5 4 1 14: 6 9
3. Rapid 5 8 2 11:10 8
4. Carpați 5 2 3 8:11 7
5. Viitorul 5 2 3 8:13 7
1. „U“ Cluj Nap. 5 0 5 6:15 5

Prin urmare, la turneul retur,
programat între 14 Și 16 mai la
Rm. Vilcea, participă echipele

situație : 1. Itelonul 
2. Motorul 5 p (5:4). 
p (5:8) și 4. Carpați 
Luptă strinsă pentru 
(două) promovării. 

ARH1RE, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ȘTIINȚA BACAU 28—19 (13—12).
Joc frumos și plăcut, echilibrat 
mal mult în prima repriză. Vic
toria timișorenilor este meritată 
și la acest scor. Au înscris : 
Folker 16, Feher 7, Diliță, Voica, 
Knuf, Guneș, Arghir — Politeh
nica, Berbecaru 5, Vasilache 5, 
Hornea 3, Vasilca 2, Lupu 2, 
Arsene, Petre — Știința. Au con
dus : I. Manoliu și St. Ocnea- 
nu, ambii din Sibiu. (C. CREȚU
— coresp.)

DINAMO BRAȘOV — RELON 
SĂVINEȘTI 32—23 (17—16). Gaz
dele s-au desprins în min. 40, 
pînă atunci meciul fiind echili
brat și frumos. Excelent porta
rul brașovean Jerebie, care a 
apărat și două aruncări de la 
7 m. Au înscris : Nicolescu 8, 
Cojocaru 7, Bota 6, Mintiei 5, 
Dumitru 4, Cian, Roșea — Di
namo, Zaharia 7, Petre 5, Ză
bavă 3, Zamfir 3, Martin 3, Tri- 
fan 2 — Relon. Au condus Gh. 
Dumitrescu și Al. Vîrtopeanu, 
ambii din București. (C. GRUIA
— coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
DINAMO BUCUREȘTI 22—24 
(9—13). Gazdele au prestat un 
joc lent in atac și penetnabil în 
apărare. Dlnamoviștii au avut în 
Grabovscbi și Bedivan două 
„piese** foarte active. Printre 
marcatori : Dumitru 8, Cornea 6, 
respectiv Bedivan 8, Grabovschi 5, 
Andreescu 5. (V. POPOVICI —
coresp.)

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

RULMENTUL BRAȘOV 21—18 
(11—11). Joc foarte agirtat, cu 
multe răsturnări de scor, plă 
cut din acest punct de vedere. 
Din păcate și foarte aspru, une
ori peste limitele regulamentu
lui. S-a jucat tare, din primul 
și pînă în ultimul minut de joc. 
Confecția a început foarte vi
guros (3—0, min. 4), după care, 
în fața apărării agresive a bra
șov en celor, a... căzut. Oaspetele 
au egalat rapid (3—3, min. 7) și 
s-au detașat pînă la 6—3 (min. 
12). Replica bucureștencelor a 
fost promptă, meciul devenind 
foarte aprig. Rulmentufl, eu po
sibilități mai variate în finali
zare, a rezistat, conducînd pînă 
în min. 25, cînd scorul a deve
nit din nou egal : 9—9. în par-
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MECI DE RUGBY STl
BATH UNIVERSITY - SPORTUL ST

TURNEELE FINALE LA JUNIORI

• ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 25 APRILIE 1982. 
Cat. 2 : 12 variante 25% a
10.270 Iei ; cat 3 : 11,75 a
10.489 lei ; cat. 4 : 74,50 a 1.654 
lei ; cat. 5 : 277,25 a 200 lei ; 
cat. 0 : 2.226,50 a 100 lei. Re
port la cat. 1 : 123.245 lei.

REZULTATELE __________
PRONOSPORT DIN 2 MAI

CONCURSULUI
1M2

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 2 MAI 1982. 
FAZA I. EXTRAGEREA I : 
71 70 .38 32 S3 88 1 21 32 80 83 
29 ; EXTRAGEREA a H-a : 61

I.
u. 

in. 
rv.
v. 

vi. 
vn. 

VIII.
IX.
x. 

XI. 
XII. 

xm.

Cagliari — Milan 
Cesena — Catanzaro 
Genoa — Bologna 
Inter — Fiorentina 
Roma — Napoll 
Torino — Ascoli 
Udinese — Juventus 
Viit. Vaslui — Gloria 
Constr. Iași — Poll. 
F.C.M. Gl. — CJS.U. 
Dunărea — Petrolul
Șoimii Sb. — Gaz metan 
Min. Cavnlc — F.C. Bihor

X
1
1 

X 
X

1
2
1
1
2
2
1

---- ------- --------------- 1
Fond total de dștlguri : 941.529 

let

La Buzău (m) și Craiova (f) 
au Început vineri turneele ” 
nale ale diviziei naționale 
juniori și școlari la volei. Iată 
rezultatele :

ti
de

BUZĂU (prin telefon). După 
trei zile, în finialeile băieților 
neînvinsă se menține echipa CSS 
Lie. N. Titulescu Craiova. Rezul
tate : CSS Tulcea — CSS 2 Baia 
Mare 3—2, CSS Lie. N. Titu- 
lescu Craiova — CSS 1 Buzău 
3—2, CSS Steaua — Dinamo 3—2 
(vineri), Craiova — Dinamo 3—0, 
Tulcea — Steaua 3—2, Buzău — 
Baia Mare 3—1 (sîmbătă), Baia 
Mare — Dinamo 3—0, Craiova — 
Steaua 3—0, Buzău — Tulcea

3—0 — duminică. (D. SOARE,
coresp.)

CRAIOVA (prin telefon) 
tida centrală _ '__
zile în întrecerea tetelor a opus 
duminică echipele CSS Sibiu și 
CSS Lie. N. Titulescu Craiova, 
cîștigat de sibience pe... muchie 
de cuțit. Rezultate : CSS Sibiu — 
CSS Constanța 3—0, CSS Llc. 
N. Titulescu Craiova — CSS 
P. Neamț 3—1, Viitorul Buc. — 
Confecția Buc. 3—1 (vineri), 
Confecția Buc. — Constanța 3—1, 
Craiova — Viitorul Buc. 3—2, 
Sibiu — Neamț 3—0 (sîmbătă), 
Neamț — Confecția 3—2, Sibiu — 
Craiova 3—2, Viitorul — Con
stanța 3—2 (duminică). Turneele 
continuă azi șl milne.

Par-
primdor trei

Vineri după-amlază, pe fru
moasa bază sportivă a studen
ților bucureșteni (Complexul 
Tei), si-a Început turneul în 
tara noastră echipa de rugby a 
Universității din Bath. în me
ciul de debut, sportivii englezi 
au întîlnit formația secundă a 
Sportului studențesc. întărită cu 
citiva buni jucători de „A", 
Gurămare, V. Dumitrescu, Ruja, 
Gîrjabu, Covaci. Studenții din 
Anglia, mai buni cunoscători ai 
jocului, posesori ai unei tehnici 
individuale si de ansamblu mai 
bune au cîștigat în cele din 
urmă cu 12—3 (9—3) la capătul 
unei partide agreabile, plină de 
faze spectaculoase. Rugbyștii 
bucureșteni. deși au dominat 
multe din fazele fixe nu au

putut ; 
du-le 
cerii r 
puncte 
scrise 
timp c 
fundaș 
(jucăto 
nant și 
J.P.R. 
transf., 
trului 
corect :
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va înt 
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((. E.) de la Limassol

ROMANIA ÎNVINGE CIPRU CU 2-1 (1-0)

in deplasare.

Id intunlrca reprezentativelor de tinerel

Tricolorii
dar primul , . .
spațiul ei, a fost acela, din

au atacat din 
jut spre poartă,

Golurile au fost marcate de C. Ilie și Balint
Sîmbătă la Limassol, repre

zentativa de tineret a Româ
niei a debutat cu o frumoasă 
victorie în noua ediție a C. E. 
rezervată echipelor de tineret :
2—1 (1—0) cu formația simi
lară a Ciprului. Remarcînd de
butul bun al echipei noastre, 
să dăm cuvîntul antrenorului 
ei. Cornel Drăgușin, care, la 
reîntoarcerea în tarâ.z ne-a fur
nizat următoarele amănunte : 
„In ciuda terenului foarte tare, 
denivelat, a temperaturii (apro
ximativ 28 de grade), tinerii 
noștri Jucători s-au impus din 
punct de vedere tehnico-tactic, 
prostind un joc combinativ și cu 
multe finalizări la poartă. De
altfel, noi am avut în cea mai 
mare parte inițiativa. Scorul a 
fost deschis în min. 17 de C. 
Ilie (din penalty, in urma 
faultului făcut, în careu, asupra 
lui Sertov), egalarea a venit in 
min. 55 (1—1, autor Andrea), 
iar Balint a înscris golul vic
toriei (min. 60) dintr-o fază 
frumos lucrată de Sertov. Cu 
mai multă decizie Ia poartă 
fîorul putea fi altul, dacă Mi- 
nea, Fișic și Sertov nu ratau 
mari ocazii. Iată echipa folo
sită : ALEXA — Eduard. Cîr- 
ciumaru, ZARE. Matei — Ba
lint. Minea, ANDONE, C. ILIE
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Ieri, in Divizia ,,B“ SI PETROLUL PLOIEȘTI SE DISTANȚEAZĂ
A A •»

SERIA I
DELTA TULCEA - C.S.M. 

SUCEAVA 4-0 (0—0)
TULCEA, 2 (prin telefon). Pe 

o vreme excelentă, în prezența 
a circa 4.000 spectatori, formația 
locală a obținut o victorie cate
gorică la capătul unul joc pe 
care l-a controlat în permanen
ță. Dacă In prima repriză Del
ta Tulcea a comis greșeala 
de a trimite numeroase mingi 
Înalte în careu, unde masivul 
libero Avădanei le-a respins, du
pă pauză, registrul tactic a fost 
schimbat șl ocaziile la poarta 
lui Cristian s-au înmulțit.

In primele 45 minute, oaspeții 
au avut o lovitură liberă de la 
25 m executată de Avădanei 
(mln. 15), dar Iliușcă a bloca» 
balonul.

După 3 minute de la reluare, 
tabela arăta 1—0 în favoarea for
mației locale : Cazacu a executat 
o lovitură liberă de pe partea 
dreaptă, balonul a ajuns Ia Ro- 
tariu, care a șutat puternic, Cris
tian a respins pină Ia STEOP, 
care l-a reluat, din apropiere, In 
lasă. In min. 54, tabela s-a mo

dificat In urma unei lovituri de 
la 11 rn (fault comis de Avăda
nei asupra lui Steop), transfor
mată de INGEA. In continuare, 
echipa locală se află la cîrma 
jocului și in min. 77, In urma 
unei acțiuni individuale de toa
tă frumusețea, STEOP majorea
ză scorul : 3—0. Cu 5 minute 
înainte de final, același STEOP 
stabilește scorul final la 4—0. In 
min. 75, oaspeții puteau marca 
golul de onoare, dar Cașuba n-a 
reușit să-I învingă pe Iliușcă. 
Arbitrul D. Rădulescu (Bucu
rești) a condus foarte bine : 
DELTA TULCEA: Iliușcă — Izi- 
14, Belea, luseln, Ioniță — Ca
zacu, Ingea, Bădescu — Popes
cu (min. 25 Gheorghe : mln. 27 
Tonescu), Steop, Rotarlu. C.S.M. 
SUCEAVA : Cristian (mln 85 Bl- 
lancă) — Butnaru, I. Radu, Avă
danei, Papuc — Cașuba, Dîrman, 
Panalte, Bullga — Coșereanu, L 
Petrescu (min. 46 Gafencu).

Gheorghe NERTEA

F.C.M. SIDERURGISTUL 
GALAȚI — C.S.U. GALAȚI 
1—2 (0—1), Au marcat Ba- 
laban (min. 70), respectiv Pas- 
cu (min. 20), Tararache (min. 
53).

RELONUL SAVINEȘTI - 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 0—3 
(0—2). Au înscris Roșea (min. 
18. 63) și Covrig (min. 44).

VICTORIA TECUCI — C.S.M 
SF. GHEORGHE 0—0.

I.M.U. MEDGIDIA — VnTO- 
RUL GHEORGHENI 1—1 (0—0). 
Autorii golurilor: Catrina (min. 
80) pentru I.M.U., Bartha (min. 
52) pentru Viitorul.

UNIREA DINAMO FOCȘANI 
— C. S. BOTOȘANI 2—0 (2—0).

— SERTOV, Fișic. Bun arbitra
jul austriacului A. MATHIAS." 

Reamintim că echipa noastră 
se află în grupa a 5-a euro
peană. împreună cu reprezen
tativele de tineret ale Italiei și 
Cehoslovaciei. Următorul joc 
este programat la 27 octombrie, 
cu Italia.

siart, 
și pe 

- ___  __ - min.
5, al lui Bblbni. Două minute mai 
ttrziu, Țicleanu l-a „găsit" cu o 
pasă pe cămătaru, care, de la 
12 metri, lateral stingă, a trimis 
balonul, cu capul, in sttlpul drept 
al porții. In min. 11, BBlOni a 
executat un corner de pe partea 
dreaptă, obliglndu-l pe portarul 
Constanttnou să blocheze, cu difi
cultate, la colțul scurt. In min. 
16, pasa decisivă a lui Țicleanu a 
fost fructificată de VAETUȘ, care, 
de la cca. 10—12 m, .puțin lateral 
stingă, a trimis mingea In plasă, 
în dreapta portarului cipriot. In 
min. 19 t» fi 2—0 t Gabor a tre
cut în dribling de Kezos, a cen
trat, • înapoi. In careu, Țicleanu a 
sărit peste minge, Rednic a 
șutat puternic în bară șl mingea 
ricoșată spre CAMATARU a fast 
reluată de cralovean, cu capul, 
In plasă. In min. 21, Țicleanu a 
șutat puternic, de la cca. 25 de 
metri, dar portarul cipriot a fost 
la post. In mln. 29, la cca. 30 de 
metri de poarta noastră, Ștefă-

Au înscris Sima (min. 20) și 
Fulga (min. 31).

GLORIA BUZĂU — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost reali
zat de Dumitrache (min. 39).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — GLORIA BISTRIȚA
3—1 (2—1). Au marcat : Croi- 
toru (min. 16). Stan (min. 39), 
M. Dănilă (min. 53), respectiv 
O. Dănilă (min. 35).

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
POLITEHNICA IAȘI 3—2 
(2—1), Autorii golurilor : Du- 
mitriu (mln. 13), Mihaicea (min. 
27, 65), respectiv Nemțeanu
(min. 18 din 11 m și min. 47).

Relatări de la T. Siriopol, 
C. Rusu, C. Filiță, A. Mavlea, 
V. Manoliu, D. Soare, FL Mi
hai ,și D. Diaconescu.
1. POUT. Ieși
2. Gloria Bistrița
3. C.S.M. Suceava
4. Unirea D. Focș.
5. Gloria Buzău
«. F.C.M. Sid. Gl.
7. Viit. M. Vaslui
8. I.M.U. Medgidia
9. C.S. Botoșani 

ia C.S.M. St Gh. 
11. Ceahlăul P. N. 
112. F.C.M. Prog. Br. 
13. C.S.U. Galați 
M. Delta Tulcea
15. Constr. lași .
16. Viit Gheorgh.
17. Victoria TeCuci
18. Relonul Sâv.

26 18 4 4 56^23 40
26 13 7 6 49- 17 33
26 15 3 • 52-28 33
26 14 3 9 37-24 31
26 13 4 9 35-17 30
26 10 8 8 37-27 28
26 12 3 11 3U32 27
26 1» 5 10 29-37 27
26 11 4 11 49-37 26
26 10 6 10 40-34 26
26 9 6 11 33-33 24
26 8 8 10 29-30 24
26 W 2 W 34-46 24
26 10 4 12 28-44 24
26 10 2 14 32-47 22
26 7 7 12 23-36 21
26 7 2 17 16-49 16
26 2 8 16 18-67 12

ETAPA VIITOARE (dumini
că 9 mai) : C.S.M. St Gheor
ghe — I.M.U. Medgidia (1—2), 
F.C.M. Siderurgistul Galați — 
Unirea Dinamo Focșani (0—1), 
Constructorul Iași — Viitorul 
Mecanica Vaslui (0—3), Vii
torul Gheorgheni — Delta Tul
cea (0—1). C.S.M. Suceava — 
Politehnica Iași (1—2), Ceahlău] 
P. Neamț — Gloria Buzău 
(0—5), F.C.M. Progresul Brăi
la — Victoria Tecuci (0—0), 
C. S. Botoșani — C.S.U. Ga
lați (2—3), Gloria Bistrița — 
Relonul Săvinești (5—0).

SERIA A H-a 
DUNĂREA CĂLĂRAȘI - 

PETROLUL PLOIEȘTI 0-3 (0-1)
CALARAȘI, 2 (prin telefon). 

Evoluția liderului a fost aștep
tată cu viu și justificat Interes. 
Peste 15.000 spectatori, care au 
umplut plnă la refuz tribunele 
stadionului Municipal (din pă
cate terenul de joc se prezintă 
în condiții destul de precare), au 
asistat la un joc viu disputat, de 
mare angajament, dar corect. 
Gazdele s-au „agitat* mult, dar 
fără folos. Cu două începuturi 
puternice de repriză (focuri de 
păie), Dunărea Călărași nu pu
tea emite pretenții mal mart 
Ploieștenii au practicat un joc

2-0 IN minutul
DOAR 3-1 IN

19 PENTRU ROMÂNIA Șl APOI 
FINALUL MECIULUI CU CIPRU!

tUrmare din pag I)

ciului, echipei noastre î-a de
venit mult mai greu să desfa
că un dispozitiv defensiv, al
cătuit deseori din 8—9 oameni I 
Nerăbdarea își punea, din ce 
în ce mai pregnant, amprenta 
asupra acțiunilor ofensive, în 
așa fel îneît locul' construc
ției atente, pe un front larg,
l-au  luat, nu o dată, pasele și 
centrările înalte spre pachetul 
de jucători ciprioți masați în 
careu.

Ca și cum încîlceala din 
cîmpul de joc nu era de ajuns, 
a mai intervenit, trebuie spus, 
lipsa de inspirație a lui M. 
Lucescu. care, după pauză, a 
făcut în echipă modificări greu 
de înțeles. Antrenorul a prefe-
-i-

FILMUL MECIULUI
nescu a pteluat cu fentă o minge 
primită de Ja lorgulescu șl a a- 
lunecat ; YangoudaMs, eel care îl 
Înlocuise în mln. 26, pe Proko
pis, a intrat în posesia mingii, a 
șutat în Moraru, '
16 m (arbitrul a 
balonul a ajuns 
care a trimis 
ștefănescu (din 
mine i-a revenit șl, apoi, a lo
bat peste Moraru în poarta goală. 
In min. 35, primul cartonaș gal
ben, lui constanttnou, pentru tra
gere de timp. In mln. 38, o cen
trare a lui Gabor, de pe partea 
stingă, va fi reluată de Cămătaru, 
cu capul, de ia 8 m, frontal, in 
„transversală". In min. d, la o 
lovitură liberă executată de la 
cca. 30 m, Bolbnl a „pus" balo
nul, aproape de „păianjen", in 
dreapta porții, de unde Constan- 
tinou a scos, miraculos, în cor
ner. La două minute de la re
luare, Bălăci a șutat puternic, pe 
jos, de la M m. Ungă sttlpul sting 
al porții, șl Constantinou a res
pins, „tn-extremis", in corner. In 
min. 60. al doilea cartonaș galben,

Ieșit dincolo de 
lăsat avantaj), 
la VRACHIMIS, 
In mina lui 

nou avantaj),

matur, bine gîndit tactic, punc
tul forte constituindu-1 linia me
diană. Prin această victorie Pe
trolul a făcut un pas mare 
spre Divizia „A“. Scorul este 
deschis în min. 14, cînd juniorul 
gazdelor, Florea, „luftează**, iar 
GRIG ORE șutează puternic in 
colțul lung și înscrie.

La reluare, în min. 50, gazde
le ratează prin Catană (reluare 
afară din 6 m I — a fost mo
mentul psihologic al jocului). 
Apoi, oaspeții trec din nou la 
cîrma jocului, șl în min. 55, vor 
înscrie al doilea gol : Cozarek 
șutează în bară, iar LIBIU reia 
în plasă ; apoi, în min. 89, același 
COZAREK (cel mai bun de pe 
teren) consfințește victoria Pe
trolului la scorul de 3—0. A 
arbitrat foarte bine1 N. Raînea 
(Bîrlad) : DUNĂREA CAL AR AȘI : 
Niculescu — Voicu, Tănase, Mi- 
hăilă, Florea — Gheorghe, Banu 
(min. 63 Pană), Catană — Ște
fan, Deacu (min. 70 D. Ion), 
Costea. PETROLUL PLOIEȘTI : 
Haralambie — Cojocaru, Stanciu, 
Butufei, Toma — Lazăr (mln. 80 
Gălățeanu), Cozarek, Bratoșin 
(min. 71 Dobre) — Grigore, To- 
poran, Libiu.

Aurel PĂPĂDIE

UNIREA ALEXANDRIA — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—1 
(0—0). Autorii golurilor : Gh. 
Rada (min. 90) pentru Unirea, 
IL Daniel (min. 75) pentru 
Tractorul.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI
— METALUL BUCUREȘTI 
2—1 (0—1). Au marcat : Rada 
(min. 68). Ciobana (min. 77), 
respectiv Giugiumieă (min. 5).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—1 (1—9). 
Au înscris : Ormenișan (min. 
10), Gabel (min. 63 din 11 m 
șl min. 89), respectiv Moraru 
(min. 53).

FLACARA MORENI — CAR- 
PAȚI MÎRȘA 2—0 (1—0). Au 
marcat : Petre (min. 25) și 
Stăncescu (min. 85).

LC.I.M. BRAȘOV — PAN
DURII TG. JIU 3—1 (1-0). 
Autorii golurilor : Stânei (min. 
45), Dărămuș (min. 51), Adami 
(min. 71), respectiv. Pisaroo 
(min. 47).

AUTOMATICA BUCUREȘTI
— MECANICA FINA BUCU
REȘTI ,2—0 (2—0). Au înscris : 
Nignea (min. 10 din 11 m) și 
Grigore (min. 35).

CHIMICA TÎRNĂVENI — 
METALUL PLOPENI 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Fodor (min. 39).

ENERGIA SLATINA — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 2—1 
(2-0).

Relatări de la M. Bizon, D. 
Moraru-Slivna, S. Beu, Gh. 
Hinca, C. Gruia, D. Daniel, L 
Ducan și C. Ghijescu.

rat încă un jucător de la clu
bul său, pe Petcu, unui jucă
tor (Țicleanu) care dăduse sa
tisfacție.

Dealtfel, aceasta n-a fost sin
gura eroare a conducerii teh
nice. Văzindu-1 trimis la în
călzire pe Turca s-a crezut că 
antrenorii îi redau credit ju
cătorului care se remarcase în 
turneul efectuat, în iarnă, de 
selecționata divizionară în Ame
rica Centrală și de Sud ; ca 
și, recent. în meciul cîștigat de 
tricolori, cu 2—1. la Ruse. A- 
propo de Turcu, trebuie obser
vat faptul că, prin îmbolnă
virea lui Klein, antrenorii M. 
Lucescu și M. Rădulescu au re
nunțat la ideea de joc în ca
drul unui sistem (1—4—4—2) 
pentru care echipa se pregă

arătat de astă dată lui Dimitrou, 
pentru tragere de timp. In min. 
04, la o centrare de pe partea 
dreaptă, Cămătaru a trimis, cu 
capul, peste bară. In mln. 66, 
Vysandrou intirzie repunerea 
mingii și „vede" ți el cartonașul 
galben. In min. 70, la o centrare 
a lui Bogdan, Pelcu va rata o 
bună ocazie, lufttnd din oareu. 
In mln. 71, în sfîrșit, 3—1, prin 
golul Iul BOLONI, care, de la 25 
m, a expediat balonul în plasă, 
jos, în stingă portarului. In min. 
77, la o centrare a lui Augustin, 
Petcu șterge balonul, cu capul, 
dar mingea ocolește, cu puțin, 
sttlpul drept al porții. In mln. 
10, Augustin (centrare de la Red- 
dic) reia puternic, de la t m, cu 
capul, dar Constantinou salvează 
in corner. In min. 85, la o lovi
tură liberă executată de Bălăci, 
Ștefănescu, urcat in atac, a tri
mis, de la 10 m, în portarul sur
prins. In final de meci, patru 
cornere consecutive la poarta oas
peților ți un șut, din unghi greu, 
al lui Bălăci, respins cu dificul
tate in corner, (g. n.)

1. PETROLUL
2. Rapid Buc.
3. Unirea Alex.
4. Șoimii l.P.A Sb.
5. Metalul Buc.
6. Dunărea Căi.
7. Automat. Buc.
8. FI. Moreni
9. Gaz metan

10. Autobuzul Buc.
11. Energia SI
12. Chimica Tî.n.
13. Mec. fină Buc.
14. Tractorul Bv.
15. Carpați Mîrșa
16. Pandurii Tg. J.
17. Met. Plopeni
18. I.C.I.M. Bv.

26 17 7 2 48-14 41
26 15 7 4 56-20 37
27 13 5 9 27-23 31
26 11 8 7 34-24 30
26 9 8 9 27-19 26
27 12 2 13 31-34 26
26 10 6 10 42-46 26
27 10 5 12 22-25 25
25 11 3 11 27-33 25
26 11 2 13 30-36 24
25 10 4 11 26-34 24
25 9 6 10 23-31 24
27 8 8 11 27-36 24
27 8 7 1<2 21-31 23
25 7 8 10 25-28 22
26 10 2 14 36-47 22
26 9 3 14 24-33 21
25 6 5 14 22-34 17

ETAPA VIITOARE (dumini
că 9 mai) : Automatica Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu (1—3), 
Tractorul Brașov — Chimica 
Tîmăveni (0—2), Rapid Bucu
rești — Flacăra Moreni (2—2), 
Carpați Mîrșa — Energia Sla
tina <0—0). Șoimii '’l.P.A. Si
biu — Autobuzul București 
(0—3), Gaz metan Mediaș — 
Dunărea Călărași (0—3), Me
canică fină București —
l. C.I.M. Brașov (2—0), Lucea
fărul București — Metalul 
București (1—3), Metalul Plo
peni — Unirea Alexandria 
(0—1). Petrolul Ploiești stă.

SERIA A IH-a
MINERUL LUPENI - C.F.R.

TIMIȘOARA 3-0 (2-0)
LUPENI, 2 (prin telefon). An

gajați în lupta pentru evitarea 
„zonei fierbinți” a clasamentului, 
gazdele Încep meciul bine, cu faze 
rapide la poarta oaspeților. Vădit 
stinjeniți de jocul avîntat al echi
pei locale, timișorenii pierd teren, 
lăsînd mari spații de joc goale. 
Pe fondul unul joc bun in toate 
compartimentele, Colceag (min. 3) 
șl Burghel (min. 6) ratează două 
bune ocazii de a înscrie, in min. 
8, insă, la un atac prin învăluire 
pe partea stingă, mingea ajunge 
la SebestlenI, urmează centrarea 
acestuia precisă șl NICHINIȘ, cu 
capul, înscrie plasat : 1—0. După 
gol, jocul se echilibrează, oaspe
ții ies mal curajos la atac, au o 
bună ocazie de a restabili ega
litatea, dar șutul lui Vlșan (min. 
18) este imprecis. Cei care vor 
Înscrie vor fi tot gazdele prin 
P. POPA (min. 30), care execută 
excelent o lovitură de la cca. 22
m. Repriza secundă este mai 
animată și începe cu o imensă 
ratare a lui Colceag (mln. 46) ; 
11 imită Hambaraș (min. 48), apoi 
P. Popa (min. 51) șutează exce
lent, dar portarul Marton este la 
post. In min. 63, Insă, același 
NICHINIȘ mărește avantajul e- 
chipei sale, la o centrare de ps 
partea dreaptă a Iui P. Popa. 
Pină in final gazdele mai au cî- 
teva bune situații de a Înscrie, 
dar Nlcbinlș (min. 65), P. Popa 
(min. 84) ratează din apropiere. 
A arbitrat foarte bine V. ciocan 
(Bistrița). MINERUL LUPENI : 
Lixandru — Grecu, Truică, Nus, 
SebestlenI — P. Popa, Voicu 

tise. in timp, trecind brusc la 
formula 1—4—3—3. O așezare 
cu o altă dinamică și cu alte 
principii care reclamă. desi
gur. o pregătire a meciului (fie 
el cu Cipru) ia acest sens.

Realizată fiind, totuși, o vic
torie a tricolorilor în clasa
mentul grupei a 5-a eliminato
rii a campionatului european, 
antrenorii și fotbaliștii au po
sibilitatea să revadă, cu calm, 
prin intermediul înregistrării 
pe film a meciului de la Hu
nedoara, unde au greșit ju
cătorii și unde au greșit ei.

Pentru că repetarea unor 
erori ca acelea înregistrate, 
sîmbătă. in jocul echipei ar 
putea fi ireparabile în viitor 
pe tabela de scor a altor me
ciuri ’nare așteaptă echipa na
țională.

ROMÂNIA 3 (2) 

CIPRU 1 (D
Stadion Corvinul ; teren alunecos, 

din cauza ploii ; timp frumos ; spec
tatori — circa 15 000. Au marcat ; 
VAETUȘ (mm. 16), CAMATARU (min. 
19), BULONI (min. 71), respectiv 
VRACHIMIS (min. 29). Șuturi la 
poartâ 30—4 (pe poartă : 18—3).
Camere : 17-0.

ROMANIA : Moraru - Rednic. IOR- 
GULESCU, Ștefănescu, Bogdan — ȚI
CLEANU (min 46 Petcu), BULUNI, 
Ba Iaci - GABOR. CAMATARU, Văe- 
tuș (min. 66 Augustin).

CIPRU : CONSTANTINOU - Patl- 
Icis, Erotokritou LYSANDROU, Kezos 
— Dimitrou (min. 75 Lagos), Pantzaros, 
PAPADOPOULOS, Theophanous 
Prokopis (min. 26 Yangoudakis), 
VRACHIMIS.

Cartonașe galbene r CONSTANTI
NOU. DIMITROU, LYSANDROU.

A arbitrat foarte bine A. Hoxha 
(Albania).

(mln. 78 L Jenică), Burghel — 
Nichiniș, Mușat, Colceag (min. 
64 Stafie). C.F.R. TIMIȘOARA : 
Alarlon — Clncu, Hergane, Truți, 
Vișan — Androvici, Ștefanovici, 
Roșea — Hambaraș, Damian 
(min 74 Dogan). Petrescu.

Florin SANDU

MINERUL CAVNIC — F. C. 
BIHOR ORADEA 3—1 (2—0). 
Au înscris : Roatiș (min. 1), 
Lucaci (min. 10 și 86), respec
tiv Grosu (min. 60).

DACIA ORAȘTIE — OLIM
PIA SATU MARE 3—1 (0—0). 
Au marcat : Oros (min. 70), M. 
Marian (min. 80 din 11 m), 
Neagu (min. 87), respectiv Pin
ter (min. 78).

SOMEțJUL SATU MARE — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Borz (min. 22).

AURUL BRAD — RAPID 
ARAD 4—0 (2—0). Autorii 
golurilor : Merlă (min. 22), 
Bucur (min. 35). Ciontoș (min. 
56) și Niculescu (min. 65).

STRUNGUL ARAD — C.I.L. 
SIGHET 1—0 (0—0). A înscris : 
Tușa (min. 67 din 11 m).

U. M. TIMIȘOARA — MI
NERUL ILBA SEINI 4—0 (2—0). 
Au marcat : Bodea (min. 20), 
Floareș (min. 29), Roman (min. 
69) și Nucă (min. 84).

ÎNFRĂȚIREA oradea — 
C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN 2—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Schwartzman (min. 6) și 
Bocșa (min. 73 din 11 m).

F. C. BAIA MARE — F.C.M. 
REȘIȚA 2—0 (1—0). Au înscris: 
Roznai (min, 3) și Koller (min. 
77).

Relatări de la Z. Debrețeni, 
I. Siminie, Z. Kovacs, Al. Jur- 
că, N. Străjan, Șt. Marton, I. 
Ghișa și O. Nemes.
1. F.C. BIHOR 26 20 3 3 71-25 43
2. F.G Baia M. 26 14 5 7 51-23 33
3. Aurul Brad 26 14 2 10 37-25 30
4. Strungul Arad 26 12 3 11 38-45 27
5. Olimpia S.M, 26 11 4 11 32-3Q 26
6. C.I.L. Sighet 26 12 2 12 30-37 26
7. Someșul S.M. 26 11 4 11 28-39 26
8. Mln. Cavnic 26 11 3 12 44-36 25
9. C.F.R. Timiș. 26 10 5 1<1 38-33 25

10. C.S.M. Drob. 26 11 3 12 33-34 25
11. Rapid Arad 26 11 3 12 31-39 25
12. F.C.M. Reșița 26 9 6 11 46-35 24
13. înfrățirea Or. 26 12 0 14 45-41 24
14. Min. Lupeni 26 10 4 12 35-38 24
15. U.M. Timiș. 26 10 3 13 28-38 23
16. Dacia Orăștie 26 10 3 13 32-56 23
17. C.F.R. Cj.-N. 26 8 5 13 31-45 21
16. Min. Ilba Sein! 26 6 6 14 20-51 18

ETAPA VIITOARE (dumini-
că 9 mai) : Dacia Orăștie — 
Minerul Lupeni (0—5), Rapid 
Arad — C.S.M. Drobetă Tr. 
Severin (1—4), Aurul Brad — 
C.I.L. Sighet (0—1), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Strungul Arad 
(2—4), Minerul Ilba Seini — 
înfrățirea Oradea (0—5). F.C.M. 
Reșița — Minerul Cavnic (2—2). 
F. C. Bihor Oradea — Olim
pia Satu Mare (1—1), C.F.R. 
Timișoara — F. C. Baia Mare 
(3—1), Someșul Satu Mare — 
U. M. Timișoara (0—1).



Campionatele internaționale de gimnastică ale României

ECATERINA SZABO Șl EMILIAN NICULA - 
Învingători la individual compus

RUGBYȘTll DIN ULSTER ÎNVINGĂTORI. 9-7
In meciul de ieri cu dinamu

Q Campioana eu
ropeană de juni
oare de la Lyon — 
în formă excelentă 
@ Trei zile de
gimnastică cu „ca
sa închisă” ©
Toate finalele pe
aparate cîștigate 
de reprezentanți ai 

țării noastre

Pe podiumul de 
premiere la indi
vidual compus — 
trei gimnaste ro
mânce : Ecaterina 
Szabo (I), Mihaela 
Stănuleț (II) fi 
Lavinia Agache 
(III).

Foto : Constantin 
PARASCHIVESCU 

— Rm. Vîlcea

R\\\\\\\\\\\\\\\\\VS
RM. VlLCEA, 2 (prin tele

fon). Bucurîndu-se de o or
ganizare excelentă, cea de a 
25-a ediție, a Campionatelor 
internaționale de gimnastică 
„Gheorghe Moceanu” ale Româ
niei a fost o reușită din mul
te puncte de vedere. A fost 
mai întîi, debutul competițio- 
nal al unora dintre gimnastele 
și gimnaștii țării noastre pre- 
zențk în această întrecere și 
sînt destule motive să_ socotim 
că pregătirea efectuată în ul
timele luni la Deva și în alte 
cluburi ale tării va da roade 
frumoase. A fost, apoi, o reu
șită propagandistică a gimnas
ticii, pentru că mai rar ne-a 
fost dat să vedem în ultimii 
ani concursuri de gimnastică 
desfășurate, cum se spune, cu 
casa închisă, iar spectatorii 
prezenți in cele trei zile în 
sala sporturilor din localitate 
au dovedit nu numai entu
ziasm, ci și competență aplau- 
dînd prompt cele mai valo
roase dintre execuțiile concu- 
renților.

Și nu vom exagera cu ni
mic spunînd. din capul locu
lui, că cea mai valoroasă par
ticipantă la această ediție a 
„internaționalelor” noastre a

REPREZENTATIVA DE BOX A ROMÂNIEI 
A PLECAT LA CAMPIONATUL MONDIAL
Reprezentativa, de box a tării 

noastre a plecat, duminică, la 
Mtlnchen, locul de desfășurare a

ACTUALITATEA ȘAHISTÂ
SENIA. In această localitate 

iugoslavă are loc „Cupa mon
dială “ pentru junioare. După 3 
runde în fruntea clasamentului se 
află sovietica Tatiana Rubțova cu 
5 p. Maestra româncă Smaranda 
Boicu ocupă locul 8 cu 3 p (o 
partidă întreruptă șl una mai 
puțin jucată). In runda a 6-a ea 
a cîștigat la Hadilkar.

LONDRA. Turneul internațional 
din capitala Angliei are doi câș
tigători: Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
și Ulf Andersson (Suedia) am
bii cu cite 8.5 p din 13 posibile. 
Al 3-lea a fost Yasser Seirawan 
(S.U.A.) cu 8 p.

DORTMUND. Cu 8,5 p din 11 
posibile marele maestru ceho
slovac Vlastimil Hort a cîștigat 
turneul de la Dortmund. Pe locu
rile următoare sovieticii Oleg 
Romanișin și Lev Psahis cu 7,5 p.

ATLETISM • Maratonul de la 
Des Moines (Iowa) a fost cîști
gat de americanul Pat McGuire 
în 2.22:31.

BASCHET • Echipa feminină 
Monting Zagreb a cîștigat pentru 
a 4-a oară consecutiv „Cupa 
Iugoslaviei", învingînd în finală 
cu 79—67 (34—37) pe Jezica Ljubl
jana. Monting a cîștigat în acest 
an și titlul de campioană.

BOX Danezul Henrik Palm 
și-a păstrat titlul de campion 
european (profesionist) la cate
goria semimijlocie, învingîndu-1 
la puncte, după 12 reprize, pe 
italianul Pierangelo Pira, în me
ciul disputat la Copenhaga. • La 
Barcelona, fostul campion euro
pean la categoria grea, spaniolul 
Alfredo Evanghelista, l-a învins 
prin k.o. tehnic în repriza a 6-a 
pe AH Lukusa (Zair)

CICLISM • Etapa a 10-a a 
„Turului Spaniei* a revenit sue
dezului Sven-Alce Nilsson, crono-

fost Ecaterina Szabo, campioa
na europeană absolută de ju
nioare de la Lyon, din 1980, 
care a evoluat ca o adevărată 
campioană. Atît în concursul 
general de sîmbătă după-a- 
miază, în care, la cele patru 
aparate, a pierdut doar două 
zecimi (10 la bîmă, 10 la sol, 
9,90 Ia sărituri și paralele), cit 
și duminică, la finalele pe a- 
parate (chiar dacă la bîrnă 
elementul In premieră mondia
lă pe care l-a prezentat ex
celent în prima zi nu s-a mai 
bucurat de aceeași execuție) 
Ecaterina Szabo a impresionat 
atît pe specialiste cît șl pu
blicul spectator prin marea ei 
siguranță și ușurința cu care 
realizează combinații și miș
cări dintre cele mai grele, prin 
virtuozitatea etalată la solul 
liber ales. în concursul gene
ral, pe podiumul de premiere 
s-au aflat, atît la fete "cit și 
la băieți, numai reprezentanți 
ai țării noastre. Lingă Ecate
rina Szabo au urcat Mihaela 
Stănuleț și Lavinia Agache, în 
timp ce la masculin, Emilian 
Nicula, Kurt Szilier și Valen
tin Pîntea și-au disputat în 
permanență pozițiile fruntașe, 
evoluția mai bună (9,90) la

C.M. Sportivii români sînt înso
țiți de antrenorii D. Gheorghiu 
și Gh. Iliuță, și de medicul P. 
Radovici. Iată lotul la cele 11 
categorii de greutate :

S. Pelrescu (48 kg), C. Tițoîu 
(51 kg), D. Cipere (54 kg), I. Stan 
(57 kg), V. Ioana (60 kg), M. 
Fulger (63,500 kg), M. Ciubotaru 
(67 kg), N. Chioveanu (71 kg), 
V. Silaghl (75 kg), G. Donici (81 
kg), I. Ccrnat (91 kg) și T. Pir- 
jol (4-91 kg).

U.R.S.S. PENTRU A 18-a OARĂ 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA HOCHEI

în ultima etapă a turneului 
final al C.M. de hochei de la 
Helsinki, Canada a învins Suedia 
cu 6—0 (2—0, 2—0, 2—0) iar
U.R.S.S. și Cehoslovacia au ter
minat nedecis 0—0. Clasamentul 
final a fost următorul : 1. U.R.S.S. 
(care cîștigă pentru a 18-a oară 
titlul mondial) 19 p (59—20), î. 
Cehoslovacia 12 p (38—20), 3. Ca-

TELEX
metrat pe 181 km tn 4 h.27:52. 
Sosit la o secundă de cîștlgător, 
spaniolul Angel Arroyo a trecut 
pe primul loc in clasamentul ge
neral, urmat la 59 secunde de 
fostul lider, belgianul Claude Cri- 
quielion. • .Turul regiunilor", 
organizat de ziarul L’Unita (924 
km în 7 etape), s-a încheiat cu 
victoria sovieticului Ivan Miscen- 
ko, urmat la 11 secunde de com
patriotul acestuia. V. Demidenko 
șl la 58 de secunde de belgianul 
N. Emonds. Pe echipe a cîștigat 
U.R.S.S., urmată de R. D. Ger
mană șl Italia.

MOTO • Campionatul mondial 
de dirt-track a programat la Osl- 
jek (Iugoslavia) o probă cîștigată 
de vest-germanul Josef Eigner cu 
14 p. L-au urmat Valeri Gordev 
(U.R.S.S.) șl Nikolai Manev (Bul
garia) cu cite 12 p. 

bară fixă a lui Emilian Nicula 
fiind decisivă în stabilirea 
locurilor finale.

Iii absența unor gimnaste și 
gimnaști valoroși de peste ho
tare, a fost cu totul firesc ca 
reprezentanții noștri să se si
tueze pe locuirile fruntașe la 
individual compus, chiar dacă 
si în execuțiile lor mai este 
încă loc de mai bine. Finalele 
pe aparate desfășurate dumi
nică dimineața — cîștigate 
toate de gimnaste și gimnaști 
români — au oferit totuși pri
lejul și unor participant! de 
peste hotare să se numere 
printre concurenții premiați, o 
frumoasă impresie lăsîndu-ne, 
mai ales. Elsa Lidia Chivas 
(Cuba), Hubert Brylok (R. D. 
Germană) și Plamen Petkov 
(Bulgaria).

Rezultate tehnice : FEMININ — 
Individual compus : Ecaterina
Szabo (România) 39,80 p, Mihaela 
Stănuleț (România) 38,40, Lavinia 
Agache (România) 38,25, Elsa Chi
vas (Cuba) 37,80, Cslla Gaspar 
(Ungaria) 37,25, Veșka Aleksan
drova (Bulgaria) 37,00, Annda 
Babaslan (U.R.S.S.) 36,90, Yvonne 
Haug (R.F. Germania) 36,80, 
Llubka Ghloreva (Bulgaria) șl 
Slmonne Flanchel (R.D. Germa
nă) 36.65, Ileana Perez (Cuba) 
36,50, Mariana Malusova (Ceho
slovacia) șl Elea GhemanozașvW 
(U.R.S.S.) 36,25 ; pe aparate —
sărituri : Ecaterina Szabo 19,575, 
Mihaela Stănuleț 19,150, Laura 
Bortolaso (Italia) 19,025 ; paralele: 
Ecaterina Szabo 19,80, Mihaela 
Stănuleț 19,20, Elsa Lidla Chlvaa 
19,00 ; btrnă : Lavinia Agacha 
19,65, Ecaterina Szabo 19,35, Elsa 
Lidia Chivas 18,90 ; sol : Ecate
rina Szabo 20,00, Lavinia Agache 
19,30, Veșka Aleksandrova 19,10 ; 
MASCULIN, individual compus : 
Emilian Nicula (România) 57,40, 
Kurt Szlller (România) 57,35, Va
lentin Pîntea (România) 56,85, 
Plamen Petkov (Bulgaria) 56,10, 
Hubert Brylok (R.D. Germană) 
55,95, Gabriele Bianchi (Italia) 
55,70, Diego Lazarlch (Italia) 55,65, 
Josef Kakuk (Ungaria) 55,60, Is
rael Sanchez (Cuba) 55,40, Alexis 
Avilla (Cuba) șl Tadeusz Sobala 
(Polonia) 55,25, Pavel Leontiev 
(U.R.S.S.) 54,95 ; pe aparate —
sol : Valentin Pintea 19,30, Hubert 
Brylok șl Andreas Elchelbaum 
(R.D. Germană) 19,05 ; cal cu mi
nere : Emilian Nicula 19,25, Kurt 
Szilier 18,95, Hegeduș Zoltan (Un
garia) 18,85 ; Inele : Emilian Ni
cula 19,35, Hubert Brylok șl Pla
men Petkov 19,25 ; sărituri : Va
lentin Pintea 19,100, Pavel Leon
tiev 18,950, Andreas Elchelbaum 
18,775 ; paralele : Emilian Nicula 
19,45, Kurt Szilier 19,30, Diego 
Lazarlch 18,70 ; bară fixă : Emi
lian Nicula 19,80, Hubert Brylok 
19,55, Plamen Petkov 19,45.

Constantin MACOVEI

ECHIPA U.R.S.S.
PENTRU C.M. DE BOX

MOSCOVA (Agerpres). An
trenorul principal al echipei 
U.R.S.S., Artem Lavrov, a anun
țat componența echipei sovietice 
pentru C.M. de box, care tncep 
marți la MUnchen. în ordinea 
categoriilor : Samil Sabirov, Iuri 
Aleksandrov, Viktor Miroșnlcen- 
ko, Serik Nurkazov, Serghel Ml- 
clnlk, Vasili Sișov, Serik Konok- 
baev, Aleksandr Koșln, Iuri Tor- 
bek, Vladimir Sin, Aleksandr Ia- 
gubkin șl Vaier! Abadglan. (Cei 
sublinlațl slnt campioni euro
peni).

nada 12 p (46—30), 4. Suedia 9 p 
(26—35).

Formația .all stars”, alcătuită 
de ziariștii prezenți la Helsinki, 
a fost : Kralik (Cehoslovacia) — 
Kasatonov și Fetisov (U.R.S.S.) — 
Makarov (U.R.S.S.), Gretzky și 
Barber (Canada). Golgeterul cam
pionatului a fost canadianul Way
ne Gretzky cu 14 puncte.

RUGBY • La Lodz, ta med 
pentru grupa „B“ a campionatu
lui european — .Cupa FIRA", 
reprezentativa Poloniei a întrecut 
cu 38—13 (20—0) formația Portu
galiei.

TENIS • Bjorn Borg a cîștigat 
turneul de la Cairo, învingindu-1 
ta finală cu 6—1, 6—4 pe austra
lianul Peter McNamara. în parti
da pentru locul trei, Vitas Geru- 
laltls l-a învins cu 6—1, 6—3 pe 
Ismall El Shafel. • tn finala 
turneului de la Hilton Head, a- 
merlcanul Van Winitsky l-a în
vins cu 6—4, 6—4 pe Chris Lewis 
(Noua Zeelandă). • Rezultatele 
sferturilor de finală ale turneu
lui de la Madrid : Lendl — 
Gunthardt 7—6, 6—1, Vila» — Wl- 
lander 6—4. 6—3, Orantes — Le- 
conte 6—4, 6—3, Noah — Higueras 
6—2, 7—6. tn semifinale : Lendl 
— Orantes 6—4, 6—4, Vilas —
Noah 7—5, 6—2.

Rugbyul irlandez — ciștigâ- 
tor al celei mai recente ediții 
a Turneului celor 5 națiuni — 
și-a trimis, după doi ani, o 
altă reprezentantă pe terenurile 
noastre, de asemenea, selecțio
nată provincială : Ulster. In 
partida inaugurală a turneului, 
oaspeții au întilnit ieri după- 
amiază. la Parcul copilului, li
dera campionatului primei di
vizii, Dinamo, înscriindu-și în 
palmares o victorie pe care ei 
înșiși o apreciază ca prețioasă, 
la scorul de 9—7 (3—3). Succe
sul lor este meritat : au jucat 
mai limpede, mai exact, mai cu 
seamă la nivelul grămezii, un
de se remarcă omniprezentul 
Carr, internațional „B“ (în for
mația irlandeză mai apar trei 
internaționali, aripa Crossan 
evoluînd chiar în prima repre
zentativă a Irlandei). Nu-i mai 
puțin adevărat însă că victoria 
putea surîde bucureștenilor, da
că aceștia ar fi știut să „aeri
sească” jocul și nu ar fi comis 
unele erori de tactică sau teh
nică individuală.

A punctat mai întîi (min. 17) 
O’DONNELL, din lovitură de 
pedeapsă. L-a imitat CONS
TANTIN (mln. 19), pînă la pau
ză mai notind o acțiune a lui 
Aldea — min. 39. intercepție la 
un atac irlandez și tentativa 
de drop a lui Petre — min. 40.

Sprijinit de Țurlea, Caragea încearcă să păstreze posesia balo- 
nulul Foto : Ion MIHAICA

AGENDA SĂPTÂMlNII
T“ur^eCtanNewdY0Sr“1Or1, ” IStanbUL 

2OX ~ C,M’ <seniori), la Mtinchen.
5 “ Finala Cupei U-E"F-A. (prima manșă) : I.F.K.

Gdteborg — Hamburger S.V.
6— 9 AUTO — Raliul Corsicii.
7— 9 CAIAC-CANOE — Balcaniada, la Zagreb
8 9 HANDBAL — Finalele cupelor europene (m, f) meciuri

retur.
CANOTAJ — Regate la Gând (Belgia), Tata (Ungaria) și 
Pancearev© (Bulgaria).

8— 21 CICLISM — ,,Cursa Păcii*
8— 9 POPICE — Ungaria — România, la Debrecen.

9 — ”Marele Premiu* al Belgiei (F 1), la Zolder.
MOTO — „Marele Premiu* al Franței, Concursuri de mo- 
tocros în Iugoslavia, Belgia, Suedia.
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EL MUNDIAL ’82
La Alger, în prezența a 80 000 

de spectatori, în meci de pregă
tire pentru campionatul mondial, 
selecționata Algeriei a învins cu 
scorul de 2—1 (0—0) formația
Real Madrid. Au marcat: Mad- 
jer, Bouich, respectiv Benneda.

Selecționata Perului a suferit 
prima înfrlngere de la începutul 
turneului său european, pierzînd 
cu 1—2 (0—2) în fața echipei bel
giene Seraing.

Columbia a anunțat ofi
cial că va organiza tur
neul final al campionatu
lui mondial de fotbal din 
1986.

Președintele Columbiei. 
Julio Cesar Turbay Ayala, 
a informat F.I.F.A. despre 
hotărîrea guvernului co
lumbian de a acorda Fe
derației de fotbal a țării 
sale toate facilitățile nece
sare.

COMPETIȚII EUROPENE
ZURICH, 2 (Agerpres). — Co

misia de disciplină a Uniunii eu
ropene de fotbal a respins con
testația depusă de clubul belgian 
Anderlecht Bruxelles, tn urma 
incidentelor din meciul Ander
lecht — Aston Villa, din semifi
nalele .Cupei campionilor euro
peni", Incidente provocate de su
porterii echipei engleze. In 
schimb, Comisia a hotârit ca As
ton Villa să dispute următorul 
său meci pe teren propriu, din- 
tr-o competiție europeană, cu por
țile închise (fără public), fiind, de 
asemenea, amendată cu 50 000 
franci elvețieni. O amendă (de 
15 000 franci elvețieni) a primit șl 
Anderlecht, datorită lipsei măsu
rilor de securitate.

In repriza secundă,' Dinamo s-a 
aflat aproape de a prelua con
ducerea, dar Constantin a ra
tat o lovitură de pedeapsă din 
poziție bună (min. 51). In 
schimb, PALMER a primit o 
pasă de la ...Marghescu in min. 
63 și s-a oprit în eseu, trans
format de GOODRICH. Replica 
bucureșteană a venit după opt 
minute, MARGHESCU răscum- 
părîndu-si greșeala : eseu, la o 
frumoasă fază, cu Aldea in 
„prim-plan”. Petre a ratat 
transformarea, așa cum s-a in- 
tîmplat și în cazul loviturilor 
de pedeapsă de care a benefi
ciat Constantin în min. 73 și 
79.

Arbitrul Th. Wilting a con
dus formațiile : DINAMO : Pe
tre — FI. Ionescu, I. Constan
tin, Marghescu, Aldea — Nica 
(min. 68 Rovența), Paraschiv — 
Stoica, Dărăban, Gh. Marin — 
Caragea, Iordan — Turlea, Ion, 
Gheorghe ; ULSTER : Mc.Clel- 
land — Palmer, Tood, O’Don
nell, Crossan — Goodrich, Ste
wart — D. Smyth, Anderson, 
Carr — Mc.CoIl, Mc.Feely — 
Johnston, S. Smith, McCoy.

Miercuri, rugbyștii irlandezi 
întîlnesc la Iași (stadion „23 
August”, ora 17) echipa locală 
Politehnica.

Geo RAEȚCHI

Au fost, de asemenea, amen
date federațiile Italiană, scoțiană 
și olandeză, pentru comporta
mentul nesportiv al jucătorilor.'

♦
U.E.F.A. l-a desemnat pe arbi

trul francez Georges Konrath să 
conducă finala „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal, meci ce 
se va desfășura la 26 mai, la 
Rotterdam, Intre echipele Aston 
Villa șl Bayern Munchen.

★
La Aachen, în campionatul eu

ropean pentru echipele de tineret 
(jucători pină la 21 ani), R. F. 
Germania a întrecut cu scorul de 
5—0 (2—0) formația U.R.S.S. Au 
marcat : Littbarski (2). Reinders, 
Gruber, Streck.

CUPE > CAMPIONATE
Ediția din acest an a „Cupei 

R.F. Germania* s-a încneiat cu 
victoria formației Bayern Miin- 
chen, care a învins în finala 
disputată la Frankfurt pe Main, 
cu scorul de 4—2 (0—2), echipa 
F.C. Nurnberg.

ANGLIA (etapa a 39-a) : Arse
nal — West Ham 2—0 : Asion 
Villa — Manchester City 0—0 : 
Coventry — Tottenham 0—0 ; Ips
wich — Middlesbrough 3—1 ; Le
eds — Stoke 0—0 ; Liveroool — 
Nottingham 2—0; Manchester Uni
ted — Southampton 1—0 ; Nolls 
County — Birmingham 1—4 ; 
Sunderland — Brighton 3—0 ; 
Swansea — Everton 1—3.

Clasament : Liverpool 78 p (din 
36 de meciuri), Ipswich — 74 p 
șl Manchester United 68 p (am
bele cu cîte 38 de meciuri dispu
tate) .

ITALIA (etapa a 28-a) : Cagli
ari — Milan 1—1, Cesena — Ca
tanzaro 4—1, Genoa — Bo
logna 1—0, In tern azion ale — 
Fiorentina 1—1, Roma — Napoli 
1—1, Torino — AScoli 2—1, Udi- 
nese — Juventus 1—5, Avellino 
— Como 1—1. Tn clasament : Ju
ventus 43 p, Fiorentina 42 p. Ro
ma 34 p.
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