
ȘlltINȚA COMIILIIIL1IIPOLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, simbătă, 15 mai, a avui 
Ioc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a examinai 
Raportul privind utilizarea ma
șinilor, utilajelor și instalați
ilor din industrie, construcții și 
transporturi in trimestrul 11982.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut ministerelor, centralelor 
industriale, tuturor unităților 
economice să ia cele mai hotă- 
rîte măsuri pentru a asigura 
folosirea rațională, completă, a 
tuturor capacităților de produc
ție de care dispune în prezent 
economia noastră națională, 
pentru sporirea indicilor de u- 
tilizare a mașinilor și instala
țiilor, redistribuirea utilajelor 
nefolosite și utilizarea judici
oasă a suprafețelor productive 
construite.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat și a- 
probat un raport privind situa
ția protecției muncii pe anul 
1981. Activitatea de proiecție a 
muncii, desfășurată în cursul 
anului trecut, a avut ca obiec
tiv central realizarea măsurilor 
din programul aprobat de con
ducerea de partid și adoptat de 
Congresul al II-lea al consili
ilor oamenilor muncii din luna 
iunie 1981.

'Comitetul Politic Executiv a 
< rut guvernului, Ministerului 
Muncii, Ministerului Sănătății, 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, tutu
ror organelor de conducere ale 
ministerelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor, pre
cum și organizațiilor de partid, 
sindicale și de tineret să ana
lizeze în toate sectoarele, în 
toate unitățile economice mo
dul în care se respectă preve
derile privind protecția muncii.

De asemenea. Comitetul Po
litic Executiv a luat in dezba
tere Raportul cu privire la e- 
xecutarea unor lucrări de con
strucții in străinătate.

Analizînd activitatea in acest 
domeniu, pentru încălcarea 
gravă a legilor statului și a 
hotărârilor de partid în legătu
ră cu cheltuirea fondurilor va
lutare, efectuarea importurilor 
și pentru ncrespecîarea disci
plinei financiare la unele obi
ective de investiții executate 
in străinătate. Comitetul Politie 
Executiv a hotărît destituirea 
tovarășului Alexandru Mărgă- 
ritescu din funcția <Ie ministru 
secretar de stal la Ministerul 

Comerțului Exterior șl Coope
rării Economice Internationale 
și a tovarășilor Enache Sirbu 
și Adrian Rogojeanu din func
ția de adjuncți ai ministrului 
agriculturii și industriei ali
mentare și sanctionarea acesto
ra pe linie de partid cu vot de 
blam cu avertisment.

Comitetul Politic Executiv a 
atras atenția guvernului, Curții 
Superioare de Control Financi
ar. ministerelor economice să 
acționeze ferm pentru a întări 
ordinea și disciplina in acest 
sector.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat despre vizita de 
stat pe care, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a e- 
fectuat-o in Grecia. Ia invitația 
președintelui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.

Comitetul Politic Executiv, 
luind cunoștință cu profundă 
satisfacție de rezultatele vizitei, 
a relevat prestigiul de care se 
bucură șeful statului român in 
rindurile opiniei publice elene 
și a manifestat deplina aproba
re fată de rezultatele fructuoa
se ale convorbirilor, fată de 
hotărîrile convenite cu acest 
prilej, subliniind însemnătatea 
Acordului-cadru privind direc
țiile dezvoltării cooperării eco
nomice, industriale și tehnico- 
științifice între România și 
Grecia, care conferă relațiilor 
româno-elene o amplă perspec
tivă, corespunzător intereselor 
ambelor noastre popoare, a! 
cauzei păcii, destinderii, secu
rității și colaborării în Balcani, 
Europa și în intreaga lume.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat acordul deplin 
fată de concluziile Ia care s-a 
ajuns în ce privește situația 
internațională actuală, deosebit 
de complexă și contradictorie, 
fată de hotărîrea României și 
Greciei de a conlucra mai ac
tiv pe arena mondială pentru 
a-și aduce o contribuție sporită 
Ia solutionarea marilor proble
me care confruntă omenirea.

Referitor Ia situația din Bal
cani, s-a subliniat importanta 
hotăririi celor două țări de a 
milita pentru solutionarea prin 
tratative a problemelor care 
mai există in această regiune, 
pentru dezvoltarea colaborării 
și bunei vecinătăți, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a conviețuirii pașnice, fă
ră arme nucleare, rclevîndu-se 
in acest sens oportunitatea și 
Însemnătatea deosebită a pro-
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La Craiova, in cadrul „Daciadei"

0 MARE SĂRBĂTOARE A CROSULUI
Finalele pionierilor și tineretului organizate de U. T. C.

Plutonul croslștilor — în plină cursă, în Parcul Poporului din Craiova . oto : Dragoș NEAGU

CRAIOVA, 16 (prin telefon), 
într-o atmosferă sărbătoreas
că. Parcul Poporului din loca
litate a fost gazda finalelor 
„CROSULUI • TINERETULUI", 
cea mai importantă competiție 
sportivă de masă inițiată de 
C.C. al U.T.C. și organizată 
în colaborare cu C.N.E.F.S. și 
federația -de atletism, ajunsă 
anul acesta Ia cea de-a 15-a 
ediție. Desfășurate sub gene
ricul mobilizator al „Daciadei", 
finalele tradiționalei întreceri, 
la care, în etapa de masă, au 
luat parte sute și sute de mii 
de iubitori ai sportului, au 
fost dedicate anul acesta ani
versării a 60 de ani de la crea
rea U.T.C., moment de refe
rință In viața și activitatea 
generațiilor în plină formare, 
care, sub Îndrumarea părin
tească a comuniștilor, se mo

delează prin învățătură, mun
că și sport pentru a deveni 
constructori de nădejde ai so
cietății noastre socialiste.

...în acordurile fanfarelor de 
la liceele industriale 3 „C.F.R." 
și ,,Electroputere", trec prin 
fața tribunelor — primiți cu 
însuflețite aplauze — finaliș- 
tii. Urmează o frumoașă u- 
vertură a finalelor, un cros 
popular, susținut de mii de 
reprezentanți ai județului gaz
dă — fete și băieți.

Finalele propriu-zise sînt des
chise de PIONIERI, crosul lor 
ajungînd anul acesta la a 6-a 
ediție. Prima probă stabilește 
și prima cîștigătoare pe 1982 

Instruirea cadrelor de conducere

a purtătorilor cravatelor roșii 
cu tricolor. Este o teleormă- 
neancă, Lucreția Marin, de la 
Școala generală din comuna 
Vîrtoape. Sosire detașată, a- 
plaudată de cei peste 5 000 de 
spectatori. După aceea, a fost 
rîndul băieților de la aceeași 
categorie de vîrstă să-și de
semneze campionul, în persoa
na lui Călin Cocara, de la 
Școala generală nr. 1 ,,Petru 
Groza" din Hunedoara. Apoi, 
municipiul București cîștigă 
prin Elena Panait (Sc. gen.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pap. 2-3)

din unitățile sportive teritoriale
în cele două derbyuri la rugby

farul Învinge pe dinamo,
STEAUA CEDEAZĂ iN PARCUL COPILULUI!

ANGAJAMENT FERM PENTRU 
REALIZAREA NOULUI AVINT 
AL SPORTULUI ROMÂNESC

Ieri, Divizia „A“ de rugby a 
programat o etapă — a 21-a — 
extrem de importantă.

FARUL CONSTANȚA — DI
NAMO BUCUREȘTI 12—6 
(6—6). Constanța, 16 (prin te
lefon). Prin victoria (a doua 
consecutivă) a Faruliii asupra 
dinamoviștilor. campionatul de 
rugby se relansează ! Dumini
că, constânțenii au produs a 
imensă satisfacție fidelilor lor 
suporteri — prezenți la meci în 
număr record : 10.009 1 —, rea- 
lizînd o victorie dificilă, dar 
meritată. Partida a început 
nervos, cu greșeli de o parte 
și de alta. Dinamo, în forma
ția aproape completă (a lipsit

Azi șl niiinc, concurs

international la snagov 

„MEMORIALUL VASILE NICOARĂ"

LA CAIAC-CANOE
Astăzi (de la ora 16,30) și 

marți (de la ora 10), la Sna- 
gov se desfășoară concursul in
ternațional de caiac-canoe, or
ganizat de clubul Steaua, „Me
morialul Vasile Nicoară". Par
ticipă sportivi ai cluburilor mi
litare din U.R.S.S., Ungaria, 
Polonia. Cehoslovacia, Bulgaria 
și, desigur, caiacisti și canoiști 
români. Se dispută probe de 
500 și 1 000 m. 

numai Borș), s-a impus în (Re
butul meciului prin șuturi 
lungi, ținind mult jocul in te
renul Farului, aceasta fiind 
consecința unei mai mari ma
turități. în acest context, ta 
min. 6, oaspeții deschid sco
rul : șut I. Constantin, Plloțschi 
scapă o minge ușoară înainte 
și, după grămadă, PODĂRESCU 
reușește drop (0—3). Bucureș- 
tenii domină în continuare, dar 
Farul realizează, în min. 20, o 
fază excepțională, de contra
atac : balon pe „traseul" N. 
Dinu — Bezușcu — Lungu — 
Vasile — Florea — Holban. din 
nou Florea, din nou HOLBAN 
și eseu, transformat de BE-

vau Încheiat campionatele europene de Judo

„AURULUI" LUI FRĂȚICĂ
NU I S-A MAI ADĂUGAT NICI 0 MEDALIE

ROSTOCK, 16 (prin telex). 
Duminică seara, în Sala spor
turilor și congreselor din loca
litate s-au încheiat întrecerile 
celei de a 31-a ediții a campio
natelor europene de judo. în 
cadrul unei frumoase ceremo
nii au fost felicitați toți lau- 
reatii cu aur, printre care și 
românul Mircca Frăției, noul 
campion continental al catego
riei semimijlocie. Să mai no
tăm că la această ediție nici 
unul din cei șapte campioni de 

ZUSCU (6—3). Jocul în cîmp se 
mai echilibrează. în min. 34, 
L CONSTANTIN transformă o 
lovitură de pedeapsă (6—6).

In repriza secundă, începe 
dominarea gazdelor, Bezușcu 
ratînd de puțin (min. 42 și 44) 
două încercări de drop. Ur
mează o perioadă în care jocul 
scade. în min. 53, totuși, o scli
pire a lui Lungu, care „intră* 
foarte bine, fiind stopat la 2 
m de but. în min. 62, o tușă 
scurtă în terenul bucureșteni- 
lor, FI. Constantin prinde si-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare tn pap. « 4-a) 

anul trecut prezenți la Rostock 
n-a reușit să-și păstreze tro
feele...

In ultimele două zile de con
curs sportivii români, tn pofida 
eforturilor, au fost stopați din 
cursa pentru locurile fruntașe.

în reuniunea de simbătă — 
cînd au avut loc confruntări
le la semiușoară și ușoară s-a

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag a 1-a)

Săptămîna trecută s-au în
cheiat la C.N.E.F.S. cursurile 
de instruire a cadrelor de 
conducere din unitățile spor
tive teritoriale, consilii jude
țene, municipale, orășenești și 
de sectoare pentru educație 
fizică și sport, asociații și 
cluburi sportive. Tematica 
cursurilor a constituit-o re
centa Conferință a mișcării 
sportive (5—6 martie 1982), 
măsurile și modalitățile de 
strictă aducere la îndeplinire 
a prețioaselor indicații și sar
cini cuprinse în Mesajul adre
sat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU pârtie ipanților la 
Conferință, ca și prevederile 
Rezoluției adoptate în fina
lul marelui forum sportiv al 
țării.

Noua conducere a mișcării 
sportive, activiști și specia
liști ai C.N.E.F.S. au prezen
tat și au dezbătut cu președin
ții forurilor sportive din Ca
pitală și din țară metodele cu 
care întreaga mișcare sporti
vă va realiza, cît mai re
pede, noul avînt al sportului 
românesc cerut de secretarul 
general al partidului. în acest 
scop s-a cerut tuturor parti- 
cipanților Ia cursurile de ins
truire să adopte o atitudine 
nouă, fermă, pentru instaura
rea unei mentalități sănătoa
se la toate eșaloanele sportu
lui românesc, să lichideze 
superficialitatea, rutina, for
malismul, caracterul festiv al 
unor activități, să nu suprali
citeze rezultate minore care 
se află departe de haremurile 

internaționale. S-a cerut des
fășurarea unei activități ener
gice și eficiente pentru revi- 
tallzarea și dinamizarea mișcă
rii sportive șî s-a insistat in 
mod deosebit asupra necesită
ții urgente de lichidare a ori
căror tendințe de concesii și 
compromisuri, de debarasa
re de interese mărunte de 
multe ori meschine, de a no 
se mai permite nimănui să 
denatureze climatul sănătos 
care trebuie să caracterizeze pe 
deplin mișcarea sportivă.

Consolidarea morală a tu
turor factorilor de decizie și de 
execuție în sport, în spiritul 
eticii și echității socialiste, 
constituie primul pas spre în
deplinirea marilor sarcini or
ganizatorice. ale sportului de 
masă șl de performanță, care 
stau în făța întregului activ 
sportiv al țării. Munca, ordi
nea, disciplina, corectitudinea 
și spiritul sportiv desăvîrșit, 
fair-play-ul trebuie să carac
terizeze întreaga desfășurare de 
forțe sportive și să contribuie 
astfel la realizarea cît mai 
grabnică a oroliferării practi
cării exercițiilor fizice și spor
tului în rindurile tuturor co
piilor, tinerilor și vîrstnicilor, 
ca și la obținerea unor perfor
manțe superioare acelora în
registrate pină în prezent pe 
plan internațional.

Noua dimensiune a mișcă
rii sportive cerută de partid 
și secretarul său general obli-

(Continuare în pag 2-3)



Divizia „A“ de baschet feminin In campionatul de haltere

VOINȚA BUCUREȘTI (73 72 cu Politehnica),
NEÎNVINSA TURNEULUI BUCURESTEAN

OPT NOI RECORDURI NAȚIONALE

Turul 8 al Diviziei „A“ de 
baschet feminin a adus o sin
gură modificare în clasamen
tul întrecerii : trecerea echipei 
Voința Brașov pe locul 10. în 
locul formației Mobila Satu 
Mare. Iată clasamentul cam
pionatului : grupa 1—6 : 1. „U" 
Cluj-Napoca 85 p. 2. Politeh
nica București 81 p, 3. Vo
ința București 77 p. 4. Olim
pia București 70 p. 5. Univer
sitatea Timișoara 61 p, 6. Co
merțul Tg. Mureș 55 p ; gru
pa 7—12 : 7. Progresul Bucu
rești 74 p 8. Crișul Oradea 
72 p. 9. C.S.U. Prahova Plo
iești 69 p, 10. Voința Brașov 
67 p, 11. Mobila Satu Mare 60 

Sf. GheorgheCarnaliP, 12. 
51 p.

GRUPA
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 82—71 (42—32). A fost 
cel mai frumos meci al tur
neului, la spectaculozitatea lui 
adueîndu-și aportul ambele e- 
chipe. dar mai ales cea din 
Cluj-Napoca. Vioiciunea în a- 
părare. intercepțiile și contra
atacurile. precum și aruncările 
precise de la distanță au fost 
permanent prezente în aceas
tă partidă, în 
nerele jucătoare 
na Pali (,,U“) 
Cristea (Olimpia) au fost cele 
mai bune din formațiile res
pective, aceasta datorită — bi
neînțeles — și sprijinului pri
mit din partea coechipierelor 
lor. Au înscris : Pali 29, Pră
zaru-Mathe 21, Jurcă 10. Anca 
10. Bolovan 10. Schuster 2 pen
tru învingătoare. respectiv 
Ciubăncan 19, Bradu 18, Cris
tea 16, Froiter 12. Bâră 6. Au 
arbitrat foarte bine A. Atana- 

« sescu și A. Niculescu.
VOINȚA BUCUREȘTI — 

LITEHNICA BUCUREȘTI 
72 (39—38). 30—18 (min.
pentru Politehnica. 36—36 (min. 
19) 61—53 (min. 31) pentru Vo
ința. 63—61 -■
Politehnica, 
mente din 
a scorului 
meci, la capătul căruia echipa 
antrenată de Marian Strugaru 
a obținut a cincea victorie (din 
tot atîtea posibile) în a- 
cest turneu. în final, scorul 
a continuat să alterneze la di
ferențe mici (Voința — Poli-
— ■ Mi11' iJfliil'iMMWihIUTI —

1-6

care ti-
Magdale- 

și Romcla

PO-
73—

14)

(min. 34) pentru 
iată cîteva mo- 

captivanta evoluție 
în acest interesant

RM. VÎLCEA, 16 (prin telefon). 
Poate că niciodată barajul pen
tru promovare in prima divizie 
masculină de volei nu a fost atît 
de aspru disputat ca în acest 
an. După 6 etape (cinci în tur, 
una în retur), de la începerea 
sa, patru echipe se aflau la e- 
galitate de puncte .....................
numai de setaveraj 
puiți, deci, cu cîtă 
ce tensiune și-au 
•ele la cele două locuri în 
aceste formații în ultimele 
zile de concurs.

Sîmbătă, cei peste 1500 
•pectatori au asistat la partide 
extrem de echilibrate. In prima 
întâlnire Motorul Baia Mare a 
depășit mai greu decît indică 
•corul : 3—1 (-14 13, 10, 9) pe 
Relonul Săvinești, după două 
ore de joc. Ambele sextete au 
făcut o mare risipă de energie 
pentru fiecare set, pentru fiecare 
punct. Spre final, însă, băimă- 
nenii au marcat o ușoară supe
rioritate datorată în primul rînd 
combinațiilor inspirate realizate 
la fileu. S-au remarcat : Che-

Ga-

șl despărțite 
I Vă închl- 
ardoare 
disputat

și în 
șan- 

A“ 
două

de

la fileu. S-au remarcat : 
ran, Ștreang și Marc (M), 
vrilă și Lepădătescu (R). 
ciul următor, Carpați Rm. 
Cea — Rapid București, s-a 
fășurat pe parcursul a cinci se- 
turi, in cursul cărora echipele 
au avut alternări de evoluție, 
domtnînd clar șl... dispărlnd din 
Joc. Rapid a început slab, vtl- 
eenil cîștlgînd lejer primul set, 
apoi gluleștenil renasc din pro- 
Pțria-1 cenușă șl se impun net 
în următoarele două, pentru ca 
în setul 4 să nu se mal „vadă" 
(Werzîndu-1 la 1). Prima jumă
tate a setului decisiv s-a desfă
șurat, Insă, sub semnul echili
brului, dar de la 7—7 la un...

des-

tehnica : 65—63, 65—68, 71—68), 
iar cînd mai erau 30 de se
cunde de joc <73—72 pentru 
Voința), baschetbalistele de la 
Politehnica au avut mingea, au 
pornit atacul, dar Mariana Bă
dinici a aruncat (și a ratat) 
după numai 8 secunde. O gre
șeală gravă, chiar și în ipo
teza că ar fi înscris, deoarece 
în cele 22 de secunde rămase 
adversarele aveau timp sufi
cient pentru a marca. întrece
rea a fost plăcută nu doar 
prin evoluția scorului, ci și 
pentru că a oferit multe faze 
de un real spectacol baschet- 
balistic. Au înscris : Slăvei 18, 
Borș 18, Tomcscu 10. Popescu 
10. Hegheduș 7, Slrugaru 2, 
Grecu 8 pentru învingătoare, 
respectiv Bădinici 23, Pîrșu 16, 
Roșianu 10. Chvatal 10. Toca- 
lă 5, Zidaru 8. Foarte bun ar
bitrajul prestat de D. Oprea 
și C. Comănită.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA- 
COMERȚUL TG. MU- 

Au mar- 
Chepețan 
3, Bodca 
învingă- 

O-

RA
REȘ 63—45 (33—21). 
cat : Armion 18. V. 
15. Czmor 16, Hoszu 
8, Stamin 3 pentru 
toare, respectiv Tordai 16. 
griciu 13, Borbeli 6. Kloss 6, 

rdogh 4. Arbjtri : V. Pruncu 
și N. Constantinescu.

Dumitru STANCULESCU
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 65—63 (35—36). O 
partidă ce se anunța liniștită 
a devenit interesantă, chiar din 
start. Timișorencele, creditate 
cu șansa a doua, au început 
bine și după 7 minute condu
ceau cu 15—2. iar în min. 14 
cu 26—14. Apoi, campioanele, 
cu o tresărire de orgoliu, au 
început să refacă din handi
cap. La reluare, elevele lui Ni- 
colac Martin au luat conduce
rea și au cîștigat destul de 
greu. Au marcat Jurcă 8. Anca 
2, Mangu 12, Prăzaru-Mathe 4, 
Bolovan 7, Pali 20. Popa 4, 
Kirr 8, respectiv Armion 8, 
Neuzatz 7. Hoszu 18, Bodea 15, 
V. Chcpețan 11 și Stamin 4.

VOINȚA BUCUREȘTI 
MERȚUL TG. MUREȘ 
(30—29). Un alt meci 
prevedea lupta acerbă 
vea să se dea pentru 
rea învingătoarei, 
conduses de Nicolae Viciu au a-

— CO- 
61—57 

ce nu 
ce a- 

stabili- 
Sportivele

dezacord al lui Dan Ionescu ’ cu 
decizia arbitrului brașovean C. 
Manițiu, jucătorul rapidist este 
eliminat din teren, nervozitatea 
își pune amprenta pe evoluția 
echipei lui M. Chezan, care pină 
la sfîrșitul partidei nu mai rea
lizează nici un punct ! Carpați 
Rm. Vîlcea obține, deci, victo
ria cu 3—2 (a, —7, —5, 1, 7). Re
marcați : Iancu, Dumitrescu,
Cosma (Carpați), Cotoranu, 
Adam (Rapid).

Pentru ultimele întâlniri, cal
culele șanselor — la setaveraj și 
punctaveraj — se făcuseră de 
sîmbătă seara. Fiecare punct 
putea să fie decisiv... în prima 
partidă, Carpați Rm. Vîlcea — 
Relonul Săvinești, localnicii și-au 
asigurat promovarea după mari 
emoții, voleibaliștii lui C. Hlncu 
con ducînd cu 2—1 la seturi. In 
cele din urmă Carpați, cu Cos
ma, Iancu, Zugravu și Dumi
trescu deoiși în acțiuni, a ob
ținut victoria cu 3—2 (-6, 9, -7,
3, 7) De la învinși s-au re
marcat Gavrilă, Stanciu și Le
pădătescu. Al doilea loc al pro
movării se decidea între Motorul 
șl Rapid, șansa giuleștenilor fi
ind legată doar de un succes 
în trei seturi scurte. Dar Mo
torul, deși a pierdut ou 3—2 (-12, 
9, 12, -9, 11), a promovat, la 
setaveraj. S-au remarcat : Io
nescu, Cotoranu (R), Ștreang, 
Marc (M). Fără probleme arbi
trajele asigurate de V. Dumitru, 
D. Dobrescu, V. Chioreanu, 
Manițiiu șl I. Rusu. 
final :
1. Carpați Rm. Vîlcea
2. Motorul Baia Mare 
3 Rapid Buc.
4. Relonul Săvinești

C.
Clasament

6 4 2 12:13
6 3 3 13:11
6 3 3 13:15
6 2 4 13:12

Modesto FERRANINI

ADMINISTRAȚIA Df STAT TOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI“ ----- 19g2

1
X
2 
Z
1

X
2

1
X
2
2
1

FOND TOTAL, DE Ci ȘTI GURI :
•69.225 LEI.

PRONOSPORT DIN 16 MAI 
Ascoli — Bologna 
Cagliari — Fiorentina 
Catanzaro — Juventus 
Cesena — Milan 
Intern azionale — AveMlno 
Napoli — Genoa 
Udinese — Roma 
Gloria Bz. — Gloria B-ța

I.
H.ni.

IV.
v.

vi. 
VII.

Vin. ______
IX. Vict. Tecuci — C.S.M. Sv.
X. Mec. fină — Rapid Buc.

XI. Energia SI. — Petrolul 
Xn. U.M. Tim. — F.C. Bihor 

XIII. Strungul — F.C.M. Reșița

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES DIN 16 MAI

F.c.

bordat întrecerea fără comple
xe (cu o zi înainte bucu- 
reștencele obținuseră o frumoa
să victorie în fața campioa
nelor) și. pe fondul unei evo
luții bune a întregii echipe 
s-au aflat de nenumărate ori 
la conducere. în ultimul mi
nut de joc. cînd mai aveau 
3 puncte în plus, speriate, 
parcă, de perspectiva realizării 
unei mari surprize, mureșen- 
cele au pierdut '‘cîteva mingi 
de care au profitat din plin 
experimentatele lor adversare. 
Au înscris: Slavei 9, Heghe- 
duș 2. Slrugaru 4. Borș 19, Gre- 
cu 16. Popescu 11, respectiv 
Kloss 10. Opriciu 18 Tordai 8, 
Borbcly 11, Sandor 4. Precup 6.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 67— 
57 (30—35). Marcatoare : Ro-
șianu 8. Zidaru 14, Pîrșu 11, 
Bădinici 16 Netolitschi 2, Chva- 
tal 
6, 
4,

16. respectiv Pană 4, Bradu 
Bară 14, Froiter 18. Cristea 
Ciubăncan 11.

Paul IOVAN
7-12
(prin telefon), 

într-un meci foarte important 
pentru ea. echipa locală Voin
ța a dispus de Crișul cu 79—70 
(42—30). la capătul unei întîl
niri echilibrată în primele 10 
minute și apoi dominată de 
învingătoare. Au înscris : 
lovăstru C ‘ 
Adler 12, 
10 pentru 
Casetti 18. 
goraș 20, 
Funkenhauser 4, Boca 4. Oan- 
cea 3. Cigan 2. Au arbitrat 
foarte bine I. Olaru și I. Breza.

MOBILA SATU MARE — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 56— 
58 (18—36), CRIȘUL — C.S.U. 
PRAHOVA PLOIEȘTI 74—70 
(39—38). VOINȚA — CARPAȚI 
76—59 (47—24). MOBILA —
CARPAȚI 73—61 (31—19). PRO
GRESUL — C.S.U. 49—46 
(27—23).

Carol GRUIA, coresp.

GRUPA
BRAȘOV, 16

So-
31. Parcanschi 14, 
Catinescu 12, Cicio 
Voința, respectiv
Niculescu 14, Gri- 
Constantinescu 5,

LA PITEȘTI, concursul alergă
torilor, lipsit de prezența nu
melor grele ale semifondului fe
minin (și, deci, și de șansa unor 
performanțe de autentică valoa
re), n-a depășit, în ansamblu, 
cota mediocrității specifică a- 
cestel grupe de probe. Puține 
lucruri de remarcat, în afara cî- 
torva năstrușnicii ale „Telesldu- 
lul“ în reuniunea de sîmbătă, 
cînd aparatul de cronometrat e- 
lectronic nc-a făcut să regretăm 
perioada... cronometrajului ma
nual ! Să reținem totuși progre
sul substanțial marcat de Ibola 
Korodi la 400 m (cu peste o se
cundă sub vechiul record perso
nal), revenirea lui Horia Toboc, 

..............................Paul 
Cam

in aceeași probă, și a lui 
Copu la 3 000 m obstacole, 
puțin insă...

Rezultate: FEMININ: 100 
Gabriela Iqnescu (I.E.F.S.) 
Otilia Șomănescu (Steaua) 
200 m: Ibola Korodl

m: 
12,32, 
12,33;

(Steaua) 
24,24; Natalia Caraiosifoglu (Ra
pid) 24,84; 400 m: Korodi 52,19, 
Maria Samungi (Farul) 53,18, 
Cristina Cojocaru (Știința Bacău) 
53.69, Stela Manea (Rapid) 54,38; 
800 m: Mitica Junghiatu (Meta
lul) 2:06,21, Genoveva Modiga (O- 
țelul Galați) 2:06,70, Aurica Me- 
chiș (I.E.F.S.) 2:09,16, ——
Obretu (C.S.Ș. Tg. Jiu) 
1 500 m: Elena Fidatov 
Delta Tulcea) 4:29,34, 
4:30,54 ; 3 000 m: Fidatov 
100 mg: Mihaela Stoica 
13,95; 
mg: Florența Popa 
Craiova) 61.40; x4X400 m: C.S.M. 
Craiova 3:47,91; MASCULIN: 100 
m: P. Stanciu (Știința Constan
ța) 10,93, C. Mărgău (Lie. 2 Buc.) 
11,07, C. Ivan („U“ Cluj-Napoca) 
11,13: 200 m: G. Scholler (C.S.U. 
Galați) 22,16; 400 m: H. Toboc 
(Farul) 47,54, M. Boroiu (I.E.F.S.) 
48,26; 800 m: M. Prundeanu (Di
namo) 1:51,07; 1 500 m: C. Roșu 
(Steaua) 3:47,25; 5 000 m: G. Za- 
haria (Cțelul Galați) 14:07,82, N.- 
Dumitrașcu (Prahova .. .............
14:07,87, Al. Chiran 
14:08,46; 10 000 m: Gh.
(Blănuri Oradea) 29:46,6; 
m: Univ. Cluj-Napoca . ,
4X400 m: Dinamo 3:18,52; 110 mg: 
I. Oltean (Știința Constanța) 14,52; 
P. Palffy („U“ Cluj-Napoca) 14,56, 
L. Giurgian (Dinamo) 14,62: 400 
mg: D. Iacob (I.E.F.S.) 
3 000 m ob.: P. Copu 
8:45,89, I. Hurubeanu 
8:50,41. (VI. MORARU).

LA BUCUREȘTI, pe ________
„23 August", s-au întrecut sări
torii. Potrivit regulamentului ar 
fi avut dreptul să concureze pri
mii 24 în bilanțul seniorilor din 
1981 de fiecare probă, adică în 
total 144, dar în concurs abia au 
fost jumătate dintre aceștia ! Fă
ră a fi fost cine știe ce, Întrece
rile au avut șl lucruri Interesan-

Cristina 
2:10,24: 
(C.S.M. 
Obretu 
9:43,94; 
(Rapid) 

4X100 m: Rapid 48,36 ; 400 
Florența Popa (C.S.Ș.A.

Ploiești) 
(Steaua) 
Motor ca 

4X100 
42,28;

- 53,14; 
(Farul) 

(Dinamo)

stadionul

Campionatele naționale de
haltere ale seniorilor s-au în
cheiat la Bistrița. Cu acest pri
lej au fost depășite 8 recorduri 
ale țării (4 în primele zile și 
restul în ultimele), dintre care 
cele mai valoroase îi aparțin lui 
Dragomir Cioroslan. El a corectat 
trei recorduri, cu rezultate com
petitive pe plan mondial, 
de departe cel mai bun 
rent al campionatelor, 
de el s-au mai remarcat 
ghe Maftei, Virgil Dociu, 
Groapă, care rămîn elementele 
de bază ale lotului național, cu 
perspective la C.M. șl C.E. în
trecerile au scos însă în eviden
ță, din nou, rezultatele mai sila
be la categoriile mari și deca
lajul valoric dintre primii și ur
mătorii clasați. Cîțiva membri ai 
lotului național n-au excelat, ra
tând de cîte trei ori la cîte un 
stil, ca Dumitru Petre sau Pa
vel Nedelea, iar Ștefan Tașnadi 
nerefăcut din punct de vedere 
al sănătății, s-a comportat 
posibilitățile sale. Ilie Vasile 
absentat, deoarece antrenorul său 
Lisias Ionescu (Chimpex) i-a 
interzis prezența din două moti
ve justificate : lipsa sa de pre
gătire și atitudine ireverențioasă 
față de antrenor. Iată rezultatele:

Cat. semimijlocTe : 1. D. Cio
roslan (Olimpia Buc.) 340 kg — 
rec. (v.r. 337,5 kg) ; 2. I. Dumi
trescu (Chimpex) 275 kg, 3. I. 
Gherman (Unirea Alba Iulia) 275 
kg. Smuls : 1. Cioroslan 148,5
kg, rec. (v.r. 148 kg); 2. Dumi
trescu 122,5 Kg, 3. Gherman 120 
kg. Aruncat : 1. Cioroslan 192.5 
kg — rec (v.r. 190 kg), 2. Gher-

fiind 
concu- 
Alături 
Gheor- 
Vasile

sub

Dumitrescu 152,5
Gh. Dinu 

Kiskalo 
kg, 3. 

320 kg.
2. Kis-

Arun- 
Gheor- 

180 kg. 
Purdilă 

Vlad
3. T. 
Mureș)

man 155 kg, 3. 
kg. Cat. mijlocie: 1.
(Steaua) 335 kg, 2. T. 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 325 
C. Gheorghe 
Smuls : 1. ~ 
kalo, 3. <
cat : 1.
ghe 180 kg. 3. 
Cat. semigrea : 1. 
(Steaua) . 342,5 kg, 
(Rapid Buc.) 337,5 
Corpodean (A.S.A.
320 ' “
kg,
145 
kg 
190 
Corpodean 
ușoară : 1.
357.5 kg, 2.
Mureș) 315 
(Steaua) 305 kg. Smuls : 
pă 155 kg, 2. Mihai 150, o. 
năreanu 145 kg. Aruncat : 1.
Groapă 203 kg — rec. (v.r. 202,5 
kg), 2. Mihai 195 kg, 3. r ’ 
reanu 160 kg. Cat. grea : 
Tasnadi (Clujana) 345 kg, 
Blaga (C.S.M. Cluj-Napoca) 
kg, 3. Al. Cristea (Rapid
302.5 kg. Smuls : 1. r“ 
kg, 2. Blaga 145 kg, 3. 
(Steagul roșu Brașov) 140 
Aruncat : 1. Blaga 185 kg, 
Tașnadi 185 kg, 3.
(C.S.M. Reșița) 167,5 kg. Cat. su- 
pergrea : 1. T. Popa (Steaua) 350 
kg, 2. Gh. Groapă (Steagul roșu 
Brașov) 305 kg, 3. Z. Rad (Con
structorul Tg. Mureș) 300 kg. 
Smuls : 1 Popa 150 kg, 2. Groapă 
145 kg, 3. Rad 130- kg. Aruncat : 
1. Popa 200 kg, 2. Rad 170 kg, 
3. Groapă 160 kg.

SPERANȚELE OLIMPICE

STE
Disput 

a campi 
handbal, 
mat peni 
masculini 
în timp 
victorie 
(a 16-a 
campioni 
didate li 
București 
Mare — 
fost nevi 
Steaua s 
cisiv și : 
pinia noi 
24-a edit 
clasamen 
namo Bu 
naur 38

în cam 
priza zii 
cu care 
fata Uni 

în ci 
bacAu 
tin). TER 
mișoara i 
rești 35 ț

(Steșua) 
Dinu 150 kg, 

Gheorghe 140 kg. 
Dinu 185 kg, 2.

‘ Kiskalo
M.

2. N.
kg, 

Tg.
Dumitru 150 

Vlad 
192,5 
(v.r.

3.

kg. Smuls : 1.
2. Purdilă 150
kg. Aruncat : 1. Vlad 

juniori mari
Purdilă 192,5 kg, 

175 kg. Cat. grea- 
V. Groapă (Steaua) 
L. Mihai (A.S.A. Tg.

kg, 3. V. Prună.reanu 
1. Groa- 

3. Pru-

— rec. 
kg) 2.

kg, 3.

Prună-
1. Șt.
2. V.

330 
Arad) 

Tașnadi 160
Cezar

kg.
2.

PopGh.

SI JUNIORII
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII LA LUPTE LIBERE

în Sala sporturilor din Tg. Mu
reș s-au desfășurat timp de trei 
zile finalele campionatelor repu
blicane de lupte libere rezervate 
speranțelor olimpice (18—19 
și Juniorilor (16—17 ani), la 
s-au întrecut 301 concurenți 
28 de Județe.

CLASAMENTE — speranțe 
limpice : categ. 48 kg : 1. 
Neagoe (Steaua), 2. M. Mocanu 
(Steagul roșu Brașov), 3. D. 
Poiană (U.M. Timișoara) ; 52 kg: 
1. B. Uveges (Steaua), 2. C. Duță 
(T.O.B. Balș), 3. C. Deizerciuc; 
57 kg : 1. M. Popa (C.S. Onești),

ani) 
care 
din

o-
Gh.

ATLEIILOR SENIORI 
COMPETIIIONAL

"te, remareîndu-se în mpd special 
Gina Panait-Ghioroaic (cu 6,51 m; 
a mai avut o săritură de 6,41 m, 
cît cea mai bună a ei din 1981), 
Doina Anton și tînărul Constan
tin Militarii cu 2,20 m la înălți
me (record personal). Sînt de 
subliniat și cifrele săritorilor de 
triplu și surpriza de la lungime.

Rezultate: FEMININ: lungime (9 
concurente): Gina Fanait-Ghio- 
roaie (Steaua) 6,51 m, Doina An
ton (C.S.M. Pitești) 6,43 m, Mar
gareta Goia (Știința C-ța) 
m, Gabriela Coteț (C.S.Ș. 
șani) 6,11 m: înălțime (12 con
curente) : Niculina Vasile (Dina
mo) 1,84 m, Monica Matei (Stea
ua) 1,80 m. MASCULIN: lungime 
(10 concurenți): Ion Bulac (Ra
pid) 7,56 m, T. Vasile (Dinamo) 
7,53 m, Gh. Cojocaru (Știința 
C-ța) 7,48 m, Gh. Lina (Steaua) 
7,45 ih; triplu (13 concurenți): A- 
drian Ghioroaie (Steaua) 
m, B. Bedrosian (Dinamo) 
m, H. Trușculescu (Dinamo) 15,76 
m, M. Bran (Dinamo) 15,57 
M. Nenciu (Steaua) 15,44 m, 
Sfiea (C.S.Ș. 190 Buc.) 15,34 m; 
înălțime (19 concurenți): Con
stantin Militaru (Steaua) 2,20 m, 
D. Albu (Steaua) 2,20 m, Eug. 
Popescu (Steaua) 2,15 m, L. Sta- 
fiuc (Steaua) 2,15 rrf; prăjină (13 
concurenți): Răzvan Stănescu
(Steaua) 4,70 m, Dan Ganea 
(Steaua) 4,50 m. (R. VILARA)

LA CLUJ-NAPOCA, întrecerea 
aruncătorilor a prilejuit reintra
rea Evei Zorgo-Raduly după a- 
proape 20 de luni de inactivita
te competition ală, Recordmana 
aruncătoarelor de suliță ne-a dat 
speranțe că poate reveni, chiar 
în acest an, în rîndul fruntașe
lor mondiale. Interesante au fost 
probele discobolilor, cîștigate la 
diferențe mici de Florența Cră- 
ciunescu și Ion Zamfirache.

Rezultate: FEMININ: greutate: 
Mioara Boroș (Dinamo) 18,33 (re
cord personal), Tatiana Mihalcea 
(C.S.U. Pitești) 16,97 (rec. perso
nal), Silvia Comărniceanu (C.S.M. 
Craiova) 15,84; disc: Florența
Crăciun eseu (Steaua) 63,54 m, 
Mariana Ion eseu-Lengyel (C.S.M. 
Craiova) 63,16 m, Elisabeta Neam- 
țu (I.E.F.S.) 52,02 m; suliță: Eva 
Zdrgd-Raduly 58,12 m, Mihaela 
Stănescu (Muscelul C-lung Mus
cel) 57,58 m, Cristina Dobrinoiu 
(Muscelul) 55,62 m; MASCULIN: 
greutate: Gh. Crăciunescu (Stea
ua) 15,84 m; disc: I. Zamfirache 
(Dinamo) 63,84 m, I. Nagy (Stea
ua) 63,74 m, Șt. Korpoș (Dina
mo) 55.62, Șt. Turbă (C.S.Ș.A. 4 
Buc. născut 1963) 52,32 m (rec. 
personal); suliță: T. Pîrvu (Stea
ua) 79,18 m, O. Sandru („Poli" 
Tim.) 77,70 m, D. Negoiță (Stea
ua) 74,70 m; ciocan: N. Bîndar 
(Dinamo) 69,28 m, A. Meheș (Di
namo) 68,40 m, P. Lengyel 
(I.E.F.S.) 66,78 m. (P. NAGY — 
cores p.).

6,16
Foc-

16,50
16,47

m, 
L.

i iu, 
Con-

2. Arieșan (Voința Cluj-N.),
Olteanu (Rapid Buc.) ; 62 

1. L. Medaru (Minerul Mo-
2. Gh. Drăgan “*

S.
3. S. 
kg : 
tru), 2. Gh. Drăgan (Dinamo 
Brașov), 3. A. Băloi (C.L. Giur
giu) ; 68 kg : 1. L. Gergely 
(Lemnarul Odorhei), 2. M. Băr- 
găoanu (C.S. Tîrgoviște), 3. T. 
Procop (Dunărea Galați) ; 74 kg: 1. 
CI. Tămăduianu (Steaua), “ ~
Kovacs (Dinamo Brașov), 3. 
Damaschin (C.S. “ * / *
kg : 1. D. Chiru (Steaua), 
Cozariuc (Nicolina Iași), 
Popescu (Vulturii Lugoj) ; 90 kg :
1. P. Hodorogeați (Nicolina Iași),
2. A. Moruzi (A.S.A. Oradea), 3.
I. Hildan (Steaua) ; 100 kg : 1.
Cs. Bodrogi (Dinamo Brașov), 2. 
I. Delibașa (Construct. Hunedoa
ra), 3. A. Dațica (Steaua) ; -4-100 
kg : 1. V. Modoran (C.S.S. Bu
zău), 2. D. Podină (A.S.A. Ora
dea), 3. L. Leib (Dinamo Brașov).

Cîștigătorii la juniori : categ. 
40 kg — D. Prefit (Gloria Bu
zău) ; 44 kg — D. Drăghicl 
(C.S.S. Slobozia) ; 48 kg — I. 
Szekely (C.S S. Odorhei) ; 52 kg 
— M. Antohe (C.S.S. Brăila) ; 56 
kg — G. Străjeru (C.S.S. II Con
stanța) — -
(C.S.S. 
Cîndea 
kg — 
Mureș)

Mîțu (St. r. Bv.) ; +81 kg — S. 
Ballai (Mureșul Tg. Mureș).

loan PAUȘ — coresp.

2.

Tîrgoviște) ; 
” ‘ * 2.

3.

; 60 kg — L.
St. r. Ev.) ; 65 kg 
(C.S.S. Petroșani) ;

N. Oros (Mureșul 
; 75 kg — S Vlad 
Galați) ; 81 kg —

z. 
c.
82 
D. 
C.

Dobre 
- C.

70 
Tg.- 

(Du- 
Gh.

PETRO 
STEAUA 
foarte fri 
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tării, net 
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Publicul 
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min. 8 s< 
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potentialu 
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TANASES

RELON 
NAMO 
(11-11). 
în care 
dorit cu 
gazdele 
pînă la
nergie. Ai 
Zamfir 5.
3, Trifan 
tru Relon 
Oprea 4. < 
Becicheri
1 — pentt 
(C. ~LUCA

UNIVER 
POCA — 
MARE 25- 
fost palpit 
mismul fa; 
turnările - 
După ce '

r
3 

și 
u

o mare sărbătoare a
(Urmare din pag. 1)

252) prima victorie la această 
ediție a finalelor, iar Attila 
Jaraba, de la Școala generală 
„Alexandru Moghioroș44 din O- 
radea. proba băieților, în cea 
de a doua confruntare spor
tivă a pionierilor. Pe județe : 
1. Teleorman. 2. Suceava, 3. 
Bihor.

Prima cîștigătoare a ..Cro
sului tineretului*4, ediția 1982, 
a fost bucureșteanca Liliana 
Rusnac, de la Liceul industrial 
I.O.R. în fine, și primul titlu 
al doljenilor, obținut de Ma
rian Gigea, de la Liceul in
dustrial 2 Craiova. Replica 
județului vecin. Oltul, a dat-o 
Mariana Stănescu, de la Li
ceul agro-industrial din Cara
cal. Cu o alergare elegantă, ea 
s-a instalat de la jumătatea 
cursei la cîrmă. La aceeași 
categorie, Marcel Pomohaci. 
elev la Liceul militar din Al
ba Iulia, a adus un prețios loc 
I județului care, în ultimii 
ani, s-a afirmat cu pregnanță 
la activitatea sportivă de ma
să. Cu ...........................
te 19 
propie 
plauze 
dru, 
din București. Apoi în entu
ziasmul 
primul 
la 3 000 
mitrei, 
mecanică din Craiova. Cu două 
titluri de campion la crosul 
tineretului, Doljul se situează 
pe locul I în întrecerea pe 
județe, urmat de municipiul 
București și de județele Bi
hor și Alba (acestea două la 
egalitate).

proba tinerilor de pes- 
ani, competiția se a- 
de sfîrșit. Mai întîi a- 
pentru Maria Alexan- 

de la Postăvăria romănă

spectatorilor doljenl, 
trece linia de sosire, 
m, studentul Ion Du

de la Facultatea de

Frumoase 
dalii, mate 
te de C.C. 
C.N.E.F.S. 
țean U.T.C 
pe finalișt 
diurn fi 
Programul 
Poporului ' 
demonstrat 
chetomodel 
planorism, 
susținute d 
turilor nați 
tivi de fru

’ R
CROSUL

11—12 ani, : 
CREȚIA My 
Elena Solea 
crămioara I 
băieți (1000 
CARA (Hur 
Buzuloiu (C 
sclak (Harg 
f. (800 m) : 
(București), 
(Vaslui), 3. 
ceava) ; b 
LA JARABA 
Bouleanu (1 
Borza (Cluj) 

CRGSUL :
15—16 ani, 1 
NA RUSNA' 
liana Ivașcu 
riana Ene 
1. MARIAN 
Mircea Ștef 
Elena (Gorj 
(1000 m) : 

. NESCU (Olt
Mare), 3. 
(București) ; 
MARCEL P. 
Marius Ntico 
Timbuli (BL 
ani, f (1000 
XANDRU (1 
Hromei (Tir 
(Bacău) ; 
DUMITREL 
get (Hun<y' 
(Sibiu).
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Joc 
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ciat 
lba- 
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te- 

3 in 
-2), 
cînd 
elui 
lială 
r și 
nhi- 
ilui, 
•atat 
-cat: 
loșu 
îmi- 
’lea- 
Dră- 
2 și 

. (I.

conduceau cu 14—11 și păreau 
că se vor îndrepta sigur spre 
o victorie. în min. 50 oaspeții 
au fost cei care s-au aflat la 
cirmă cu aceeași diferență: 
23—20! Maramureșenii au fost 
susținuți — în repriza a doua
— de prestația excelentă a 
portarului Pinzaru. A urmat o 
perioadă de luptă acerbă. in 
care gazdele au depus eforturi 
uriașe, lăudabile desigur, reu
șind să egaleze. Marcatori : 
Petru 11. Jurcă 4, Avram 4, Tă- 
taru 3, Căldare 2 și Pop 1 — 
pentru Universitatea Cluj-Na- 
poca. Măricel Voinea 10. Miro- 
niuc 3, Covaciu 3, Lupui 
Marta 
nimb 
Boroș 
Baia 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— CONSTRUCTORUL ARAD 
26—16 (15—5). Studenții au 
avut o evoluție bună în aceas
tă partidă. în min. 13 ei condu
ceau cu 8—1. După ce s-au dis
tanțat. au fost introduse in 
teren rezervele dîndu-se astfel 
posibilitate partenerului să 
facă o parte din handicap, 
marcat: Folker 12, Matei 
Arghir 3. Diiiță 2. Fcher

2,
2. Haberpursch 2. Po- 

1, Nicolae Voinea 1 și 
1 — pentru H.C. Minaur 
Mare. (N. DEMIAN —

începînd din primele secunde 
ale minutului 30 și continuing, 
apoi. în repriza secundă, bucu- 
reștencele au avut în portarul 
Elisabeta Ionescu o foarte bună 
apărătoare a butului (a 
multe aruncări puternice 
Zorancăi Ștefanovici), iar 
Manoiescu, Sasu, Sotiriu 
Crișu jucătoare inspirate 
atac și în apărare. Din i 
41, cînd conducea cu 11—9, Pro
gresul s-a detașat. Marcatoare : 
Sasu 5, Manoiescu 4. Sotiriu 3, 
Crișu 3. Caramalău 2, Gută 2, 
Biro 1 și Bădescu 1 — pentru 
Progresul. Ștefanovici 4, Luța? 
3, Ștefan 2. Simion 2 șl Vasu 1 
— pentru Universitatea. Au ar
bitrat bine Gh. Lungu și C. 
Bening (Brașov).

Ion GAVRILESCU

scos 
ale 
în 
și 
în 

min.

I
I
I
I
I
I
I

SERIA I
C.S.U. GALAȚI - VIITORUL 

MECANICA VASLUI 1-0 (1-0)

DI- 
5—20 
tată, 
ti a

dar 
îsele 
e e- 
a 5, 
mtin 
pen
ii 8, 
5e 2, 
latei 
rești.

re- 
Au

4, 
2, 

Knuff 2 și lancovici 1 — pen
tru Politehnica Timișoara, Deacu 
9. Vojtilă 3 Ionescu 1, Istode 
1, Burger 1 și Koileth 1 —
pentru Constructorul Arad. (C. 
CREȚU — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 28— 
23 (16—14). Joc foarte nervos. 
Pînă în min. 19 au condus oas
peții. â,. au trecut gazdele la 
trenă datorită unui ioc mai lu
cid. Au înscris : Berbe-
caru 7, Vasilca 7, Arsene 5, 
Vasilache 3, Tordea 3. Hornea 
2 și Evghenie 1 — pentru Ști
ința Bacău. Dumitru 8. Cornea 
5. Stuparu 4, Agapie 4, Bor
can 2 — pentru Universitatea 
Craiova. (L. MANDLER — co
resp).

CONSTRUCTORUL 
ORADEA — DINAMO 
ȘOV 26—26 (16—13). Deși 
controlat 
conectat 
în min. 
conduse, 
fost cei 
...remiză.

TEROM IAȘI — HIDROTEH
NICA 
(10—9). Deși au 
vreme confuz și 
perant (printre 
aruncări de la 1 
reușit în final să se concentre
ze și să cîștige pe merit, 
marcat: 
Turba tu 
Vișan 1 
TEROM. 
Frîncu 3, Leaghi 1 
Hidrotehnica. (M. MACOVEI — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 23—22 (13—11). Pentru 
acest greu meci pe care l-au 
avut de susținut, gazdele s-au 
mobilizat si au luptat din răs
puteri. reușind să întreacă va
loroasa formație din Capitală. 
Au înscris: Vasiie 8. Iluț

1 
gazde, 
Ama- 

pentru

21—19 
multă 
exas- 
două

CONSTANȚA 
evoluat 
au ratat 
altele și 
m), gazdele au

Avădanci 9, 
2. Savin 2, 
și Borșan 1
Dimofte 10,

Au 
Corban 4, 
Discă 2, 
— pentru 
Negru 5, 

pentru

5, 
șiCazacu 4, Pop

1 — pentru
12, Simion 8, 
și Covaci 1 —
(A. CRIȘAN-coresp). 
SIBIU — TEXTILA 
21—17 (8—G). Gazdele

I
I
I
I
I
I
I

-NA- 
JAIA 
■ui a 
lina- 
răs- 
scor. 

.enții

C.S.U. 
BRA- 

au 
jocul, gazdele s-au de- 
prematur, fiind egalate 

55 (24—24) și, apoi, 
în final, orădenii au 
care au luptat pentru 
Au marcat: Croitoru 

10, Zamfirescu 7, Vranău 3, 
Cristache 2 Tărniceru 2, Hal- 
magyi 1 și Tudor 1- - pentru 
Constructorul, Roșea 6. Nico- 
iescu 5, Cojocaru 4. Mintiei 3, 
Bota 3, Dumitru 3. Donca 1 și 
Miele 1 — pentru Dinamo Bra
șov. (GH. LORINCZ —coresp.).

FEMININ

Fehcr 4. 
Weincrth 
Grigoraș 
randei 1 
oaspete.

C.S.M. 
BUHUȘI 
s-au Impus îndeosebi în repri
za a doua. Cele mai multe go
luri: Oncu și Hoffner cite 6, 
de la gazde. Ciubotaru 5, de la 
oaspete. (I. IONESCU—coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
25—19 (11—11). După ce clujen- 
cele au condus în prima repri
ză cu 11—10 și în cea de a 
doua cu 14—13, băcăuancele 
și-au revenit, în fine, s-au a- 
părat în linie și au fructificat 
atacurile, reușind să se des
prindă în cîștigătoare. Au mar
cat: Torok 6 Lupșor 6, Leonte 
4, Oprea 4. Călin 3, Voinea 1 și 

1 — pentru Știința, 
Damian 4. Petrescu

1 
(E.

I
I
I
I
I
I
I

me- 
>feri- 
O.P., 
jude- 
plătit 

po- 
îtațe 
-«jcul 
at cu 
î, râ
nitor, 
□cros, 
ii lo- 
spor-

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
21—12 (7—6). Handbalistelor
bucureștence le-au trebuit mult 

. ca să-și intre în ritm — aproa- 
! pe 30 de minute, timp în care 

Adversarele lor s-au aflat de 
cîteva ori la conducere pe ta
bela de scor: 5—3 în min. 18 
și 6—4 în min. 21. pentru Uni
versitatea
drept că amîndouă formațiile 
au

Timișoara. Este

ratat ocazii cu carul.

Cătineanu 
Morariu 8. 
3, Fiiip 2,
— pentru ___ _________
TEIRAU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 25—22 
(13—9). Victorie muncită, meri
tată. Golurile au fost înscrise 
de Oacă 13, Marian 3. Tache 2, 
Pătruț 2, Oancea 2, Beschi 2 și 
Drăgtișel 1 — pentru Rulmen
tul, Olteana 7, Fejer 6, Dorgo 
3. Sucan 1, Bărbat 1. Kiss 1, 
Gergyesi 1. Frîncu 1 și Sărac 1
— pentru Mureșul. (E. PETRIC
— coresp.).

Cserei 1. Brebor
Universitatea.

ANGAJAMENT FERM
(Urmare din pag. I)
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n Fă-

Pop

gă la eforturi conjugate din 
partea tuturor factorilor cu 
răspundere în sport (C.N.E.F.S., 
care trebuie să asigure înfăp
tuirea unitară a politicii par
tidului și statului în dome
niul sportului, ca și celelalte 
organe și organizații obștești și 
de stat cu răspunderi în acest 
sector) solicită o muncă in
tensă și pasionată, forme și 
mijloace diverse de aplicare 
a orientărilor date în scopul 
obținerii unor noi calități, su
perioare și in sport. Pentru 
atinge 
calități 
tățirea 
trai și
și metodelor de muncă ale tu
turor lucrătorilor și activiști
lor din domeniul sportului, 
care să se angajeze ferm și 
activ în realitatea procesului 
sportiv, eliminînd birocratismul 
care tocește spiritul 
bilității depline și 
intervențiile prompte 
rative în rezolvarea 
a problemelor. Buna 
re politico-cducativă și 
sională, comportarea și 
duita morală, dragostea 
tru sport și sportivi dar 
renunțare la exigență, 
noașterea și respectarea 
lamcntcior sportive,
ni rea hotărîrilor organelor bu-

a 
parametrii acestei noi 
este necesară îmbună- 
activității la nivel cen- 
perfecționarea stilului

responsa- 
împiedică 
și ope- 
eficientă 
pregăti- 

profe- 
con- 
pen- 
fără 
cu- 

regu- 
îndeplî-

GALAȚI, 16 (prin telefon). A- 
viditatea de puncte a echipelor 
în acest final de campionat este 
evidentă. In acest context, con
fruntarea din orașul de la Du
năre a opus două echipe în 
lipsă acută de puncte, ambele a- 
flindu-se la minus, în clasamen
tul adevărului (2 C.S.U. și 1 Vii
torul). Miza mare a meciului 
i-a inhibat pe jucători fâcîndu-i 
să greșească copilărește. Partida 
debutează cu atacuri în trombă 
ale studenților, care deschid sco
rul repede (min. 4), prin TOA- 
DER, care a reluat în plasă un 
balon respins defectuos de apă
rarea vasluiană. După gol oas
peții resimt șocul și în cîteva 
minute C.S.U. are posibilitatea 
să se desprindă la 3-4 goluri di
ferență. Dar ex-ploieșteanul Pi
sau reia cu capul din careul 
mic, portarul oaspeților Covaci 
respingînd miraculos (min. • 12), 
Toader (min 16 și 24) pune șl 
efl la grea încercare vigilența 
goalkeeper-ului vasluian.

La reluare, C.S.U. domină te
ritorial, dar în ultima 
me a meciului se 
te“ fizic, situațiile 
ind ratate... Finalul 
aparțîhe oaspeților 
de două ori ‘ ’ 
lare. 
Mar dare (min. 87) nu reușesc să 

. * - - e_ 
de un rezultat de egalita- 
care îl merită. A arbitrat 
bine M. Stoenescu (Bucu- 

următoarele formații : 
: Cristea — Pisău, Toa

der, Maghiar, Dumitru — Szi- 
kler, Lala, Tararache — Dia- 
conescu, Grosu, fmin. 62 Tusac 
min. 66 Stoica), Pascu. VIITO
RUL: Covaci — Stan, Cănănău,
Croitoru, Alexandru — Geor
gescu, Păunescu, Dănilă — Ior- 
dache (min. 87 Măgescu), Bă
lan (min. 57 -Strak), Mardare.

Gheorghe — C.S.U. Galați (1—3), 
Viitorul Gheorgheni — F.C.M.
Progresul Brăila (0—1), F.C.M.
Slderurgistul Galați — Construc
torul Iași (0—1), Gloria Buzău — 
Relonul Sâvinești (0—0), . .............
Mecanica 
(0-0).
1. POLIT.
2. C.S.M.
3. Gloria 

Unirea 
Gloria 
C.S. Botoșani 
I.M.U. Med. 
F.C.M. Sid. Gl. 
F.C.M. Prog. Br. 
C.S.M. Sf. Gh. 
Viit. M. Vaslui 
Ceahlăul P.N. 
C.S.U. Galați 
Delta Tutcea 
Viit. Gheorgheni 
Constr. lași 
Victoria Tecuci 
Relonul Săv.

iești (0—1), Carpați Mirșa — Me
talul București (0—0), Automati
ca București — Luceafărul Bucu
rești (4—0), Unirea Alexandria'stă.

Vaslui c.s. Viitorul 
Botoșani

trei-
„resim- 

lvite fi
de

. . care
două ori pe lingă 
dar Dănilă (miri. 85)

meci 
trec 
ega- 

și

fructifice ocaziile, frustrînd 
chipa 
te pe 
foarte 
rești), 
C.S.U.

C.S.M.

I.M.U. MEDGIDIA — F.C.M. 
SIDERURGISTUL GALAȚI 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de A. Constantin (min. 60),

RELONUL SAVINEȘTI — DEL
TA TULCEA 0—0.

GLORIA BUZĂU — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (0—1). Au mar
cat : Dumitrache (min. 65 și 82), 
respectiv Moga (min. 5).

VICTORIA TECUCI 
SUCEAVA 0—0.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
CONSTRUCTORUL IAȘI 2—0 
(1—0). Au înscris : Bogdan (min. 
31) și Sima (min. 64).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Trifina (min. 
45), Darie (min. 60) și Panțuru 
(min. 80).

POLITEHNICA IAȘI — VIITO
RUL GHEORGHENI 4—0 (2—0).
Au înscris : Florean (min. 29), 
Romilă (min. 32), Nemțeanu (min. 
52) și Simionaș (min. 62).

C.S. BOTOȘANI — C.S.M. SF. 
GHEORGHE 5—0 (2—0). Au mar
cat : Sofran (min. 9 ‘
dea (min. 29), Luca 
Brihac (min. 56).

Relatări de la Al. 
Rusu, D. Soare, V. 
Manoliu, Tr. Enache, 
nescu și T. Ungureanu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 mai): Delta Tulcea — Victoria 
Tecuci (3—0), Unirea Dinamo 
Focșani — I.M.U. Medgidia (0—2), 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. Su
ceava (0—3), Politehnica Iași — 
Gloria Bistrița (1—2), C.S.M. Sf.

și 65), DU- 
(min. 47) Și

Mavlea, 
Doruș, 
v. —

C. 
V. 

DÎaco-

PENTRU REALIZAREA NOULUI AVINT
perioare, adversitatea perma
nentă față de incorectitudine 
și toleranță, compromisuri și 
favoritisme, trebuie să devină 
trăsături de bază ale condu
cătorilor sportivi de orice ni
vel, reflectate în munca lor.

Sarcina de reprezentare cu 
cinste și demnitate a perfor
manțelor românești pe plan 
internațional, îndeosebi euro
pean, mondial și olimpic, este 
în primul rind o datorie a fe
derațiilor sportive 
numai a acestora, 
activ retribuit și i 
mișcării sportive îi 
toria patriotică de 
veghea la procesul 
și pretențios al 
și formării marilor 
meri. La acest capitol s-a atras 
atenția asupra aportului 
al multor județe și 
sportive Ia acțiunea de 
tare și creștere de 
valoroși.

în prezent, cînd în 
ramuri sportive olimpice

dar nu 
întregului 

obștesc al 
revine da- 
a ajuta și 

l îndelung 
selecționării 

perfor-

slab 
cluburi 
depis- 

sportivi

multe 
_ _____ ____„ ____ ,___ care 
ne-au adus în trecutul apropiat 
mari satisfacții, schimbul 
generații produce goluri 
trebuie rapid completate 
alți mari performeri, descope
rirea și instruirea marilor ta
lente la cel mai înalt nivel 
este sarcina principală a an
trenorilor și specialiștilor care 
trebuie stimulați dar și con
trolați permanent de condu-

de 
ce 
cu

cerile organelor sportive, aso
ciațiilor și cluburilor sportive, 
în același timp sportivii an- da
toria să se pregătească ' conș
tiincios, cu responsabilitate de
plină pentru reprezentarea in
ternațională.

Dezvoltarea măiestriei spor
tive și creșterea continuă a 
performanțelor se face în 
condițiile unei concurențe mari 
și puternice. De aceea antre
norii, specialiștii și sportivii 
români trebuie să țină pasul 

cu tot ce este modern, să se 
depărteze cit mai mult de 
rutină, să elimine uzura, să 
se încadreze în ritmul actual 
al dezvoltării tehnico-științifice 
fu sport. în acest an se va 
face o analiză amănunțită asu
pra modului cum se Îndepli
nesc obiectivele în unitățile 
sportive de performanță și o 
verificare a capacității, aportu
lui și conduitei antrenorilor și 
tehnicienilor.

Instruirea și dezbaterea pro
blemelor actuale și de viitor 
ale activității sportive cu ca
drele de conducere din sport 
a arătat hotărârea întregului 
activ al mișcării sportive de 
a face o cotitură radicală pe 
drumul îndeplinirii neabătute a 
hotărîrilor de partid, a sar
cinilor trasate de secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pri
vind dezvoltarea continuă a 
mișcării sportive.

«.
8.
«.
7.
(.
♦.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15. 
1«.
17.
18.

IAȘI 
Suceava 
Bistrița 
D. Foc.

Buzâu

SERIA

28
26
28
28
28

28
28
28

19
16
14
16
14
13
12
10

61-27
56-29
54-19
40-24
37-20
56-37
30-37
37-29

42 
36
35
35
32
30
30
28

28
28

28
28
23
28
28

4
4
7
3
4
4
6
8

10 8
10 7 
12 3 
10 6 
12 2 
10 5

9 6
2
3
8

11
7
2

A
ENERGIA SLATINA

5
8
7
9

10
11
10
10
10 36-30 28
11
13
12
14
13
13
15
18
18

40-39
32-35
35-36
35-48
28-46
27-39
34-50
16- 53
17- 73

Il-a

27
27
26
26
25
24
24
17
12

1. PETROLUL PL.
2. Rapid Buc
3. Unirea Alex.
4. Șoimii IPA Sb.
5. Automatica Buc.
6. Chimica Ti.n.
7. Metalul Buc.
8. Autobuzul Buc.
9. Dunârea CI.

10. Oaz metan
11. Carpați Mirșa
12. Flacâra Moreni
13. Mec. fina Buc.
14. Energia Slatina
15. Tractorul Bv. 

Pandurii TgJ. 
Metalul Plopeni 
I.C.I.M. Brașov

14.
17.
18.

28
28
28
29
28
28
29
30
28
30
29
29
28

11
10
13
13
12

9
10

9
10

8
11

9
6

2 51-14 45
4 65-21 42

30-25
34- 26
48-49
25- 31
30-21
35- 36
33-37
30-36
30-31
22-31
30-41
26- 37
21-33
38-51
24-36
24-40

10
8

11
10
10
13
14
12
11
13
13
13
13
16
16
16

35
31
30
29
28
28
28
28
26
26
26
25
25
24 
22
18

SERIA A IlI-a
F.C. BAIA MARE - 

DACIA ORÂȘTIE 0-0
PETROLUL 

PLOIEȘTI 0-1 (0-0)
SLATINA, 16 (prin telefon). 

Așadar, Petrolul mărșăluiește 
spre Divizia „A". Și încă cum 
— impetuos cu aceste două 
„puncte de aur“ cucerite pe te
renul Energiei . aici, unde Ra
pid n-a reușit decît un scor alb 
joia trecută. Marele succes al 
ploicștenilor s-a născut în min, 
76, " - - -
lui 
re 
sat 
ga 
dc 
încercat o pasă 
să, însă, Ia Toporan ; 
oaspeților l-a activizat pe Co- 
zarec, pe partea stingă, acesta 
a recentrat în careu de unde 
Ștefănescu, printr-o execuție de 
mare spectacol, voleu din „în
toarcere", a trimis sub trans
versală (libero-ul Petrache fi
ind spectator).

O primă repriză echilibrată, 
în general, începută „agresiv" 
de echipa lui Mircea Dridea, 
care s-a dovedit mai mobilă în 
ambele faze ale jocului și cu 
un plus de acuratețe la con
strucție — Cozarec, Cojocaru, 
Grigore și Bratosin • evidențiin- 
du-se prin frumoase realizări, 
în timp ce gazdele au jucat con
fuz, cu mingi înalte în careu, ușor 
acroșabile. La reluare, Energia a 
dominat insistent, Petrolul s-a a- 
părat calm, grupat și exact. Du
pă ce a tremurat serios în două 
momente : min. 52 — M. Letea a 
trimis cu capul, de la 6 m în 
bară (!), și min. 69 (între a- 
ceste faze s-a intercalat și ma
rea ocazie a lui Toporan din 
min. 65, stopată de Ciurea), 
chipa ploieșteană avea să 
leze la golul descris mai 

Meciul era practic jucat.
Arbitrul S. Drăgulici 

Tumu Severin) a condus_ 
te bine formațiile : 
Ciurea — Vlad, Păun,

Asaftei -r Iamandi,
Bălan — Șt. Letea (min. 62 E. 
Stanciu) M. Lețea, Terci ; PE
TROLUL : Haraiambie — Cojo
caru, Al. Stanciu, Butufei, Toma 
(min. 60: Ștefănescu) — Coza
rec, Lazăr (min. 62 : Gălățeanu), 
Bratosin — Grigore, Toporan, 
Libiu.

Stelian TRANDAFIRESCU

dintr-o fază (contrar cursu- 
jocului reprizei a doua) ca- 
nu anunța marc lucru : pre- 

de adversar, fundașul stin- 
Asaftei, aflat Ia mai bine 

30 m de propria-i poartă, a 
„înapoi" ajun- 

„vîrful" 
pe

BAIA MARE, 16 (prin telefon) 
Un soare de 
leva mii de 
te la această 
ța că va fi 
nătate" pentru băimăreni. 
oaspeții au ținut să 
această apreciere și apărîndu-se 
organizat au • reușit să dejoace 
toate intențiile ofensive ale gaz
delor. Adăugind la aceasta și 1- 
nefioacitatea liniei ofensive con
dusă de Roznai, numeroasele șu
turi care au ocolit poarta, sau, 
în cele din urmă centrările fără 
adresă venite de - pe o parte și 
de pe alta — iată explicația sco
rului alb. Intr-adevăr, de-a lun
gul jocului băimărenii au ex
pediat doar două șuturi pe poar
tă (Roznai min. 69 șl Sepi min. 
88), față dc... nici un șut spre 
și pe poartă al oaspeților !

Fără să se ridice la un nivel 
deosebit, întîlnirea a plăcut nu
mai prin cursa contra cronome
tru a băimărenilor. în aștepta
rea marcării unui gol.

Arbitrul Șerban Necșulcscu 
(Tîrgoviște) a condus bine for
mațiile : F.C. ~ ' — ■' •
dovan ____ ,
Koller (min. 60 Hotico) 
lan, Sa bău, Radu “ 
gomirescu (min. 
Roznai, Ene.

Dacia : Cocu — 
Boroș, Fogoroș — ___
beanu (min. 87 Albu), 
sile, Culea — Jigman (min. 89 
Neagu), M. Marian.

Mircea TUDORAN

vară a îmbiat cî- 
spectatori să asis- ■ 
partidă în speran- 
un „galop de să-

................... Dar 
contrazică

Baia Mare : Mol- 
Sepi, Borz, Tătăran, 

“ ------ Bă-
Pamfil — Dra- 
53 Caciureac),

Raitz, Vișan, 
Ureche, Strîm- 

Radu Va*

e- 
jubi- 
sus.

(Dr. 
foar- 

ENERGIA : 
Petrache, 
Popescu,

Uni- 
Mar-

FLA-

GAZ

CARPAȚI MIRȘA — I.C.I.M. 
BRAȘOV 3—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Covaci (min. 35 și 47) și 
Badea (min. 46).

CHIMICA TÎRNAVENI — PAN
DURII TG. JIU 1—0 (6—0). 
cui gol a fost realizat de 
ton (min. 49).

METALUL PLOPENI — 
CAR A MORENI 0—0.

UNIREA ALEXANDRIA —
METAN MEDIAȘ 2—0 (1—0). Au 
marcat : Voiciia (min. 37) și
Gherghiceanu (min. 52).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— RAPID BUCUREȘTI 1—3 (1—3). 
Au înscris Fîșic (min. 23), res
pectiv Șt. Popa (min. 6 și 31) 
și Ianfcu (min. 37).

TRACTORUL BRAȘOV 
MII IPA SIBIU 0—0.

METALUL BUCUREȘTI — AU
TOMATICA “ “
(0—1). Autorii 
nașe (min. 63), 
Grigore (min.
(min. 85).

LUCEAFĂRUL
DUNĂREA CAlARAȘI 1—5 (0—1). 
Au marcat : Bică (min. 87), res
pectiv Gh. Alexandru (min. 30), 
Pană (min. 65 și 75), Dumitru 
(min. 55 și 81).

Relatări de la M. Verzescu, I. 
Ducan, V. Frîncu, M. Bizon, O. 
Guțu, P. Dumitrescu, N. Tokacek 
șl N. Costache.

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 mai): Gaz metan Mediaș — 
Chimica Tîrnăveni (1—1), Fla
căra Moreni — Dunărea Călărași 
(1—2), Metalul Plopeni — Energia 
Slatina (0—2), I.C.I.M. Brașov — 
Autobuzul București (1—1), Me
canică fină București — Șoimii 
I.P.A. Sibiu (2—2), Pandurii Tg. 
Jiu — Tractorul Brașov (1—3), 
Rapid București — Petrolul Plo-

ȘOI-

1—2 
Ti

BUCUREȘTI 
golurilor : 
respectiv Cornel 

39), Bolborea

BUCUREȘTI

OLIMPIA SATU MARE — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (2—0). Au în
scris : Hațeganu (min. 15 și 37) 
și Mihuț (min. 46).

MINERUL CAVNIC — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Tulba 
(min. 56).

STRUNGUL ARAD — - F.C.M. 
REȘIȚA 2—1 (1—1). Au marcat: 
Bran (min. 27), Rusca (min. 88), 
respectiv Atodiresei (min. 22).

U.M. TIMISOARA — F.C. BI
HOR ORADEA 3—1 (1—0). Auto
rii golurilor: Nucă (min. 31 și 
75), Cuteanu (min. 54), respectiv 
Butko (min. 52).

C.I.L. SIGIIET — RAPID ARAD 
1—1 (0—0). Au marcat: Layș
(min. 90 din 11 m) pentru C.T.L., 

Stoicnescu (min. 83) pentru Ra
pid.

MINERUL LUPENI — MINERUL 
ILBA ȘEINI 4—1 (3—1). Au în
scris: Jenică (min. 18), P. Popa 
(min. 27, min. 32 din 11 m și 
min. 72), respectiv Molnar (min. 
9).

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
— AURUL BRAD 3—0 (0—0). Au
torii golurilor: Iordache (min. 56 
și 66) și Cramer (min. 89).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — SO
MEȘUL SATU MARE 1—0 (0—0). 
A marcat: Munteanu (min. 73).

Relatări de la ,Z. ~~
Debrețeni, I. Bătrîna, 
S. Pralea, I. Cotescu, 
și I. Ghișa.

ETAPA VIITOARE
23 mai): F.C.M. Reșița 
Timișoara (1—4)-, Dacia 
Strungul Arad (1—5), 
Ilba Șeini — Someșul 
re (0—4), Olimpia Sati: Mare 
înfrățirea Oradea (0—2). 
hor Oradea ’
(5—3). 
C.S.M.
Aurul 
(1-2),
Mare (0—2), C.F.R. Timișoara 
C.T.L. Sighet (0—3).

Kovacs, Z. 
Șt. Marton, 
V. Manafu

(duminică
— U.M.
Orăștie — 

Minerul 
Satu Ma-

F.C. Bi- 
Minerul Lupeni 

C.F.R. Cluj-Napoca — 
Drobeta Tr. Severin (0—5), 
Brad — Minerul Cavnlc 
Rapid Arad — F.C. Baia

1. F.C. BIHOR 28 20 4 4 77-33 44
2. F.C. Baia Mare 28 14 6 8 52-25 34.
3. Aurul Brad 23 15 2 11 40-28 32
4. Olimpia S.M. 28 12 5 11 40-35 29
5. Strungul Arad 28 13 3 12 40-48 29
6. Rapid Arad 28 12 4 12 37-41 28
7. Someșul S.M. 98 12 4 12 31-40 28
8. Minerul Cavnic 28 12 3 13 45-42 27
9. C.F.R. Tim. 28 11 5 12 40-37 27

10. C.S.M. Dr. Tr.S. 28 12 3 13 37-39 27
11. C.I.L. Siqhet 23 12 3 13 31-41 27
12. F.C.M. Reșița 23 10 6 12 53-37 26
13. înfrățirea 0>r. 28 13 0 1'5 45-42 26
14. Minerul Lupeni 23 11 4 13 39-42 26
15. Dacia Orâștie 23 11 4 43 35-56 25
16. U.M. Timisoara 23 11 3 14 31-42 25
17. C.F.R. Cj.-Nap. 28 9 5 14 33-46 23
18. Min. Ilba Șeini 23 7 6 15 22-55 20

Mîine, la București

LOTUL DE TINERET ÎNTÎLNEȘTE SELECȚIONATA DE JUNIORI
Stadionul Republicii din Ca

pitală va găzdui mîine, cu în
cepere de la ora 18, un inte-

resant meci de fotbal, în care 
Lotul de tineret va primi re
plica Selecționatei de juniori 
’82—’83.



SfBWTA CWf TULII POLITIC 
EXfCUTIV AL C.C. Al P.C.R.

‘Uimim din vag 1)

puneri! tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se convoca o 
conferință la nivel înalt a țări
lor balcanice consacrată discu
tării căilor și modalităților 
practice de depășire a proble
melor existente, ale întăririi în
crederii, colaborării și păcii.

Aprobind înțelegerile și con
cluziile la care s-a ajuns, Co
mitetul Politie Executiv a sta
bilit măsuri pentru realizarea 
obiectivelor stabilite, pentru 
extinderea relațiilor de strînsă 
prietenie și conlucrare dintre 
cele două țări și popoare.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat 
despre vizita oficială pe care 
a efectuat-o în tara noastră, in 
perioada 10—14 mai, guverna
torul general al Canadei, 
Edward Schreyer.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu și 
guvernatorul Edward Schreyer, 
desfășurate intr-o atmosferă de 
cordialitate, înțelegere și stimă 
reciprocă, care se înscriu ca o 
contribuție majoră la dezvolta
rea și mai intensă a bunelor 
relații dintre cele două țări și 
popoare.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat cu satisfacție că dia
logul la nivel inalt a pus in 
evidență hotărirea ambelor

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pap. 1)

gur, deschide. BEZUȘCU punc- 
tind din drop, de la 30 metri : 
9—6. Farul presează, spre a 
mări avantajul și reușește 
aceasta în min. 72, cînd BE
ZUȘCU transformă o l.p. : 
12—6.

Arbitrul Gh. Huștiu, ajutat 
de V. Panciu și Fi. Zamfires- 
cu, a condus în general bine 
un meci greu. FARUL : Florea 
I. — Holban, Vasile, Lungu, 
Plloțschi — Bezușcu, N. Dinu
— Giugiea, FI. Constantin, 
Nache — Dumitru, Mușat — 
Băcioiu (min. 64 Marcu), Gri- 
gore, Opriș ; DINAMO : Petre
— FI. Ionescu, Marghcscu, I. 
Constantin, Aldea — Podăres- 
cu, Paraschiv — Gh. Marin, 
Stoica, Zafiescu II — Dărăban, 
Caragea — Țurlea (mirt. 63 
Iordan), Gh. Ion, Gheorghe.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
STEAUA 20—0 (10—0) ! Sur
prinzător, uluitor chiar, dar... 
adevărat ! Campioana a mers 
în Parcul copilului creditată cu 
prima șansă, spre a părăsi te
renul învinsă la o diferență al 
cărei precedent trebuie căutat 
cu ani bunf înapoi, în timp. 
Și aceasta, culmea, după o 
partidă dominată teritorial de 
militari. O dominare oarbă. 
Grivița a jucat precis la gră
madă și fără fisuri în apărare 
cîștigînd fără drept de apel.

După ce Alexandru (min. 3) 
și Codoi (min. 8) și-au încer
cat, fără succes, șansa la lo
vituri de pedeapsă, minutul 15 
a adus o fază cum rar se ve
de : Steaua construia un atac 
în „22“-ul advers, o pasă fiind 
interceptată însă de... Al. MA
RIN ; acesta a bătut un balon 
lung, aleargă după el împreună 
cu David, stelistul ajunge pri
mul, cu doi coechipieri în spri
jin. dar o bilbîială a acestora 
îl permite grivițeanului să 
culce în eseu ! Două execuții 
sigure ale lui TUDOSE. din 
lovituri de pedeapsă (min. 31 
șl 34) au dus scorul reprizei 
la 10—0. „Mai e timp“, tșl 
spuneau suporterii campionilor.

„.Și a fost numai că tot în 
favoarea gazdelor 1 Steaua a 
dat drumul jocului la mînă, 
Fuicu (min. 44 și 50). David 
(min. 46), Florea (min. 49), 
Corneliu (min. 53 — nu am 
înțeles schimbarea lui ulterioa
ră) aflindu-se în prim-planul 
Unor faze, rămase fără rezul
tat, pentru ca două gafe ale 
jucătorilor săi (Zafiescu, min. 
65 și Codoi, min. 71) să con
ducă la tot atîtea eseuri gri- 
vițene. Autori : VLAD și MO- 
RARU — primul eseu trans
format de TUDOSE

Arbitrul Șt. Crăciuncscu. aju
tat de V Nicolae și D. Marin, 
s-a achitat bine de o misiune 
dificilă, conducînd formațiile : 
R C. GRIVIȚA ROȘIE: Tu- 
dose — Al Marin. Țuică. Voi- 
cu. Tudor — Fălcttsanu (min. 
39 Bidireb An<on — Măcă- 

părți de a acționa pentru am
plificarea contactelor politice, 
pentru intensificarea raporturi
lor economice, pentru lărgirea 
și diversificarea legăturilor co
merciale, pentru extinderea și 
adincirea cooperării, un loc în
semnat revenind colaborării in 
domeniul folosirii in scopuri 
pașnice a energiei nucleare.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat cu satisfacție că, in 
timpul convorbirilor, a fost a- 
firmată dorința celor două țări 
de a conlucra activ pe arena 
internațională, pentru rezolva
rea marilor probleme ce con
fruntă omenirea, pentru întări
rea păcii și securității interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat înțelegerile Ia care s-a 
ajuns cu prilejul înlilnirii ro- 
mâno-canadiene la nivel înalt 
și a stabilit măsuri care să 
impulsioneze dezvoltarea și 
riăai puternică a colaborării 
prietenești dintre România și 
Canada, dintre popoarele celor 
două țări.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit convocarea Plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român in prima 
decadă a lunii iunie a.c.

*
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stai.

punct.

1. DINAMO 21 20 0 1 455-100 59
2. Farul* 21 18 0 3 162-123 56
3. Steaua 2! 16 1 4 546-153 54
4. Grivița Roșie 21 15 1 5 294-117 52
5. Șt. B. Mare* 21 11 0 10 251-152 42
6. Șt. Petroșani 21 9 1 11 155-202 40
7. C.S.M. Sibiu 21 9 1 11 128-201 40
8. Gloria Arad 21 9 0 12 160-390 39
9. Rulm. Birlad 21 7 2 12 119-320 37

10. Sp. stud. 2! 6 3 12 195-279 36
11. C.S.M. Sv. 21 6 1 14 124-321 34
12. Polit. lași 21 6 1 14 142-281 34
13. „UM Tim. 21 5 3 13 170-258 34
14. Vulcan 21 4 0 17 100-404 29

♦ Penalizate cu scăderea unui

ncață (min. 70 Moraru), Stroe, 
Vlad — Pongracz, A. Ion — 
Scarlat, Pasache, C. Dinu ; 
STEAUA : Codoi — Fuicu, Da
vid, Enache, Zafiescu L — Ale
xandru, Suciu — Murariu, L. 
Constantin, Florea II — Gă- 
lan, M. Ionescu — Corneliu 
(min. 59 Pojar), Munteanu, 
Cioarcc.

Geo RAETCH1

R. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — ȘTIINȚA PETROȘANI 
10—6 (3—3). Victorie prețioasă 
a bucurestenilor. Realizatori : 
NEGOESCU eseu, PARASCHI- 
VESCU 2 l.p., respectiv LUCA 
2 l.p, A condus constănțeanul 
O. Ionescu (D. Daniel, coresp.).

C.S.M SUCEAVA — C.S.M. 
SIBIU 6—11 (6—3) ! Realiza
tori : SĂRAC eseu și drop, 
FERARU eseu pentru oaspeți, 
LIVADARU — 2 drop. A con
dus D. Grigorescu. (I. Min- 
drescu, coresp.).

„U“ TIMIȘOARA — POLI
TEHNICA IAȘI 19—0 (7—0). 
Au marcat BASANCIUC, PÎS- 
LARU. MATEI, RADU — 
eseuri, PETER l.p. Arbitru Gh. 
Bănceanu. (C. Crețu, coresp.).

VULCAN BUC. — RULMEN
TUL BÎRLAD 9—21 (6—12). Au 
înscris DRANGA drop, l.p., 
transf., CĂUIA. SECELEANU 
eseuri, HARNAGEA drop, MI- 
HALCEA — tr. pentru învin
gători, respectiv BUGA drop, 
A. DINU 2 l.p. Arbitru Th. 
Witting. (S. Leca, coresp.).

ȘTIINȚA CF.MIN BAIA MA
RE — GLORIA P.T.T. ARAD 
39—9 (13—0).

ATLETISM • ta Leningrad, 
lurl Nikulin a aruncat ciocanul 
la 81,08 m, la 7! de centimetri 
de recordul mondial al Iul Se- 
dlh.

AUTOMOBILISM « Pilotul a- 
mdrican Gordon Smiley s-a ac
cidentat mortal la Indianapolis, 
în timpul unei probe de califi
care pentru cursa de 500 mile. 
Smiley (33 ani) a ciștlgat de 
4 ori competiția de mașini spe
ciale ..Sports car club of Ame
rica".

BASCHET 0 Turneu masculin 
la Pecs : Ungaria — Grecia 91— 
84, Polonia — o selecționată Iu
goslavă 102—96 '

CICLISM • Federația spaniolă 
a confirmat descalificarea pen
tru dopaj a lui Angel Arroyo, 
recentul cîștigător al Turului 
Spaniei El a fost suspendat pe 
o lună și amendat cu 1006 fran
ci elvețieni. Cîștigător a fost de-

Campionatele mondiale de box

PUGILIȘTII CUBANEZI AU DOMINAT 
Șl ACEASTĂ EDIȚIE A ÎNTRECERILOR

Bilanțul boxerilor români: două medalii de bronz
MONCHEN, 16 (prin telefon). 

După două săptămîni de în
treceri. sîmbătă noaptea s-a 
încheiat la „Olympiahalle” din 
localitate cea de a IlI-a ediție 
a campionatelor mondiale de 
box amator. Gala finală, urmă
rită de o numeroasă asistență, 
a adus în ring pe ultimii 24 
de pugiliști rămași în compe
tiție — considerați a fi cei 
mai buni dintre cei aproape 
300 cît au luat startul. Tre
buie să spunem că printre a- 
ceștia ar fi trebuit să se afle 
și reprezentantul nostru la ca
tegoria semigrea Georgică Do- 
nici care, după cum se știe, 
a fost eliminat pe nedrept

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

aflat in competiție și Constan
tin Niculae, campionul de 
anul trecut al semiușorilor. 
Dar, chiar din Drimul tur. cînd 
a întîlnit pe cehoslovacul Petr

Comentind campionatele 
europene de judo, corespon
denții agențiilor de presă 
subliniază marele succes al 
sportivului român Mircea 
Frăției, ciștigătorul medali
ei de aur la categoria semi- 
mijlocie.

Astfel, trimisul special al 
agenției France Presse re
marcă dirzenia cu care ju
doka român fi-a apărat 
șansa in finala disputată in 
compania redutabilului lup
tător sovietic Șota Habareli, 
campion olimpic la Jocurile 
de la Moscova. „Aflat într-o 
situație dificilă, cu zece se
cunde înaintea încheierii fi
nalei, Mircea Frățică a reu
șit un dificil procedeu teh
nic („uchii gari“), care i-a 
adus victoria".

In comentariul agenției 
Reuter se scrie, printre al
tele: „La categoria semimij- 
locie, românul Mircea Fră
țică l-a învins în finală pe 
campionul olimpic Șota Ha
bareli in urma unei acțiuni 
realizate în ultimele secun
de, obținînd medalia de 
aur".

Sedivak, Niculae a cîștigat cu 
greutate. Apoi a urmat eșecul 
acestuia la puncte în fața lui 
Torsten Reismann (R.D. Ger
mană). în continuare, Niculae 
a dispus, la limită, de iugosla

SCHIMBARE DE LIDER ÎN „CURSA PĂCII '
VARȘOVIA (Agerpres). — 

Cea de-a 35-a ediție a „Cursei 
Păcii" a continuat cu etapa a 
5-a Opava — Czestochowa, în 
cursul căreia caravana ciciistă 
a intrat pe teritoriul Poloniei. 
Victoria a revenit rutierului 
italian Patricio Gambiraslo 
cronometrat pe distanța de 188 
km in 4h 31:44,0. Cu primul 
pluton, în același timp cu în
vingătorul. au sosit și cicliștii 
români Ionel Gancea (locul 6 
in etapă), Mircea Romașcanu, 
Cornel Nicolae și Constantin 
Paraschiv. Pe echipe a cîști
gat R. D. Germană 13h 35:45,0, 
urmată de Italia șl România, 
în clasamentul general, pe pri
mul loc a trecut Șahit Zagret- 
dinov (U.R.S.S.).

Etapa a 6-a a „Cursei

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
clarat Marino Lejarreta (Spania), 
clasat al doilea • Turul Italiei: 
în etapa I (Parma — Viareggio, 
174 km) Giuseppe Saronni a 
cîștigat la sprint în fața lui 
Paolo Roslola și Robert Dill 
(Elveția) cronometrați în 4.12:55,0. 
A doua etapă (Viareggio — Cor
tona, 233 km) a revenit austra
lianului Michale WMson— 6.03:19,0, 
același timp cu Laurent Figncxn 
(Franța) și Âlfio Vandi (Italia). 
Liderul cursei este Fignon ur
mat la 26 s de Saronni.

TENIS © La Praga, a încetat 
din viață, în vîrstă de 51 ani, 
fosta jucătoare Vera Sukova, 
finalistă, în 1962, a turneului de 
la Wimbledon. Fiica el, Helena, 
este actualmente o mare spe
ranță a tenisului cehoslovac ©

Delegația boxerilor români se 
înapoiază de la aceste cam
pionate mondiale cu două me
dalii de bronz cucerite de Con
stantin Titoiu (muscă) șl Vio
rel Ioana (semiușoară). dar — 
așa cum arătam mai sus — și 
alți sportivi români s-ar fi pu
tut număra printre laureați 
dacă arbitrii-judecători și-ar fi 
făcut corect datoria. Mențio
năm că la ediția precedentă, 
de la Belgrad, nici un sportiv 
român nu urcase pe podiumul 
de premiere. Pentru succesul 
înregistrat acum. Constantin 
Tițoiu și Viorel Ioana, împreu
nă cu tehnicienii care i-au pre
gătit merită felicitări.

vul Ștefan Cuk, după care a 
ieșit din concurs fiind întrecut 
la puncte de spaniolul Fran
cisco Rodriguez.

La categoria ușoară echipa 
României nu a avut concurenți. 
Clasamentele : semiușoară — 
1. Torsten Reismann (R. D- 
Germană) campion european. 2, 
Thierry Rey (Franța), 3. Jozef 
Reiter (Austria) și Janusz Pav
lovsk! (Polonia) ; ușoară — 1 
Ezio Gamba (Italia), campion 
european, 2. Karl-Heinz Leh
mann . (R. D. Germană), 3. 
Stanislav Turna (Cehoslovacia! 
șl Magamed Parciev (U.R.S.S.).

Duminică au concurat sporti
vii noștri A. Szabo și M. Cioc. 
Superușorul Szabo a de
butat cu o victorie în fața en
glezului Peter Middelton. însă 
in cel de-al doilea med el a 
fost depășit clar la puncte do 
Klaus-Peter Stollberg (R. D 
Germană), după care a pierdut 
și partida din recalificări cu 
■austriacul Hubert Rohrauer s* 
a părăsit competiția. La rîn- 
du-i, M. Cioc, la open, după 
o spectaculoasă victorie prin 
ippon (min. 0,30) în întîlnirea 
cu bulgarul Tzenîo Atanasov, 
i-a fost frustrată decizia în 
partida cu polonezul Wojciech 
Reszko (campion european In 
1981), după o dominare netă» 
sportivului nostru. Arbitrii (2 
din cei 3) l-au preferat pe 
Reszko. Mihai Cioc nu a mai 
beneficiat de recalificări. Iată 
clasamentele : superușoară — 
1. Hazret Teltseri (U.R.S.S.), 
campion european, 2. Atamas 
Ghercev (Bulgaria), 3. Andrej 
Demianuk (Polonia) și Klaus- 
Peter Stollberg (R.D.G.) ; Open 
— 1. Aleksei Turin (U.R.S.S.), 
campion european, 2. Andras 
Oszvar (Ungaria), 3. Fred Ol- 
horn (R.D.G.) și Artur Schna
bel (R.F.G.).

Păcii" desfășurată pe traseul 
Czestochowa — Piotrkow Tri- 
bunalski s-a încheiat cu vic
toria rutierului sovietic Sahit 
Zagretdinov, înregistrat pe 155 
km în 3h 29:01. în același 
timp cu învingătorul a sosit 
un pluton numeros în care se 
aflau și cicliștii români Mir
cea Romașcanu (locul 12 în 
etapă). Cornel Nicolae. Con
stantin Paraschiv, Ionel Gancea 
și Traian Sîrbu. Lider al cla
samentului general individual 
este Zagretdinov. Paraschiv 
ocupă locul 12, la 48 sec., 
iar Romașcanu locul 16. la 2:25. 
Pe echipe conduce R.D. Ger
mană. Selecționata României 
ocupă locui 6 din 16 echipe 
participante. Astăzi se dispută 
etapa a 7-a, Piotrkow Tribu- 
nalski — Varșovia (161 p).

Rezultat surpriză în turneul de
monstrativ de la Tokio In se
mifinale : Vijay Amrltraj (India) 
l-a întrecut pe Ivan Lendl cu 
7—6, 3—6, 7—5. în finală Amri- 
traj va juca cu americanul Sandy 
Mayer care a dispus cu 6—0, 
7—6 de conaționalul său Vince 
van Patten. în turneul feminin, 
în finală la dublu femei : Tracy 
Austin — Pam Shriver a dispus 
de Kathy Jordan, Leslie Allen
• în semifinalele turneului mas
culin de la Florența, Stefan Sl- 
monsson (Suedia) l-a eliminat pe 
iugoslavul Marco Ostoja cu 2—6, 
6—1, 6—4, iar americanul Vitas
Gerulaitls a dispus cu 6—2, 6—0 
de italianul Glanluca Rtnaldind
• în turneul de la Hamburg, 
principalul favorit americanul

Finalele actualei ediții a 
campionatelor mondiale de box 
au fost dominate de boxerii 
cubanezi care au cucerit 5 
titluri, secondați de cei din U- 
niunea Sovietică și S.U.A., fie
care cu cite 3, și Bulgaria 1.

REZULTATELE FINALELOR! 
seminiuscă : ISMAIL MUSTA- 
FOV (Bulgaria) b.p. lung Hwan 
Go (R.P.D. Coreeană) ; mus
că : IURI ALEKSANDROV 
(U.R.S.S.) b.p. Michael Collina 
(S.U.A.) ; cocoș : FLOYD FA
VORS (S.U.A.) b.p. Viktor Mi- 
rosnicenko (U.R.S.S.) ; pană s 
ADOLFO HORTA (Cuba) b.p. 
Ravsal Odgonbayar (R. P. 
Mongolă) ; semiușoară : AN
GEL HERRERA (Cuba) b.p. 
Pernell Whitaker (S.U.A.) ; 
ușoară : CARLOS GARCIA 
(Cuba) b.p. Kim Song Kil (Co
reea de Sud) ; scmimijlocie I 
MARK BRELAND (S.U.A.) b.p. 
Serik Konakbaev -(U.R.S.S.) ; 
mijlocie mică : ALEKSANDR 
KOSKIN (U.R.S.S.) b.p. Ar
mando Martinez (Cuba) ; mij
locie : BERNARDO COMAS 
(Cuba) b.k.o. 3 Tarmio Uusi- 
virta (Finlanda) ; semigrea • 
PABLO ROMERO (Cuba) b.p. 
Pavel Skrzecz (Polonia) J 
grea : ALEKSANDR IAGUB- 
KIN (U.R.S.S.) b.p. JUrgen 
Fanghănel (R.D.G.) ; super- 
grea : TYRELL BIGQS (S.U.A.) 
b.p. Francesco Darț^ .(Italia).

Mihai TRANCA

OTBAL

SPORTUL STUDENȚESC 
IN GRECIA

tn primul meci al turneului in 
Grecia, echipa bucur eșteană a 
Întrecut divizionara ,,B“ Olym- 
piakos Lutraky cu 7—2.

PREGĂTIRI PENTRU 
„EL MUNDIAL-

La Lyon, meciul amical dlntra 
selecționatele Franței și Bulga
riei s-a Încheiat la egalitate 2 
0—0.
• înfr-">n meci de verificare, 

selecționata r hile a Învins cu
1— 0 (0—0) formația spaniolă CJ. 
Barcelona. Unicul gol a fost în
scris de Bumberto Caszely, in 
min. 57.

CAMPIONATE
ITALIA. Cîștigînd in ultima eta

pă, in deplasare la Catanzaro 
cu 1—0, Juventus a devenit din 
nou campioană. Au retrogradat 
In divizia „B- Milan, Bologna 
și Como. Rezultate : As coli — 
Bologna 2—1 ; Cagliari — Fio
rentina 0—0 ; Cesena — Milan

5 ; Inter — „Avellino 5^-0 ; 
Napoli — Genoa 2—a ; Tor'. — 
Como 0—0 ; Udinese — Roma 
0—1. ”

ANGLIA. — Arsenal — Sout
hampton 4—1, Aston Villa — 
Everton 1—2, Ipswich — Nottin
gham 1—3, Coventry — Birmin
gham 0—1, Leeds — Brighton
2— 1, Liverpool — Tottenham
3— 1, Manchester United — Sto
ke 2—0, Notts County — West 
Bromwich 1—2, Sunderland — 
Manchester City 1—0, Swansea- 
Middlesbrough 1—2, Wolverhamp
ton — West Ham 2—1. Lideră 
a clasamentului se menține Li
verpool, cu 86 p (campioană pe 
1982), urmată de Ipswich — 80 p.

R.F. GERMANIA. — Kaisers
lautern — Dortmund 2—1, Mbn- 
chen glad bach — Bayern M (in
chen 3—0, Bochum — BielefeUd 
1—1, NQrnberg — Braunschweig
4— 0, Kbln — Karlsruhe 2—0, Ein
tracht Frankfurt — DUsseldorf 4—0, 
Hamburg — Bremen 5—0, Duis
burg — Darmstadt 0—2, Stutt
gart — Leverkusen 4—2. Clasa
ment: 1. S.V. Hamburg — 46 p ; 
2. Kdln — 44 p : 3. Bayern 
Miinchen — 41 p (un meci mat 
puțin.

Jimmy Connors s-a accidentat șt 
a abandonat. In sferturile da 
finală, în partida cu ecuadoria- 
nul Gomez. în semifinale: Mc
Namara (Australia) — Andres 
Gomez (Ecuador) 7—5, 6—1, 6—2, 
Jose Higueras (Spania) — Gene 
Mayer (S.U.A.) 6—2, 6—2.

VOLEI • Rezultate din tur
neul masculin de la Zagreb : 
Iugoslavia — U.R.S.S. 3—6 (5, 
8, 7), R.P. Chineză — Ungaria 
3—2 (11, -14, 9, -11, 10), R. P.
Chineză — UJl.S.S. 3—0 (12, 14, 
9), Iugoslavia — Ungaria 3—1 
(10, 5, —15, 3) • în turneul fe
minin de la Osaka, selecționata 
Japoniei a întrecut reprezenta
tiva Cubei cu 3—0 (11, 13, 7).

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa 5.50 m, dis
putat în Elveția, pe lacul Leman, 
a fost cîștigat de concurentul 
elvețian Grobety. urmat de com
patriotul SAl/ ’
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