
VIZITA GUVERNATORULUI

EDWARD
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintei* 
Republicii Socialist* România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
luni a sosit in Capitală, în- 
tr-o vizită oficială in țara 
noastră, guvernatorul general 
al Canadei. Edward Schreyer, 
împreună cu doamna Schreyer.

Vizita guvernatorului general 
al Canadei in România consti
tuie o mărturie a bunelor re
lații care s-au statornicit și se 
dezvoltă intre cele două țări, 
a voinței lor de a extinde șl 
amplifica cooperarea dintre el* 
pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, pre
cum și pe arena internaționa
lă, în folosul popoarelor ro
mân și canadian, al păcii, des
tinderii, colaborării 
gerii internaționale.

Ceremonia spsirii 
oaspeți a avut loc 
portul Otopeni, împodobit săr
bătorește.

La scara avionului, guverna
torul general al Canadei. 
Edward Schreyer, și 
Schreyer au fost salutați 
căldură de 
Ceaușescu și_ tovarășa Elena 
Ceaușescu.
Ceaușescu și guvernatorul ge
neral Edward Schreyer și-au 
strîns niîinile cu prietenie.

Comandantul gărzii militare 
aliniate pe aeroport în cinstea 
sosirii înaltului oaspete prezintă 
onorul. Sint intonate imnurile 
de stat ale celor două țâri, în 
timp ce sint trase 21 de salve 
de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
guvernatorul general al Cana
dei cu 
portul, 
ședința 
peți.

și ințele-
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pe aero-
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cu 
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Tovarășul Nicolae

soția au părăsit aero- 
îndreptindu-se spre re- 
rezervată inaiților oa3-

★
1 Guvernatorul general al Ca
nadei, Edward Schreyer, a fă
cut, luni după-amiază, Ia Pala
tul Consiliului de Stat, o vizi
tă protocolară președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a 
mat satisfacția față de 
pe care guvernatorul 
al Canadei o efectuează 
România, manifestindu-și 
vingerea că întîlnirile și 
vorbirile ce le vor avea, 
ceste zile, vor contribui, 
rezultatele lor, Ia amplificarea 
și aprofundarea continuă a re
lațiilor româno-canadiene,

expri- 
vizita 

general 
" în 

con- 
con- 

în a- 
prip

respuiuător dorinței și aspira
țiilor țărilor și popoarelor noas
ta*

Guvernatorul general al Ca
nadei, Edward Schreyer, a mul
țumit pentru invitația de a vi
zita România, pentru primirea 
caldă șl ospitalieră ee i-a fost 
făcută, afirmindu-și, la rindul 
său. încrederea că înțelegerile 
și măsurile pe care le va con
veni eu președintele Nicolae 
Ceaușescu vor impulsiona dez
voltarea și mal puternică a ra
porturilor prietenești canadiano- 
române.

SCHREYER
GENERAL AL CANADEI

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, luni, 10 mai, 
convorbirile oficiale intre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, 
Ceaușescu, 
neral al 
Schreyer.

In acest 
vată cu satisfacție evoluția po
zitivă a relațiilor dintre Româ
nia și Canada.

A fost exprimată convinge
rea că promovarea susținută a 
colaborării româno-canadicne — 
pe temeiul deplinei egalități, 
al respectului independentei și 
suveranității naționale, al avan
tajului reciproc — este în folo
sul și spre binele țărilor și po
poarelor noastre, al progresu
lui și prosperității lor, al cau
zei păcii și cooperării intre na
țiuni.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și guvernatorul Edward Schre
yer au abordat, de asemenea, 
un cerc larg de probleme 
vieții politice mondiale.

Guvernatorul general al 
nadei a dat o înaltă apreciere 
contribuției remarcabile a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
cauza păcii, destinderii, dezar
mării. la soluționarea construc
tivă a marilor probleme ce 
preocupă omenirea.

★
Doamna Schreyer a vizitat, 

luni după-amiază, expoziția de 
artă populară și artizanat a 
U.C.E.C.O.M., deschisă într-unul 
din pavilioanele Complexului 
expozițional „Casa Scînteii".

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, luni, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
un dineu oficial in onoarea gu
vernatorului general al Cana
dei, Edward Schreyer, .și a 
doamnei Schreyer.

tovarășul Nicolae 
și guvernatorul ge- 

Canadei, Edward

cadru, a fost rele-

ale

Ca-
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Io spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAI CEAUȘEStt laișeărll sportive

PRIN CAMPIONATELE ASOCIAȚIILOR - UN NUMĂR

Raidul nostru în județele Alba, Vrancea și municipiul București
Una din principalele cerințe 

puse în 
să de .
Nicolae Ceaușescu, gee re tarul 
general rl
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive este aceea de a se 
desfășura o mai largă activi
tate pentru antrenarea între
gului tineret, a oamenilor mun
cii de la orașe și sate la prac
ticarea exercițiilor fizice, pen
tru întărirea sănătății, dezvol
tarea fizică și intelectuală ar
monioasă, refacerea forței de 
muncă. Printre formele cele 
mal eficiente de îndeplinire a 
acestui obiectiv prioritar tre
buie să se înscrie organizarea 
la un nivel superior a cam
pionatelor asociațiilor. Cum se 
realizează în prezent această

fața sportului de ma- 
Mesajul tovarășului

al partidului, adresat

sarcină ? Am căutat răspuns 
acestei întrebări făcînd unele 
investigații în județele Alba, 
Vrancea și municipiul Bucu
rești. Constatările, în general 
pozitive, ne bucură și consi
derăm că unele experiențe ar 
trebui larg generalizate. Dar

MĂIESTRIA SE DOBINDEȘTE... „ACASA*

In raidul nostru am întîlnit |t 
situații care arată că in alt* 
asociații sportive se face Încă 
mult prea puțin sau... nu s* 
face nimic pentru ca acest* 
campionate să dea rezultatei* 
așteptate, realizând o legare mai 
strînsă a sportului de producție.

Județul Alba a avut o fru
moasă evoluție în competițiile 
de anvergură ale „Daciadei" la 
sportul de masă în edițiile pre
cedente, ajungînd ca la etapa 
din iama trecută să cucereas
că „Cupa a GO-a aniversare a 
U.T.C. și a 25 de ani de la 
crearea U.A.S.C.R.", precum și 
„Cupa Uniunii Generale a Sin
dicatelor". „Nu există un se
cret al acestor succese, ne spu-

nea Daniel Chirilă, președin
tele C.J.E.F.S. Izvorul lor est* 
activitatea unor asociații spor
tive care au înțeles că organi
zarea de competiții permanen
te. a unor campionate de 
„casă", asigură larga partid-

SE IMPUNE UN EFORT COMUN 
PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA 

JOCULUI DE HANDBAL
In mod evident, atenția spe

cialiștilor handbalului și, poa
te. a spectatorilor lui, este în
dreptată spre evoluția echipe
lor în contextul aplicării noi
lor reguli, elaborate de forul 
internațional, reguli care vin 
să întărească campania de cu
rățire a jocului de zgura du
rităților care-1 apropiaseră de 
actele nesportive. Totul în 
ideea de a da posibilitatea a- 
cestui joc să-și etaleze frumu
sețea și să cucerească astfel 
simpatia unui număr cît mai 
mare de tineri și tinere.. ■

Irina Bădescu
(Progresul), infil
trată pe semicercul 
echipei Hidroteh
nica, aruncă la 
poartă și înscrie un 
nou gol pentru 

formația sa 
Foto : 

BAGEACVasile

instaurarea
climat,

Foto :
Dragoș NEAGU

Constănfeanul A- 
drian Lungu (cu 
balonul) joacă in 
centrul liniei de 
treisferturi. Talent 
viguros, Lungu es
te pe deplin apt să 
răspundă sarcinilor 
rugbyului modern 
(Fază din meciul 
România — U.R.S.S.

18—3)

La 
noului 
sportivii, antrenorii 
și arbitrii au rolul 
principal. Ei tre
buie să contribuie 
laolaltă (antrenorii 
— edueîndu-și e- 
levii. sportivii — 
consimțind la eliminarea 
turor iregularităților, și ar
bitrii — sancționînd dras
tic orice depășire a limitelor 
admise) la îndreptarea evolu
ției echipelor noastre pe noul 
făgaș. Din păcate, jocurile din 
campionatul primei divizii a- 
testă că foarte puțini dintre 
factorii implicați in realizarea 
acestui deziderat au aderat in
tegral, 
tinuă 
turilor 
jocul, 
sale antrenorii 
sar de pe bancă la orice de-

Viorel TONCEANU 
Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

Astfel, jucătorii con- 
nestingheriți suita faul- 
grosolane care urițesc 

depărtîndu-1 de țelurile 
— pînă cind ? —

cizie dictată împotriva echipei 
lor (enervîndu-și și incitîndu-și 
jucătorii), iar arbitrii închid o- 
chii la multe iregularități, chiar 
și la acelea care duc vizibil la 
diminuarea personalității lor.

Și mai există o tară pe car* 
„cavalerii fluierului" ezită s-o 
eradicheze : discuțiile făcute da 
jucători în timpul partidei. De
sigur, este vorba tot de pro
teste la adresa arbitrilor, de 
„denunțare®" unor acte comise

Hristache NAUM

(Continuare în pag 2-3)

La campionatele internaționale de tir ale Cehoslovaciei

FLORIN CRISTOFOR ÎNVINGĂTOR CU UN NOU RECORD
- 1173 p - LA PROBA DE PUȘCĂ 3x40 f

DE PE LOCUL I PE LOCUL III, RUGBYȘTII NOȘTRI ÎN REGRES !
Se apropie de sfîrșit ediția 

1981—82 a „Cupei F.I.R.A.", a 
14-a din istoria unei competiții 
lansate de Federația interna
țională sub impulsul Franței, în 
scopul proliferării rugbyului pe 
continent. Doar în dreptul me
ciului U.R.S.S. — Franța a mai 
rămas acum să se treacă rezul
tatul. Cîștigătoarea întrecerii 
va fi echipa Franței (a mai 
obținut alte 10 succese, ceea 
ce-i conferă atributul de cea 
mai bună formație dintre cele 
aderente la F.I.R.A.), indiferent 
de rezultatul ultimei intîlniri 
(22 mai, Moscova). Pe locul II 
— Italia; pe al III-lea — Ro
mânia.

Cum poate fi apreciată com
portarea echipei noastre în în

trecerea de vîrf din Europa 7 
Dacă avem în vedere că rug- 
byștii români sint — încă la 
această oră — campioni și că 
ei au la activ 4 victorii (1968/69; 
74/75; 76/77 și 80/81) putem con
chide că în actuala ediție XV-le 
nostru național a avut o com
portare modestă, nesatisfăcă
toare chiar. Este de neînțeles 
cum o echipă ca a noastră, cu 
o mare experiență acumulată 
in lungi și grele turnee în zone 
cu Un rugby foarte avansat, 
Țara Galilor, Irlanda, Scoția, 
soldate cu meciuri-test de o 
excelentă factură, cu intîlniri 
cu celebrii rugbyștl All Blacks, 
a putut „izbuti" jocuri atît de 
„reținute" în mai toate parti
dele disputate în ultimul timp

(unde-i elanul de altă dată ?). 
In Franța, de pildă, la Nar- 
bonne (9—17), ai noștri au fost 
afară din joc aproape 60 de 
minute, timp. în care „cocoșii" 
(șl ei deloc străluciți) au luat 
un avans de puncte irecupera
bil. Ce folos de .finalul relativ 
bun? La Rovigo,' în Italia, po
vestea s-a repetat și echipa a 
pierdut (15—21) în fața unui 
adversar... inferior pe mai 
toate planurile. O situație ne
mulțumitoare s-a ivit adeseori 
în teren și duminică la Bucu
rești, în partida cu U.R.S.S., 
rugbyștil noștri reacționînd tîr-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

La campionatele Internațio
nale de tir ale Cehoslovaciei, 
care s-au desfășurat la sfirșitul 
săptămînii trecute, la Plsen, 
trăgătorul român Florin Cristo- 
for a reușit, într-o companie 
valoroasă (au participat concu- 
renți din 10 țări), să ciștige

dificila probă de pușcă liberă 
3X40 f cu un valoros rezultat, 
1173 p, cifră ce depășește cu 
8 p recordul național (v.r. 1165 
p). Locul secund a revenit, cu 
1167 p, lui M. Siegfried (RtD.G.). 
Și în proba de pușcă liberă 
60 f culcat s-a înregistrat o 
victorie românească. Autor: Mi
hai Dumitrescu — 598 p (FL 
Cristofor a ocupat locul 6 cu 
596 p). Este interesant de a- 
mintit că în urmă cu o lună. 
Florin Cristofor a mai reușit 
o performantă frumoasă, abți- 
nînd punctajul absolut la pușcă 
60 f culcat — 600 p. FI. Cris
tofor face parte din clubul 
sportiv Steaua, este de profesie 
strungar, are 23 de ani și este 
antrenat de către Mihai Toader. 
Tot la Plsen, un rezultat bun a 
obținut și Ilie Petru, la pistol 
liber 60 t — 566 p.



PUNCT FINAL IN DIVIZIILE CAMPIONATE-COMPETIȚII
DE TINERET LA BASCHET

• Echipele masculine Politehnica C.S.Ș. 2 București ți Politehnica 
C.S.Ș. Unirea lași au promovat in Divizia „A* • Formațiile de 
băieți și fete retrogradate * Se reiau întrecerile Diviziei femi

nine „A"

• După o scurtă întrerupere, 
campionatul național de baschet 
feminin — Divizia „A" — va fi 
reluat prin întrecerile turului 6, 
care vor fi găzduite de sala Flo- 
reasca din Capitală (grupa 1—6) 
01 de Sala sporturilor din Bra- 
fov (grupa 7—12). Turneele încep 
miine si se vor Încheia dumi
nică.
• S-a încheiat Divizia mascu

lină de tineret prin turneele 
desfășurate la Craiova (seria I) și 
la Alexandria (seria a Ii-a). Re
zultate și clasamente : seria I : 
Academia militară București — 
Sticla Bistrița 90—44, Știința Jiul 
Petroșani — Politehnica Timișoa
ra 97—64, Universitatea II Cluj- 
Napoca — Comerțul Lie. .Bo
lyai- Tg. Mureș 85—82, Știința 
C.S.S. Mediaș — Chimia Craiova 
•1—109. Jiul — Comerțul 78—87, 
Sticla — Politehnica Timișoara 
♦5—61, „U“ — Știința Mediaș
83—58, Chimia — Politehnica C.S.Ș. 
2 București 99—102, Politehnica 
Buc. — Știința Mediaș 93—71, „U“ 
— Jiul 78—87, Comerțul — Sticla 
95—43, Academia militară — Chi
mia 61—92. Clasament : 1. POLI
TEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI

p, 2. Știința Jiul Petroșani 42 
p, 3. Chimia Craiova 38 p, 4. Po
litehnica Timișoara 37 p. 5. Co
merțul Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 
36 p, 6. Academia militară Bucu
rești 35 p, 7. „U“ Cluj-Napoca
34 p, 8. Știința C.S.Ș. Medias 33 
p, 9. Sticla Bistrița 24 p. Echipa 
Politehnica București a promovat 
in Divizia »A“ ; Academia mili
tară va participa la un turneu 
de baraj, alături de formații din 
campionatul de calificare ; »U“
n Cluj-Napoca, Știința Mediaș și 
Sticla Bistrița au retrogradat. 
(Ștefan GURGUI — coresp.). Se
ria a 11-a î Electrica Fleni —

Mecanica fină București 89—53, 
Automatica București — A.SA. 
Buzău 86—67, Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași — C.S.U. Oțelul Ga
lați 98—73, I.C.I.M. Brașov — 
Automatica Alexandria 69—53, Au
tomatica București — I.C.I.M. 
Brașov 59—53, Știința înv. Plo
iești — Mecanică fină 60—58, E- 
lectrica — A.S.A. 62—47, Politeh
nica — Automatica Alexandria 
93—71, Electrica — I.C.I.M. 63—53. 
Politehnica — Automatica Buc. 
86—58, Știința înv. Ploiești — 
A.S.A. 74—69, Automatica Ale
xandria — C.S.U. Galați 88—82. 
Clasament : 1. POLITEHNICA
C.S.Ș. UNIREA IAȘI 54 p, 2. 
C.S.U. Oțelul Galați 49 p, 3. Au
tomatica București 45 p, 4. Au
tomatica Alexandria 42 p, 5. E- 
lectrica Fieni 40 p, 6. Știința înv. 
Ploiești 39 p, 7. A.S.A. Buzău 38 
p, 8. Mecanica fină București 35 
p, 9. I.C.I.M, Brașov 34 p. Echipa 
Politehnica București a promovat 
In Divizia „A" ; Știința înv. Plo
iești va participa la turneul de 
baraj ; A.S.A. Buzău, Mecanica 
fina și I.C.I.M. au retrogradat. 
(Florin DUMITRU — coresp.).

• în Divizia feminină de tine
ret, echipele I.E.F.s. C.Ș.B. șj 
Rapid București au promovat iu 
Divizia „A" ; C.S.Ș. C.F.R. Craio
va și Alfa C.S.Ș. 1 Oradea vor 
participa la turneul de baraj ; 
P.T.T. București, C.S.Ș. C.F.R. 
Constanța, C.S.Ș. Voința Reghin, 
Metalul C.S.Ș. Salonta și Mătasea 
C.S.Ș, Deva au retrogradat.

• în aceste zile se desfășoară (pS- 
nă simbătă), la Centrul „23 Au
gust" din Capitală, cursul de per
fecționare a antrenorilor echipelor 
din Divizia școlară și de juniori. 
O acțiune binevenită.

UN EfORT PENTRU ÎNERUMUSEJAREA JOCULUI DE HANDBAL
(Urmare drn pag. I)

de adversari, de solicitarea u- 
nor sancțiuni mai blînde 
j.a.m.d. Chiar unii dintre ju
cătorii noștri din elită se a- 
flă în fruntea „topului" la a- 
cest capitol : Cezar Drăgăniță 
(Steaua), Mircea Bed!van (Di
namo București), Măricei Voi- 
nea (H. C. Minaur Baia Mare) 
|.a. Faptul este cu atît mai 
grav, cu cit acești jucători fac 
parte și din echipa națională. 
Procedînd la fel și în întîlni- 
rile interțări, ei vor prejudicia 
direct performanțele reprezen
tativei, întrucit arbitrii străini 
sancționează sever, conform re
gulamentului, orice astfel de 
ieșire. Eliminîndu-i. selecționa
ta noastră va juca multe mi
nute în inferioritate nucnerică, 
compromițîndu-și șansele.

Iată de ce considerăm abso
lut necesar ca sportivii, antre
norii și arbitrii să-și amplifice 
eforturile și — fiecare con
form posibilităților sale de ac
ționare — să contribuie la in
tegrarea jocului intre parame
trii impuși de regulament. O 
astfel de acțiune ar duce im
plicit la ridicarea cotei valo
rice a jucătorilor ți, firește, a 
echipelor, la Înfrumusețarea 
jocului, la o propagandă tot 
mai eficientă in rindurile ma
selor de tineri.

„TROFEUL EFICACITĂȚII'
In Întrecerea organizată de zia

rul „SPORTUL* ți dotată cu 
„TROFEUL EFICACITĂȚII' si

tuația după 14 etape se prezintă 
astfel :

1. MARIA DORGO (Mureșul Tg. 
Mureș) 119 goluri înscrise ; 2.
Mariana Oacă (Rulmentul Bra
șov) 104 ; 3. Rodica Grlgoraș 
(Confecția București) 100 ; 4. Zo- 
ranca Ștefanovici (Universitatea 
Timișoara) 94 ; 5. Dorlna Da
mian (Universitatea Cluj-Napoca) 
90 ; 6. Nadire Luțaș (Universita
tea Timișoara) și Marla Tărăk 
(Știința Bacău) 88.

1. VASILE STINGĂ (Steaua) 
131 goluri înscrise ; 2. Alexandru 
FClker (Universitatea Timișoara) 
120 ; 3. Marian Dumitru (Steauaj 
106 ; 4. Benone Nicolescu (Di
namo Brașov) 95 ; 5. Dan petru 
(Universitatea Cluj-Napoca) 90; 
6. Mihai Zaharia (Relon Să vin ești) 
șl Gheorghe Stroe (Petrolul Te- 
leajen) 77.
CLASAMENTUL DIVIZIEI „A« 

MASCULIN
1. STEAUA 14 14 0 0 375-299 42
2. Dinamo Buc. 14 12 0 2 343-274 38
3. H.C. Minaur 14 9 14 297-250 33
4. Dinamo Bv. 14 3 0 • 334-322 30
I. Poli. Tim. 14 «17 3KI6-30G 27
1. U. Cj.-N. 14 • 0 8 304-303 26
7. Constr. Or. 14 • 0 8 272-277 26
3. Constr. Ar. 14 5 0 9 272-292 24
3. Știința Bc. 14 5 0 9 292-322 24

13. Relon Săv. 14 4 2 8 274-294 24
11. U. Craiova 14 4 0 10 278-333 22
12. Petrolul 14 3 0 11 273-348 20

FEMININ
1. ȘT. BACAU 13 12 0 1 316-233 37
2. TEROM Iș. 14 10 0 4 310-274 34
3. U. Tim. 14 8 0 5 302-277 32
4. Mureșul 14 80 < 330-285 30
#. Progresul 14 «35 268-258 29
6. Rulmentul 13 7 15 273-253 28
7. Confecția 14 «17 287-293 27
8. Hldroteh. 14 «08 275-295 26
9. Text. Buh. 14 5 2 7 274-306 26

19. CR.M. Sb. 14 5 0 9 274-313 24
11. Cdnstr. B.M. 14 3 1 IX) 265-319 21
12. U. Cj.-N. 14 3 0 12 276-349 18

CONCURSUL DE ATLETISM AL JUNIORILOR II
Simbătă $1 duminică, in mal 

multe orașe din țară »-a desfă
șurat etapa a II-a a concursului 
republican al atlețllor juniori de 
categoria a Jl-a. Vă prezentăm 
astăzi rezultatele din zonele de 
la București, Sibiu șl Roman.

BUCUREȘTI. Concursul dispu
tat pe Stadionul Republicii a 
fost dominat, ca șl la prima eta
pă, de sportivii de la C.S.Ș. 4. 
Clasament pe echipe : C.S.Ș. 4 —
269.5 p, 2. C.S.Ș. 7 Dinamo 144 p, 
3. C.S.Ș. 190 137,5 p, 6. C.S.Ș. I 
128 p, 5. Viitorul 127,5 p, 6. C.S.Ș. 
3 Steaua 122 p, 7. C.S.Ș. Liceul 2
58.5 p, 8. C.S.Ș. 4 II 51 p, 9. Me
talul 47 p. 10. C.S.Ș. Triumf 
46 p, 11. Progresul 19 p, 12. P.T.T. 
17 p, 13. C.S.Ș. sătesc Buclume- 
nii 11 p, 14. Rapid 7 p. Rezul
tate : fete : 100 m : Georgeta 
Răducanu (Viitorul) 12,7 ; 400 m: 
Daniela Gămălie (Viitorul) 58,3, 
3 km marș : Florina Marin
(Steaua) 18:17,4 ; 4x100 m : Viito
rul 48,8, 100 mg : Mariana Oniță 
(Viitorul) 15,1 ; înălțime : lullana 
Bogdan (C.S.Ș. 4) 1,64 m ; lungi
me : Doina Mihoreanu (Dinamo) 
5,66 m ; BAieți : 100 m : v. 
Șerban (C.S.Ș. 4) 11.6 ; 200 m :
L. Constantinescu (C.S.Ș. 4) 23,4 ; 
400 m : Gh. Soare (Steaua) 51,3 ; 
1 500 m : N. Vaslle (Metalul) 
4:12,9 ; 1 500 m obstacole: T. Bă
lan (C.S.Ș. 4) 4:33,3 ; 110 mg : A. 
Tone (C.S.Ș. 190) 15,8 ; Înălțime :
M. Bradax (C.S.Ș. 4) 1,92 m ;
lungime : c. Băncllă (Steaua) 6,60 
m ; prăjină : C. Strătlcă (C.S.Ș.

; trlplusalt : A. Țone 
greutate : A. Reldl 

12,91 m ; 4x100
45,4 ; 4x400 m

A.
m :

C.S.Ș.

4) 4,20 m
13,47 m ;
(C.S.Ș. 8)
C.S.Ș. 190 
4 3:36.6.

Pe același stadion s-a desfășu
rat concomitent campionatul mu
nicipal școlar. Cițiva campioni : 
FETE : 200 m : Gabriela Ecobici 
(Llc. 18) 26,1 ; 800 m : Corina Că- 
prărescu (Lie. 28) 2:13.0 ; 1 500 m: 
Căprărescu 4:36,6 ; înălțime 
tavla Nif (C.S.Ș. 190) 1,75 
lungime: Florica Herea
Șlncai) 5,65 m ; greutate : 
na Isac (Llc. 18) 14,20 m ;
marș : Georgeta Tudor (P.T.T.) 
29:41,2 ; băieți : 100 m : C. Măr- 
gău i (Llc. 2) 11,1 ; 200 m: Măr- 
gău 22,2 ; 800 m : I. Balint
(C.S.Ș. Steaua) 1:54,4 -. 1 500 m : 
I Onrea (C.S.Ș. Dinamo) 3:53,8 ; 
3 000 m : C. Codreanu (C.S.Ș. 
Steaua) 8:58,2 ; 5 000 m: Oprea 
15:12,8 ; 110 mg : O. Deca (Viito
rul) 15,1, 400 mg : L. Dragoman 
(Lie. Șincal) 54.9 ; 2 000 m obsta
cole : I. Mardare (C.S.Ș. Steaua) 
6:13,1 ; înălțime : M. Ionescu 
(Lie. 2) 2,00 ; lungime : P. Ivan 
(Lie,. Bollntineanu) 6,93 ; trlplu- 
salt : L. Sfica (C.S.Ș. 190) 15,15 
m ; ciocan : A. Ștefănescu (C.S.Ș. 
Dinamo) 55,96 m; suliță : I. Bu- 
llgă (C.S.Ș. Steaua) 59,20 m.

: Oc
hi ; 

(Lie. 
Lilia-
5 km

I.

SIBIU. Clasament pe echipe : 
Brașov 380,5 p, 2. Sibiu 247 p, 3. 
Mureș 203 p, 4* Covasna 167,5 p,

CONCURSUL
Simbătă la amiază, în orga

nizarea clubului Rapid, s-a 
desfășurat pe aleile pădurii Bă- 
neasa un concurs de maraton. 
Timpul călduros a fost un ad
versar puternic pentru puținii 
competitori (din București, 
Brașov, Bacău și Brăila) care 
s-au încumetat să ia startul — 
7 băieți și 3 fete. La băieți 
cursa a fost dominată de ra- 
pldistul Petre Brinaru, crono
metrat, la capătul celor 42,195

5. Harghita 44 p. Rezultate : FE
TE : : 100 m : Mlhaela Chlndea 
(Brașov) 12,4 ; 400 m : Camelia 
Corfaru (Sibiu) 59.2 ; 100 mg :
Elena Marinescu (Brașov) 15,4 ; 
200 m : Georgeta Măsaru (Bra
șov) 26,3 ; lungime t Ruxandra 
Hie (Brașov) 5,51 m ; înălțime : 
Luda Cincan (Sibiu) 1,60 m ; 
BĂIEȚI : 100 m : G. Băra (Si
biu) 11,1 ; 800 m : S. Sblrcea
(Brașov) 2:00,7 ; lungime : G. 
Băra 6,88 m.

Cîteva rezultate din „Cupa ju
niorilor", concurs lnterjudețean 
pentru juniori I : FETE : înălți
me : Katalln Kiss (Covasna) 1,76 
m; 1500 m: Katalln Keresztely 
(Covasna) 4:44,8 ; BĂIEȚI : 100
m s Ad. Lung (Sibiu) șl D. Zim
mermann (Sibiu) 11,1 ; ZOO m: z. 
Jakab (Mureș) 23,7 ; 800 m : R. 
Stănclulescu (A.S.A. Sibiu) 1:58,2; 
1500 m : E. Enăchiolu (A.S.A. 
Sibiu) 4:00.5 ; înălțime : G. Măr
ginean (Mediaș) 2,05 m ; 5 000 m: 
Z. Fekete “ ’ --------

cmc — Paul Schmidt (Poiana 
Cimpina), iar la seniori — 250 
cmc — pe primele locuri s-au 
clasat : 1. Ernest Mulner, 2. Pe- 
trișor Titilencu (ambii de la Tor
pedo Zărnești), 3. Ion Plugarii 
(Steagul roșu Brașov). Clasamen
tul general : 1. Steagul roșu Bra
șov 277 p, 2. Torpedo Zărnești 
261 p, 3. Poiana Cîmpinaa 244 p,
4. Electro Sf. Gheorghe 205 p,
5. Muscelul Cîmpulung 134 p, 6—7. 
I.R.A. Tg. Mureș și Locomotiva 
Ploiești dte 131 p. 
coresp.).

• La Arad, după 
re de 13 ani, s-a

(C. ALBU —

(Covasna) 15:45,1.

BOMAN. Clasament pe echipe : 
Neamț 359 p, 2. Bacău 288 p, 3. 
Suceava 211,5 p, 4. Iași 182,5 p, 
5. Vaslui 73 p, 6. Botoșani 70 p. 
Rezultate : FETE : 100 m : Dorina 
Rotar (Suceava) 12,5 ; 400 m : O- 
limpia Prestinluc (Suceava) 59,2 ; 
800 m : Anca Vltelaru (Suceava) 
2:18,3 ; 1500 m : Maria Caba (Su
ceava) 4:43,3 ; 300 mg : Cătălina 
Crețu (Bacău) 47.3 ; 3 km marș: 
Violeta Bonea (Vaslui) 17:58,0 ; 
lungime : Climpia Constantsa 
(Neamț) 5,50 m ; 100 mgt Teodo
ra Palcșanu (Bacău) 15,2 ; BĂ
IEȚI : 100 m :. i. Prisecaru (Iași) 
11,61 400 m : D. Menghea (Neamț) 
SS,1 ; 1 500 m : s. Bălănlșteanu 
(Suceava) 4:18,4 ; 1 500 m obsta
cole : o. Radu (Botoșani) 4:33,0 ; 
10 km marș : I. Apostol (Boto
șani) 52:52,5 ; greutate : D. Fri- 
jan (Suceava) 13,33 m ; ciocan : 
Gh. Clobanu (Neamț) 54,96 m.

CLUJ-NAPOCA. Clasament pe 
echipe : Cluj 338,5 p, 2. Maramu
reș 287 p, 3. Bihor 227,5 p, 4. 
Blstrița-Năsăud 126 p, 5. Sălaj
72.5 p, 6. Satu Mare 60,5 p. Re
zultate : FETE : 100 m : Volchița 
Tomuș (Cluj) 12,5, 200 m : Ga
briela Bradea (Bihor) 26,0 ; 400 
m : Petra Lazăr (Maramureș) 
59,4 ; 100 mg ; Maria Nagy (Cluj) 
15,4, 1 500 m : Aurelia Hajdu (Bi
hor) 4:44,1; 300 mg : Marla Nagy
46.6 ; lungime: violeta Ivanciuc 
(Maramureș) 5,50 m ; înălțime : 
Dana Mărginean (Cluj) 1,60 m ; 
suliță : Ltvla Satan ță (Bistrița) 
44,54 ; BĂIEȚI : 100 m : I. Nagy 
(Cluj) 11,1 ; 200 m : Nagy 23,2-; 
1 500 m : Remus Răcășan (Cluj) 
4:01.6 ; 800 m : Răcășan 1:57,4 ; 110 
mg : I. Szakacs (Cluj) 15,5 ; 300 
mg : Szakacs 41.4 ; lungime : Gh. 
Torko (Cluj) 6,54 m ; Înălțime : 
M. Man (Cluj) 1,84 m ; suliță : 
A. Toth (Cluj) 57.22 m ; ciocan : 
M. Fazekas (Bihor) 59,02 m ; disc: 
Marcel Tlrle (Sălaj) 42,70 m.

DE MARATON
L-au urmat
(I.E.F.S.) 2h 
Brănișteanu 

Proba femi-

km, In Zh 28:20. 
Dumitru Sapoval 
33:52 și Gabriel 
(Rapid) 2h 52:57. 
nînă a fost cîștigată, conform
așteptărilor, de Mia Gologan 
(C.S. Brăila) — vicecampioana 
națională a distanței —, înre
gistrată in 3h 05:20, urmată de 
Felicia Antoniac (CAU Bucu
rești) 3h 14:57. (Nicolae D. NI- 
COLAE — coresp.)

INTENSĂ ACTIVITATE LA MOTOCICLISM
• Pe traseul de pe dealul Va

lea Rece, de la marginea orașului 
TG. MUREȘ, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, s-a desfășu
rat etapa a IV-a a „Cupei 
F.R.M.' la motocros. A fost o 
cursă destul de Interesantă, cu 
toate că au lipsit alergătorii de 
la Flacăra-Automecanica Morenl

«1 C.S.M. Borzeștl. Iar unii con- 
curentl n-au avut bine puse la 
punct motoarele, avînd defecți
uni tehnice pe parcurs. Au dștl- 
gat : la juniori mid — 50 cmc 
— Csaba Tom» (Electro Sf. 
Gheorghe), la juniori mari — 
90 cmc — Eugen Moașa (Steagul 
roșu Brașov) ; la tineret — 125

UN NUMĂR MAI MARE DE OAMENI Al MUNCII PE STADIOANE 1
(Urmare din pag. 1)

pare a oamenilor muncii la 
practicarea sportului, ceea ce 
duce la întreținerea sănătății, 
refacerea forței de muncă și, 
in același timp, dă prilej ele
mentelor talentate să se afir
me pe plan județean și chiar 
republican, urcind treptele per
formanței". Exemple de ase
menea asociații, ale căror con
silii au pe mesele lor de lu
cru sarcinile desprinse din 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sînt numeroase. Ne 
gîndim la „Metalurgistul Cu- 
gir", „Pielarul" Sebeș, „Preci
zia" Blaj, „Metalul" Aiud, „U- 
tilajul", „Mecanica" și „Voin
ța" din Alba Iulia, 'a care âCx 
ti vi ta tea la fotbal, popice, șah, 
tenis de masă, volei are un 
caracter non-stop. Nu este de 
mirare deci că in întrecerile 
organizate cu prilejul unor

mari acțiuni din cadrul „Da
ciadei", cum ar fi „Inimi fier
binți in țara de piatră", „Fe
tele de pe Tirnave", „Festiva
lul sportului muncitoresc", 
„Cupa Unirii" — inspirate ini
tiative — sportivi din asocia
țiile amintite au fost prezenți 
nu o dată pe podiumul de 
premiere. La una din aceste 
acțiuni cineva făcea remarca î 
„Măiestria se dobindește... »- 
casă, în competițiile pe aso
ciație". Fără îndoială că avea 
dreptate. Din păcate, mai e- 
xistă și întreprinderi mari în 
Alba, cum ar fi „Textila" 
Sebeș, „Olimpia" Aiud, „Soda" 
Ocna Mureș, C.F.R. Alba Iulia, 
In care sportul are o prezență 
destul de ștearsă pentru că 
organele cu- atribuții nu iau 
exemplul asociațiilor fruntașe 
de a asigura activității spor
tive de înasă locul ce i se 
cuvine In viața tineretului, a 
oamenilor muncii.

ÎNTRECERILE SPORTIVE - M’JLOC DE REFACBRE, 
DESTINDERE---------------------

Principala preocupare a con
siliului asociației sportive de 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Focșani, după 
cum am desprins din planul de 
măsuri al acestuia, este orga
nizarea cu regularitate a cam-

Șl AGREMENT

pionatelor pe asociație la fot
bal, handbal, cros, competiții 
care antrenează un mare nu
măr de oameni la practicarea 
exercițiului fizic, la petrecerea 
timpului liber in mod plăcut 
Si folositor, în aer liber. Si

am avut prilej'ui să constatăm 
că un mare număr de spec
tatori, oameni din întreprin
dere, vin pe stadion pentru 
a-i încuraja pe cei aflațl țn 
arena de întrecere. „Acest e- 
xemplu nu este singular în ju
dețul Vrancea — preciza Iancu 
Pătrașcu, președintele C.J.E.F.S. 
Asemenea emulație In sportul 
de masă prilejuită de întrece
rile „Daciadei" poate fi întîl- 
nită și la „Unirea" I.S.E.H., 
unde atletismul, turismul, jocu
rile sportive și-au eîștigat ade
ziunea largă a oamenilor, suc
cesul acțiunilor fiind asigurat 
de activitatea permanentă la 
nivelul întreprinderii..."

La cele două asociații amin
tite am adăuga : întreprinde
rea de confecții Focșani, „Fo- 
resta" Gugești, „Voința" Foc
șani, „Locomotiva" Adjud, 
„Flacăra" Odobești, „Demar" 
Mărășești, aeociațiilg din me
diul rural .earn 'sînt cele din 
comunele .. ...............
PJunești, . .
ș.a. Campionii și formațiile 
respective din aceste unități 
au adus în vitrinele asociațiilor 
numeroase trofee de la festi
valurile tradiționale în județ 
„Cupa fetelor vrîncene" și 
„Cupa satelor vrîncene" — la 
care au participat. Există lneă

Fitioneșii, 
Urechești,

Vulturu, 
Suraia

și asociații, ca „Fulgerul" 
P.T.T.R. Focșani, „Locomotiva" 
Mărășești, „Voința" Adjud, 
„Sănătatea* Panciu care lipsesc 
cu regularitate de la acțiunile 
„Daciadei", semn că activita
tea de masă la 
prinderilor este 
velul cerințelor.

O preocupare 
tru permanentizarea sistemului 
competițlonal de masă, așa 
cum o cer indicațiile din pre
țiosul Mesaj adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușeșțp Con
ferinței pe țară a mișcării 
sportive, poate fi intîlnită pre
tutindeni In țară, începind cu 
municipiul București (unde nu
meroase sînt asociațiile în 
care asemenea competiții sînt 
organizate cu regularitate, 
bucurîndu-se de mult succes : 
„23 August", Vulcan, Grivița 
Roșie, F.R.B., Timpuri Noi, 
iSăicolor etc.). Este necesar, 
însă, ca exemplul lor să fie 
urmat și de alte asociații cu 
mai puține preocupări în a- 
ceastă direcție, cum sînt 
U.M.G.B., Laromet, Acumula
torul, de toate unitățile spor
tive de bază ale sportului 
bucureștean pentru cuprinderea 
In mișcarea sportivă a celor 
mai largi categorii de cetățeni, 
făclndu-se astfel din sport un 
mijloc de Întărire a sănătății, 
de refacere a forțelor, de des
tindere și agrement.

nivelul Intre- 
muit sub ni-

susținută pen-

DO
In campionatul 

tenis de masă i 
simbătă și dumini 
nei noi etape, în 
Indu-se întîinirea 
re, între echipele 
mar și C.S. Arad 
în prima grupă v 
te dispute, între 
a doua grupă val 
confruntări, în ge 
te, favoritele obți 
tate, Victorii scor 
amănunte :

FEMIT
F AIM AR B. M^ 

RAD H 0—5 și 1- 
trală a etapei s-« 
nota de netă don 
telor, oare au bi 
portul substanțial 
componente ale 1 
Olga Nemeș șl Ei 
la gazde s-a evid< 
dallatâ cu argint 
lor', Liana Mihu 
tele au fost rea 
Nemeș 2+2, Eva 
Magdalena Leszaj 
vingătoare, respe 
huț-Urzică 1. (A,
coresp.).

CONSTRUCTORI
— C.S.M. BUZAl 
Cele două formaț 
țit victoriile, In zi 
petele reușind să 
dență calitățile j 
trice Pop. Au pur 
sonezi 2+1, Mari 
Judith Kisgyfirgy 
șence, respectiv 
2+2, Dorina Mure 
Pop 2. (I. PAUȘ

C.S.Ș. 1 BUCURI 
ȚIREA TG. MURI 
Succes scontat al 
la înfrățirea, cari 
ficat superioritate: 
că. Victorii : Gabr 
Kinga Lohr 3-i 
Boanvă 1 pentru c 
pectiv Camelia < 
Mariana Gurghele;

SPARTAC BUCI 
ARAD I 0—5 șl 0 
Judith Borbely 
Radar (2+2) șl 
(l+ț> nu au lăsat 
ță t -rtenerelor lo 
clștighîtl detașat.

MAS Cli
MECANICA FIN

— VOINȚA S. MA 
Gazdele au dom 
eforturile sătmărei

o Intrerupe- 
dlsputat un 

concurs de motoclclism de viteză 
in circuit — „Cupa F.R.M." — ur
mărit, pe străzile din centrul 
orașului de aproape 20 000 de 
persoane. Iată dștigătorli : clasa 
națională 50 cmc '
Bojocescu (I.T.B.) 
tovici (I.M.G.B.), 
sport — Niculina 
gia Cimpina) și 
(I.M.G.B.) ; clasa _ . __  ___
— Attila Viktor (Voința Oradea); 
clasa 500 cmc — loan Lăzărescu 
(C.S.M. Rapid Arad) ; ataș pînă 
la 600 cmc — loan Telegescu, Sil
viu Roncea (Energia Cimpina) ; 
ataș pînă la 1 300 cmc — Vaslle 
Opriș, Ion Tara (Voința Sibiu). 
Clasament general : L I.M.G. 
București 94 p, 2. Progresul Ti
mișoara 61 p 3. Energia Cim
pina 59 p. (I. IOANA — coresp.).

• Pe pista stadionului munl- 
dpal din BRAILA s-a disputat 
etapa a 5-a șl ultima a campio
natului republican de juniori la 
dirt-track. Marius Șoaită (I.P.A. 
Sibiu), liderul după patru etape, 
a căzut in două manșe, dind 
posibilitate următorilor clasați, S. 
Halagian (Metalul București) și 
St. Postolache (C.S. Brăila), să 
dștige, secundul etapa, iar pri
mul campionatul. Clasamentul 
etapei : 1. St. Postolache 14 p, 
2. S. Halagian 14 p, 3. N. 
Puraveț (I.P.A. Sibiu) 13 p (M. 
Șoaită — locul 8 cu 7 p). Clasa
ment general : 1. Sarkis Halagian 
(Metalul București) 61 p — cam
pion național, 2. Ștefan Posto
lache (C.S. Brăila) 59 p, 3. Ma
rius Șoaită (I.P.A. Sibiu) 58 p. 
(N. COSTIN — coresp.).

70 DE PARTICIPANT! LA CURSA DE VITEZA 
PĂLTINIȘ

Pitești — pe Min 
Alexandrescu (Poi 
rești), 3. C. Ciucă 
„A 2“ — 1. șt. ia
2. P. Geantă (TN
3. P. Constantines
4. Adriana Grigort 
grupa nC“ — 1. N 
cia), pe Dacia spo 
ghe (ITA Argeș), 
Gordini, 3. W. Hi 
Reșița) pe Alfa Si 
1. N. Grigoraș, 2. 
Șt. Iancovici ; echi 
cia Pitești, 2. ITA 
Sibiu, 4. Politehnî: 
Polithenica CluJ-N 
ra celor mențion; 
au con curaj;- 
1300" (cu sau fă 
(Iile IONESCU, c

Următorul concu 
tic în țară, cea < 
a campionatului 
naUurl : „Raliul C 
va desfășura în ±

Ștcfania 
șl Gabriel Bra- 
clasa 50 cmc 
Frincu (Ener- 
Sandu Stellan 
175 șl 250 cmc

2.

DE LA
Pe șoseaua ce duce spre Păl

tiniș — sibiu, mai precis pe por
țiunea de la cabana Curmătura 
Stezll pină la intrarea In stațiu
ne, s-a desfășurat cea de a doua 
etapă a campionatului republican 
de viteză in coastă la automo
bilism.

întrecerea s-a disputat pe un 
traseu de 11.8 km (diferență de 
nivel : 780 m), cu 32 viraje pe 
stingă, 39 pe dreapta și 10 „ace 
de păr', flecare concurent avînd 
de parcurs o manșă, In două se
rii. La startul acestei competiții 
— bine organizată de către Fi
liala A.C.R. Sibiu șl comisia ju
dețeană de karting — s-au pre
zentat un număr de 70 concurenți 
(dintre care 44 avansați, 
fiind Începători) din 23 
auto.

Rezultate : începători — 
Obrejan (Dacia Pitești), 
Munteanu (I.P.A. Sibiu),

restul 
secții
1.
2.
J.

V. 
P. 
L 

Szabo (Politehnica Cluj-Napoca) ; 
grupa „A" — 1. S. Dinu (C.S.U.

CONCURSUL REPUBLICAN PE AMBARC
întrecerile de canotaj și-au mă

rit „strocul", noul sezon nautic 
programează tot mal multe con
cursuri. La numai două zile după 
regatele Internaționale de la Pan- 
cearevo și Tata, ramerii și vlsla- 
șli noștri fruntași se aliniază — 
marți — la startul unei alte com
petiții, deosebit de importantă In 
stabilirea valorilor : concursul re
publican pe ambarcații mici. În
trecerea, care se va desfășura pe 
lacul Snagov,’ cuprinde două

— 1.

probe : simplu (f< 
2 f.c. (băieți).

Evident, o dispu 
viu interes va fl 
probei de simplu 
s-au înscris 58 
Printre marile fa 
Roșca-Răcilă $1 
banu. Așadar, de 
întreceri eliminați 
— finalele probeli 
feminine.

HI P I S M „DC
Un public numeros , duminică 

dimineața pe hipodromul din Plo
iești, atras de programul reuni
unii care avea drept cap de afiș w 
debutul a 19 cal de doi ani șl 
„Premiul Buzlaș", probă rezer
vată conducătorilor amatori.

Alergările minjilor au revenit 
lui Melln șl Crlșan, ambii antre
nați șl conduși de N. Gheorghe. 
O impresie deosebită a produs 
Crlșan, care a marcat un bun 
cronometraj fără a trebui să se 
Întrebuințeze prea serios, dar șl 
ceilalți concurențl au arătat re
ale calități. întărindu-ne convin
gerea că ne aflăm în fața unei 
generații de valoare. Făcînd a- 
ceastă afirmație ne gîndim șl la 
ceilalți „doi ani" pe care i-aih 
văzut anterior.

La amatori, victoria a revenit 
lui Dorobanț, bine condus de 
Matei Octavian, în timp ce Co
chet, deși energic susținut de dr. 
M. Leontopol, nu a putut ocupa

decît locul secunc 
a ridicat tribune 
s-a înregistrat în 
na“, cursă în car 
declarat cîștlgător 
celent numai du 
fotografiei.

După 10 reuniur 
tul victoriilor pe 
loc este ocupat tc 
nescu, cu 13 suc 
un i,pluton" form 
fănescu, F. Pașcă 
cil dte 11 victori: 
cu 9 etc.

Reuniunea viitot 
avea loc joi 13 m 
de la ora 16,30.

REZULTATE TE 
I : 1. Melin (N. G 
2. Santina. Simplu 
Cursa a H-a : 
Gheorghe) 1:43,1 
Galița. Simplu 6, 
vent 19, ordinea 11: 
a in-a : 1. Juris! 
1:31,1, 2. Melomai 
ordinea 12, event

WniNISTMTIA Df STAT LOTO PRONOSPORT
• In aceste zile continuă vân

zarea biletelor pentru tragerea 
excepțională Pronoexpres de du
minică 16 mai 1982, la oare se 
vor atribui ciștiguri In autotu
risme „Dacia 1300", mari stime 
de bani (variabile șl fixe) *1 
excursii In UJl.S.S. sau R-D. 
Germană. Biletele de 15 lei va
rianta au drept de clștiguri la 
toate oele opt extrageri cu un 
total de 44 de numere. Jucatl din 
timp numerele preferate !

• Astăzi este ultriaia xi de par-

tlcipire Ta ira^e. 
Pronoexpres de n 
1082, care benefici 
portant report la 
reamintește că o 
foarte avantajoasă 
succes de tot mai 
ticipanți, o cons’ 
chitate în cotă d 
simple, variante 
combinații „car 
se pot juca r 
Indiferent în- 
tlțijpare, „sc 
cese rămim



IIS DE MASÂ
in prima zi prin Hodaș — 
a opune o dîrză rezistență, 

r... Au punctat Pagu 14-1. 
iță 34-4, Călăuz 34-2, Udriște 
2 pentru bucureșteni, respec- 

* Hodaș 44-1, Makoldi 24-2, Bu- 
jan 1.
j.S.M. BUZĂU — MUNTENIA 
rzAU 0—9 și 1—-9. Derby-ul 
ral s-a încheiat cu succesul 
tașat al celor de la Muntenia, 
garnitură cu jucători mult mai 
perimentați. Au punctat Ro- 
mescu 54-1, Drăgulici 44-1, Mo- 
ianu 14-1 de la învingători, 
spectiv Dorcescu 1. (M. CHiS- 
NG — coresp.).
STICLA C.S.S. BISTRIȚA — 
TROM BUCUREȘTI 9—7 și 3—9. 
tîlniri echilibrate, bucureștenii 
tind victoria în ziua întâi, dar 
vanșîndu-se în următoarea, cînd 

cîștigat la o mai mare dife- 
nță. Au punctat Cioclu 34-1, 
>nțidai 24-1, Andreicuț 2, Toth 
1 pentru gazde, respectiv O- 
nez 44-3, Macovei 14-2, Buga 
-2, Mitruț 1, dublul Ovanez, 
acovei 2. (I. TOMA — coresp.). 
3.S.S. OD. SECUIESC — CON
DUCTORUL TG. MUREȘ 1—9 

9—8. Ambele întîlniri s-au în- 
eiat la limită, victoriile stînd 
b semnul întrebării pînă la ul
na partidă. Principalii- realiză
ri ai victoriilor au fost Feher 
>d. Secuiesc) și Pali (Construc- 
rul), care au avut o com por - 
re foarte bună. Victorii : 
her 44-4, Ffilop 14-2, Kiss 14-2, 
igy 1 pentru gazde, respectiv 
ill 34-3, LSrincz 34-2, Sîngeor- 
an 24-2, Corboreanu 1. 

’ALOGA — coresp.).
• Sîmbătă și duminică 
ogramate " ' ' 
ipoca — 
n, c.s.m. 
icurești,

C.F.R.C.S.S. Petroșani (f).
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IS’tnt 
partidele C.S.M. Cluj- 
Progresul București 
Rm. Vilcea — MEFMC 
Progresul București I

BARAJUL PENTRU
ROMOVARE IN DIVIZIA 

„A" DE VOLEI (f)
Nici o schimbare în privința 
inselor de promovare în prima 
vizie feminină de volei, după 
ua întîi a returului turneului de 
iraj, început ieri în sala Olim- 
a (arhiplină) din Capitală. în 
.’ară doar de faptul că lidera, 
alculatorul București, și-a asi- 
.irat locul pe prima scenă vo- 
ibalistică. Celelalte 3 participan- 
— „U“ Cluj-Napoca, Confecția 
ucurești și Olimpia Oradea — 
Imînînd în cursă cu șanse apro- 
late la cel de al doilea loc. A- 
îasta. ca urmare a primei in- 
lniri de ieri, »U“ Cluj-Napoca 
■ Olimpia, în care orădencele 
‘-au ținut în loc pe studente, 
limpia Oradea a cîștigat cu 3—1 
.5, 1.3, —5, 12). Echipa antreno- 
llui D. Moruț, din care am re- 
larcat pe Maria Gherman, Ma- 
lana Barbu, Aurelia Grlșovan și, 
arțial, Marcela Borchiș, s-a im- 
iis mai ales prin omogenitatea 
“xtetului și prin superioritatea 
1 jocul de apărare, în timp ce 
udentele au mizat în special în 
tac doar pe Ildiko Gali și Dana 
ilcolaescu. în cel de al doilea 
ied, Calculatorul a depășit net: 
—0 (14. 5, 4) pe Confecția, în-
Lng: ele alcătuind o gami-
ură mal robustă (atac puternic, 
ilocaj înalt), o ridicătoare ex- 
erlmentată (Mirela Popa) și 
•ouă trăgătoare care au mai ju- 
at în „A* (Eugenia Milencu, Se- 
erina Tudorache), Iar tactica de 
orțare a serviciului a dat roa- 
ie? Deși o echipă luptătoare, la 
il^u Confecția a plătit tribut ta- 
iei scăzute și jocului simplu, 
ent (nepotrivit gabaritului echi- 
>el). Bune arbitrajele : V. Arhire 
- S. Popescu și J. Allulla (Emi- 
atele Arabe Unite) — M. Nico
sia. în *T*îaSament : 1. Calculato- 
•ul 8 p (setaveraj 12:1), 2. HU“ 
'luj-Napoca 6 p (8:6), 3. Confec- 
la 5 p (3:9), 4. Olimpia 5 p
3:10). Azi, de la ora 16, au loc 
)artidele : Confecția — „U" și 
Calculatorul — Olimpia, găzduite 
le» aceeași sală. (A. BREBEANU)

' PROMIT!
gător 86. Cursa a IV-a : 1. In* 
dlan (I. Crăciun) 1:27.1, 2. Ex
celent, 3. Tenor. Simplu 5, ordi
nea 34, event 13, ordinea triplă 
314. Cursa a V-a : 1. Vigan <1. 
□ană) 1:29,4, 2. Riverana. Simplu 
I, ordinea 11, event 23, triplu 
cîștigător 213. Cursa a Vl-a : 1. 
Dorobanț (M. Octavian) 1:29,6, 2. 
Cochet, 3. Herlea. Simplu 9, ordi
nea 12, event 13 ordinea triplă 
205. Cursa a VII-» : 1. Dalba (D. 
lorga) 1:34,3, 2. Verdict. Simplu 
2,40, ordinea 15, event 18, triplu 
cîștigător 122. Cursa a VIII-a :
1. Supărata (S. lonescu) 1:32,9,
2. Renumita, 3. Retorta. Simplu 
1,80, ordinea 51, event 14, ordi
nea triplă 292. Cursa a IX-a: 1. Cla
ra (M. ștefânescu) 1:41,4, 2. Julie- 
ta, 3. Ruleta. Simplu 2,40. ordinea 
4, event 11, ordinea triplă 87, 
triplu cîștigător 61. Cursa a X-a: 
L Bucuria (V. Popa) 1:30,3, 2. 
Aldina. Simplu 2,80, ordinea 6, 
event 8.

Constantin DUMITRIU
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ritate la sistemul' de joc prefe- I 
rat... încercați să vă numărați și I 
dv. mîine printre marM. clștigă- ■ 
t&"i !
'• CIȘTIGURILE TRAGERII |

PRONOEXPRES DIN 5 MAI 1982. B 
Cat. 1 : 1 variantă 25% Autotu
rism Dada 1300 ; cat. 2 : 4 va- ■ 
rlante 25% a 19.500 lei ; cat. 3: I

9.50 a 4.000 lei ; cat. 4 : 93,75 a I 
,32 lei ; cat. 5 : 263,25 a 296 lei ; 
tat. 6 : 8.593,50 a 40 lei ; cat. 7 : |
23.50 a 200 lei ; cat. 8 : 4.300,75 I

W lei. Report cat. 1, 293.527 lei. I 
'toturismul Dacia 1300, de la

1, a fost obținut de DUMI- | 
IU ELENA din București. I

ÎI TRICOLORII", DIN NOU PE CONTINENTUL
SUD-AMERICAN

Scurte prezentări ale fotbalului
Miine, reprezentativa de fotbal 

a României începe un turneu în 
„continentul fotbalului fierbin
te*, America de Sud. Este cea 
de-a 15-a prezență a unor jucă
tori români peste Ocean, totoda
tă una dintre cele mai dificile, 
tntruclt adversarele noastre vor 
fi Argentina, deținătoarea titlu
lui suprem, alături de alte două 
puternice reprezentative, Peru și 
Chile. Adăugind echipele Hondu
ras și El Salvador, cu care o 
selecționată divizionară s-a con
fruntat astă-iamă, înseamnă că 
fotbalul românesc întîlnește cu 5 
din cele 6 echipe calificate din 
„Lumea nouă* la turneul final 
al C.M. organizat pe vechiul pă- 
mînt al Spaniei, cea de-a 6-a 
fiind Brazilia.

în rîndurile ce urmează, scurte 
prezentări ale fotbalului din cele 
trei țări sud-americane cu care 
vom juca : Argentina (mîine 12 
mai), Peru (sîmbătă 15 mai), 
Chile (marți 18 mai), fotbal care ‘ 
are drept numitor comun finețea 
tehnică în aliaj cu temperamen
tul ardent al jucătorilor.

ARGENTINA
„Asociation del Futbol Argen- 

tino* (A.F.A.) este una dintre 
oele mai vechi federații din lu
me, înființată în 1893, anul dis
putării și primului campionat 
național. cîștigat de formația 
Lomas Athletic, de mult desfiin
țată după ce a cîștigat primele 
șase titluri la rtnd. Afiliată la 
F.I.F.A. în 1912, A.F.A. are în e- 
vidențele sale peste 15 000 de e- 
chipe și aproape 320 000 de ju
cători legitimați. In cel 92 de 
ani de la disputarea primului 
campionat național s-au distri
buit... 104 titluri 1 Asta pentru 
că între 1912 și 1925 au existat 
mai multe federații paralele care 
au decernat fiecare titlul „s-ău* 
de campioană a țârii, recunoscu
te acum cu toate.

încă de la prima lor ieșire în 
lumea fotbalului internațional 
(C.M. 1930), fotbaliștii argenti
nieni și-au demonstrat calitățile, 
dar și defectele, care țin mai 
mult de caracterul lor arzător, 
în 1978, antrenorul Cesar Luis 
Menotti a știut să subordoneze 
acest joc temperamental intere
sului echipei, să-i facă pe elevii 
săi să respecte anumite idei tac
tice care și-au dovedit eficacita
tea. Din rindul jucătorilor s-^a 
detașat, atunci, Kempes. Acum, 
Menotti îl are și pe Maradona, 
cel care, datorită talentului său 
ieșit din comun, a făcut să cam 
pălească steaua lui Kempes. Și, 
totuși, cu amîndoi în echipă, în 
partidele de verificare de pînă 
acum, Argentina n-a strălucit. 
Cîteva rezultate : 1—2 cu Polonia,
1—1 cu R.F. Germania, 0—0 cu 
Cehoslovacia, j—1 cu Bulgaria, 
toate obținute pe teren propriu.

Iată formația din meciul cu 
R.F.G. : Balley — passarclla,

SERIA I
Minerul Vatra Dom ei — C.F.R. 

Pașcani 1—1 (1—1), Minerul Gura 
Humorului — Nicolina Iași 5—0 
(2—0), Cristalul Dorohoi — Celu
loza Piatra Neamț 4—0 (1—0),
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
Avîntul TCMM Frasin 1—0 (1—0), 
TEPRO Iași — Cimentul Bicaz 
1—1 (1—0), Foresta Fălticeni — 
Metalul Botoșani 1—1 (0—1), Me
talul Rădăuți — Șiretul Bucecea
4—o (0—0), Integrata Pașcani — 
Cetatea Tg. Neamț 1—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 24-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 35 p (56—19),
2. C.F.R. Pașcani 34 p (51—18),
3. TEPRO Iași 31 p (43—26)... pe
ultimele : 14. Cimentul Bicaz 19 p 
(24—38), 15. Nicolina Iași 19 p
(17—34), 16. Integrata Pașcani 11 p 
(23—63).

SERIA A Il-a
C.S.M. Borzești — Laminorul 

Roman 2—0 (0—0), Minerul Co-
mănești — Victoria Bacău 1—0 
(1—0), DEMAR Mărășești — Rul
mentul Bîrlad 1—0 (1—0), Petro
lul Moinești — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—0 (1—0), Tex
tila Buhuși — Viticultorul Pan- 
ciu 2—1 (1—1), Partizanul Bacău 
— Fdresta Gugești 4—0 (0—0), 
Gloria Focșani — Luceafărul Ad- 
jud 3—0 (1—0), Metalul Huși — 
Letea Bacău 0—3 — Metalul s-a 
retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
Borzești 33 p (55—19), 2. Lami
norul Roman 33 p (43—19), 3.
Victoria Bacău 32 p (31—13)... pe 
ultimele : 14. Textila Buhuși 18 p 
(29—50), 15. Rulmentul Bîrlad
17 p (19—38).

SERIA A III-a
Prahova Ploiești — Carpați Si

naia 3—0 (3—0), Ș.N. I.T.A. Bră
ila — Petrolul Berea 2—0 (1—0), 
Caraim anul Bușteni — Petrolul 
Băicoi 1—1 (1—0), Chimia A.S.A. 
Buzău — Metalul Mija 1—0 (0—0), 
Autobuzul Făurei — A.S.A. Mi- 
zil 2—0 (1—0), Ferodoul Rm. Să
rat — Chimia Brăila 1—0 (0—0), 
Carpați Nehoiu — Poiana Cîm- 
pina 2—3 (1—1), Minerul Filipeș- 
tii de Pădure — Chimia Brazi 
1—0 (0—0).

Pc primele locuri : 1. PRA
HOVA PLOIEȘTI 39 p (53—12),
2. Poiana Cîmpina 30 p (58—32),
3. A.S.A. Mizil 30 p (33—24)... pe 
ultimele : 14. Carpați Nehoiu 19 p 
(33—46), 15. Petrolul Berea 18 p 
(32—47), 16. Autobuzul Făurei
18 p (16— 60).

SERIA A IV-a
Progresul Isaccea — Rapid Fe

tești 2—0 (1—0), Portul Constan
ța — Avîntul Matca 5—0 (1—0),
Marina Mangalia — Ș.N. Tulcea

din Argentina, Peru și Chile
Olguin, Galvan, Tarantini, Galle
go, Maradona, Barbas, Calderon, 
Diaz, Kempes (Hernandez).

PERU
„Federaslon Peruana de Futbol" 

a lost înființată in 1912 ; are 
peste 7 000 de echipe șl aproape 
150 000 de jucători legitimați. Pri
ma campioană : Lima Cricket 
(1912). Cele mai cunoscute echi
pe de club. Alianza Lima (17 tit
luri naționale), Universitario de 
Deportes Lima (15), Sporting 
Cristal (5).

Este o mal veche cunoștință a 
fotbalului românesc, întruclt Peru 
a fost una din echipele cu care 
ne-am intîlnit la C.M. din 1930, 
dnd sporivii români au cîștigat 
cu 3—1. La a patra prezență în 
turneul final al C.M., Peru reu
șește uneori rezultate considerate 
peste valoarea de ansamblu a 
fotbalului din această țară. Ca de 
pildă anul trecut, dnd, făcind 
parte dintr-o grapă preliminară 
cu Uruguay și Columbia, a rea
lizat marea surpriză : eliminarea 
fostei campioane a lumii (1930, 
1950) in fața căreia a cîștigat 
chiar la Montevideo (2—1), intll- 
nirea de la Lima tocheindu-se cu 
tm scor alb. Celelalte rezultate 
ale preliminariilor : 2—0 șl »—1 
cu Columbia.

lată formația folosită în parti
da cu Chile (1—2) disputată pe 
terenul acesteia : Quiroga — Du
arte, Olaechea, Diaz, Rojas, Cue
to, Velasquez, Oribe, Maisquez, 
Larossa (Navarro), Leguja 
(Reyna).

CHILE
„Federaclon de Football de 

Chile" a fost fondată in 1895, 
primul titlu național datind din 
1333 ; are aproape 14 000 de e- 
chlpe șl 350 000 de jucători legi
timați. Cele mai cunoscute echi
pe de dub : Colo Colo (12 tit
luri naționale), Universidad de 
Chile (8), Union Espanola (7), 
Universidad Catolica (4), toate 
din Santiago de Chile. In ultimii 
ani s-a afirmat șl formația Co- 
breola C alama, finalistă a edi
ției 1981—82 a Cupei Libertado- 
res. La activ, 6 prezențe la tur
neul final al C.M., cea mal bună 
comportare fiind aceea din 1962, 
la ediția organizată chiar kt 
Chile: locul ni 1 S-a spus a- 
tund că antrenorul Fernando 
Rlera a pregătit o echipă „de 
seră", de moment, cu care a ob
ținut Insă o performanță peste 
valoarea generală a fotbalului din 
acest stat. Jocul de la 18 mai va 
fi prima confruntare intre repre
zentativele României și statului 
Chile.

11-ie victorios din medul cu 
Peru : Osben — Galindo, Figue
roa, Soto, Blgorra, Rivas (Alar
con), Dubo, Neira, Leteller, Gam
boa (Ynez), Moscoso.

Mircea TUDORAN

DIVIZIA ..C“-ETAPA A 24-a
1—9 (1—0), Chimpex Constanța — 
Granitul Babadag 1—0 (1—0), An
cora Galați — Șoimii Cernavodă
1— 0 (0—0), Cimentul Medgidia — 
Metalul Mangalia 2—0 (0—0), Ar- 
rubium Mă cin — Voința Con
stanța 3—0 (1—0), Metal os port 
Galați — Victoria Țăndărei >—0 
(3-0).Pe primele locuri : L PORTUL 
CONSTANȚA 81 p (53—20). 2.
Metalospbrt Galați 31 p (50—22),
3. Cimentul Medgidia 30 p (53—
23) , 4. Rapid Fetești 30 p (33—
24) ... pe ultimele : 14. Granitul
Babadag 20 p (20—40), 15. Șoimii 
Cernavodă 19 p (32—43), 16. Ma
rina Mangalia 15 p (20—39).

SERIA A V-a
T.M. București — Flacăra roșie 

București 1—0 (0—0), Ș.N. Olte
nița — Constructorul Călărași 
0—0, Amonil Slobozia — Viitorul 
Chirnogl 3—0 (2—0), Tehnometal 
București — I.C.S.I.M. București 
3—1 (1—0), FEROM Urzicenl — 
Danubiana București 3—1 (1—0). 
Aversa București — Electronica 
București 5—2 (2—0), F.C.M.
Giurgiu — Petrolul Roata de Jos
2— 0 (0—0), Dinamo Victoria
București nu a jucat.
• Joi, 13 mai, are loc in reria 

a V-a etapa intermediară, a 28-a.
Pe primele locuri : 1. DINAMO 

VICTORIA BUCUREȘTI 41 p 
(54—14), 2. T.M.B. 28 p (32—26), 
3. I.C.S.I.M. 27 p (32—25)... 14. 
FEROM Urzicenl 20 p (26—39), 
15. Petrolul Roata de Jos 19 p 
(28—49), 16. Electronica București 
16 p (27—41).

SERIA A Vl-a
Unirea Răcari — ROVA Roșio

rii de Vede 1—0 (1—0), Sportul
muncitoresc Caracal — Petrolul 
Videle 1—0 (0—0), Dacia Pitești
— Mușeelul Cimpulung 0—1 
(0—1), Chimia Tr. Măgurele — 
Cimentul Fieni 2—0 (1—0), Pro
gresul Pucioasa — Progresul Co
rabia 1—0 (0—0), Chimia Găeștl
— Electronistul Curtea de Argeș
3— 0 (1—0), Recolta Stoicănești —
Constructorul Pitești 2—1 (1—1),
Dunărea Zimnlcea — Cetatea Tr, 
Măgurele 2—0 (1—0).

Pe primele locuri t 1. ROVA 
ROȘIORI 35 p (44—19), 2. Musce
lul Cîmputang 30 p (37—23), 3.
Chimia Tr. Măgurele 23 p (36— 
20)... 13. Constructorul Pitești 
20 p (32—39) — 9 victorii, 14. U- 
nirea Răcari 20 p (26—33) — 5 
victorii, 15. Chimia Găeștl 20 p 
(31—53), 16. Electronistul Curtea 
de Argeș 19 p (28—34).

După jocul selecționatei ,,B"

REUȘITA DE LA ALBA lULIA
SE CERE CONFIRMATĂ LA VÎRȘET
Apărută lntr-un mod neaștep

tat în programul întilnirilor in
ternaționale ale selecționatelor 
noastre, partida reprezentativei 
secunde a și purtat, in modul 
cum s-au desfășurat preparative
le lotului nostru, o amprentă de 
grabă șl neprevăzut. Alegerea 
conducătorului tehnic a reprezen
tat o sultă de soluții, pînă la 
urmă apellndu-se la antrenorul 
federal Cornel Drăgușln și la an
trenorul de la „U“ Cluj-Napoca, 
C, Ardeleana. Au urmat aminti
tele (in numărul de ieri) indis
ponibilități care făceau, la un mo
ment dat, extrem de grea alcă
tuirea formației. Aceste greutăți 
ale zilelor premergătoare parti
dei, au fost Înlăturate șl echipa 
secundă a României s-a prezen
tat intr-o excelentă stare psihică 
de start. începem cu acest ele
ment, atît de esențial astăzi în 
sport, întrudt el a jucat un rol 
decisiv in comportarea și succe
sul „secunzilor". Moralul jucăto
rilor noștri s-a construit temei
nic șl eficient în ciuda acelor 
(mai sus pomenite) dificultăți și, 
In plus, a „cărții de vizită" a 
partenerului de Întrecere, cu pal
mares redutabil și afișind un op
timism puternic in orele premer
gătoare meciului. Era un adevăr 
că iugoslavii au deplasat la Alba 
lulia tot ce au mai bun Ia ora 
actuală în fotbalul lor cu ex
cepția jucătorilor selecționați deja 
pentru Spania, unii ariați Ia clu
burile de peste hotare plus 4—5 
titulari indisponibili. Jocurile de 
la Alba lulia șl cel de la Vlrșeț 
de joi 13 mai, se constituie de
altfel in declarate criterii de com
pletare a lotului pentru Mundial 
eu 8—10 jucători, deci apar ca 
un veritabil concurs de selecție 
pentru parteheri.

în compania unui adversar de 
o certă clasă tehnlco-tactică, toți 
jucătorii români au evoluat la o 
ridicată cotă, evidențierile din 
cronica partidei obligîndu-ne să-l 
distingem pe cei mai buni dintre 
cei buni. Cavai, atent șl sigur, 
are marele merit de a fi salvat 
■momentul psihologic" al jocului, 
acea fază din minutul 3, dnd s-a 
găsit singur în fața lui Glurovschi 
șl a blocat, cu un temerar plon
jon, balonul trimis de abilul mii- 
locaș al Stelei roșii Belgrad ; M.

MIERCURI Șl JOI „TROFEUL TIMIȘOARA"
Turneul internațional de fotbal 

dotat cu ^Trofeul Timișoara*, 
care se va desfășura miercuri și 
joi în orașul de pe malul Begăi, 
▼a aduce In fața spectatorilor 
timișoreni două echipe de peste 
hotare eu prestigioase cărți de 
vizită — Espanol Barcelona și

SERIA A VII-»
Dlerna Orșova — Minerul Me

tru 1—1 (1—0), Unirea Drobeta 
Tr. Severin — Electroputere Cra
iova 2—0 (0—0), Minerul Horezu
— Mlnerut Moldova Nouă 0—0, 
Faringul Novaci — Dunărea Ca
lafat 3—1 (1—0), C.F.R. Craiova
— I.O.B. Balș 3—2 (3—1), Mine
rul oravița — Mecanizatorul Și- 
mian 5—0 (3—0), Metalurgistul 
Sadu — Jiul Rovinarl 3—0 (0—0), 
Viitorul Drăgășani — Constructo
rul Craiova 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 35 p (49—19), 2. Di eras 
Orșova 32 p (31—23), 3. Electro
putere Craiova 29 p (40—15)... pe 
ultimele : 14. Dunărea Calafat
20 p (22—42), 15. Paringul Novaci 
20 p (25—51), 16. I.O.B. Balș 17 p 
04-35).

SERIA A VlH-a
Explormin Deva — Minerul 

Paroșeni 2—1 (1—1), Metalurgis
tul Cugir — CJ’.R. Simeria 1—0 
(0—0), Vitrometan Mediaș — Mi
nerul Ghelar 2—0 (1—0), Meca
nica Alba lulia — Minerul Anl- 
noasa 3—0 (1—0), Victoria Călan
— Automecanlca Mediaș 4—0 
(1—0), Șurlanul Sebeș — Minerul 
Vulcan 2—0 (0—0), Lotru Brezoi
— IMIX Agnita 2—0 (1—0), Mi
nerul Certej — Textila Clsnădie 
3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 33 p (46—19), 2. Me
talurgistul Cugir 32 p (51—19), 3. 
Minerul Certej 28 p (40—21)... pe 
ultimele : 14. imix Agnita 20 p 
(24—28), '15. Vitrometan Mediaș 
20 p (19—42), 16. Automecanica
Mediaș 18 p (23—47).

SERIA A IX-a
Victoria Ineu — Gloria Reșița 

3—0 (2—0), Vulturii textila Lu
goj — Bihorul Beluș 3—1 (1- 1), 
Chimia Arad — Oțelul C». dr. 
Petru Groza 2—2 (1—1), Șoimii 
Llpova — Metalul Bocșa 0—0, 
Unirea Tomnatic — Mineral Ani
na 2—0 (1—0), Voința Oradea — 
C.F.R. Victoria Caransebeș 2—1 
(0—1), Electromotor Timișoara — 
C.F.R. Arad 1—2 (1—2), Recolta
Salonta — Unirea Sînnicolau 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA SI P (H—25), 2. C.F.R. 
Arad 31 p (43—33), 3. Voința 
Oradea 28 p (48—33), 4. Șoimii 
Llpova 28 p (37—25)... pe ulti
mele : 15. Chimia Arad 16 p 
(32—49), 16. Recolta Salonta 15 p 
(29-47).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Silvana 

Zamfir, la una dintre partidele 
de vîrf ale iul, a avansat mereu 
în jumătatea adversă, a trimis 
mijlocașilor și atacanțiior mingi 
precise ; Nicolae a luptat cu e- 
nergia cunoscută misiunea iul 
fiind deosebit de grea in lupta 
directă cu celebrul Savicl ; C. 
Solomon, util și oportun in in
tervenții ; Naghi, o apariție de 
„ultimă oră", a adus un plus de 
vigoare postului de „libero" în 
repriza secundă ; Ungureanu — 
sobru șl atent în fața altul ju
cător de faimă, Măriei ; Petcu a 
muncit enorm, a participat la 
cele mal multe dintre combinații
le de atac și a fost cel mai pe
riculos șuteur al formației ; Nlc- 
șa — la unul dintre cele mai 
reușite jocuri internaționale, a 
participat la ambele faze, faptul 
că a marcat un gol vorbind șl 
despre apetitul său ofensiv ; Cus- 
tov a dirijat, cu calm și sigu
ranță, jocul, a rămas in teren 
deși suferise o accidentare, ce- 
dind spre final locul iul Varga, 
trimis să-l neutralizeze pe Giu- 
rovschi ; Cîrțu, zicem noi, a fă
cut un meci comparabil cu cel 
din finala cupei, poate chiar cu un 
ton mal sus, acțiunile lui semănind 
adeseori panică șl dezorganizare în 
defensiva adversă. A creat am
bele goluri : Cîtnpcanu l-a se
condat pe Cîrțu, șarjele lor de 
driblinguri și fente descumpănind 
pe fundașii iugoslavi ; Văetuș are 
meritul de a fi fructificat pasa 
de gol a iul Cîrțu? iar Șoiman, 
cu o poftă de joc deosebită, a 
făcut cîteva curse de mare spec
taculozitate. Deci, o comportare 
bună a unor foști titulari ai echi
pei „A" șl a cîtorva ex-compo- 
nenți al lotului de tineret. Ră- 
mine ca reușita de duminică să 
le mărească ambiția de a repeta 
performanța, ca randament si re
zultat, in partida dc la Vîrșeț. 
Oaspeții noștri r.u și-au ascuns 
dorința de a fi ei „echipa de 
prim-pian" joi și tocmai de a- 
ceea fotbaliștii noștri trebuie să 
fie la fel de atenți, de comba
tivi, disciplinați tactic, luptlnd cu 
toate forțele, cum au făcut-o du
minică pe splendidul stadion din 
Alba lulia in fața celor 20.000 de 
entuziaști și sportivi spectatori 
locali.

Eftimie IONESCU

Vojvodina Novisad, alături de li
dera seriei a III-a din eșalonul 
nostru secund, F.C. Bihor, și 
clubul organizator, Politehnica 

Cele două cuplaje, care se vor 
desfășura pe stadionul 1 Mal, vor 
avea ea ore de începere a parti
delor, 16,30 și 18,15.

Cehu Sllvanlel 1—0 (1—0), Mine
rul Băița — Rapid Jibou 6—1 
(3—0), Bradul Vișeu — Victoria 
Cărei 2—1 (1—0), Minerul Baia 
Borșa — Simared Bala Mare 3—1 
(1—0), Minerul Baia Sprie — Mi
nerul Băiuț 4—0 (0—0), CUPROM 
Bala Mare — Bihoreana Mar
gin ta 2—0 (1—0), Unirea Valea Iul 
Mihai — Oașul Negrești 4—1 
(1—1), Chimia Tășnad — C.S.U. 
Tricolorul Oradea 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 35 p (58—20), 2. 
Victoria Cărei 30 p, (44—27), 3. 
Unirea Valea lui Mihal 29 p 
(58—27)... pe ultimele : 14. Sima
red Baia Mare 19 p (21—41), 15. 
Silvana Cehu Silvaniel 18 p 
(32—47), 16. C.S.U. Tricolorul O- 
radea 17 p (24—12).

SERIA A XI-a
Textila Năsăud — Industria sîr- 

mel Cîmpla Turzll 1—0 (0—0),
Unirea Dej — Foresta Bistrița
5—1 (1—1), Avîntul Reghin — 
C.E.M. Cluj-Napoca 2—0 (1—0),
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Rodna 2—1 (2—1), C.I.L. Blaj — 
Oțelul Reghin 2—0 (1—0), Meta- 
lotehnlca Tg. Mureș — Metalul 
Alud 1—0 (0—0), Metalul Sighi
șoara — Unirea Alba lulia 0—1 
(0—0), Sticla-Arieșul Turda — 
Mureșul Luduș 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. IND.
SIRMEI C. TURZII 36 p (41—18),
2. Unirea Alba lulia 32 p (51—22),
3. Sticla Turda 26 p (36—28), 4.
Avîntul Reghin 26 p (28—27)... pe 
ultimele : 14. Textila Năsăud 20 p 
(25—39), 15. Mure:, ' Luduș 19 p 
(25—36), 16. Unirea Dej 18 p
(37—46).

SERIA A XlI-a
Minerul Baraolt — Progresul 

Odorhelu Secuiesc 0—2 (0—1),
Metrom Brașov — Precizia Să- 
cele 1—1 (0—1), Minerul Bălan 
— Nltramonia Făgăraș 1—1 (0—0), 
Utilajul Făgăraș — Metalul Sf. 
Gheorghe 2—0 (1—0), Unirea
Cristuru Secuiesc — Torpedo 
Zărneștl 2—0 (0—0), Măgura-
Moblla Codlea — Chimia Or. Vic
toria 2—0 (2—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Carpați Brașov 0—0, 
Tractorul Miercurea Cluc — Mu
reșul Toplița 2—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 32 p (47—20), 2. 
Precizia Săcele 31 p (28—22), 3. 
Nitramonia Făgăraș 27 p (33—22)... 
pe ultimele : 13. Torpedo Zăr
neștl 21 p (31—35), 14. Unirea 
Crlstur 21 p (23—34), 15. Măgura 
Codlea 21 p (20»-27), 16. Carpați 
Brașov 17 p (36—37).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



Corespondență din Buenos Aires Campionatele mondiale de box

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
A SOSIT ÎN ARGENTINA

VIOREL IOANA ȘI-A ASIGURAT MEDALIA DE BRON
BUENOS AIRES, 10 (prin le- 

. jx). Fotbaliștii români au so
sit marți, la ora 10 dimineața 
(ora locală), după o călătorie 
cu avionul de 15 ore, de la 
Paris în capitala Argentinei. 
Pe aeroport echipa României a 
fost întîmpinată de oficiali ai 
federației gazdă, reprezentanți 
ai Ambasadei României în Ar
gentina, ziariști și fotorepor
teri.

După călătoria cu avionul,

NOI VICTORII ROMANEȘTI IN „IIIGATA PANCTARTVO"
în ultima zi a întrecerilor din 

cadrul „Regatei Pancearevo" 
sportivii români au obținut alte 
cinci noi victorii. Proba de sim
plu a fost cîștigată, de data a- 
ceasta, de Marioara Ciobanu 
(3:57,9) care, cu un finiș prelun
git, și-a depășit principala adver
sară, vîslașa bulgară Snejana 
Ia ce va (4:02,4). Canotoarele noas
tre au mai cucerit locul 1 în 
probele de 2 rame (Rodica Arba, 
Elena Horvat) 3:49.5, <4-1 vîsle

ECHIPA DE POPICE A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE LA DEBRECEN

BUDAPESTA, 10 (Agerpres). — 
In cadrul pregătirilor în vederea 
participării la campionatele mon
diale de popice, ce vor avea loc 
în perioada 4—11 iunie la Brno, 
echipele României au susținut la 
Debrecen o întîlnire cu formațiile 

care a decurs în bune condiții, 
fotbaliștii oaspeți au plecat 
spre Rosario cu autobuzul, oraș 
unde va avea loc miercuri în
tâlnirea amicală dintre repre
zentativele Argentinei și Ro
mâniei. Ei sînt găzduiți la ho
telul Riviera.

în cursul zilei de marți oas
peții vor face două antrena
mente, dimineața și după a- 
miază, pe stadionul care va 
găzdui întâlnirea.

(Aurora Darko, Sofia Corban, 
Valeria Roșca-Răcilă, Maria Si- 
mion 4- Ecaterina Oancia) 2:22,2 
și 8+1.

O comportare bună au avut și 
băieții, cucerind primul loc în 
probele de 2 f.c. (7:58,2) și 4 f.e. 
(6:57,2). Așadar, reprezentanții 
școlii de la Snagov încheie cele 
două zile ale „Regatei Panceare
vo* ou un frumos bilanț : 11
probe cîștigate.

Ungariei. In meciul feminin spor
tivele românce au concurat efc- 
celent, raalizînd un total re- 
marcabl și au cîștigat cu 2 655— 
2 587 p.d. La masculin, victoria 
a revenit gazdelor cu 5 561—5 547 
p.d.

® Dumitru Cipere a pierdut la puncte în fața sovieticului VI. Mi- 
rosnicenko. & Marți, in cele două reuniuni ale sferturilor de fi

nală, alți 5 pugiliști români în luptă pentru medalii
MUNCflEN, 10 (prin telefon). 

La Olympiahalle din localitate, 
cu cît ne apropiem de fazele 
superioare ale campionatelor 
mondiale de box, cu atît „sita" 
care cerne valorile a devenit 
mai deasă. De acum vor urca 
pe ringul frumoasei arene doar 
cei mai buni dintre cei buni. 
Luni și marți se desfășoară fa
za sferturilor de finală, cea în 
care orice victorie înseamnă cel 
puțin o medalie de bronz care 
pe parcurs poate fi îmbunătă
țită. în această fază superioară 
și-au asigurat accesul și 7 pu
giliști români : Constantin Ti- 
țoiu, Dumitru Cipere. Ion Stan, 
Viorel Ioana, Georgică Donicl, 
Teodor Pirjol și Mircea Fulger, 
ultimul obținînd acest drept in 
gala de duminică seara. Iată 
citeva amănunte de la meciul 
dintre Mircea E'ulger șl Mauri
zio Ronzoni (Italia). disputat 
în cadrul optimilor de finală. 
Partida a debutat neplăcut pen
tru reprezentantul nostru. Ad
versarul său, un sportiv pu
ternic, a plasat un croșeu Ia 
bărbie. Fulger a căzut la po
dea și a fost numărat de arbi
tru. El a reluat curajos lupta, 
nu a mai neglijat apărarea și 
a trecut la atacuri insistente 
care. în majoritate și-au atins 
ținta. în ultimele două runduri, 
pe fondul unor lovituri puter
nice. musceleanul și-a dominat 
clar partenerul de întrecere și 
a obținut o spectaculoasă vic
torie la puncte (4—1). după un 

start care nu lăsa să se între
vadă un atit de frumos succes 
al său. în „sferturi", el îl va 
întîlni pe redutabilul pugilist 
cubanez Carlos Garcia, care a 
cîștigat meciul anterior prin 
neprezentarea lui Henry Hu
ghes (S.U.A.) — accidentat. Al
te rezultate din „optimi" : 
J. Nyman (Finlanda) b. k.o. 1 
M. Kopzog (R.F.G.), M. Puzo- 
vici (Iugoslavia) b.p. D. 
Schwartz (R.D.G.) ; muscă: O. 
Santiesteban (Cuba) b.p. Chae 
Kwon (Coreea de Sud), M. Co
llins (S.U.A.) b.p. W. Prosch 
(R.D.G.); pană: R. Nowakowski 
(R.D.G.) b.p. F. Suemer (Tur
cia), A. Horta (Cuba) b. k.o. 1 
S. Sjoestrand (Suedia); mijlo
cie mică : A Martinez (Cuba) 
b.p. D. Kaestner (R.D.G.), M. 
Takov (Bulgaria) b. ab. 1 C. 
Lithgou (Anglia).

Aseară, în sferturile de fi
nală ale categoriei cocoș, re
prezentantul nostru Dumitru 
Cipere a încrucișat mănușile 
cu boxerul sovietic Vladimir 
Mirosniccnko. Sportivul român 
nu a fost cu nimic inferior ad
versarului său și partida a fost 
destul de echilibrată. Românul 
a-atacat destul de bine, dar a 
păcătuit rămînînd aproape de 
Mirosnicenko, care a plasat se
rii de lovituri în aceste mo
mente. Sportivul sovietic a 
fost declarat învingător la 
puncte cu 5—0.

Cel de al doilea boxer rom. 
care a evoluat în sferturi Ic 
seara târziu, a fost semiușoi 
Viorel Ioana care a avut ca a 
versar pe italianul Carlo Russ 
lillo. Sportivul nostru a încep 
reținut, dar de la jumătat 
primei reprize el a trecut 
atac și și-a adus adversarul 
situație de groggy care, pe 
tru a scăpa, a început să ți 
și a primit un avertisme 
pentru box neregulamenti 
Pauza a fost binevenită pent 
Russolillo. El a condus ostilit 
tile în rundul secund și a rec 
perat din terenul pierdut 
primele trei minute de lupi 
lăsînd o bună impresie. Și 
ultima repriză italianul s 
•lansat în atac, dar la jumăt 
tea ei. Viorel Ioana a răspu 
prompt și cu o directă i 
dreapta și-a expediat advers 
rul la podea. La reluare. Vi 
rel a lovit din nou năprazrr 
aducînd:i-l pe Russolillo în s 
tuația de a nu mai putea co; 
tinua lupta. Arbitrul a sesiz 
aceasta și cînd mai era un m 
nut și trei secunde pînă la goi 
gul final a ridicat mina boxi 
rului român declarîndu-1 îi 
vingător prin inferioritatea a< 
versarului. în acest fel, Vior 
Ioana a promovat în semil 
nale, avînd asigurată, de 1 
acum, medalia de bronz a can 
pionatelor mondiale. în sem 
finală el va boxa cu Angel Hi 
rerra (Cuba), care l-a învii 
prin abandon în prima repri; 
pe tunisianul L. Belkih.

Mihai TRANCA
3»

FINAL IN „CUPA F.I.R.A.“
(Urmare din pag 1)

ziu și numai după ce sportivii 
sovietici i-au stirnit la joc prin 
încercările lor de a deschide 
baloanele spre treisferturi. Echi
pa noastră s-a „trezit" totuși în 
ultimele 20 de minute, cînd a 
decis partida prin cele 3 eseuri 
reușite, dar — s-o spunem — 
pe fondul unor erori ale ad
versarilor. Sigur, se știa că un 
meci cu rugbyștii sovietici. în 
progres, nu va fi un simplu 
„foc de artificii", dar se aș
tepta din partea echipei noastre 
un joc oricum mai consistent, 
doar frumosul eseu din minu
tul 78. „lucrat" excelent de 
Constantin și finalizat clasic de 
aripa Aldca. ne-a arătat resur
sele reale ale sportivilor noș
tri. Dar jocul. în ansamblu, a 
relevat multe imperfecțiuni, ca 
'șl ■ acela cu rugbyștii din R.F.G.

UN REUȘIT CONCURS
DE SELECȚIE LA TIR

Pe poligonul Tunari din Ca
pitală a avut loc un concurs 
de verificare a trăgătorilor 
susceptibili de a fi selecționați 
în loturile naționale. Acest al 
treilea test organizat de către 
F.R.T. a avut la start numeroși 
concurent!, unii dintre ei (prin
tre care și cîțiva tineri) remar- 
cîndu-se cu rezultate promiță
toare. Astfel. Eva Ionescu 
(C.S.U. Brașov) a cîștigat cu 
856 p proba de pușcă standard 
3X20 f. Marian Oncică (Meta
lurgistul Cugir) s-a clasat pri
mul cu 597 p la pușcă liberă 
60 f culcat și cu 1148 p la 
3X40 f, iar Marinică Trușcă 
(Steaua) s-a detașat cu 559 p 
dintre concurenții la pistol li
ber 60 f (al doilea clasat — 
O. Vișan — Dinamo — 546 p). 
La pistol standard 30+30 f a 
cîștigat clar Emilia Bodrîngă 
(Dinamo) cu 582 p (Ana Cio
banu — locul doi cu 578 p), 
iar la pistol viteză. stelistul 
Virgil Suciu a terminat’ pe pri
mul loc cu 596 p (s-a mai re
marcat. în mod deosebit, ju
niorul B. Corbu — Steaua — 
cu 590 p, record personal).

★
în „Cupa C.S.U. Brașov" dis

putată zilele trecute cele mai 
bune rezultate le-au obținut : 
Eva Ionescu (C.S.U. Bv.) la 
pușcă standard 3X20 f — 569 p 
și pușcă 10 m — 370 p, Nicolae 
Fînzaru (Universitatea Iași) la 
pistol liber juniori — 539 p. 
Eugen Suciu (C.S.U. Brașov) la 
pușcă 10 m, 60 ..diabolouri", 
539 p (junior născut în 1966) 
și Dan Ionescu (C.S.U. Bra
șov) la oistol 11) m. 561 n.

Și atunci se pune întrebarea : 
să fie actualii titulari ai na
ționalei incapabili să răspundă 
în întregime cerințelor pe care 
14 implică, obligatoriu, jocul 
modern și anume plecări rapide 
ale .purtătorului de balon, cu 
aglomerarea și fixarea . adver
sarilor și apoi deschideri fulge
rătoare spre linia de treisfer
turi. chemată să finalizeze ? Și 
dacă este așa. de ce echipa 
noastră joacă adesea închis, cu 
șuturi lungi și adesea exaspe
rante spre tușe, folosind mij
loace de ioc relativ modeste, 
primitive ?

înaintarea a corespuns in li
nii mari. La nivelul pilierilor 
doar Bucan e o certitudine. La 
talonaj. Moț este o soluție, de
și nu uităm că Munteanu e un 
animator inegalabil. în linia a 
doua. — unul din punctele 
noastre forte — Caragea nu dă 
tot ce poate, iar la Dumitru 
se resimte o oarecare uzură. 
Stoica și Rădulescu au calități 
incontestabile, iar ne Murariu, 
mult timp absent din echipă,

RUGBYȘTII GBIVIJlNI-GÎȘriGÂIOHI Al CUPEI f.R.R.
Ultimul act al „Cupei fede

rației" la rugby, ediția 1981— 
82. a opus duminică dimineața, 
la stadionul Olimpia din Ca
pitală. echipele R.C. Grivița 
Roșie și Știința CEMIN Baia 
Mare. Și cum bucureștenii au 
învins cu 13—6 (7—6), trofeul 
a trecut din vitrina băimăreană 
în aceea a clubului de la Par
cul copilului. Grivițenii au con
dus în permanentă. primele 
puncte fiind realizate, din eseu, 
de Octavian Moraru, în 
min. 19, cînd el a urmărit per
severent o fază care nu pro
mitea prea mult. Tudose a 
transformat cu siguranță, după 
cinci minute, o lovitură de 
pedeapsă, pentru a asista apoi 
la o tresărire de orgoliu a băi- 
mărenilor. concretizată orin

ATLETISM • La Lemoore (Ca
lifornia) Greg Foster a alergat 
110 mg tn 13,39. Alte rezultate : 
100 m: Herman Panzo (Franța) 
10,59, 400 m : J. Philips 46,48, 
800 m : Trott 1:48,58, Înălțime (f): 
Cal Poly 1,88 m. • Hugh Jones 
a cîștigat maratonul de La Lon
dra în 2h09:25, urmat de norve
gianul Oyvind Dahl — 2hl2:21. 
Tn proba feminină prima s-a cla
sat Joyce Smith (Anglia) 2h29:43.

CICLISM s A 37-a ediție a 
„Turului Spaniei" s-a încheiat la 
Madrid cu victoria spaniolului 
Angel Arroyo. • „Turul Rornan- 
diei" a revenit norvegianului 
Josteln Wilmann.

HALTERE • La Varna. Ianko 
Rusev a stabilit un nou record 
mondial la cat. 75 kg stilul „a- 
runcat" cu 206,500 kg.

\ l
nu-1 putem judeca decisiv. Re
gretabilă absența, din motiv de 
accident, a lui Borș. Dar jocul 
oricît de bun ai înaintării se 
fringe la deschidere. E drept, 
Paraschiv, demiul. are clasă 
internațională și el face eforturi 
să lanseze jocul, dar „uvertu
ra" Podărescu (încercat în lo
cul lui Alexandru) s-a dovedit 
a nu fi la înălțime; el nu pa
sează corect, șutează mult și 
inutil, ba a învățat chiar ne- 
sportivități... Centrii și ei 
(Constantin, care e de meserie, 
preferă și el șutul casei și 
Lungu — prea reținut) au fost, 
In general, sub așteptări. în 
timp ce a surprins mult ab
sența pe aripă a lui Fuicu, 
liderul „Topului eficacității" i- 
nițiat de ziarul nostru. Funda
șul Gh. Florea se străduiește 
si face și ej ce poate, dar noi 
nu l-am neglija pe fundașul 
Sportului studențesc Dan Co- 
jocaru, în mare creștere de joc.

Iată doar citeva prime re
flecții după un sezon încărcat 
și nu întotdeauna plin de satis
facții șt în perspectiva unor 
întâlniri viitoare care se anunță 
mereu mai grele.

„dropul" spectaculos al lui 
Cantea (min. 29) si reușita, 
din l.p., a lui Trnyancsev 
(min. 37). După pauză, bucu
reștenii s-au îndreptat. încet 
dar sigur, spre o victorie meri
tată. A mai punctat Fălcu- 
șan, din l.p. (min. 44) și drop 
(min. 64).

La finele partidei — arbi
trată de C. Udrea — exintema- 
tionalul Constantin Cocor, pre
ședintele Comisiei de competi
ții, a înmînat trofeul echipei 
R.C. Grivița Roșie: Tudose — 
Mirea, Țuică, Nicolae, Tudor — 
Fălcușan. Bidirei — E. Ștefan, 
Moraru, Viad — A. Ion. Pon- 
gracz — Bălan, Pasache. Dinu. 
Antrenori, binecunoscuții Vio
rel Moraru și Radu Demian.

Geo RAEÎCHI

TELEX • TELEX
RUGBY > în grupa „B“ a 

campionatului european „Cupa 
F.I.R.A.*, Polonia a întrecut pe 
teren propriu Spania cu 32—6 
(4-6).

SCRIMA • Competiția masculi
nă de floretă de la Moers (R.F. 
Germania) a fost cîștigată de e- 
chipa Italiei, urmată de U.R.S.S., 
R.F. Germania, Polonia și Franța.

ȘAH ® După trei runde, în 
turneul de la Bugojno (Iugosla
via) conduce marele maestru 
sovietic Gări Kasparov cu 2,5 p, 
urmat de Tigran Petrosian 2 p, 
Bengt Larsen 1,5 p (1). în runda 
a 3-a Kasparov l-a învins pe 
Najdorf, iar Petrosian a remizat 
cu Andersson.

SUCCESE ALE PU6ILIȘTIL0R
PR AGA, 10 (Agerpres). — în 

orașul cehoslovac Komamo s-a 
desfășurat un turneu internațio
nal de box, 1a care au partici
pat pugiliști din 6 țări, printre 
care și România. Din echipa țării 
noastre, o comportare foarte bună 
au avut Alexandru Șchlopu, care

C. M. al pilonilor dc lormula 1

J.« WATSON CiȘTIGĂ CURSA ÎNDOLIATĂ DE LA ZOLDER
„Marele Premiu“ al Belgiei pen-v 

tru campionatul mondial de au
tomobilism rezervat plloților de 
formula I, desfășurat pe circuitul 
de la Zolder, a fost cîștigat de 
englezul John Watson („McLar- 
ren“) cronometrat pe 298.290 km

PRIMA ETAPĂ 
ÎN „CURSA PĂCII“

PRAGA, 10 (Agerpres). — 
Desfășurată pe traseul Praga 
— Hradec Kralove, pe o șosea 
cu multe urcușuri dar într-o 
trenă foarte rapidă, prima eta
pă a celei de-a 35-a ediții a 
„Cursei Păcii" a fost cîștigată 
de ciclistul olandez Johannes 
Lammerts, care s-a desprins de 
unul singur cu 5 km înainte de 
sosire, fiind cronometrat pe 184 
km în 4h 21:29. Printre anima
torii acestei etape inaugurale 
s-au numărat și rutierii români 
Mircea Romașcanu (locul 7), 
Traian Sîrbu (locul 12) și Con
stantin Paraschiv (locul 20), 
sosiți cu plutonul fruntaș, la 
51 sec. fată de învingător. Plu
tonul al doilea, unde se aflau 
campionul olimpic Serghei
Suhurucenko. cehoslovacul Mi
chal Klasa, Olaf Ludwig
(R.D.G.) și alți favoriți a avut 
o întîrziere de peste 3 minute. 
Pe echipe, etapa a revenit for
mației U.R.S.S., urmată de R-D. 
Germană și România. în clasa
mentul general individual con
duce Lammerts, secundat de 
sovieticul Riho Sun. Astăzi se 
dispută etapa a 2-a. Hradec 
Kralove-Olomouc (149 km).

TENIS ® Rezultate din „Cupa 
Davis* : Turcia — Grecia 0—5, 
Bulgaria — Danemarca 1—4, In
donezia — Japonia 4—1, Iugosla
via — Norvegia 5—6, Maroc — 
Polonia 3—2, Irlanda — Luxem
burg 5—0. • Ivan Lendl a cîș
tigat turneul de la .New York, 
întrecîndu-1 în finală, în 50 de 
minute, cu 6—1, 6—1 pe Eddie 
Dibbs. • Semifinalele „Cupei 
Mondiale" pe echipe la Diissel- 
dorf : S.U.A. — Argentina 2—1 
(Teltscher — Vilas 7—6, 0—6, 3—6; 
Gene Mayer — Ganzabal 6—3,
6—1 ; Mayer, Stewart — Vilas, 
Cano 7—6, 6—1) ; Australia — 
Spania 2—1 (Edmondson — Oran- 
tes 3—6, 4—6, McNamara — Hi
gueras 7—5, 6—1 ; McNamara, 
Edmondson — Higueras, Gime- 
nez 6—2, 6—4).

ROMÂNI 1N CEHOSLOVACIA
a ocupat primul loc la categor 
mus-că, întreclndu-l la puncte' ! 
finală pe Misko (Cehoslovacia 
și Vasile Zbughin, clasat de a» 
menea pe primul loc, la categ< 
ria pană, fn finală, Vasile Zbi 
ghin a cîștigat la puncte meci: 
cu polonezul Szoltyslk.

în lh35:41 (medie orară 187 km 
Finlandezul Keke Rosberg („W 
lliams") s-a clast pe locul dc 
în clasamentul general conduc 
francezul Alain Prost cu 18 5 
urmat de Watson cu 17 p.

După cum se știe ultimuj ar 
trenament pentru aceast* curs 
a fost marcat de tragic acei 
dent în care și-a pierdut viaț 
pilotul cahadian Gilles Villeneuv< 
ultima victimă dintr-o listă în 
doliată care cuprinde alți mai 
campioni ai volanului precum AJ 
berto Ascari, Jean Behra, Jlmm 
Clarke, Jochen Rindt, FranO' 
Cevert, Ronnie Petersson etx 
Villeneuve avea 30 de ant, er 
tată a doi copii, debutase în for 
mula I în 1977 și disputase 6 
de „mari premii*, dștigînd i

MIERCURI SEARA 
LA BARCELONA : 

FINALA CUPEI CUPELOR
Miercuri seara pe stadionu 

„Nou Camp* din Barcelona si 
va desfășura finala Cupei cupe
lor, intre echipa locală C.F. Bar
celona șl Tottenham Hotspur 
Finala are loc lntr-o singuri 
manșă, localitatea fiind fixată inel 
înaintea începerii competiției 
C.F. Barcelona fiind deci gazdă 
are teoretic prima șansă. Iatl 
cum s-au calificat cele două fi
naliste : C.F. BARCELONA ct 
Trakia Plovdiv 4—1, 0—1 ; Da- 
kla Praga 0—1, 4—0, Lokomotiv» 
Leipzig 3—0 (în deplasare), 1—2 ; 
Standard Liăge 1—1, 1—0 ; TOT
TENHAM cu Ajax 3—1, 3—0,
Dundalk 1—1, 1—0 ; Eintracht
Frankfurt 2—0, 2—1 ; Dinamo 
Tbilisi 1—0, 1—0.

DINAMO KIEV A CUCERIT 
„CUPA U.R.S.S."

„Cupa U.R.S.S." a fost cucerită 
de Dinamo Kiev, care, în finala 
disputată la Moscova, a învins 
cu 1—0 (1—0) formația Torpedo 
Moscova.

ECHIPE CAMPIOANE
POLONIA : Titlul de campioană 

a revenit echipei Widzew Lodz, 
care a totalizat 39 p din 30 de 
meciuri. Pe locurile următoare 
s-au dasat Slask Wroclaw — 
39 p. Stal Mielec și Legia Varșo
via — cu cîte 35 p. ,

BELGIA: Titlul de campioană 
a revenit lui Standard Liăge, a’ 
48 p din 34 de jocuri, urmată d 
Anderlecht — 46 p șl La Gantols- 
- 45 p. -
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