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PUTERNICĂ RAMPĂ DE LANSARE 
A COPIILOR Șl TINERETULUI 

ÎN ATLETISMUL DE PERFORMANȚĂ

La Torino, pe planșe primii 8

Prima — ca importanță — dintre competițiile sportive de masă inițiate de C.C. al 
U.T.C. in colaborare cu C.N.E.F.S. — CROSUL TINERETULUI — a avut privilegiul 
ca a XV-a ediție a sa, găzduită de tot mai impozanta Cetate a Băniei, să consti
tuie, cum au recunoscut în unanimitate numeroșii specialiști aflați în mijlocul celor 
peste 600 de finaliști, cea mai reușită de pînă acum.

Ceea ce a favorizat succesul ultimului act al acestei mari întreceri (care a reunit, 
la prima etapă, aproape 4 milioane de tineri și tinere din școli, întreprinderi, insti
tuții' șl de la sate) a fost inspirata alegere a locului de desfășurare a probelor — în 
incinta și vecinătatea hipodromului din Parcul Poporului, pe trasee adecvate alergă
rilor de cros. Să adăugăm în sprijinul explicării reușitei, excelenta organizare asigu
rată de o comisie care a cuprins reprezentanți ai tuturor factorilor cu responsabili
tăți sau atribuții în activitatea sportivă a tineretului, pornind de la ampla acțiune 
de popularizare a competiției și pînă la cele mai (aparent) neînsemnate detalii 
tehnice.

Pe fondul acestor reali
tăți cpncrete s-a înscris 
evoluțib deosebit de pro- 
mlvaroare a concurenților 
Ia etapa finală — remar
cabilă pe planul pregăti
rii fizice (tempo susți
nut, nici un abandon, în 
pofida dificultățlor unor 
porțiuni denivelate, în
deosebi în probele de 
1 500 m, 2 000 m și 
3 000 m) și, pe alocuri, 
chiar și unele virtuți teh
nice ale participanților. 
aspecte care relevă în 
multe cazuri aptitudini 
pentru atletism, o atentă 
pregătire a reprezentan
ților județelor și ai mu
nicipiului București, se
riozitatea acordată între
cerii. în această privință 
campionii fac, desigur, o 
notă distinctă, Liliana 
Rusnac și Maria Alexan
dru din București. Ma
rian Gigea și Ion Dumi
trei din Dolj, Mariana 
Stănescu din Olt și Mar
cel Pomohaci din Alba 
fiind sportivi în măsură 
să se exprime valoric su
perior și in alte con
cursuri. Dealtfel, așa 
cum s-a hotărit, ei vor 
fi prezenți in vară la o 
tabără organizată de C.C. 
al U.T.C. și federația de 
resort pentru tinerii do
tați in atletism. Cei mai 
buni, după ce vor trece 
testele Ia care vor fi su
puși, vor fi îndrumați 
către secțiile de perfor
manță ale unor asociații 
sau cluburi sportive. Or
ganizatorii au în vedere 
totodată testarea și a 
altor finaliști (în princi
piu a celor care au ur

cat pe podium) care vor 
fi cuprinși intr-o serie 
de centre județene de 
pregătire. O preocupare 
similară există și față de 
campionii „Crosului pio
nierilor", acum la a Vl-a 
ediție (Lucreția Marin — 
Teleorman. Elena Pa- 
nait — București, Călin 
Cocara — Hunedoara și 
Attila Jaraba — Bihor). 
Prin grija C.N.O.P. și ei 
vor fi prezenți, în marea 
recreație a verii, la o ta
bără specială de pregă
tire sportivă, in perspec
tiva promovării lor in 
secțiile de atletism ale 
cluburilor sportive șco
lare „Pionierul" sau în 
alte unități de perfor
manță.

Este o inițiativă lăuda
bilă, care poate contribui 
în viitor la propulsarea 
în elita mișcării noastre 
sportive a unor copii și 
tineri, continuînd astfel, 
și în acest caz, o fru
moasă tradiție, știut fiind 
că o serie de fruntași ai 
atletismului românesc, ca, 
de pildă, Fița Lovin, 
vicecampioană mondială 
de cros Natalia Andrei- 
Betini, Gheorghe Ghipo 
ș.a. au fost descoperiți 
la diferite ediții ale aces
tor competiții.

Altfel spus, de la acti
vitatea sportivă de masă 
la cea de performanță, 
împlinindu-se unul din 
dezideratele „Daciadei", 
sub însemnele căreia s-au 
și desfășurat finalele da 
la Craiova.

Tiberiu ST AMA

Elena PANAIT 
(București)

Attila JARABA 
(Bihor)

Lucrețla MARIN 
(Teleorman)

Călin COCARA 
(Hunedoara)

sabrerl din lume

IOAN POP (România)
ÎNVINGĂTOR ÎN TURNEUL

Liliana RUSNAC 
(București)

Marian GIGEA 
(Dolj)

Mariana STĂNESCU 
(Olt)

Marcel POMOHACI Maria ALEXANDRU Ionel DUMITREL 
(Alba) (București) (Dolj)

Un pasionant final de stagiune rugbystică

DUMINICĂ, PRIMELE 4 CLASATE
FAȚĂ ÎN FATĂ...

• De ce nu in cuplaj ?

Veteranul C. Dinu în prim-plan 1 îl urmăresc coechipierii Pon- 
gracz fi Vlad, steliftii Cioarec, Suciu. Zafiescu I, M. Ionescu, 
Galan Foto : Ion MIHĂICA
Plin de tensiune, de-a drep

tul pasionant, se anunță fi
nalul celui de al 65-lea cam
pionat de rugby! în istoria lui, 
etapa cu numărul 21 de dumi
nică. va rămîne un moment de 
referință : Dinamo a cunoscut 

a doua înfrîngere. și tot in

fața XV-Iui Litoralului, iar 
multipla campioană Steaua a 
pierdut la Grivița Roșie, așa

Oimitrie CAtuMACHl 
Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag 2-3)

„MASTERS-
Disputat la Torino, turneul 

internațional „Masters", care 
reunește anual pe primii 8 sa- 
breri din lume, a revenit la ac
tuala ediție reprezentantului 
României, Ioan Pop. Iată re
zultatele : Pop — Gedovari 
(cîștigătorul Cupei Mondiale 
’82) 11—9, Bierkowski — Kro- 
vopuskov 11—9. Wodke — 
Ciumakov 10—6. Burțev — 
Dalia Barba 10—8 ; în semi
finale : Pop — Burțev 10—8, 
Bierkowski — Wodke 10—8 ; 
în finală : Pop — Bierkowski 
10—7. Un rezultat de prestigiu 
pentru scrima românească și 
pentru sabrerul clubului 
Steaua, Ioan Pop.

Diipfl meciul cu Peru (0 2)

ECHIPA DE FOTBAL 
A ROMÂNIEI 

A SOSIT ÎN CHILE
SANTIAGO DE CHILE, 17 

(prin telex). — In cursul zilei 
de luni (n.r. ieri), lotul repre
zentativei de fotbal a Româ
niei a sosit la Santiago de 
Chile, unde urmează să susțină 
marți, în nocturnă, începînd de 
la ora 21,30 (miercuri ora 4,30 
— ora României). întîlnirea in
ternațională amicală cu echipa 
tării gazdă. Jocul se va disputa 
pe stadionul Nacional, cu o ca
pacitate de 80 000 locuri in tri
bune. Formația română va fi 
cunoscută numai înaintea me
ciului, deoarece o serie de ju
cători sint accidentați din par
tida anterioară.

(Citiți în pag 2—3 re
latări de Ia meciul Peru — 
România, care a avut o des
fășurare cu multe peripeții).

După campionatele mondiale de box

BILANȚUL LOTULUI NOSTRU NU EXPRIMĂ 
POTENȚIALUL REAL AL PUGILIȘTILOR ROMÂNI

Odată cu disputarea celui 
de-al 259-lea meci, cel dintre 
italianul Francesco Damiani și 
Tyrell Biggs (S.U.A.) au luat 
sfîrșit întrecerile celei de a IlI-a 
ediții a campionatelor mon
diale de box amator găzduite 
de ..Olympiahalle" din Miinchen, 
competiție la care au fost pre- 
zențl 271 de pugiliști reprezen- 
tînd 45 de țări din 5 continente.

După cum se știe, reprezenta
tiva țării noastre la recenta e- 
diție a fost formată din 12 
sportivi, performanta de a urca 
pe podiumul de premiere fiind 
realizată numai de Constantin 
Tițoiu (muscă) și Viorel Ioana 
(semiușoară). Rezultatele din a- 
cest an puteau fi mult superi
oare dacă sportivii noștri : 1. 
și-țr fi valorificat integral po
sibilitățile în momentele „cheie" 
ale unor partide decisive ; 2. 
n-ar fi f <1 dezavantajați de ar
bitraje : 3. ar fi avuț mai mul
tă șansă la tragerile la sorți.

Deși performanța realizată la 
Miinchen se află sub așteptări

le numeroșilor iubitori ai spor
tului cu mănuși din țara noas
tră. slntem datori să precizăm 
că evoluțiile pugiliștilor români 
pe ringul de la „Olympiahalle" 
au fost nu de puține ori bune, 
că noul colectiv de antrenori 
(D. Gheorghiu. Gh. Iliuță). a- 
jutat în ultima parte a pregă
tirii șl de tehnicieni reputați 
(I. Popa, C. Dumitrescu), a a- 
sigurat lotului forma sportivă 
care să le permită boxerilor 
prestații de bună calitate. Așa 
cum spuneam. rezultatele lor 
puteau fi însă superioare dacă 
ei și-ar fi valorificat integral 
șansele in unele meciuri. așa 
cum a fost cazul în partidele 
C. Tițoiu — M. Collins (S.U.A.). 
V. Ioana — A. Herrera (Cuba), 
I. Stan — R. Odgonbaiar 
(Mongolia) etc., meciuri în care 
sportivii noștri n-au speculat 
așa cum era necesar unele mo
mente favorabile care le-ar fi 
putut aduce punctele necesare 
unor victorii necontestate. De 
asemenea, performantele boxe

rilor noștri puteau fi mult su
perioare dacă arbitrii n-ar fi 
dovedit lipsă de competentă 
(sau rea credință), dictînd nu
meroase verdicte în contradic
ție cu realitatea, unele dintre 
ele nedreptățindu-i pe pugiliștii 
români. Una dintre cele mai 
mari erori ale corpului de ofi
ciali a fost eliminarea din con
curs (înainte de a-și fi; asigurat 
locul pe podium) a pugilistului 
român Gcorgică Donici. In par
tida cu sovieticul Vladimir Sin, 
după două reprize echilibrate, 
în ultimul rund superioritatea 
lui Donici era atit de evidentă 
(Șin a fost depășit categoric, a 
fost numărat, merita și un a- 
vertisment pentru țineri repeta
te). incit nimeni dintre cei ore- 
zenți nu s-ar fi gîndit la o altă 
decizie decît aceea de învingă
tor acordată boxerului român. 
Și totuși. Moosmann (Austria),

Mihai IRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)



Duminica, la complexul de la lacul Tel In finalul campionatelor de handbal

STUDENȚII SPORTIVI DIN CAPITALĂ 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

— încheierea anului sportiv universitar —

In organizarea Comisiei de 
sport a Centrului universitar 
București, duminică dimineață 
mii de studenți din Capitală, 
reprezentanții celor 47 de fa
cultăți din cele 11 institute de 
învățămînt superior din primul 
oraș al țării, și-au desemnat 
campionii ; un moment de bi
lanț, foarte reușit, care a mar
cat totodată închiderea anului 
sportiv universitar.

Gazdă, complexul cultural- 
sportiv al U.A.S.C.R. din Tei- 
Cei prezenți au aplaudat, mai 
întîi, frumoasa victorie. în 
Divizia „A“, a rugbyștilor de la 
Sportul studențesc (10—6 asu
pra Științei Petroșani). Apoi 
echipele I.E.F.S. și A.S.E. s-au 
Întrecut în finala competiției 
de fotbal. Viitorii profesori de 
educație fizică au obținut o 
victorie în extremis (2—1).

Mare animație în jurul con
cursului de cros, care a relevat 
realele aptitudini pentru aler
gări ale studentelor de la 
A.S.E. Doina Ardeleanu, Li
liana Ciuverca și Georgeta 
Burcioiu, precum și ale viito
rului inginer Nicolae Florea.

Așteptate (ca întotdeauna) cu 
mult interes, întrecerile pe pis
tele de apă ale lacului Tei au 
evidențiat trei caiaciști : pe 
FI. Toader și L. Dogaru

(X.E.F.S.) și T. Cornea (Politeh
nica), echipajele de 10+1 ca
noe (f) de la Universitate și 
10+1 canoe (b) al I.P.B., pre
cum și pe schifiștii de la 
I.E.F.S.

Competiția de handbal a a- 
dus pe locul I formația mas
culină a I.M.F. și pe cea fe
minină a I.E.F.S., iar la bas
chet au triumfat băieții de la 
Universitate și fetele de la 
I.E.F.S.

Tot mai mult promovate în 
masa studenților bucureșteni, 
sporturile tehnico-aplicative au 
fost prezente prin demonstrații 
de modelism, susținute de stu
denți de la Politehnică. în fine, 
programul întrecerilor sportive 
a fost completat cu întreceri de 
șah, in care reprezentanții U- 
niversității (Viorica și Constan
tin Ionescu) s-au situat pe pri
mele locuri.

Frumoase premii au răsplă
tit pe cîștigători. De asemenea 
CMBEFS, apreciind laborioasa 
activitate a Comisiei de sport 
a Centrului universitar Bucu
rești, a acordat atit acesteia, 
cit și asist. univ. Ion Lador, 
in calitatea sa de șef al Co
misiei, „Diploma de onoare" 
a Consiliului municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport .

SURPRIZELE DUC 
CU CONDIȚIA »

A XVI-a secvență a campio
natelor de handbal. Divizia 
„A". s-a soldat cu multe sur
prize. în ciuda faptului că în 
ambele întreceri campioanele 
sînt — datorită numărului de 
puncte acumulate sau a sigu
ranței cu care evoluează acasă 
și în deplasare, detașindu-se de 
celelalte competitoare — încă 
de pe acum cunoscute (STEAUA 
— la băieți și ȘTIINȚA BA- 
CAU -— la fete), disputa este 
tot palpitantă, uneori chiar dra
matică. tocmai datorită rezulta
telor neașteptate. Să nu uităm 
că aceste din urmă etape — 6 
la număr — au de rezolvat pro
blema ocupantelor locurilor 2 
și 3 în ambele clasamente, pre
cum și pe aceea a echipelor ca
re vor retrograda.

Desigur, explicația rezultate- 
lor-surpriză (Constructorul A- 
rad — Dinamo Brașov 26—26, 
Constructorul Baia Mare — 
Confecția 23—22 ș.a.) se află in 
ardoarea cu care fiecare dintre 
echipe luptă acum, spre final, 
pentru un loc mai sus în ierar
hie sau pentru salvarea de la 
retrogradare. Se pune însă și 
problema ca rezultatele să nu 
fie viciate de... interese situate 
dincolo de sfera sportivității, 
așa cum dealtfel s-a mai întîm- 
plat. într-o convorbire telefoni
că, antrenorul băimărean Las- 
căr Fană ne solicita o chemare 
la fair-play adresată tuturor 
antrenorilor și sportivilor, arbi
trilor deopotrivă. „Acum, în fi
na), ci nd echipele dau ultimul 
asalt, ne spunea reputatul teh-

LA CREȘTEREA COTEI DE INTERES, 
SĂ FIE INTR-ADEVĂR SURPRIZE!

Jntimpinată de Rodica Simion (U. Timișoara), Niculina Sasu 
(Progresul) este obligată să paseze. Foto : Vasile BAGEAC
nician. este necesar ca rezulta
tele să nu fie în nici un fel in
fluențate. Este în interesul 
handbalului nostru, al progresului 
lui. al Întăririi climatului de 
ordine și disciplină".

într-adevăr. creșterea valorii 
campionatului și. prin aceasta, a 
handbalului nostru, a reprezen
tativelor sale, se poate face nu
mai în condițiile în care ierar

hiile valorice sînt reale. Tragem 
acest semnal de alarmă cind nu 
este încă prea tirziu și sperăm 
că la meciurile „pe muchie de 
cuțit'* federația va delega cei 
mai buni arbitri și va avea ob
servatori la fata locului.

Orice încălcare a eticii sporti
ve se impune a fi aspru sanc
ționată.

Hristache NAUM

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A“

UN PASIONANT
(Urmare din pag 1)

FINAL DE STAGIUNE RUGBYSTICA

cum nu o vedem în fiecare zi 
— adică foarte sever (0—20). 
Acum relansată, întrecerea pen
tru podium se va limpezi, pro
babil. abia pe linia de sosire, 
după ce „careul de ași“ își va 
fi epuizat disputele directe 
(Steaua — Farul, Grivița — 
Dinamo. duminica viitoare, 
Farul — Grivița la .30 mai, Di
namo — Steaua la 6 iunie), ca 
să nu mai punem la socoteală 
eventualele „accidente" prin 
alte părți...

Cum stau, așadar, cele patru 
fruntașe la această oră ?

Lovitură de teatru" la 
Constanța I Farul învinge 
»• (12—6) pe Dinamo _ —

greu, dar meritat —. repunînd, 
totodată. întreg campionatul 
sub semnul întrebării. Rezulta
tul în sine nu are nimic sen
zațional. Constănțenii, care și 
in tur cîștigaseră la București 
(10—9), au dovedit din nou că 
sînt competitivi la cel mai înalt 
nivel și că acasă fiecare palmă 
de pămînt îi poartă inexorabil 
spre victorie. Iar publicul (a- 
proximativ 10 000 spectatori, re
cord în materie) dovedește că 
pe Litoral balonul oval este la 
el acasă.

O victorie aproape normală 
care a adus XV-le dobrogean 
la 3 puncte de lider (unde se 
vede cît de greu — și, după 
părerea noastră, nedrept — a- 
tîrnă punctele (3) pierdute la 
Bîrlad.. Farul fiind penalizată 
eu ..neprezentane"). Așadar, 
Farul, cea mai bună echipă a 
campionatului ? Nu neapărat, 
deși, dacă ar fi s-o judecăm 
doar după meciul de duminică 
a fost mai bună ca Dinamo, 
dovedind în primul rtnd o

imensă dorință de victorie. Un 
„cap de grămadă" mult mai 
activ în situațiile de „mol", cu 
Mușat, Opriș (atenție, selecțio
neri, la acest pilier atît de a- 
bil). chiar Băclolu (reintrare 
aplaudată la 38 de ani I), o 
„deschidere" (Bezușcu) mai 
lucidă, un centru (Lungu) care 
de fiecare dată își arată clasa 
și un fundaș (Gh. Florea) care 
a prins o formă de excepție 
(priză la balon, Intercalat în 
faza de eseu, șuturi lungi și 
sigure în tușe). Dinamo a ma
nifestat avantaj la împingere 
în grămezile ordonate (Turlea, 
Gheorghe), o superioritate 
oarecare în margine, prin Dă- 
răban mai ales — Borș e ac
cidentat (pînă ce FI. Constantin 
și Dumitru au trecut la... con
traatac), ca și siguranța prin 
mereu excelentul Paraschiv. E 
regretabil însă că această bună 
echipă nu-și valorifică în mai 
mare măsură viteza și puterea 
de finalizare a celor două aripi 
(Aldea și FI. Ionescu). Jucînd 
doar „economic" la... așteptare 
Dinamo nu putea cîștiga la 
Constanta ! Șansele sale la titlu 
rămîn însă mari.

ț ntr-un trecut de fel înde- 
I părtat, se vorbea despre 
1 Steaua ca despre o „ma

șină de rugby". Pentru ca azi, 
în speță duminică, după acel 
aproape incredibil 0—20 din 
Parcul copilului, toată lumea să 
cadă de acord asupra excla
mației unui exintemațional mi
litar : „s-a cam terminat... 
benzina campioanei"! Am zice 
că rezultatul din partida cu 
grivițenii nu este — totuși — 
Intîmplător, Nu de azi, de 
Ieri, dau dovadă rugbyștii din 
Ghencea de o anume suficiență, 
de blazare și oboseală prema
tură. „Vedetele" echipei joacă

mai degrabă pentru ele, nu 
pentru colectiv. Asistăm de
seori la reproșuri, făcute mai 
cu seamă celor tineri (păcat de 
talentul real al unor Costică 
Florea, Laurențiu Constantin 
David), dar și între... „senato
rii de drept". Toate acestea — 
ar mai fi alte cîteva — nu 
pot lăsa indiferent pe nici un 
iubitor al sportului cu balonul 
oval, Steaua reprezentînd o 
formație care poate, indiscuta
bil, mai mult, care are OBLI
GAȚII majore față de rugbyul 
românesc ! Ea trebuie să-și 
stringă rîndurile, pentru a ieși 
cu fruntea sus din acest in
candescent final de stagiune.

în ce o privește, R.C. Grivița 
Roșie își serbează .semicente
narul în mod remarcabil, in- 
trînd într-un „careu de ași". 
A cucerit deunăzi „Cupa fede
rației", avînd dreptul să spere 
și într-o situare pe un fotoliu 
de onoare al campionatului. Ea 
joacă realist, foarte organizat 
pe grămadă, tratînd cu serio
zitate momentul apărării (im
presionant travaliul luiVoicu), 
Iar Fălcușanu și Tudose, oa
menii „de picior", reprezintă a- 
devărate revelații. Prin împle
tirea experienței lui C. Dinu, 
Pasache, Scarlat, E. Ștefan, 
Vlad, Al. Marin cu frumoasa 
cursă spre afirmare a unui 
Pongracz, Anton sau Moraru, 
Grivița are de spus In conti
nuare un cuvînt greu.

P.S. : Sugerăm federației și 
cluburilor (organizatoare)
Steaua și Grivița Roșie să cadă 
de acord asupra programării 
ÎN CUPLAJ a celor două mult 
așteptate derbyuri de duminică. 
Ar fi realmente în INTERESUL 
RUGBYULUI !

Masculin
1. STEAUA 16 16 0 0 431-338 48
2. Dinamo B. 16 12 I 3 378-311 41
3. Minaur 16 10 2 4 357-293 38
4. Dinamo Bv. 16 9 1 6 385-371 35
5. Poli. Tim. 16 8 1 7 357-340 33

6. U. Cj.-Nap. 16 6 1 9 351 351 29
7. Constr. Or. 16 6 1 9 318-331 29

8. Știința Bc. 16 6 0 10 343-370 28
9. Constr. Ar. 16 6 0 10 305-333 28

10. Relon Săv. 16 4 3 9 312-349 27
11. U. Craiova IR 5 0 11 324-383 26
12. Petrolul 16 3 0 13 310-401 22

Etapa a XVII-a se dispută du
minică 23 mai și programează 
următoarele partide :

Constructorul Arad — Relon 
Săvineștl, Dinamo București — 
Universitatea Cluj-Napoca, H. C. 
Minaur Baia Mare — știința Ba
cău, Universitatea Craiova — 
Constructorul C.S.U. Oradea, Di
namo Brașov — Petrolul Telea- 
Jen, Steaua — Politehnica Timi
șoara.

Feminin
1. ȘTIINȚA Bc. 15 13 0 2 370-?«t 41
2. TEROM Iș. 16 11 0 5 318-, ‘ \28
3. U. Tim. 16 10 0 6 33’’ « l7 36
4. Progresul 16 8 3 5 308*286 35
5. Mureșul 16 8 0 8 367-329 32
6. Rulmentul 15 8 1 6 315-293 32
7. Confecția 16 7 1 8 339-345 31
8. Hidroteh. 16 7 0 9 306-326 30
9. C.S.M. Sib. 16 7 0 9 313-347 30

10. Textila 16 5 2 9 310-350 28
11. Construct. 16 4 1 11 305-359 25
12. U. Cj-Nap. 16 2 0 14 319-396 22

în etapa a xvu-a, care se
dispută duminică 23 mal, sînt 
programate următoarele meciuri: 

Textila Buhuși — Progresul 
Bucureși, Universitatea Timișoa
ra — Rulmentul Brașov, Mureșul 
Tg. Mureș — TEROM Iași, Hi
drotehnica Constanța — Știința 
Bacău, Universitatea Cluj-Napo
ca — Constructorul Baia Mare, 
Confecția București — C.S.M. 
Sibiu.

★
„TROFEUL EFICACITĂȚII"

După 16 etape, situația în 
„Trofeul eficacității*4, dotat cu 
„Cupa ziarului SPORTUL44, este 
următoarea :

FEMININ
1. MARIA DORGO (Mureșul 

Tg. Mureș) 139 de goluri Înscri
se ; 2—3. Rodica Grigoraș (Con
fecția București) și Mariana Oa- 
că (Rulmentul Brașov) cite 124; 
4. Zoranca Stefanovicl (Universi
tatea Timișoara) 116 ; 5. Maria 
Tbrdk (Știința Bacău) 115 ; 6.
Iuliana Dimofte (Hidrotehnica 
Constanța) 112 ; 7. Dorina Da
mian (Universitatea Cluj-Napo
ca) 102 ; 8. Nadire Luțaș (Uni
versitatea Timișoara) 95 ; 9. Ele

na Ciubotaru (Textila Buhuși) 
92 ; 10. Larisa Cazacu (Construc
torul Baia Mare) 89.

MASCULIN
1. VASILE STINGĂ (Steaua) 155 

de goluri înscrise ; 2. Alexandru 
Fdlker (Politehnica Timișoara) 
138 ; 3. Marian Dumitru (Steaua) 
115 ; 4. Dan Petru (Universitatea 
Cluj-Napoca) 107 ; 5. Benone Ni- 
colescu (Dinamo Brașov) 103 ; 6. 
Gheorghe Stroe (Petrolul Telea- 
jen) 92 ; 7. Mihai Zaharia (Relon 
Săvinești) 82 ; 8. Gheorghe Puia 
(Petrolul Teleajen) 76 ; 9. Mări
cel Voinea (H. C. Minaur Bala 
Mare) 75 ; 10. Mihai Mironiuc
(H. C. Minaur Baia Mare) 71.

PERJAR - NOU RECORD ! HI PISM
Mulți, toarte mulțl spectatori 

duminică dimineață pe Hipodro
mul din Ploiești, atrași de un 
program cu numeroase curse e- 
chllibrate, la succesul reuniunii 
Contribuind șl vremea foarte 
bună.

Desigur că pe primul plan s-a 
situat „Premiul Centrului repu
blican de creștere a cabalinelor 
șl calificarea cailor de rasă“, u- 
na dintre importantele probe cla
sice ale anului, la startul căreia 
»-a prezentat șl Perjar, unul din
tre cel mai valoroși cal produși 
de crescătoria națională. Deși 
dădea avantaje de ptnă la 120 
metri, elevul antrenorului V. 
Gheorghe a reușit să termine 
victorios, stabilind șl excelentul 
record de 1 minut și 22 secun
de pe kilometru 1 Fiind doar la 
• treia apariție publică în acest 
an, se poate presupune că el Își 
va corecta ta continuare recor
dul.

Așa cum anticipam, alergarea 
deschisă conducătorilor amatori

a dat loc unei lupte atît de 
strlnse, tacit Trifoi (P. Muntea- 
nu) șl Herlea (H. Șerban) nu 
au putut fi departajați nici du
pă consultarea fotografiei, ambii 
fiind declarați cîștigători.

Din nou „schimbul de mflne“, 
respectiv caii de doi ani, s-a 
prezentat la Înălțime, confirmtad 
tacă o dată premisa că ne aflăm 
în fața unei generații de excep- 
tie.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Halmeu (Nicolae R.I.) 
1:47,8, 2. Sileniu. Simplu 6, ordi
nea 52. Cursa a Il-a : 1. Oșana 
(V. Gheorghe) 1:47,8, 2. Laura, 
3. Sulițaș. Simplu 10, ordinea 10. 
event 32, ordinea triplă 150. 
Cursa a HI-s : 1. Solia (A. Po
pescu) 1:33,1, 2. Dalba. Simplu 5, 
ordinea 25, event 20, triplu câști
gător 666. Cursa a IV-a : 1. He- 
meiuș (N. Gheorghe) 1:27,3, 2. 
Vigan, 3. Sondaj. Simplu 24, 
ordinea 51, event 29, ordinea tri
plă 272. Cursa a V-a : 1. Strunga 
(I. Oană) 1:30,6, 2. Jurista. Slm-

piu 2, ordinea 6, event 10, triplu 
cîștigător 348. Cursa a Vl-a : 1. 
Perjar (V. Gheorghe) 1:22,0, 2.
Excelent, 3. Hublou. Simplu 8, 
ordinea 125, event 30, ordinea tri
plă 3.015. Cursa a Vil-a : 1.
Manuc (I. Oană) 1:31,3, 2. Kirov. 
Simplu 4, ordinea 7, event 58, 
triplu cîștigător 209. Cursa a 
VIII-a : 1. Trifoi (P. Munteanu) 
1:29,0 și Herlea (H. Șerban) 
1:27,9 (cap la cap), 3. Dorobanț. 
Simplu 2 și respectiv 3, ordinea 
16 (ambele), event 7 și respectiv 
15, ordinea triplă 244 și respectiv 
320. Cursa a ix-a : 1. Tuștea (M. 
lorga) 1:34,7, 2. Sucă, 3. Hot. 
Simplu 7, ordinea 88, event 8 (cu 
Trifoi) și 61 (cu Herlea). ordinea 
triplă 475, triplu cîștigător 145 
(cu Trifoi) și 335 (cu Herlea).- 
Cursa a X-a : 1. Julieta (G. Tă- 
nase) 1:39,7, 2. Vinga. Simplu 2, 
ordinea 25, event 22.

Constantin DUMITRIU
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UNII PE PISTA PUBLICĂ, ALȚII NUMAI LA ANI
însemnări de la

In formula actuală, concursul 
republican pe grupe de probe 
constituie o noutate în atletis
mul nostru, înmănunchind însă 
experiența unor trecute compo 
tiții asemănătoare. Prin organi
zarea sa, potrivit preambulului 
din regulament, acest concurs 
urmărește „stimularea activității 
specializate a antrenorilor ; ve
rificarea potențialului atletic la 
fiecare probă ; asigurarea întil- 
nirii repetate a celor mai buni 
atleți dintr-o probă ; stabilirea 
unor clasamente pe fiecare pro
bă, care să reflecte specializarea 
cluburilor și a județelor44. Ar 
fi fost, de aceea, de așteptat ca 
prima etapă a acestei noi com
petiții să se fi bucurat de o mai 
largă audiență, In special în rln- 
durile atleților fruntași, mai 
ales că acum nu rezultatul ob
ținut era precumpănitor în a- 
precieri. Dar, ca și in alte oca
zii asemănătoare, unii atleți au 
in „plan44 participarea la con
curs, iar alții nu î Mă rog, 
chestiune de metodică și de pla
nificare ’pentru Întregul sezon, 
bogat în concursuri de tot felul 
și dominat de campionatele eu
ropene de la Atena și de Jocu
rile Balcanice de seniori de la 
București...

★
în Capitală, întrecerile sărito

rilor au avut loc pe marele sta
dion din parcul sportiv „23 Au
gust*4, gazdă a competiției de 
neuitat a ultimei Universiade. 
De fapt, de atunci, din iulie tre
cut, pe acest stadion nu a mai 
fost organizată nici o competi
ție atletică dar iată că anul 
acesta pista de calitate excepțio
nală și instalațiile de concurs 
vor fi mai bine valorificate și 
mai des. Faptul că de mult n-a 
mai avut loc aici vreun concurs 
s-a simțit în... stinghereala cu

concursul atletic pe grupe
care s-au mișcat atleți și arbitri, 
dar și în... porțile bine ferecate 
la intrarea in tribune. Nu că la 
intrări s-ar fi îmbulzit cine știe 
ciți spectatori, dar destui dintre 
cei care se aflau sîmbătă și du
minică, la plimbare, prin parc 
și care, auzind megafoanele, au 
dorit să ajungă în tribune, n-au 
avut posibilitatea, unica intrare 
făcîndu-se pe la tribuna a doua, 
printr-unul din tunele.

★
Și totuși, iată că printre spec

tatori s-au aflat și cîteva gru
puri de tineri, de fapt clase 
„constituite** de elevi care au 
venit însoțiți de profesoarele lor 
de educație fizică și care au avut 
posibilitatea să descopere, chiar 
și la prima vedere, unele dintre 
frumusețile acestui sport care 
este atletismul, accesibil tutu
ror, la toate vîrstele. Ne facem 
o plăcută datorie evidențiind nu
mele dascălilor Vasilica Nache 
de la Șc. generală 56, Elena Go- 
doroja de la Șc. generală 66 și 
Olga Orleanu de la Șc. generală 
85, pe care le așteptăm din nou 
pe stadion, poate chiar sîmbătă 
și duminici, la concursul repu
blican de primăvară al juniori
lor I, însoțite de și mai mulți 
dintre elevii lor. Ar fi o bună 
propagandă în folosul atletismu
lui, cu efecte directe și poate 
că, cine știe, cu consecințe bune!

★
Concursul acesta pe grupe de 

probe, desfășurat în 3 centre im
portante, la Pitești, București și 
duj-Napoca, a însemnat pentru 
atleții fruntași primul start și, în 
orice caz,, cel oficial din actua
lul sezon. Chiar dacă, cum am 
mai arătat, rezultatele majore nu 
au lfOSt acum principalul obiectiv 
al întrecerilor, căci este încă 
devreme pentru aceasta, în foile
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Un meci cu peripeții: PERU — ROMÂNIA 2-0

| DIN MIN. 44 IN 9 JUCĂTORI, ECHIPA NOASTRA
două Ce a arătat (și) „Trofeul Timișoara ’82“
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IA LUPTAT DIN RĂSPUTERI PENTRU REZULTAT
| ® Bălăci eliminat (inin. 40) pcnlru deposedare prin alunecare • La primul fiol

I primit din penalty (min. 44), lorgiilcscu eliminat pentru protest •
a iui Poloni (min. 6) și o marc ocazie a lui Țicleanu (min. 15) • Presa

o „Dară"
din Lima

I iniicrează arbitrajul peruanului Sergio Lieblingher
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ATRIBUTE ALE FOTBALISTULUI MODERN
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Meciul de fotbal Peru — România s-a încheiat la Lama luni 
noapte la ora 2, ora României. La București, spre ora 7 dimi
neața, a sosit rezultatul transmis de agențiile de presă, iar spre 
prînz, pe aceleași căi, au sosit vești neprecise despre faptul 
că echipa României a rămas, încă înainte de pauză, în 9 ju
cători, doi din titulari fiind eliminați. Am căutat jucătorii noștri 
la telefon, la ora 7 dimineața, ora Lima, ora 15 București, dar 
la acea oră ei erau plecați la aeroport pentru a se Îmbarca în 
alt avion, cu destinația Chile, unde, azi, vor susține ultima par
tidă a turneului lor sud-american cu echipa gazdă. Ne-am adre
sat unor colegi peruani după ale căror relatări prin telex re
constituim momentele importante ale partidei :
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• Bălăci, căpitanul echipei 
române, i-a atras atenția Ia 
începutul jocului arbitrului 
Lieblingher că trece cu vederea 
faulturile comise de echipa 
gazdă. Deși avea dreptul să 
i se adreseze arbitrului, Bălăci 
a primit un cartonaș galben. 
Tn min. 40, la o deposedare re
gulamentară, făcută de Bălăci, 
prin alunecare, arbitrul l-a eli
minat ;

• in min. 44 peruanul Cuelo 
a intrat forțat în mijlocul apă
rării române și tot el s-a pră
bușit teatral. A urmat dictarea 
unui penalty, la care jucătorii 
oaspeți au protestat. Arbitrul 
l-a ales dintre aceștia pe Ior- 
gulescu și l-a eliminat ;

O echipa României nu s-a 
dCsd trajat. A acționat în con
tinuare foarte temerar, s-a 
luptat din răsputeri să nu mai 
primească gol, ba chiar, in min. 
75, Țicleanu, singur cu porta- • 
rui, a ratat cea mai mare oca
zie din meci ;

• cu 
sfîrșitul 
de cap 
obținut 
fost de 
de mii 
manifestat îndelung nemulțumi

rea față de Jocul echipei lor 
și de comportarea arbitrului ;

• in timpul transmisiunii te
levizate, cunoscutul eomentator 
Humberto Morosini a 
arbitrajul și a apreciat 
justificate eliminările 
rilor români ;

• antrenorul echipei 
brazilianul Tim, ea și 
eutul jucător Cubillas au făcut 
declarații presei ta același 
sens ;
• presa peruană apreciază 

puterea de luptă a echipei 
române, evidențiază ocaziile oas-

Înfierat 
ca ne- 
jucăto-

Peru, 
cunos-

LIMA, 16 mai 1982, ora lo
cală 16.

STADION: Nacional, 
tare, cu denivelări.

TIMP: excelent, 25 de 
SPECTATORI: 45 000.
AU ÎNSCRIS: Uribe 

44 din penalty), 
(min. 89).

PERU: Quiroga — Duarte, 
Diaz, Salguero, Laechea — 
Cueto, Velasquez, Cublllas 
(La Rosa) — Leguia, Uribe 
(Navarro), Oblltas.

ROMANIA: Iordache — Rod
nic, Iorgulescu, Andone, Bog
dan — Țicleanu, BSIOnl, 
Klein — Balaci, Gabor (Au
gustin) , Turcu (Geolgău).

Cămătaru, care suferă de o 
entorsă, nu poate juca, Turcu 
șl Geolgău au fost și el acci
dentați.

peților (printre care bara lui 
Boloni din min. 6) și 11 soco
tește pe arbitrul Sergio Lieblin- 
gher ca al 12-lea jucător al e- 
chipei gazdă.

Asrâzi, pe Stadionul Republicii, de la ora 17

LOTUL DE TINERET ÎNTÎLNEȘTE 
SELECȚIONATA DE JUNIORI

un minut înainte de 
jocului, cu o lovitură 
norocoasă, peruanii au 
o victorie care n-a 
fel pe placul zecilor 
de suporteri. Ei și-au

• F.R. FOTBAL organizează, 
miercuri (ora 11), la sediul ei, 
o ședință de lucru cu președinții 
cluburilor (secțiilor) divizionare 
„A“ și „B“.

Stadionul Republicii din Ca
pitală va găzdui afltăzi. cu în
cepere de Ia ora 17. un inte
resant meci de fotbal, in care 
lotul de tineret va pdnrji re
plica selecționatei de juniori 
"82—83“.

în vederea acestei acțiuni, 
antrenorul Cornel Drăgușin a 
convocat următorii jucători ai 
lotului de tineret : Alexa, Gîr- 
joabă, Lovaș — portari ; 
Eduard, Roman, Cîrclumaru, 
Popicu, Matei, Vușcan — fun-

dași ; Minea, C. Die, Fîșic, 
Popescu, Mănăilă — mijlocași ; 
D. Zamfir, Sertov, Lasconi, V. 
Radu, Soare — înaintași.

Antrenorul Marcel Pigulea a 
convocat următorul lot de ju
niori : Somogyi — portar ;

Bucico, Pascu, Mirea, Belode- 
dicl, Preda, Neamțu, Zah — 
fundași ; Dumitreasa, Lăcătușu, 
Grigore, Popescu — mijlocași ; 
Radu, Hambaraș, Burchel — 
Înaintași.

Ediția 1982 a „Trofeului Ti
misoara" s-a soldat cu un real 
succes pe plan fotbalistic. Pen
tru că eforturile lăudabile ale 
organelor locale. începînd cu 
municipalitatea și terminînd cu 
clubul organizator. Politehnica, 
de a crea o ambianță cit mai 
propice unui turneu de reală 
tinută, devenit tradițional, au 
fost răsplătite de jocurile spec
taculoase ale celor două cupla
je. la care și-au adus contribu
ția atît formațiile de peste ho
tare (Real Valladolid și Vojvo- 
dina Novisad), cit și cele româ
nești (F.C. Bihor și Politehnica 
Timișoara). Și cel mai prețios 
corolar al fotbalului, golul, a 
însoțit, ca o ploaie de primă
vară (asemenea celei care a și 
prefațat turneul), cele patru 
partide, înscriindu-se 19 goluri, 
pe o gamă foarte largă, prin 
suturi puternice, de la distanță, 
la capătul unor acțiuni- indivi
duale de finețe și decizie, din 
lovituri libere 
din corner 1 — și din 
de pedeapsă, 
prin... autogol.

Dar pornind de la acest ele
ment esențial și definitoriu al 
jocului — golul, să vedem care 
au fost punctele de contact ale 
echipelor noastre cu fotbalul 
internațional modern, reprezen
tat la un nivel edificator de for
mațiile vizitatoare. Real Valla
dolid și Vojvodina Novisad.

Dacă în primul meci al tur
neului echipa spaniolă a jucat 
mai retinut. încercînd să esti
meze valoarea turneului (inclu
siv prin observarea ulterioară a 
adversarei de a doua zi. „Poli"), 
ceea ce se distingea. însă._ clar 
erau : viteza de joc, pressingul 
necruțător în zona de construc
ție a adversarului (nota bene, 
intr-un turneu cu caracter ami
cal !), precum și valoarea ridi
cată a unor individualități ca
re, singure, pot întoarce sau 
fixa un rezultat. ca de pildă 
căpitanul echipei. More. Dealt-

inclusiv direct 
lovituri 

cu capul sau

REZULTATELE ETAPEI A 25-a A DIVIZIEI
SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Celuloza Piatra Neamț 1—0 (0—0), 
C.F.R. Pașcani — Avîntul TCMM 
Frasin 2—1 (0—0), A.S.A. Câm
pulung — Metalul Rădăuți 4—0 
(1—0), Nicolina
Tg. Neamț 2—1 
Bicaz — Foresta 
(2—0), Metalul 
TEPRO Iași 3—0 
Vatra Dorn ei —

B Tioi 4—0 (1—0), Șiretul Bucecea— 
Integrata Pașcani 4—1 (2—1).

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a 25-a : 1.
MINERUL GURA HUMORULUI 
37 p (57—19), 2. C.F.R. Pașcani 
36 p (53—19), 3. TEPRO Iași 31 
p (43—29)... pe ultimele : 13. Ci
mentul Bicaz 21 p (29—39), 
Nicolina Iași 21 p (19—35), 
C ristalul Dor oh oi .
16. Integrata Pașcani 11 
(24—67).

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

lași — Cetatea 
(0—0), Cimentul 
Fălticeni 5—1 

Botoșani — 
(2—0), Minerul 

Cristalul Doro-

14.
15.

21 p (35—54),
P

SERIA A H-a

Gu-
Bîr-

C.S.M. Borzești — Foresta 
gești 3—0 (2—0), Rulmentul 
Iad — Gloria Focșani 2—1 (0—1), 
Petrolul Moinești — Textila Bu- 
huși 2—2 (1—0), Viticultorul
Panciu — Luceafărul Adjud 2—1 
(0—1), DEMAR Mărășești — Mi
nerul Comănești 1—0 (0—0). 1>- 
tea Bacău — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 1—1 (0—0), 
Roman 
(1—0), Victoria Bacău — : 
Huși 3—0 — Metalul s-a 
din campionat.

‘Pe primele locuri : 1. 
BORZEȘTI 35 p (58—19), 
minorul Roman 35 p (46—21) 
Victoria ” “ . “* , ‘ .
pe ultimele : 14. Rulmentul Bîr- 
lad 19 p (21—39), ‘
Buhuși 19 p (31—52).

Laminorul
Partizanul Bacău 3—2 

Metalul 
retras

C.S.M.
2. La-

3.
Bacău 34 p (34—13)...

SERIA

16. Textila

SERIA A IV-a
Metalosport Galați — Portul 

Constanța 1—0 (1—0), Rapid Fe
tești — Marina Mangalia 3—0 
(1—0), S.N. Tulcea — Progresul 
Isaccea 1—1 (0—1), Granitul Ba- 
badag — Cimentul Medgidia 2—1 
(1—1), Voința Constanța — An
cora Galați 1—1 (0—0), Victoria
Țăn dârei — Arrubium Măcin 1—1 
(0—1), Șoimii “ ”
vîntul Matca 
Mangalia — 
2—1 (1-1).

Pe primele 
LOSPORT GALAȚI 33 
2. Rapid Fetești 32 p 
Portul Constanța 31
4. Cimentul Medgidia , „
25)... pe ultimele : 14. Cbimpex
Constanța 21 p (31—35), 15. Șoi
mii Cernavodă 21 p (34—43), 16. 
Marina Mangalia 15 p (20—41).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București — 

Viitorul Chimogi 5—1 (4-0).
I.C.S.I.M. București' — Construc
torul Călărași 2—0 (2—0), Petro
lul Roata de Jos — Amonil Slo
bozia 2—1 (1—0), FEROM Urzi-
ceni — Flacăra roșie București 
3—1 (1—1), F.C.M. Giurgiu —
5. N. Oltenița 1—0 (1—0). Aversa
București — T.M. București 3—1 
(2—1), Abatorull ~ _ z __
Tehnometal București 1—0 (0—0), 
Electronica București — Lucea
fărul București 2—1 (0—0), Da
nubiana București n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI 45 
p (62—16), 2. I.C.S.I.M. Bucu
rești 29 p (34—25), 3. T.M. Bucu
rești 28 p (33—30) ... pe ulti
mele : 13. Constructorul Călărași 
22 p (33—37), 14. FEROM Urzi- 
eenl 22 p (29—42), 15. Petrolul
Roata de Jos 21 p (30—50), 
Electronica București 17 p 
41).

SERIA A Vl-a

A IlI-a

Ferodoul Rm. 
va Ploiești 2—1 
Brăila — 
2—1 (1—0), 
Autobuzul Făurei 1—0 (0—0),
Carpați Nehoiu — Petrolul Bălcoi 
4—1 (3—1), Metalul Mija —
SN ITA Brăila 6—2 (1—0), A.S.A. 
Mizil — Cnimia Brazi Ploiești 
1—0 (0—0), Minerul Filipeștli de 
Pădure — Chimia AS A Buzău 
4—1 (3—1), Petrolul Berea —
Poiana Cîmpina 2—0 (1—0).

Pe primele locuri î 1. PRA
HOVA PLOIEȘTI 39 p (54—14), 2. 
A.S.A. Mizil 32 p (34—24), 3.
Poiana Cîmpina 30 p (58—34)... pe 
ultimele : 14. Petrolul Berea 20 
p (34—47), 15. SN ITA Brăila 20 
p (29—57). 16. Autobuzul Făurei 
18 p (16—61).

Sărat 
(0-0), 

Caraimanul 
Carpați Sinaia 

Făurei ' ‘

Praho- 
Chimia 
Bușteni

14.

Cernavodă — 
2—0 (1—0) 
Cblmpex i

A- 
I, Metalul 
Constanța

Mine- 
ROVi- 
(0-0), 

___  _ Partn- 
nu s-a disputat,

- Mecanlzato- 
Minerul

Craiova 0—0,
- Metalurgistul 

Balș —
(0-0),

leduri 1. META- 
p (51—22), 
(35—24), 3. 
p (53—21), 
30 p (54—

București

15.
(27-

SERIA A VI-a
ROVA Roșiori — Dunărea 

nioea 4—0 (1—0), '
Pitești — Cimentul Fleni 
(1—0), Progresul Corabia 
cia Pitești 2—1 (2—1), ~ 
tul Curtea de Argeș 
Stoicănești 1—1 (0—1),
Tr. Măgurele — Progresul Pu
cioasa 2—0 (0—0), Sportul mun
citoresc Caracal — Cetatea Tr. 
Măgurele 5—0 (3—0). Petrolul Vi
dele — Chimia Găeștl 4—1 (2—0), 
Muscelul Cîmpulung — Unirea 
Răcari 2—0 (0—0).

Pe primele locuri î 1." ROVA 
ROȘIORI 37 p (48—19), 2. Mus
celul Cîmpulung 32 p (39—23), 3. 
Chimia Tr. Măgurele 30 p (38— 
20)... pe ultimele: 14. Electro
nistul Curtea de Argeș 20 p 
(29—35), 15. Unirea Răcari 20 p 
(26—35), 16. Chimia Găeștl 20 p 
(32—57).

Zim-
Constructorul

2—0 
Da- 

Electronts- 
— Recolta 

Chimia

Electroputere Craiova — 
rui Motru 5—0 (3—0), Jiul 
nari — Dierna Orșova 2—0 
Constructorul Craiova — 
gui Novaci — 
Minerul Horezu 
rui Simian 4—1 (3—1), 
Onavița — C.F.R. “ ' 
Dunărea Calafat ■ 
Sadu 3—1 (3—1), I.O.B.
Viitorul Drăgășani 1—0 , ..
Minerul Moldova Nouă — Unirea 
Drobeta Tr. Severin. 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 35 p (49—24), 2. Dierna 
Orșova $2 p (31—25), 3. Electro- 
putere Craiova 31 p (45—15)... pe 
ultimele : 14. Metalurgistul Sadu 
20 p (20—37), 15. Paringul No
vaci 20 p (25—51) — cu un joc 
mai puțin, 16. I.O.B. Balș 19 p 
(25—35).

SERIA A VIII-a
Mecanica Alba lulla — Explor- 

min Deva 3—2 (2—1), Automeca- 
nica Mediaș — Metalurgistul Cu- 
gir 0—1 (0—0), C.F.R. SLmeria — 
IMIX Agnita 0—0, Minerul Cer- 
tej — Minerul Ghelar 2—2 (1—1), 
Minerul An in o a.sa — Lotru Bre
zei 1—0 (1—0), Minerul Paroșeni— 
Vitrometan Mediaș 1—1 (1—0)»
Victoria Călan — Minerul Vul
can 1—0 (1—0), Textila Cisnădie— 
Șurianul Sebeș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR >4 p (54— 
21), 2. Explormin Deva 33 p 
(46—22). 3. Minerul Certej 29 p 
(42—23)... pe ultimele : 14. IMIX 
Agnita 21 p (24—28), 15. Vitro- 
metan Mediaș 21 p (29—43), 16. 
Automecanica Mediaș 18 p (23— 
«).

SERIA A IX-a
Gloria Reșița — Bihorul Beiuș 

3—0 (2—0), Metalul Bocșa — E- 
lectromotor Timișoara 2—1 (2—0), 
Șoimii Lipova — Recolta Salon- 
ta 2—0 (1—0), Vulturii textila 
Lugoj — Unirea Tomnatic 0—1 
(0—1), Unirea Sînnicolau — Chi
mia Arad 5—0 (2—0), Oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Minerul Anina
2— 2 (2—0), C.F.R. Arad — Voința
Oradea 2—0 (1—0), C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Victoria In eu
3— 0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 33 p (44—25), 2. C.F.R. 
Arad 33 p (45—33), 3. Șoimii Li
pova 30 p (39—25)... pe ultimele: 
“ Vulturii Lugoj 21 p *

Chimia Arad 16 p 
Recolta Salon ta 15 p

14.
15.
15.

(36—47), 
(32—54), 
(29—49).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — CUPROM 

Baia Mare 3—0 (2—0), Bihorea
na Marghita — Minerul Baia

U
V

Borșa 4—0 (3—0), Silvana 
SUvaniei — Minerul Băița 
(2—0), Victoria Cărei — 
Jibou 1—9 (0—0), Simared 
Mare — Chimia Tășnad — 
rupt în min. 71 la 2—0, 
Negrești — Bradul Vișeu 
(1 Z____
Minerul Baia Sprie 3—0 
Minerul Băiuț — Unirea 
lui Mihai 6—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 37 p (61—20), 2. 
Victoria Cărei 32 p (45—27), 3.
Unirea Valea lui Mihai 29 p 
(59—33)... pe ultimele : 13 Silvana 
Cehu Silvaniei 20 p (36—47), 14. 

’ Chimia Tășnad 20 p (26—40) — 
cu 24 jocuri, 15. C.S.U. Tricolo
rul Oradea 19 p (27—42), 16. Si
mared Baia Mare 19 p (21—41) — 
cu 24 jocuri.

SERIA A XI-a
Industria sârmei Cîmpia 

— Minerul Rodna 5—0 
Metalul Aiud — Avîntul 
1——0 (1—0), C.l.L. Blaj •— 
șui Tg. Lăpuș 0—1 (0—0),
reșul Luduș — Unirea Dej

Cehu 
4—() 

Rapid 
Baia 

tntre- 
Oașul 

______ . 2—0 
(1—q) c.S.U. Tricolorul Oradea— 
... - - . —0 (0—0),

Valea

Turzil 
(2-0), 

Reghin
Lăpu- 

, Mu- 
_____ . ______ - -- 0 

(1—0), Metalul Sighișoara — Me- 
talotehnica Tg. Mureș 2—0 (2—0), 
Foresta Bistrița — Unirea Alba 
lulla 2—0 (1—0), Oțelul Reghin— 
Textila Năsăud 0-0, C.E.M. Cluj- 
Napoca — Sticla Arieșul Tur
da 0—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IND. 
SIRMEI C. TURZII 38 p (46—18), 
2. Unirea Alba lulla 32 p (51— 
24), S. Sticla Turda 28 p (38—28)... 
pe ultimele : 13. Mureșul Luduș 
21 p (29—36), 14. Textila Năsăud 
a p (25—39), 15. C.l.L. Blaj 21 p 

' P
21 p (25—39), 15. C.l.L. Bla] 21 
(15—34), 16. Unirea Dej 18
(37—50).

SERIA A XII-a
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Metrom Brașov 1—0 (0—0), Pre
cizia Săcele — Utilajul Făgăraș 
2—1 (1—1), Minerul Bara olt
Tractorul Miercurea Ciuc 
(1—0), Chimia Or. Victoria 
norul Bălan 4—0 (2—0),
monia Făgăraș 
bila Codlea 1—0 
Brașov 
culese 4—2 (0—1), 
Gheorghe — Mureșul Toplița 4—1 
(1—1), Torpedo Zărnești — Me
talul Tg. Secuiesc 3—0 (1—0). ~

Pe primele locuri : 1. 
GREȘUL ODORHEI 34 p
2. Precizia Săcele 33 p
3. NLtramonia Făgăraș 29 
22)... pe ultimele : 13.

2—0 
Mi- 

Nitra- 
Măgura-Mo- 

(0—9), Carpați 
Unirea Cristuru Se-

Me talul Sf.

PRO- 
(48—20), 
(30—23), 
P (34— 

_______  . Metalul 
Tg. Secuiesc 21 p (24—31), 14-15. 
Măgura Codlea 21 p (20—28), 
Unirea Cristur 21 p (30—38), 16. 
Carpați Brașov 19 p (34—39).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo- 
rluntari din localitățile respective.

fel, acesta, conducătorul de joc 
al echipei Real Valladolid un 
mijlocaș omniprezent, cind in 
fata propriilor fundași, cind in
tercalat d.n linia mediană in
tr-o prelungită acțiune indivi
duală, cind lansindu-și inteli
gent coechipierii in atac, a fost 
cel mai bun jucător al turneu
lui. More a înscris și in parti
da cu F.C. Bihor (după o cursă 
de aproape 40 m !) și în me
ciul cu „Poli" (ajuns la 10 m de 
buturile lui Moise) dar a și 
creat multe alte faze de gol, li
nele transformate de coechi
pieri. Rolul său era îndeplinit 
în echipa iugoslavă Vojvodina 
de doi jucători, care se com
pletau : mijlocașii Ilici și Zov- 
ko, primul dirijind cu finețe 
jocul combinativ, celălalt dina- 
mizind acțiunile ofensive, am
bii, insă, fiind și realizatori. 
Dintre jucătorii români, cel mai 
mult s-a apropiat de acest pro
fil timișoreanul Dumitru. Teh
nica sa recunoscută, ochiul său 
tactic nu s-au dezmințit nici de 
această dată, mijlocașul iui 
„Foii" înscriind și 3 din cele 5 
goluri ale echipei sale. Acestea 
însă numai din faze fixe apor
tul său in ofensivă, prin inter
calări decisive sau prin lansări 
surprinzătoare ale colegilor in 
atac, fiind net inferior liderilor 
echipelor de peste hotare, aceș
tia din urmă beneficiind și de o 
mișcare în teren mult mai vivace 
si mai eficientă. Nu este oare 
edificator în acest sens faptul 
că pentru echipa timișoreană au 
înscris doar mijlocașul Dumitru 
și fundașul central Păltinișan, 
și că doar un gol din cele 5 s-a 
marcat din acțiune ? F.C. Bihor 
— revelația turneului, antrena
tă de Gh. Staicu, a depășit e- 
vident condiția Diviziei „B“. 
Echipa a compensat lipsa unui 
conducător dc joc (Naom a ju
cat libero) printr-o inteligentă 
mișcare în faza dc construcție 
și de finalizare. sincronizarea 
liniei mediane cu atacanții Gro- 
su, Georgescu și Lupău subsu- 
mindu-și și acțiunile ofensive 
ale fundașului Kiss. Ce a im
presionat. în mod deosebit, 
spectatorii (puțin obișnuiți 
campionatul primei Divizii !) 
fost încercările repetate (și 
nele reușite) de a șuta de 
distanță, cele două goluri ale 
chipei orădene din meciul 
Real fiind un exemplu în acest 
sens.

Si o ultimă constatare, cu va
loare de concluzie, credem : 
deși campionatele spaniol și iu
goslav s-au încheiat, in vederea 
participării la C.M., reprezen
tantele acestora s-au dovedit 
mai proaspete, mai forte, mai 
dinamice decit echipele noas
tre...

ta 
au 
u- 
la 
e- 
cu

Paul SLĂVESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ 

NOI POSIBILITĂȚI 
DE MARI SUCCESE I

• Agențiile Loto-Pronosport 
mâi pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea obișnuită Prono- 
expres de miercuri 19 mai 1982 
— prilej de noi și mari satisfac
ții la acest avantajos sistem de 
joc. încercați să vă numărați și 
dv. mîine printre marii cîștigă- 
tori 1 • în aceste zile continuă 
vlnzarea biletelor pentru trage
rea excepțională Loto de dumi
nică 23 mai,, la care se vor atri
bui autoturisme „Dacia 1300“, 
mari cîștiguri în bani (sume va
riabile și fixe) și excursii în 

>R. S. Cehoslovacă sau R. P. Bul
garia. Variantele de 15 lei parti
cipă la toate cele cinci extrageri 
în două faze, care însumează 
42 de numere. Jucați din timp 
numerele preferate !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 12 MAI 1982

Categoria 1 : 1 variantă 25M/o 
autoturism Dacia 1300 ; categoria 
2 : 2 variante 100% a 23.437 lei 
și 6 variante 25% a 5.859 lei ; ca
tegoria 3 : 36 variante a 2.279 
lei ; categoria 4 : 76,75 a 1.069 lei; 
categoria 5 : 248,50 a 330 lei ; ca
tegoria 6 : 8.678,75 a 40 lei ; ca
tegoria 7 : 217,50 a 200 lei ; cate
goria 8 : 3.952,25 a 40 lei.

Report categoria 1 : 215.557 lei.
Autoturismul Dacia 1300 jucat 

pe o variantă 25% a fost obținut 
de TOADER NICOLAE din Bucu
rești.



CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CAIAC-CANOE ECHIPA MASCULINA SUCCESE ALE FLORETIȘTILOR NOȘTRI
„MEMORIALUL VASILE NICOABAu DE VOLEI A ROMÂNIEI

Ieri după-amiază, la Snagov, 
a început concursul internațional 
de caiac-canoe „Memorialul Va
sile Nicoară**, organizat de clu
bul Steaua în amintirea fostei 
glorii a caiacului românesc, cam
pion mondial și european. În
trecerile se bucură de o partici
pare valoroasă — caiaciști și ca- 
noiști ai unor cluburi militare 
din țări socialiste: Ț.S.K.A. Mos
cova, Dukla Praga, Legia Varșo
via și Ț.S.K.A. Sofia. Reuniunea 
inaugurală, care a programat 
probele de 500 m, s-a bucurat 
de o vreme ideală, iar valorile 
prezente la start au furnizat cî- 
teva curse interesante, cu sosiri 
strînse. Gazdele s-au impus în 
probele în care au aliniat spor
tivi din lotul național — frații 
Ion și Emil Bîrlădeanu la caiac 
dublu (ei au avut, totuși, ca 
adversari un bun echipaj sovie
tic), Agafia Buhaev la caiac sim
plu fete, Toma Simionov și Do
bre Nenciu, un cuplu inedit, la 
canoe. O bună impresie au lăsat 
și canoistul cehoslovac Radomir 
Blazik, medaliat cu bronz anul 
trecut la campionatele mondiale 
de la Nottingham, și echipajul 
sovietic de caiac 4.

Rezultate: K 1: Anatoli Sinka- 
renko (Ț.S.K.A. Moscova) 1:49,3, 
Tomas ~ 
1:50,7, Nicolae Fedosei (Steaua) 
1:50,9, ..................... ...............

Suder (Dukla Praga)

1:38,6, Ț.S.K.A. Moscova (Vladi
mir Timbaliuk — Serghei Kirsa
nov) 1:38,7, Dukla (Vladimir Do- 
lejș — Milos Pokorny) ' 
Stdaua (Anghel Coman — Gheor- 
ghe Nițu) 1:40,9, Dukla ‘
Moudry ’
Legia (Tadeusz 
Zbykniew Belko) 1:42,1; 
Steaua (Dobre Ncnciu — 
Simionov) 1:46,5, Ț.S.K.A. 
cova (Anatoli Koșarnov - 
tor Bakleatenko) 1:47,2, 
(Costel Avram — Roman Isacov) 
1:48,3, Steaua (Vasile Grigore — 
Constantin Zbanț) 1:48,5, Dukla 
(Jiri Vrdlovec — Petr Kubicek) 
1:49,0, Ț.S.K.A. Sofia (Kenanov
— Mladenov) 1:54,3; K 2 F: Stea
ua (Amfisa Avram — Nastasia 
Ionescu) 1:52,5, Steaua (Anișoara 
Sidor — Vasilica Ignat) 1:58,5; 
K 4: Ț.S.K.A. Moscova (Timbaliuk
— Kirsanov — Polisciuk — Da
nilov) 1:29,2, steaua (Ignat — Io
nescu — Bologa — Frigioiu) 1:30,5, 
Steaua (Eșeanu — Marinescu, 
Lețcaie — Velea) 1:3O,7, Dukla 
(Suder — Mach — Tok — Po
korny) 1:31,7, Legia (Tylewski — 
Wozwlak — Wisniewski — Lot
kowski) 1:34,5.

Azl de la ora 10 au loc pro
bele pe 1 000 m.

Vladimir MORARU

PARTICIPA LA TURNEUL
1:40,7,

(Petr
Vaclav Skala) 1:42,0, 

Lotkowski
C
Toma
Mos- 

- Vlk- 
Steaua

DIN BERLIN

SOFIA, 17 (Agerpres). In ca
drul concursului internațional 
de scrimă de la Sofia, probele 
de floretă au fost dominate de 
sportivii români, care au ob
ținut două frumoase victorii 
prin Elisabeta Guzganu și 
Zsolt Husti.

In proba feminină. Elisabeta

■* > 
Guzganu a întrecut-o in (inală 
cu 8—2 pe o altă floretistă ro
mâncă, Marcela Moldovan, locul 
3 fiind 
Chezan. 
Husti a 
Weiss (R.D. Germană), cu sco
rul de 10—8.

ocupat de Magdalena 
La masculin. Zsolt 
cîștigat finala cu

2î Săptămîna aceasta in capita
la R.D. Germane, se desfășoară 
un turneu international de vo
lei pentru echipe masculine — 
„Turneul magistralilor Berlinu
lui", la care participă, alături 
de prima reprezentativă a țării 
noastre, echipele Cubei, R.P.D. 
Coreene, Bulgariei și două re
prezentative ale R.D. Germane. 
Au făcut deplasarea : Dumă- 
noiu, Pop, Enescu, Gîrleanu, 
Mina, Macavei, Stoian, Manole, 
Vrîncuț, P. Ionescu, Șchiopescu 
și Mițu. Antrenorii lotului — 
N. Sotir și V. Dumitrescu — 
nu-1 vor putea utiliza pe Căta- 
Chițiga, accidentat.

Lotul este însoțit de medicul 
P. Bendiu și arbitrul interna
țional D. Dobrescu. Conducăto
rul delegației este dr. M. Albuț. 
în prima zi, selecționata țării 
noastre întîlnește puternica e- 
chipă a Cubei.

run
MIERCURI LA HAMBURG, 

SE VA DECIDE ClȘTIGĂTOAREA

e-
va

Milne seară, la Hamburg, 
chipa locală Hamburger S.V. 
Intllni tn manșa a doua a fina
lei Cupel U.E.F.A. formația sue
deză I.F.K. Goteborg. In prima 
partidă a finalei, Goteborg a 
cîștigat in prelungiri cu 1—0. 
De remarcat că formația suedeză 
este neînvinsă în competiție și 
In 
iar 
la

OLANDA (et.
sterdam — AZ ’67 Alkmaar 3—2 ; 
Zwolle — Feyenoord Rotterdam 
2—1 ; F. C. Groningen — F. C. 
Utrecht 1—1 ; Twente Enschede 
— Nijmegen 0—2 : Breda — P.S.V. 
Eindhoven 2—0 ; F.
Haag — Roda Kerkrade _ 
Clasament : 1. Ajax — 54 p (vir
tuală campioană) ; 2 P.S.V. Eind
hoven — 49 p ; 3 AZ ’67 Alk
maar — 45 p.

F. c.

c. Den
1—3.

actualul campionat al țării, 
echipa vest-germană aspiră 

titlul de campioană a țării.

Viktor 
Moscova) 1:51,5, 
(Dukla) 1:54,8, Ryszard Tylewski 
(Legia Varșovia) 1:55,8; C 1: Ra
domir Blazik (Dukla) 1:59,0, Mi
hail Timofte (Steaua) 2:00,2, Leon 
Liminovici (Ț.S.K.A. Moscova) 
2:00,4, Nicolae Mihăiescu (Stea
ua) 2:00,7, Nikolai Popovici 
(Ț.S.K.A. Moscova) 2:01,9, Vladi
mir Bergman (Dukla) 2:02,3; 
K 1 F: Agafia Buhaev (Steaua) 
2:02,0, Lilia Ticiko (Ț.S.K.A. 
Moscova) 2:05,4, Adriana Tomluc 
(Steaua) 2:05,8, Anișoara Sidor 
(Steaua) 2:12.0, Vasilica Ignat 
(Steaua) 2:14,9; IC 2: Steaua (Ion 
Bîrlădeanu Emil Bîrlădeanu)

Krez 
Vaclav

(Ț.S.K.A. 
Skala

Tony Brooks, secretar general al l.T.Ț.M.

„TENISUL DE MASA ROMÂNESC
CONTINUA SA AIBĂ

VICTORIE ROMANEASCĂ 
IN „REGATA SOFIA

RESURSE^

CUPE, CAMPIONATE
„CUPA FRANȚEI** a fost cuce

rită de echipa St. Germain Paris 
care, în finala disputată pe sta
dionul „Parc des Princes", în 
prezența a peste 45 000 de spec
tatori, a întrecut cu 6—5 (după 
executarea loviturilor de la 11 m) 
formația St. Etienne. La sfîrși- 
tul celor 90 de minute de joc 
cele două echipe se aflau la e- 
galitate : 1—1, Iar după prelun
giri scorul s-a menținut egal :

—2.

GRECIA (et. Panathinai-
kos — Kavala ; o.F.I. —
Olympiakos Pireu 0—0 ; Ethnikos 
— P.A.O.K. 0—2 ; A.E.K. — Co- 
rinthos 4—1 ; Panionios — Pan- 
seraikos 1—0 ; Aris — Kastoria 
5—0. Clasament : 1. Panathinai- 
kos — 48 p ; 2. Olympiakos — 
46 p ; 3. P.A.O.K. — 44 p.

ELVEȚIA (et. 27) : Grasshop
pers Zurich — Aarau 
Lausanne — Bulle 4—0 ; 
chatel — F. C. Ztirich 
Nordstern — Servette 
0—2 ; Young Boys Berna 
Chiasso 3—1 ; St. Gall — 
Basel 
vette
— 43

3—1 ;
Neu-
1—1 ;

Geneva

ti

SOFIA, 17 (Agerpres). — Pe 
lacul Pancearevo din apropiere 
de Sofia s-a desfășurat un pu
ternic concurs de caiac-canoa 
cu participarea a 11 țări, printre 
care și România. In proba fe
minină de caiac — 4 pe dis
tanta de 500 m victoria a 
revenit echipajului României, 
urmat de Bulgaria și Ceho
slovacia.

ÎNCEPE MECIUL
FEMININ D[ ȘAH

la 
ln- 
șah

I.F.K.

4—0. 
— 43 
P 1 3.

ALTE

F. C. 
Clasament : 1. Ser-
p : 2. Grasshoppers 

Neuchatel — 40 p.

REZULTATE

Azi urmează să înceapă 
Băile Herculane întîinirca 
ternațională amicală de 
între reprezentativele feminine 
ale României și Poloniei. Fie
care formație prezintă cîte 6 
jucătoare, care se vor întrece 
pe distanta a tot atîtca runde 
(sistem Scheveningen). Din e- 
chlpa țării noastre fac parte 
Elisabeta Polihroniade, Ger
trude Baumstark Marina Po- 
gorevici, Dana Tercscenco, 
Ligia Jicman și Eugenia Ghin
dă. Antrenori : Mircea Pavlov 
șl Șerban Ncamțu. Ultima zi 
de joc este prevăzută pentru 
duminica viitoare.

Prezent la cea de-a xill-a e- 
diție a Campionatelor europene 
de tenis de masă de la Buda
pesta, secretarul general al 
I.T.T.M., Tony Brooks, a avut 
amabilitatea sd ne răspundă la 
ctteva întrebări :

— Ce credeți 
această ediție

— In primul 
prim-plan s-au 
nert, dar care ____  ______
unui real talent. Acest lucru, pe 
fondul unei dorințe evidente de 
afirmare, i-a făcut să se impună 
in fafa celor care mizau pe expe
riență și maturitate. Suedezii M. 
Appelgren și J. Waldner, 
deza B. Vriesckoop sînt 
elocvente exemple.

— In contextul unei 
foarte strînse pentru 
ce loc credeți că ocupă 
feminină a României I

— Prin medalia de bronz 
care a obfinut-o, ea a 
încă o dată, ci tenisul 
românesc are bogate 
mențintndu-se constant 
fruntașele continentului , 
ce nu! — ale lumii. Dar, ___
ce ml s-a părut mai important 
este faptul că dispuneți de jucă
toare tinere, capabile de a uroa 
valoric, ceea ce înseamnă ci fe
derația dv. este preocupată de 
viitor. Dar nu oricum. Olga Ne-

că a caracterizat 
a „europenelor" J 
rină, tinerețea. In 
aflat jucători ti- 
au făcut dovada

•, o (an
cele mat

dispute 
Intlietate, 
formația

pa 
dovedit, 

de masă 
resurse, 
printre 

și — de 
ceea

meș și Eva 
trează elocvent prin 
tot mai consistente 
competiții.

— Prezența președintelui C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch, arată 
că forul olimpic este Interesat să 
cunoască mai bine tenisul de 

intenții are, insă, 
legătură cu include- 
discipline în progra- 
7
de toate, trebuie si 

spun ci această includere a în
semnat nu numai recunoașterea 
deplină a unui sport cu milioane 
de practicanfi, cit, mai ales, crea
rea unei platforme favorabile 
pentru a găsi In continuare so
luții pentru dezvoltarea lut. In 
ceea ce privește programul pro- 
priu-zis, discuțiile se poartă tn 
jurul problemei referitoare la 
calificarea jucătorilor pentru cele 
64 de locuri pe tabloul mascuitn 
și 32 pe cel feminin, deocamda
tă la J.O. figurină doar probele 
individuale. Nu s-a găsit încă 
răspunsul dorit, noi studiind, tn 
prezent, diversele metode ale 
altor sporturi șt tncercind să le 
adaptăm la specificul nostru. Să 
sperăm că vom reuși si aflăm 
solufia cea mai bună.

masă. Ce 
I.T.T.M. ta 
rea acestei 
mul olimpic

— înainte

Ferenczi o demons- 
evoluțiile 

la diverse

Emanuel FĂNTÂNEANU

SUEDIA (et. 4) : I.F.K. GCte- 
_org — AIK 1—0 ; Halmstad — 
Oergryte 4—2 ; Malm6 — Kalmar 
1—1 ; Norrkâping — Brage 2—1 ; 
Oester — Elfsborg 0—0 ; Ham- 
marby — Aatvidaberg 1—1. Cla
sament : 1. I.F.K. Gdtcborg —
7 p ; 2. MalmO — 6 p ; 3. Kal
mar — 5 p.

• tntr-un 
tat la Cracovia, echipa 
Wlsla a terminat la ___ ____ .
1—1 (0—0) cu formația cehjsJTSVa- 
că Inter Bratislava.

meci amical dlspu- 
locală 

egajitate :

• tntr-un meci amical, echipa 
franceză F. C. Metz a întrecut 
pe teren propriu, cu 3—0 (2—0), 
fârmația poloneză Stal Mielec.

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Modesto (Ca

lifornia), Carl Lewis a realizat 
cu 10,0 s cea mal bună perfor
manță mondială a anului pe 
100 m, ca șl cubanezul Luis De
lis cu 69,58 m la disc • Los 
Angeles : Willie Banks a sărit 
17,36 m la triplusalt — „record 
stagional", Sam Koskel (Kenia) 
1:44,93 la 800 m, Bugar (Ceho
slovacia) 65,28 m, la disc. Hen
ley 45,49 la 400 m, Volz 5,60 m 
la prăjină. Philipps 10,20 la 100 
m, Foster 13,25 la 110 mg, Feuer
bach 20,21 m la greutate • La 
Milano, Wladlslaw Kozakiewlcz 
5.55 m la prăjină • La Barns
ley, Sebastian Coe a cîștigat 
1500 m fa 3:39,1 • 10 000 de
concurențl la maratonul interna
țional de la Paris. Primii cla
sați : Ian Thompson (Anglia) 
2.14:07, Bernard Bobes (Franța) 
2.15:33 și Bernard Faure (Franța) 
2.16:59.

BASCHET • tn turneul mas
culin de la P6cs : o selection a-

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
(Urmare din pag. I)

TELEX • TELEX •
tă Iugoslavă — Grecia ! 
(52—49), Polonia — Ungaria 
79 (45—40).

CICLISM • Turul Italiei, 
pa a 3-a (contracronometru 
dividual, 37 km) a revenit fran
cezului Bernard Hinault ta 
47:25,0 (urmat de suedezul Prim 
47:36,0 și italianul Moser 43:01,0) 
care este șl liderul cursei 
mat la 26.0 s de Prim ' ' 
s de Moser.

HIPISM • Cea de a 
țle a cursei clasice de 
pe hipodromul „Plmlico" din 
Baltimore a revenit calului de 
trei ani „Aloma’s Ruler", con
dus de jocheul Jack Kaenel (16 
ani).

RUGBY • La Zenlca echipa 
Iugoslaviei a Întrecut Danemarca 
cu 46—4 (12—0) tn cadrul gru-

euro-

93—91 
i 93—

și La

eta- 
ln-

ur-
39.0

edl-107-a 
galop de 

,,Pimlico" 
calului 

Ruler",

pel „C" a campionatului 
pean — FIRA.

SCRIMA • Concursul 
retă de la Como a fost . _ 
de sovietica Valentina Sidorova, 
care a dispus în finală de Cor
nelia Hanisch.

de fio- 
cîștigat

CICLIȘTII ROMANI 
DIN NOU IN PRIMUL 

PLUTON
AL „CURSEI PĂCII“

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 
Etapa a 7-a a „Cursei Păcii", 
disputată pe ® vreme călduroa
să dar Intr-o trenă extrem de 
rapidă (țnedie orară peste 46 
km), pe traseul Plotrkow Trl- 
bunalski — Varșovia a revenit la 
sprint purtătorului tricoului gal
ben, ciclistul sozietic Șahit Za- 
gretdinov, care j sosit primul 
pe stadionul Legia. realizînd pe 
151 km 3h 13:53. cu plutonul 
fruntaș, fa același timp cu în
vingătorul, au sosit și cel 6 com
ponent! al selecționatei României, 
Cornel Nlcolae (locul 11 fa eta
pă). Mircea Romașcanu. Constan
tin Paraschiv, Traian Sirbu. Io
nel Gancea șl Constantin 
țașu.

tn clasamentul general 
dual conduce Zagretdinov, 
de Riho Sun la 16 sec., 
(R.D.G.) la 26 sec., C. 
se menține pe tocul

Vega (Ecuador) și How Siah 
(Singapore) — nu știm pe ce 
considerente — l-au declarat 
învingător pe cel care fusese 
mai slab în lupta dreaptă. De
cizia a stîrnit proteste înde
lungi din partea celor 6 000 de 
spectatori, gala fiind întreruptă 
mai mult de 30 de minute pen
tru evacuarea celor care încon
juraseră juriul cerîndu-i să 
schimbe decizia. Și meciul se 
disputase în sferturi de finală. 
Victoria lui Donici ar fi adus 
delegației noastre o nouă me
dalie (meritată). Ion Stan, tot 
în sferturi de finală. în partida 
cu Ravsal Odgonbaiar (Mongo
lia). a fost declarat învins (tot 
cu 3—2) într-un meci în care a 
luptat cu multă dăruire și a 
avut un final de partidă care 
i-ar fi dat dreptul la victorie. 
Și această victorie ne-ar fi adus 
o nouă medalie de bronz, care 
se putea transforma, ca și a lui 
Donici. în „argint" sau. de ce 
nu. chiar în „aur”. Ar mai tre
bui amintită înfrîngerea lui D. 
Cipere, dictată de judecători in

partida cu sovieticul V. Miros- 
nicenko. El a fost declarat în
vins (cu o decizie de 5—0 !) în
tr-un meci în care a avut me
reu inițiativa și a cîștigat (după 
părerea noastră) primele două 
reprize... Consultind buletinele 
de punctaj, am constatat un 
uimitor dezacord între opiniile 
celor 5 arbitri. Pe foile lor n-a 
existat nici o repriză in care 
să fie toți de acord cu superio
ritatea unuia sau altuia dintre 
cei doi combatanți. Cipere a 
fost considerat superior Iui Mi- 
rosnicenko (de către doi jude
cători) chiar .și tn ultimul 
rund (? !). cind noi am apreciat 
că el a fost depășit de sporti
vul sovietic. N-a 
repriză în care 
fie consemnat 
1—2 sau chiar 
Ne-am întrebat și noi. s-au în
trebat și alții : cum s-a putut 
atunci ajunge ia o decizie una
nimă în favoarea lui Mirosni- 
cenko? A lipsit extrem de pu
țin ca V. Ioana și C. Tițoiu să 
obțină victorii și în semifinale. 
Dar. dacă n-au reușit perfor
manta. aceasta s-a datorat lio-

existat nici o 
Cipere să nu 
învingător de 
3 judecători !

sei lor de decizie, de încredere 
în capacitatea lor de a obține 
un succes de răsunet.

In concluzie, se poate aprecia 
că evoluțiile boxerilor români 
au fost superioare performanțe
lor realizate. Chiar și numai 
faptul că șapte dintre ei au a- 
juns în faza sferturilor de fina
lă (deci la un pas de podiumul 
de premiere) este o realitate de 
care trebuie să se tină seama. 
Dealtfel. în clasamentul alcă
tuit pe baza rezultatelor obți
nute pină la reuniunea finală 
(s-au acordat puncte pentru 
victoriile obținute în tot con
cursul), România era plasată pe 
locul 5, cu 14 p. Iată acest cla
sament : 1. Cuba 32 p. 2. S.U.A. 
29 p, 3. U.R.S.S. 26 p. 4. R.D.G. 
16 p, 5. România 14 p. 6. Iugo
slavia 13 d 7. Bulgaria 12 p. 3. 
Polonia 12 p. 9. R.F.G. 11 p. 10. 
Italia 10 p etc.

TENIS • în turneul demon
strativ de la Tokio, Vijay Am- 
ritraj (India) a cîștigat finala 
masculină, adversarul său Sandy 
Mayer abandonind fa primul set. 
după accidentarea sa, iar 1a fe
mei Tracy Austin a dispus in 
finală de Kathy Jordan cu 6—3, 
6—1 • Spaniolul Josâ Higueras 
l-a Întrecut pe australianul Pe
ter McNamara (6—4, 7—6 6—7,
3—6, 7—6) fa finală la Hamburg. 
La dublu au cîștigat Slozil, 
Smidt 6—4, 6—3 cu Anders. H. 
Simonsson (Suedia) • Tn finală 
la Florența, Vitas Gerulaltis — 
Stefan Simonsson (Suedia) ’—6.
6— 3, 6—1 ; la dublu, Ad. P.-na
lta — Bertolucci i-au învins cu
7— 6, 6—1 pe frații Tommy șl
Sammy Giammalva (S.U.A.) 0
Turneul feminin de la Lugano a 
fost cîștigat de Chris Evert-L’->vd 
6—3, 6—0, cu Andrea Temes-ări 
(Ungaria).

VOLEI • Turneul masculin de 
la Zagreb a revenit form *iei 
R.P. Chineze care, tn mer:ul 
decisiv, a întrecut Iugoslavia cu 
3—0 (11. 13. 9).

AGENDA SĂPTĂMlNII
18—21 CICLISM
18—23 TENIS 
18— 6

18
CICLISM 
FOTBAL

Căru-

indlvi- 
urmat 
Barth 

------ _. Paraschiv 
menține pe tocul 12. la 58 

sec.. Iar Mircea Romașcanu este 
al 18-lea la 2:35. Pe echipe, si
tuație neschimbată: conduce R.D. 
Germană. Formația României se 
află pe locul 6.

Astăzi se desfășoară etapa 
8-a. Kutno-Poznan (178 km).

a

TURNEUL DE ȘAH DE LA VARNA
21—30

21

SOFIA, 17 (Agerpres). — “tn 
prima rundă a turneului Interna
țional de șah de la Varna, ma
rele maestru sovietic Savon a 
ctștigat la polonezul Pokojow- 
czik, bulgarul Grigorov l-a în
vins pe Grflnberg (R. D Germa
nă), cubanezul Nugetra a remi

zat cu cehoslovacul Prandsteter, 
iar bulgarul “ 
Învins pe 
Gheorghiev.

La turneu .
român Parik ștefan ov. care 
Întrerupt partida cu 
(Bulgaria).

Peev cu negrele l-a 
compatriotul său

participă și maestrul 
a 

Semit ov

23

RUGBY

AUTO 
HANDBAL 
MOTO

Continuă „Cursa Păcii"
Turneu internațional, la Roma
Continuă ..Turul Italiei"
Manșa a doua a finalei „Cupei U.E.F.A." : 
Hamburger S.V. — I.F.K. GOteborg ; Bra
zilia — Elveția, la Recife (amical)
Turneul final al C.E. de juniori. In Fin
landa
Finala Cupei Angliei : Tottenham — Queen’s 
Park Rangers, la Londra
..cupa fira" (ultimul meci) : U.R.S.S. — 
Franța, la Moscova
..Marele Premiu" (F 1), la Monte Carlo 
Finala „Supercupei" europene
Concursuri de viteză șl motocros în ca
drul C.M In Spania, Austria. Olanda. Ce
hoslovacia. Italia. Belgia.
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