
După succesul de la Tbilisi

POSTII ROMÂNI AU FĂCUT 
UN PRIM PAS SPRE REAFIRMAREA 

PE PLAN INTERNATIONAL
Antrenorul A. Grințescu: lost una din ccic mai frumoase

victorii peste hotare a echipei noastre" • Yiad hagiu.
mai bun ca Manuel Estiartc, poioistul nr. 1 al anului 1981

'Autorii succesului de la Tbilisi. în rindul de sus, de la stingă 
la dreapta : A. Grințescu (antrenor), R. Schilha (arbitru), D. 
Spînu, D. Ciobăniuc, I. Capșa (antrenor), L. Răducanu, M. Si- 
mion,' C. Rusu (antrenor), H. Nițâ ; In rindul de jos : L Fejer, 
Gh. Ilie, D. Costrăș, L. Garofeanu, V. Hagiu, A. Schervan, C. 

Moiceanu, F,
Ieri s-au întors în Capitală 

cei 13 poloiști români care 
au realizat — prin victoria 
de la Tbilisi — unul dintre 
cele mai frumoase succese din 
cariera lor. Intîlnind pe par
cursul celor cinci zile de tur
neu formații de prim rang în 
lumea polo-ului mondial, prin
tre care U.R.S.S. — cam
pioană olimpică și clștigătoa- 
rea Cupei Mondiale, " 
campioană mondială 
tară și locul III ■ 
Mondială. Spania — 
la J.O., și locul V 
Mondială și Olanda

selecționata

Cuba — 
univers!- 

la Cupa 
locui iv 
la Cupa
— locul

Ardeleanu.
Româpiei a avut o comportară 
admirabilă. încheind întrece
rea pe primul loc, fără să fi 
cunoscut înfrîngerea I Subli
niind că în ultimii 20 de ani 
nici o altă formație din lume 
nu a reușit să clștige un tur
neu internațional în țara ac
tualilor campioni olimpici (!), 
că poloiștii români nu au mai 
reușit o „remiză" în fața spor
tivilor sovietici, pe propriul 
lor teren de 19 ani (4—4 la 
Moscova, la 7 iulie 1963) șl că

Adrian VASIUU
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Uționlnd hotdrlt m spiritul documentelor Conlcrintcl pe (ard a mișcării sportive

JUDEȚUL TIMIȘ POATE OFERI 
SPORTULUI ROMÂNESC PERFORMERI AUTENTICI
©Handbalul, canotajul, boxul, luptele, gimnastica — exemple de urmat © Spor

turi prioritare doar pe hirtie ? © Calitatea muncii de acum, iată prețul medaliilor 
olimpice din 1984

(Continuare tn pap a 4-«)

Mesajul adresat Conferinței Pe 
(ară a mișcării sportive de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
precum și documentele foru
mului suprem al sportului 
românesc au devenit, firesc, 
principalele instrumente de 
lucru ale organelor de resort 
din județul Timiș. In spiritul 
exigenței cresctnde față de 
propria activitate, recenta șe
dință a Biroului executiv al 
C.J.E.F.S. Timiș a reanalizat 
și îmbunătățit structura ramu
rilor de înaltă performanță și 
a revăzut planurile speciale 

a acestora. 
Crearea Comisiei olimpice ju
dețene va duce fără îndoială 
Ia îmbunătățirea activității in 
fazele de instruire, selecție, a- 
sistență medicală a sportivilor, 
va dnee la Întărirea discipli
nei in antrenamente. Atenția 
localnicilor s-a Îndreptat in și 
mai mare măsură asupra 
sporturilor de nivel olimpic 
(canotaj, handbal) și interna-

țional (box, lupte, gimnastică), 
discipline care au adus 
nllor satisfacții și au 
adeseori elemente de 
loturilor naționale. In 
timp au fost analizate

timișe- 
oferit 

valoare 
același 
și ne-

de dezvoltare

RADIOGRAFIA LA ZI A 
PERFORMANȚEI IN JUDE

ȚUL TIMIȘ

Sporturi de nivel olimpic : 
2 (handbal ji canotaj) 
Sporturi de nivel interna
țional : 13
Antrenori : 108 (din care 34 
cu normă întreagă)
Sportivi selecționați in lotu
rile olimpice : 15
Sportivi participant la com
petiții republicane : 3 900

mișcării sportive . — să fie sub 
nivelul pretențiilor și sub po
sibilități. La rindul nostru, ne 
vom opri, cu deosebire, asu
pra acestor din urmă aspec
te, avînd convingerea că opl- 

vor 
In- 

a

MIRCEA ROMAȘCANU-LA A DOUA 
VICTORIE DE ETAPĂ ÎN „CURSA PĂCII !

implinirile din sportul de per
formanță — nu puține la nu
măr (!) — realizări care au 
făcut ca aportul timișenilor la 
constituirea loturilor penlra 
Jocurile Olimpice din 1984 — 
obiectiv actual, prioritar, al

nule critice exprimate 
contribui — și ele — la 
dreptarea, în continuare, 
li ierurilor.

Numărul vîrfurilor 
din județul Timiș este 
prea mic în raport cu 
3 500 de participant la 
petițiile de nivel republican. 
La ora actuală, județul Timiș 
oferă loturilor olimpice 
15 sportivi. Nu poate nimeni 
accepta, timișenil tn 
rind, că potențialul județului 
lor se ridică doar pînă la a 
oferi 15 performeri dintr-un 
total de 700 cit numărau lotu
rile olimpice ale României Ia 
t ianuarie 1982. JUDEȚUL TI
MIȘ POATE MAI MULT, «1 
așa stind lucrurile, rolul de 
rezervor al performanței spor
tive, pe care fiecare Județ al

Radu TIMOFTE

sportive 
mult 

cei 
com-

doar

primul

(Continuare tn pip a «-a)

Punîndu-și talentul și abne
gația in slujba echipei, mobili- 
zindu-și colegii — Costică Pa- 
raschlv, Cornel Nicolae, Traian 
Strbu șl ceilalți, mai ales prin 
exemplul personal. Mircea Ro- 
mașcanu a reușit să ridice, 
din nou. reprezentativa de ci
clism a României Intre forma
țiile de elită ale acestui veri
tabil campionat montai de 
lung kilometraj, care este 
„Cursa Păcii”. Locul VI. în 
competiția Începută cu două 
săptămtni In urmă la Praga și 
Încheiată duminică la Berlin, 
via Varșovia, reprezintă Încă o 
dovadă a resurselor reale ale 
rutierilor noștri, a slrgulnței și 
dăruirii lor.

Mircea Romașcanu a dat pa
naș acestei performanțe, cîști- 
gînd etapa de final a Întrecerii, 
poate cea mai frumoasă și.

---- i nvn .
desigur, de neuitat, acreditin- 
du-se printre marii animatori 
ai competiției. La 29 de ani, 
dinamovistul — lider al ciclis
mului românesc — se află la 
apogeul unei prodigioase ca
riere. In care figurează o eta
pă clștigată in 
țlei", o alta, anul 
In „Cursa Păcii", 
titluri balcanice și 
in marea Întrecere 
rii. Pentru pasiunea cu care se 
pregătește, pentru dîrzenia cu 
care-si susține șansele, apărind 
culorile tării, pentru perfor
mantele sale frumoase și valo
roase. Mircea Romașcanu me
rită felicitări si un sincer 
bravo ! Ca si antrenorul său, 
neobositul Nicolae Voicu.

Hristache NAUM

In campionatele de handbal

.Turul Elve- 
trecut, tot 
numeroase 

un loc III 
a primâve-

STEAUA - CONTINUA 
SERIA VICTORIILOR

• VASILE ST1NGA sc detașează In „Topul eficacității"
• Joi, o nouă etapă cu multe „capete de aliș"

TURNEELE DE LA TG. MUREȘ 
Șl SF. GHEORGHE ÎNCHEIE 
,MARATONUL" DIVIZIONAR A
Campionatul 

baschet feminin 
prin durata lui 
2 octombrie 1981 
numărul record al 
susținute de fiecare 
cite 51) se Încheie 
neele care se vor 
de miine pină duminică, 
Tg. Mureș (pentru 
din grupa valorică 1—6) și la 
Sf. Gheorghe (grupa 7—12). 
Desigur, interesul major este 
stîmit de Întrecerile echipelor 
din grupa valorică de elită. In 
care evoluează marea majori
tate a componentelor 
naționale de senioare 
nioare, precum și 
care bat la porțile 
Dealtfel, acest turneu (ca 
cel de la Sf. Gheorghe) prile
juiește și ultima posibilitate 
de selecție a antrenorilor re
prezentativelor țării în vederea 
viitoarelor competiții interna
ționale, incit este de presupus 
că fiecare dintre candidatele 
de a face parte din loturi se 
va strădui să se evidențieze.

național de 
(caracterizat 

—a Început la 
șl prin 
jocurilor 

echipă — 
prin tur- 
desfâșura, 

la 
formațiile

Meci urile Vo
ința — Politehni
ca au oferit, de 
reguli, dispute 
interesante, ața 
eum probabil cd 
M va petrece țl 
la turneul de ia 
Tg. Mureș. In t- 
magine, Alexan
dra Hegheduș 
fVotnța) o de- 
pățește pa Ilona 
Chvatat fPoittoft- 
nlca)

Ion
Toto: 

MitlAlCA

loturilor 
și de ju- 
elemente 
afirmării, 

și

Turneele 
faptul că 
flecare zi

rețin atenția și prin 
ele programează în 
dte un meci-derby, 

așa cum va fi cazul chiar 
ziua inaugurală.

Programul meciurilor 
miercuri : grupa 1—6 (de 
ora 15): Politehnica — 
versitatea Timișoara (in 
ci urile anterioare : 8—0), 
Ința 
(4-*).  .. . .
Comerțul (8—0) ; grupa 7—12
(de la ora 15) : Mobila — Cri- 
șul (2—6), C.S.U. Ploiești —

in

de 
la 

Uni- 
me- 
Vo- 

București — Olimpia 
„U“ Cluj-Napoca —

Voința Brașov (3—5), Carpați 
— Progresul (1—7).

Clasament grupa 1—6 : 1. „U“ 
Cluj-Napoca 85 p, 2. Politeh
nica București 81 p, 3. Voința 
București 77 p, 4. Olimpia 
București 70 p, 5. Universita
tea Timișoara 61 p, 6. Comer
țul Tg. Mureș 55 p ; grupa 
7—12 ; 7. Progresul București 
74 p, 8. Crișul Oradea 72 p, 
9. C.S.U. Ploiești 69 p, " “ 
ința Brașov 67 p, 11. 
Șatu Mare 66 p, 12. 
Sf. Gheorghe 51 p.

10. Vo- 
Mobila 

Carpați

Cu trei timișoreni în spate ji cu portarul Lucian Popa în față, 
pivotul stelist Virgil Niculae se 
încă o dată in contul Stelei.

Activitatea handbalului nos
tru cunoaște efervescența pri
măverii. Etapele se succed cu 
repeziciune — uneori chiar de 
două ori pe săptămină — pen
tru ca la 20 iunie să cunoaș
tem premiantele campionatului. 
O cursă de o rară frumusețe 
realizează formația Steaua, a- 
flată Ia a 17-a victorie conse
cutivă, din tot atîtea etape dis
putate in cea de a 24-a ediție 
a Diviziei „A". Excelenta evo
luție a campionilor este între
gită de eficacitatea celor doi 
interi ai săi. Vasile Stingă — 
care se detașează in fruntea 
clasamentului — și Marian 
Dumitru — aflat pe 
Ill-lea.

Joi este programată 
XVIII-a, din care se

descurcă de minune, inscriind 
Foto : Vasile BAGEAC

TF.ROM Iași — Universitatea 
Timișoara și Rulmentul Brașov 
— Progresul București, la fete.

„TROFEUL EFICACITĂȚII"
In întrecerea pentru o cit 

mai mare eficacitate a jucăto
rilor și jucătoarelor, inițiată 
de ziarul nostru șl dotată cu 
„TROFEUL SPORTUL", situa
ția după 17 etape se prezintă 
astfel :

locul al

etapa a 
detașea

ză meciurile Politehnica Timi
șoara — Dinamo Brașov, 
Constructorul C.S.U. Oradea —• 
II.C. Minaur și Știința Bacău 
— Dinamo București, la băieți,

Feminin
1. MARIA DORGO (Mureșul 

Tg. Mureș) 147 de goluri în
scrise ; 2. Rodica Grigoraș
(Confecția București) 142 ; 3.
Mariana Oacă (Rulmentul Bra
șov) 135 ; 4. Maria Torok (Ști
ința Bacău) 122 ; 5—6. Zoran- 
ca Stefanovici (Universitatea 
Timișoara) și Iuliana Dimofte 
(Hidrotehnica Constanța) cite 
121 ; 7. Nadire Luțaș (Univer
sitatea Timișoara) 106 ; 8. Do-

(Continuare in pap. 2-3)



SPECTACULOS FINIȘ IN CAMPIONATUL DE RUGBY In urma unor meciuri aprig disputa

Campionatul de rugby se a- 
propie de finiș, el aflîndu-se 
acum in fața etapei a 24-a 
(care se va disputa mîine). 
DINAMO, lidera autoritară a 
clasamentului. s-a apropiat 
considerabil de titlu prin vic
toria sa relativ facilă în fața 
Griviței Roșii, coroborată și cu 
înfrîngerea principalei sale ri
vale, formația de pe litoral. 
Echipa din Șos. Ștefan cel 
Mare pare a fi acum în mă
sură a controla întrecerea la 
trei stații de punctul termi
nus. Mai are de jucat cu Ști
ința (la Petroșani), cu Știința 
Baia Mare și Steaua (acasă). 
FARUL — a doua clasată — 
în urma întringerii de dumi
nică (ca urmare a unui joc 
lipsit de inspirație și anga
jament) a permis detașarea li
derului. Dar. să fim realiști, 
constănțenii nu au pierdut 
campionatul pe Gheneea. ci cu 
ocazia unor mai vechi contra- 
performanțe (vezi înfrîngerile 
din fața lui „Poli" Iași și R. C. 
Grivița Roșie, ca și situația 
de... forfait ivită la Bîrlad). 
Programul ultimelor 3 etape : 
cu Gloria P.T.T. (la Arad), cu 
R. C. Grivița Roșie și Știința 
Baia Mare (acasă). STEAUA, 
teoretic și ea încă în cursa 
pentru titlu, mai are de ju
cat cu : Rulmentul (la Bîrlad), 
cu C.S.M. fla Suceava) și cu 
Dinamo.

In partea inferioară a cla
samentului doar soarta Vulca
nului pare iremediabil pecetlu
ită. Pentru evitarea celui de

Căpitanul naționalei, Mircea 
dinamoviste. (Fază din meciul 
0—22, disputat duminică).

al doilea loc care duce in Di
vizia „B“ sînt în pericol R. C. 
Sportul studențesc (mai are de 
jucat cu : R. C. Grivița Roșie, 
C.S.M. Sibiu și Rulmenul Bîr- 

■ Iad — toate acasă) ; C.S.M.
Suceava — cu : „U“ Timișoara 
(deplasare). Steaua (a). Vul
can (d) ; „U“ Timișoara — cu : 
C.S.M. Suceava (a). Gloria 
P.T.T. Arad și C.S.M. Sibiu 
(d) : „Poli" Iași — cu : C.S.M. 
Sibiu (d). Rulmentul Bîrlad (a), 
Gloria P.T.T. Arad (d) ; Rul

mentul Birlad — cu : Steaua (a), 
cu Poli Iași și R. C. Sp. stu
dențesc (d).

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII DE BOX

STEAUA CONTINUĂ
(Urmare din pag l)

rina Damian (Universitatea 
Cluj-Napoca) 102 ; 9. Larisa 
Cazacu (Constructorul Baia 
Mare) 98 p ; 10. Elena Ciubo
tarii (Textila Buhuși) 94.

Masculin
1. VASILE STINGĂ (Steaua) 

161 de goluri înscrise ; 2. Ale
xandru Foiker (Politehnica Ti
mișoara) 143 ; 3. Marian Dumi
tru (Steaua) 123 ; 4—5. Benone 
Nicolescu (Dinamo Brașov) și 
Dan Petru (Universitatea Cluj- 
Napoca) cite 115 ; 6. Gheorghe 
Stroe (Petrolul Teleajen) 99 ; 
7. Mihai Zaharia (Relon Săvi- 
nești) 87 ; 8. Măricel Voinea
(H.C. Minaur Baia Mare) 80 ; 
9. Gheorghe Puia (Petrolul Te
leajen) 76 ; 10. Mihai Mironiuc 
(H.C. Minaur Baia Mare) 74.

MASCULIN

SERIA VICTORIILOR
Constructorul Arad, Politehni
ca Timișoara — Dinamo Bra
șov, Petrolul Teleajen — Uni
versitatea Craiova, Constructo
rul C.S.U. Oradea — H.C. Mi
naur Baia Mare, Știința Bacău 
— Dinamo București, Univer
sitatea Cluj-Napoca — Relon 
Săvinești.

FEMININ
1. ȘTIINȚA BC. 16 13 1 2 392-304 43
2. TEROM Iași 17 11 0 6 365-325 39
3. U Timiș. 17 11 0 6 363-339 39
4. Progresul 17 9 3 5 323-298 38
5. Mureșul 17 9 0 8 385-346 35
6. Confecția 17 8 1 8 364-364 34
7. Rulmentul 16 8 1 7 337-319 33
8. Hidroteh. 17 7 1 9 328-348 32
9. C.S.M. Sib. 17 7 0 10 332-372 31

10. Textila 17 5 2 10 322-365 29
11. Constr. B.M. 17 4 2 11 326-380 27
12. U. Cj-Nap. 17 3 1 13 340-417 24

Joi. 27 mai, se dispută etapa 
a XVIII-a, care programează 
următoarele partide : Steaua —

1. STEAUA 17 17 0 0 461—362 51
2. Din. Buc. 17 12 2 3 405—338 43
3. H.C. Min. 17 11 2 4 373—304 41
4. Din. Bv 17 10 1 6 420—390 38
5. Poll Tim. 17 8 1 8 381—370 34
6. Constr. Ar. 17 7 0 10 323—347 31

7. U. Cj.-Nap. 17 6 2 9 378—378 31
8. Constr. Or. 17 6 1 10 340—356 30
9. Știința Bc. 17 6 0 11 354—386 29

10. u. Craiova 17 6 0 11 349—405 29
11. Relon Săv. 17 4 3 10 326—367 28
12. Petrolul 17 3 0 14 329—436 23

Etapa a XVIII-a se desfă
șoară joi, 27 mai, și progra
mează următoarele meciuri : 
Confecția București — Textila 
Buhuși, C.S.M. Sibiu — Uni
versitatea Cluj-Napoca, Con
structorul Baia Mare — Hidro
tehnica Constanta, Știința Ba
cău — Mureșul Tg. Mureș, 
TEROM Iași — Universitatea 
Timișoara și Rulmentul Brașov 
— Progresul București.

Paraschiv, lansează treisferturile 
R. C. Grivița Roșie — Dinamo 

Foto : Ion MIHĂICA
INTRE BUTURI

• ÎN ÎNTRECEREA pentru 
cucerirea „Trofeului efica
cității", care va fi acor
dat jucătorului cu cele mai 
multe eseuri înscrise, dinamo- 
vistul Aldea (19) s-a apropiat 
din nou la... o lungime de li
der, FUICU (Steaua), acesta 
rămînînd cu 20 de eseuri. In 
continuare : Pnoțschl (Farul) 
13. Holban (Farul) 12, Mu n tea 
nu, Roșu (Steaua) 10, Paras
chiv, FI. Ionescu (Di nămol 
Florca I (Farul) 9 etc.

In clasamentul pe echipe, 
Steaua pare să se fi desprins 
decisiv, cu 97 de reușite, ur
mată de Farul 84, Dinamo 78 
ș.a.m.d.

Prezent și el in „top" cu 
cinci eseuri marcate. Alexan
dru, mijlocașul la deschidere 
al Stelei, a înscris în total 215 
puncte (în afara eseurilor, 25 
de lovituri de pedeapsă, 6 
drop-uri, 51 de transformări). 
I. Constantin (Dinamo) a acu
mulat 179 de puncte.

• ÎN PRIMELE DOUA E- 
TAPE ale turneului de pro
movare în Divizia „A", singura 
echipă care a rămas neînvinsă 
este Politehnica Cluj-Napoca. 
Dar iată rezultatele : Rapid 
Buzău — Rapid București 
10—7. Olimpia București — 
Politehnica Cluj-Napoca 0—22, 
Gloria București — T. C. Ind. 
Midia 0—4 ; Politehnica — Ra
pid Buzău 14—3 ; T. C. Ind. 
— Rapid București 6—7, Glo
ria — Olimpia 15—6. Mîine au 
loc partidele : Rapid Buc. — 
Politehnica (stadion Giulești, 
ora 9,30). Olimpia — T. C. Ind. 
(stadion Olimpia, ora 10), Ra
pid Buzău — Gloria (stadion 
Gloria, ora 17,30).

îa Sala sporturilor din Med
gidia, într-o excelentă or
ganizare. motiv pentru care 
organele sportive locale, aflate 
în calitate de gazde a primei 
competiții de acest-nivel, meri
tă felicitări, s-au disputat re
uniunile finale ale campiona
tului individual de box rezer
vat juniorilor mari și concursul 
republican al juniorilor mici. 
Cele două reuniuni finale au 
evidențiat frumoase cunoștințe 
ale unor tineri, ca și dorința 
lor fierbinte de a obține vic
toria finală. în aceste condiții, 
partidele au fost viu disputate, 
atractive, cei peste 1000 de 
spectatori declarîndu-se satis- 
făcuți de calitatea meciurilor 
și, mai cu seamă, de faptul că 
trei reprezentanți ai C.S.S. 
Medgidia (antrenor Aurel An
ton) au terminat neînvinși con
cursul. în rîndul celor mai 
frumoase partide se situiază 
N. Iancu — FI. Plugaru, I. Du
mitru — M. Buteseacă, P. Mi
ron — T. Plotoagă (la juniori 
mici). Gh. Iana — I. Alim. D. 
Jianu — C. Silitră, D. Mari- 
cescu — I. Petrescu. C. Maxim 
— T. Panait, M. Vasilache — 
A. Plăiașu (juniori mari), în 
care primii au obținut victorii 
la puncte. •

Iată rezultatele tehnice ale 
celor două reuniuni finale (JU
NIORI MICI): N. Iancu (F.E.A. 
Buc.) b.p. FI. Plugaru (Farul), 
C. Roman (B.C. Galați) b.p. D. 
Smalberger (S.C. Bacău), I. Du
mitru (Metalul Tîrgoviște) b.p. 
M. Buteseacă (B.C. Brăila), M. 
Calu (C.S.S. Medgidia) b.p. Șt. 
Bîrzoi (B.C. Brăila), R. Obreja 
(Dinamo Buc.) b.p. FI. Decan 
(Crișul Oradea). G. Ciupercă 
(Farul) b.p; M. Pasmagiu (B.C.

Brăila). P. Miron (S.C. Bacău) 
b.p. T. Plotoagă (C.S.S. Medgi
dia). V. Damian (C.S.S. Con
stanta) b.p. R. Călin (Rulmen
tul Brașov), FI. Robu (B. C. 
Brăila) b.ab. 2 Al. Luparu 
(C.S.Ș. Brașov), N. Domiloiu 
(Vulcan Buc.) b.p. V. Alistar 
(C.S.S. Slobozia), M. Agavri- 
oaie (C.S.S. Medgidia) b.ab. 2 
M. Benea (I.A.E.M. Timiș.), M. 
Paisz (Voința Cj.-Napoca) b.ab. 
2 S. Botorog (S.C. Bacău); JU
NIORI MARI, în ordinea cate
goriilor: Gh. Iana (C.S.S. O- 
limpia Craiova) b.p. I. Alim 
(S.N. Constanța), S. Leca (B.C. 
Brăila) b.p. FI. Nicolae (C.S.S. 
Energia Buc.). D. Jianu (Di
namo) b.p. C. Silitra (C.S.M.

Reșița), M 
Drobeta T 
Gavrilă (O 
sie (Steaua 
(Dinamo 
(C.S.S. Me 
hăiță (Rul 
Vînătoru ( 
V. Citea ( 
D. Marices 
ța) b.p. I. 
celui). C. 
Iași) b.p. ' 
M. Vasilac 
b.p. a. p: 
iești), Gh. 
Vîlcea) b.a 
(C.S.S. Plo

CAMPIONATELE REPU
UNIVERSITARE DE Al

Pe Stadionul „l Mai“ din 
Pitești s-au desfășurat sîmbătă 
si duminică campionatele re
publicane universitare de atle
tism. Deși participarea a fost 
relativ restrînsă. 170 de atleți 
și atlete din 15 centre univer
sitare — au lipsit studenții din 
Baia Mare, Hunedoara, Reșița 
și Sibiu ——. concursul s-a si
tuat la un bun nivel de an
samblu. oferind și cîteva per
formante de valoare. Se deta
șează rezultatul constănțeanu- 
lui Ion Oltean la 110 mg — 
13,6 (record național egalat, cu 
cronometraj manual) precum și 
cele șase recorduri universita
re. De asemenea. subliniem 
rezultatul Tatianei Mihalcea la 
greutate — 17,64 m (record 
personal).

Iată cîști 
100 m : Coi 
Napoca) 10, 
ghe Scholl: 
400 m: Dum 
47,7 ; 800 r 
(Bacău) 1:5I 
cu 3:44,9 ; 
Sapoval (I. 
km marș : 
(I.E.F.S.) 48 
Oltean (Cor 
cord egalat 
53,0 ; 3 000 
Turosu (Ga. 
me : Gheo,, 
stanța) 7,59 
hai Ene (Cc 
record univi 
Liviu Mafte 
record uni 
Dragos Stef: 
greutate : II

„Cupa F.R.M.44 la motocros și viteză pe circuit

ÎN VINGĂTO A RE, POIANA CÎMPIN A Șl I.M.G. BUCUREȘTI
La Sf. Gheorghe, pe traseul 

de pe Dealul Partizanilor, în 
fața a peste 10 000 de specta
tori s-a desfășurat etapa a 
V-a, ultima, a „Cupei F.R.M.” 
Ia motocros. Ediția 1982 a com
petiției a revenit motocicliști- 
lor de la Poiana Cîmpina, care 
și în ultima confruntare au a- 
vut un cîștigător — Paul 
Schmidt, la cat. 125 cmc. Iată

3. Torpedo Zărnești 69 p. Cla
sament general final : 1. PO
IANA CÎMPINA 324 p, 2. Tor
pedo Zărnești 317 p, 3- Stea
gul roșu Brașov 305 p, 4. Elec
tro Sf. Gheorghe 267 p. (Gh. 
BRIOTA — coresp.)

In Capitală, pe circuitul Pi- 
pera-Toboc, s-a disputat dumi
nică dimineața finala „Cupei 
F.R.M." Ia viteză, la care s-au

15,51 m ; d 
(Pitești) 47,5 
Roată (I.E.T 
can : Petru 
65,58 m ; 4 
stanța 40,7 - 
tar ; 4 X 
3:19,3 ; FEM 
ta Vintilă l 
Gabriela Ion 
Cristina Coj< 
400 m : Co; 
cord univers 
ria Radu
1 500 m : Ra 
Coculeana O 
14,0 ; 400 n 
lungime: Coi 
stanța) 6,21 ' 
geta Mitrach 
m; greutate :

O MÎINE ÎNCEPE turneul 
final al campionatului repu
blican al Juniorilor și școla
rilor la care iau parte primele 
clasate în cele patru serii.

GALERIE NU ÎNSEAF1NA, 
DESIGUR, BĂDĂRĂNIE...

Vine, de vreo dțiva ani, la 
sala Florească din Capitală, 
un oarecare Ilie Mălureanu 
care, ori de cîte ori este în
trebat, se recomandă „șeful 
galeriei44 handbalistelor noas
tre. Uneori — dar aceasta se 
întîmplă foarte rar — Ilie 
este simpatic, stîrnind haz cu 
cîte o replică mai acătării. 
Dar de cele mai multe ori 
își dă în petec — cum spune 
românul. Așa cum s-a întîm- 
plat și duminică — dar exem
plele sînt mult mai numeroa
se — la partida de handbal 
dintre divizionarele „A44 Con
fecția București și C.S.M. Si
biu. Ilie Mălureanu emitea cu 
vocea-i bariton ală cuvinte 
care mai de care mai triviale, 
mai ales la adresa jucătoa
relor din Sibiu. Nu erau însă 
scutiți nici arbitrii, pe care 
îl gratula cu fel de fel de 
epitete, unele mai jignitoare 
decît altele. De vreo cîteva 
ori arbitrii de la masa de 
cronometraj și cei de la foaie 
au oprit jocul, rugind ca... 
..șeful galeriei44 să fie scos 
din sală. Nu s-a găsit nimeni. 
Poate la alte partide intrarea 
în sală îi va fi barată. Merită 
și el o lecție... (I. GV.)

CONCURSUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR 
LA TENIS DE MASĂ

în Sala sporturilor din O- 
radea s-a desfășurat con
cursul republican pentru ju
niori II și copii la tenis de 
masă. S-au remarcat o serie 
de jucători talentați, mal a- 
les Ia categoriile mici, bine 
pregătiți, un merit revenind 
antrenorilor M. Bobocică (Uni
versitatea Craiova), V. Dumi
trescu (MEFMC București), 
Geta Pitică (C.S.Ș. 2 Bucu
rești), Gh. Bozga (C.S.Ș. Bis
trița), FI. Hentz (Spartac Bucu
rești) ș.a. Remarcăm, de ase
menea. participarea numeroa
să, precum și partidele de 
bun nivel, cu deosebire cele 
din semifinale și finale. în
vingătorii fiind deciși, de fie
care dată, după dispute foarte 
echilibrate.

Iată ciștigătorii : SIMPLU, 
cat. 10—12 ani : Otilia Bădes- 
cu (MEFMC) și R. Revesz 
(C.S.Ș. 2) ; cat. 13—14 ani :
Carmen Găgeatu (MEFMC) și 
C. Toma (Universitatea Craio
va) ; DUBLU, cat. 10—12 ani : 
Emilia Ciosu (Spartac), Cris
tina Catena (Progresul) și C. 
Creangă (C.S.Ș. Bistrița), E. 
Simion (C.S.Ș. Constanța) 1 
cat. 13—14 ani : Kinga Lohr 
(înfrățirea Tg. Mureș), Car
men Găgeatu (MEFMC) și V. 
Florea. C. Toma (Universita
tea) ; DUBLU MIXT, cat. 10— 
12 ani : Anca Cheler (MEFMC), 
R. Rev&z (C.S.Ș. 2) ; cat. 13— 
14 ani : Irina Marton (C. S 
Arad), V. Florea (Universita
tea)

„Atașul" de 600 cmc, cîștigătorul ultimei etape, la ieșirea din 
viraj. Pilot, P. Popescu — side-car-ist, A. Popa de la Tor
pedo Zărnești. Foto : V. STĂNCIU
învingătorii etapei a V-a — 
juniori 50 cmc — Csaba Tompa 
(Electro Sf. Gheorghe) ; 80 cmc
— Florea Gabriel (Muscelul 
Cîmpulung) ; tineret 125 cmc
— Paul Schmidt (Poiana Cîm
pina) și seniori 250 cmc _ — 
Ernest Mulner (Torpedo Zăr
nești). Clasamentul etapei pe 
echipe : 1. Muscelul Cimpulung 
91 p, 2. Poiana Cîmpina 80 p,

H IPISM

(Pitești) 17,6- 
cea 52,88 m ; 
gănaru (I.I
4 X100 m : 
record unive

Clasament 
sitare : I.E.F. 
Constanta 55 
Pitești 30 p. 
Napoca 12 p 
* Gh. IR)

NOII

La sfirșitul
acestei săptâmini

FINALELE REPUBLICANI
Bl JUDO ALE SENIORILOR

Incepînd de vineri și pînă 
duminică. în sala Dinamo din 
Capitală vor avea loc finalele 
campionatelor republicane in
dividuale de judo ale senio
rilor.

Consemnăm cu satisfacție fap
tul că, din nou, mlnjil au fost 
vedetele reuniunii de duminică, 
arătînd o remarcabilă creștere 
de valoare față de debut. Cele 
două curse rezervate lor au fost 
ciștigate de Halogen șl Orghi- 
dan, ambii conduși de FI. Pașcă.

Un dublu succes a înregistrat 
șl formația Gh. Tănase prii) 
Hogar, handicapat mult prea u- 
șor față de valoarea arătată an
terior și Trifoi. în progres de 
la o Ieșire la alta, fapt care l-a 
permis că, In interval de numai 
o lună, să treacă de trei ori 
primul linia de sosire.

Revenim la problema echilibră
rii șanselor cailor, astfel ineît 
alergările să devină mai intere
sante, să pună probleme în ale
gerea favorlților și sfi nu se re-

(JN TRIFOI CU...
ducă, în cel mai fericit caz, la o 
luptă între doi cai.

In altă ordine de idei, se im
pune tunderea gardului viu ce 
mărginește pista, care în prezent 
este atît de înalt Incît împiedică 
urmărirea curselor, în special pe 
partea opusă tribunelor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Halogen (FI. Pașcă) 1:41,1, 
2. Sardonic. Simplu 3. ordinea 
40. Cursa a Il-a : 1. Orghidan
(FI. Pașcă) 1:47,9, 2. Osvald, 3. 
Hamilton. Simplu 1,80, ordinea 
6, event 5, ordinea triplă 45. 
Cursa a IlI-a : 1 Copist (A. Ște- 
fănescu) 1:29,1, 2. Retorta. Sim
plu 3, ordinea 12, event 7, triplu 
cîștlgător 102. Cursa a IV-a : 1. 
Stăvilar (G. Voinea) 1:29.4, 2. 
Sucă, 3. Sondaj. Simplu 9, ordi
nea închis^, event 68, ordinea tri
plă 663. Cursa a V-a : 1. Florida

TREI VICTORII!
2. Percutor.

5, event 53, 
487. Cursa a 
(Gh. Tănase) 

,3. Rigoarea. 
Simplu 2.20, ordinea 8, event 6, 
ordinea triplă 201. Cursa a Vil-a: 
1. Trifoi (V. Popa) 1:27,6, 
Toporaș. Simplu 4, ordinea 
event 8, triplu ‘ *’ 
Cursa a VIII-a :
(G. Buznea) 1:31,9, 2. Dorobanț, 
3. Grăbit. Simplu 6, ordinea 100, 
event 23, ordinea triplă 153. 
Cursa a IX-a : 1. In (T. Mari
nescu) 1:37.9, 2. Kirov, 3. Alda. 
Simplu 3. ordinea 85, event 15, 
ordinea triplă 294, triplu cîștigă
tor 214. Cursa a X-a : 1. Sufix 
(Al. Popescu) 1:36,2, 2. Krauss. 
Simplu 3. ordinea 6, event 5.

Constantin DUMITRIU

(D. Stan) 
Simplu 3, 
triplu 
Vl-a : 
1:25,6,

1:31,7, 
ordinea 

cîștigător 
1. Hogar 

2. Roditor,

2.
30,
85.cîștigător

1. Poenița II

întrecut peste 100 de motoci- 
cliști din 18 cluburi și asocia
ții sportive. Cursele au fost 
spectaculoase, aplaudate de cei 
peste 10 000 de spectatori aflați 
de-a lungul traseului. în final, 
trofeul pe 1982 a revenit aler
gătorilor de la asociația spor
tivă I-M.G. București. Cursele 
ultimei etape au fost ciștigate 
de următorii — clasa națională 
50 cmc — fete : Elvira Dau 
(I.M.G.B.) ; băieți : Gabriel 
Bratovici (I.M.G.B.) ; clasa 50 
cmc sport — fete : Emilia Di- 
i»i (I.M.G-B.) ; băieți : Stelian 
Sandu (I.M.G.B.) ; clasa pînă 
la 175 cmc și 250 cmc : Attila 
Viktor (Voința Oradea) ; clasa 
500 cmc : Kalman Birtalan 
(I.R.A. Tg. Mureș) ; ataș pînă 
la' 600 cmc : Petre Popescu, 
Aurel Popa (Torpedo Zărnești) 
și ataș pînă la 1 300 cmc : Iu- 
Iiu Toth, Attila Toth (I.RA. 
Tg. Mureș). Clasamentul final 
pe echipe al „Cupei F.R.M." : 
1. I.M.G. București 204 p, 2- 
Voința Oradea 117 p, 3. Pro
gresul Timișoara 106 p, 4. E- 
nergia Cîmpina 92 p, 5. A.S.I.T. 
București 82 p, 6. Voința Si
biu 57 p. Organizarea ultimei 
etape a competiției, asigurată 
de Comisia de viteză a F.R.M. 
(președinte G. Didescu) a fost 
bună.

In sala Ce 
Neamț s-au < 
trei zile intr 
campionatelor 
lupte greco-r< 
olimpice și j' 
participat pes 
renți din 38

Iată ciștigăi 
categ. 40 kg 
(Viitorul Pite 
Mihai Haiura 
48 kg — Ștef 
itorul Pitești) 
ghe Lavric ( 
56 kg — Dore 
P. Neamț) ; 
Onuț (C.S.S.
— Adrian Pi 
Cîmpulung) ț 
Mavlea (C.S.S
— Mircea Hu

WrilNlSLRĂl
NOI I 
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• Agențiile 

mai pot eliber 
lete cu numei 
pentru trar<?re< 
expres de mie 
care benefidaz 
consistent la o 
mă de joc foi 
pe care o util 
tot mai num" 
constituie var 
combinațiile „< 
chltate 100% s-a



loc la Cazan, 
Sandu,

depășit de 
și Lasconi. 
el vină la 
evitat alte 
considera-

Dar Jiul 
pe contra- 

de trei ori. 
jocul Spor-

NEAȘTEPTAT„HOPUL"

CIND TE MULȚUMEȘTI CU PUȚIN
de

LUPTE GRECO-ROMANE

mult, părînd a 
un moment dat, 
onorabilă. Ceea 

ptnă la urmă, a

1—1 cu Dinamo, 1—0 cu UT.A., 
o—0 la Pitești, 2—o cu Craiova, 
o—0 la Brașov, 2—1 cu Progre
sul, 1—0 cu S.C. Bacău, 0—0 la 
Constanta ! Iată ,,seria“ reali
zată de Sportul studențesc, care 
n-a mai pierdut de la 14 mar
tie (0—2 la Cluj-Napoca), „serie" 
grație căreia Sportul a urcat în 
grupul fruntaș al Diviziei „A“. 
Cu jocul ei precis în apărare, 
echipa bucureșteană s-a întors de 
la Brașov, Pitești, Constanța fără 
să primească gol. Duminică, însă, 
bucureștenii n-au realizat decît 
un egal cil Jiul, pe stadionul 
lor. din Regie, și, ceea ce a 
surprins mai mult, au primit 3 
goluri. „Asta nu s-a mai întîm
plat de nu mai țin minte", spu
nea E. Banciu, vicepreședinte al 
Clubului. Da, în acest retur, Spor
tul n-a mai primit trei goluri 
decît la Scornicești, în prima e- 
tapă a sezonului 1 Acasă, nicio
dată !

Cum de s-a întîmplat dumini
că 7 Bucureștenii au crezut că 
dacă domină, cîștigă șl meciul ; 
au mai crezut că dacâ-șl lasă 
apărarea descoperită, adversarul 
nu-i va deranja, 
a acționat eficient, 
atac, șl a punctat 
Ce a nemulțumit In 
tulul studențesc 7 Apărarea. Ma- ALEXE

Bucurescu (echipament de culoare deschisă) împinge ușor balo- 
nul in colțul lung și înscrie primul gol al studenților bucure ș- 

teni. (Fază din meciul Sportul studențesc — Jiul).
Foto : S. VALERIU

era io veni, care în 
45 de minute au 

ca randament în 
caniculară să fi 

vină 7 Nicidecum, 
oaspete, 

munte

Meciul de la Craiova a fost la 
un pas de o mare surpriză. Gaz
dele, mari favorite, au avut po
sibilitatea să-și asigure In prima 
repriză un avantaj de goluri 
grație căruia să poată obține o 
victorie fără emoții, o victorie 
tonică privind lucrurile în pers
pectiva acestui zbuciumat final 
de campionat. Dar pauza care a 
urmat nu a fost un sfetnic prea 
bun pentru 
următoarele 
s-^Jzut vizibil 
joc. Căldura 
fost oare de 
atîta vreme cit echipa 
venită dintr-o zonă de 
în... plin șes, s-a descurcat des
tul de bine cu o apreciabilă di
ferență de temperatură. Și-atunci 
care să fie explicația „căderii" 
gazdelor în repriza secundă, ctnd 
victoria lor a fost în mare pe
ricol, egalitatea plutind, cum se 
spune, de cîteva ori în aer ? tn 
primul rind. este vorba de un

Rl Șl SPERANȚE OLIMPICE

de 
anțe 

3 au 
ncu-

Con-

iori : 
idose

uți) ;
(ViT 

ieor- 
uți) ; 
hlăul 
Doru 
15 kg 
scelul 
Iulian 
75 kg 
. Ră-

kg — 1. Ion 
Cîmpina), 2.
(C.S.M. Ră- 

Grosu (Stea- 
Mihai Cismaș 

2. Constantin 
3.

dăuți) ; 81 kg — Mircea Con- 
stantinescu (Steaua) ; 87 kg — 
Sorin Hertea (C.S.S. 1
stanța) : +87 kg — Dan Iacob 
(C.S.M. Botoșani).

Primii trei clasați la speran
țe olimpice : 48 
Negoiță (Otelul 
Dragoș Pruteanu 
dăuți), 3. Daniel 
ua) ; 52 kg — 1. 
(Dinamo Buc.),
Negoiță (Petrolul Ploiești), 
Ion Chivu (Farul Constanța) ; 
57 kg — 1. Gheorghe Savu
(Dinamo Buc.), 2. Ion Cătănoiu 
(Alumina Slatina). 3. Costel 
Dima (Steaua) ; 62 kg — 1.
Constantin Ută (Dinamo Buc.),
2. Ștefan Bălulescu (C.S.M. Re
șița). 3. Petrică Cărare (Stea
ua) ; 68 kg — 1. Anton Arghi- 
ra (Muscelul Cîmpulung), 2.
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osport 
zi bi- 
sf erate 
ProtM- 
i 1M2. 
report 

O for
aj oasă, 
succes 

A-'ți, o 
%?ate și 
ol“, a- 
jare se

rea decepție, ploaia de erori s-a 
petrecut în zona lui Cazan (altă 
dată... metronom, acum nesigur, 
nervos) și a lui Iorgulescu (ple
cat mereu Înainte, și-a lăsat 
postul descoperit). M. Marian a 
jucat și el slab. Munteanu II a 
fost de cîteva ori 
sprinturile lui Sălăjan 
Apoi, Speriatu are și 
două goluri (dar a 
două). Doar eforturile ___
bile ale lui O. Ionescu și Chi- 
haia (Pană și el sub prestațiile 
anterioare) și inspirația lui Mun
teanu II, cînd a înscris golul 
trei, au făcut ca Sportul să e- 
vite o în Crin ger e care părea... 
inevitabilă. Echipa n-a mai fost 
mecanismul de altă dată, nici 
tehnic și nici moral-volitlv. Ne-a 
demonstrat-o cearta de la sfîrși- 

® ETAPA SA fNC HEI AT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ \

fi
'i

tul meciului, care a avut 
centrul terenului, între 
Speriatu, Iorgulescu și M. 
reproșurile lor.

Constantin

moment — sperăm trecător 
de criză generată, cauzat pe 
o parte de absența din formație 
a doi oameni de bază, Ștefănes- 
cu și Țicleanu, iar pe de altă 
parte de prestația altor trei ti
tulari Bălăci, Cămătaru și Geol- 
gău, sub posibilitățile lor norma
le. în al dodilea rind, trebuie 
spus că formația brașoveană și-a 
dovedit, și cu acest prilej, o 
mai veche specialitate, de echi
pă incomodă în jocurile susținu
te în deplasare. în aceste condi
ții F.C.M. Brașov ar fi. putut 
obține o remiză — chiar și o 
victorie (cum a mai obținut de
altfel, cu ani în urmă pe „r 
traiul" din Craiova). Și dacă 
s-a întîmplat așa aceasta se 
forează și faptului că d n,u 
cutezat mai “ - • -
mulțumi, la 
o în f rin ger e 
s-a dovedit, 
prea puțin.

,Cen- 
nu 
da- 
au 
se 
cu 
ce

i fi

Mihai IONESCU

Ciocan (C.S.M. Suceava), 
Balcan (Dinamo Buc.) ;

— 1. Ion Gberasim (Di-
Buc.), 2. Paul Pintilie

Vasile 
3. Ion 
74 kg 
namo 
(Ceahlăul P. Neamț). 3. Manuel 
Răpanu (C.S.S. Unirea 
82 kg — 1. Vasile 
(Ceahlăul P. Neamț), 2. 
Gaciu (Dunărea Galați).
rel Mitrticăi (C.S.S. Botoșani) ;
90 kg — 1. Petre Ursu (Stea
ua), 2. Ion Ursea (Progresul 
Buc.), 3. Aurei Glonț (Metalul 
Buc.) ; 100 kg — 1. Ion Grigo- 
ras (Dinamo Buc.), 2. Gheorghe 
Călărașu (Farul Constanța). 3. 
Dumitru Stroe (Progresul Brăi
la) ; + 100 kg — L Mircea To
fan (Viitorul Bistri(a), 2. Ste
fan Pălincaș (Steaua), 3. Doru 
Haluș (C.S.M. Rădăuți). (Nico- 
lae ARHIRE — coresp.).

Iași) ; 
Băieșu 
Stefan 
3. Au-

din timp bilete cu numerele dv. 
preferate I

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 19 MAI 
1982

Categoria 2 : 2 variante 100% 
a 19.304 lei și 8 variante 25% a 
4.826 lei ; categoria 3 : 18,50 a

91.50 a 
256,25 a

8.447.50 
231 a

4.174 lei ; categoria 4
844 lei ; categoria 5 :
301 Iei ; categoria 6
a 40 lei ; categoria ’ . «
200 lei ; categoria 8 : 4.297,25 a 
40 lei.

Report la categoria 
lei.

7 :

1 : 292.772

NUMAI LIPSA LUI
HALAGIAN ?

de jucătorul Cîrstea, și
au

Pauza competițională le-a prins 
bine piteștenilor care — sub 
conducerea tehnică a lui Dobrin, 
ajutat _* * . '

pot obține sulte de cîștigurb^la 
mai multe categorii. Indiferent 
Insă de forma de participare, 
„secretul" marilor succese este 
prezența cu regularitate la siste
mul de joc preferat...

• In aceste zile continuă vîn- 
zar-ea biletelor pentru ultima tra
gere Loto 2 a lunii curente, — 
prilej de noi și frumoase satis
facții la acest sistem de joc sim
plu și avantajos, care răsplătește 
de fiecare dată perseverența și 
inspirația unui număr tot mai 
mare de participanți: Procurați

avînd un nou președinte al clu
bului, prof. Dan Silvășan 
făcut — în perioada de întreru
pere — o bună pregătire, a că
rei expresie dară o constituie 
acest 7—1, „startul în acțiunea 
salvării* 4 cum îl numeau dumi
nică seara suporterii.

Privind lucrurile cu realism, 
trebuie să reținem însă că, deo
camdată, F.C. Argeș se găsește, 
în clasamentul adevărului, tot la 
minus 4 ; dar beneficiile victo
riei sînt certe, mai întîi pe plan 
moral, al încrederii pe care a 
căpătat-o echipa, și apoi pe pla

(Sportul 
cu F.C.

s-tu- 
Baia
pler- 
sur- 
pre- 
Sin-

care a 
o mare 
oaspeții

nul golaverajului (de la —4 la 
+2 !) care poate conta într-o 
conjunctură ca cea actuală : din 

.cele 12 echipe amenințate de re
trogradare, F.C. Argeș este sin
gura cu golaveraj pozitiv 1 Să 
mai reținem și demonstrația de 
eficacitate a lui Radu II, „gol- 
geter redivivus", care duminică 
a marcat în tot felul : din pe
nalty, din lovitură liberă, cu ca
pul, cu piciorul. Performanța lui 
(5 goluri într-un meci) a fost 
realizată ultima dată, acum un 
an, de M. Sandu 
den țese), în meciul 
Mare (8—1).

Desigur, scorul la 
dut F.C. Olt este 
priză, mai ales că 
zentau o formație completă, 
gura lor scuză, pentru această 
foarte slabă evoluție ar putea-o 
constitui — eventual — absența 
de la joc a celor doi antrenori, 
Halagian și Dlnuț care — fiind 
bolnavi, după cum ne-a comuni
cat conducerea clubului — nu 
și-au putut conduce echipa. Ori
cum, așteptăm redresarea din 
partea acestei echipe fruntașe, 
ajunsă azi la a treia înfrîngere 
consecutivă, cu un golaveraj de 
3—13 in 3 partide !

Radu URZICEANU

DIVIZIA „C“ —ETAPA A 26-a

21 
p ii

Gh. Gheorghiu-Dej

2.
3.

SERIA I
Șiretul Bucecea — Minerul Gu

ra Humorului 0—0, Cetatea Tg. 
Neamț — Cimentul Bicaz ' " 
(0—5), Integrata Pașcani — Me
talul Botoșani 1—3 (0—1), Avin- 
tul TCMM Frasin — Minerul Va
tra Dornei 3—1 (1—1), Cristalul 
Dorohoi — Nlcolina Iași 3—0 
(1—0), Metalul Rădăuți — C.F.R. 
Pașcani 2—0 (0—0), Celuloza Pia
tra Neamț — Foresta Fălticeni 
1—0 (0—0), TEPRO Iași — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 0—1 
(0-0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a 2S-a : 1. MINERUI. 
GURA HUMORULUI 38 p (57—19),
2. C.F.R. Pașcani 36 p (53—21),
3. TEPRO Iași 31 p (43—30)... pe
ultimele : 14. Cimentul Bicaz " 
p (29—40), 15. Nicolina Iași 21 
(19—38) 16. Integrata Pașcani
p (28—73).

SERIA A II-A
Textila Buhușl — C.S.M. Bor- 

zești 2—1 (1—1), Minerul Comă- 
neștl — Laminorul Roman 1—1 
(0—0), Viticultorul Panclu — Vic
toria Bacău 1—1 (0—1), Partiza
nul Bacău — Petrolul Moinești 
4—2 (1—2), Luceafărul Adjud. — 
Letea Bacău 1—2 (1—0), Foresta 
Gugești — Rulmentul Bîrlad 
0—1 (0—0), Gloria Focșani — 
DEMAR Mărășești 2—2 (1—0), E- 
nergia ' ‘
Metalul Huși 3—0 — Metalul s-a 
retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. LAMINO
RUL ROMAN 36 p (47—22), 
C.S.M. Borzeștl 35 p. (59—21), 
Victoria Bacău 35 p (35—14)... pe 
ultimele : 14. Rulmentul Bîrlad
21 p (22—39), 15. Textila Buhușl 
21 p (33—53).

SERIA A III-A
Prahova Ploiești — Metalul Mi

ja 4—0 (1—0), Poiana Cîmpina — 
Minerul Filipeștil de Pădure 1—0 
(1—0), Petrolul Bălcol — A.S.A. 
Mizll 2—0 (2—0) Carpațl Sinaia
— Ferodoul Rm. Sărat 1—1 (1—0), 
Autobuzul Făurel — Caraimanul 
Bușteni 2—2 (1—1), SN IT A Brăi
la — Carpațl Neholu 5—0 (3—0), 
Chimia Brazi — Chimia Brăila 
3—1 (0—1), Chimia A.S.A. Buzău
— Petrolul Berea 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 41 p (58—14), 2. 
Poiana Cîmpina 32 p (59—34), 3. 
A.S.A. Mizll 32 p (34—26)... pe 
ultimele : 13. Petrolul Berea 22 p 
(35—47), 14. SN ITA Brăila 22 p 
(34—57), 15. Carpațl Neholu 21 p 
(37—52), 16. Autobuzul Făurel 
19 p (18—63).

SERIA A IV-A
Ancora Galați — Metal osport 

Galați 3—3 (3—2), Portul Cons
tanța — S.N. Tulcea 2—1 (2—0), 
Șoimii Cernavodă — Rapid Fe
tești 0—0, Chimpex Constanța — 
Victoria Țăndărei 2—1 (1—0) Ma
rina Mangalia — Granitul Baba- 
dag 0—1 (0—1). Progresul Isac-
cea — Arrublum Măcin 4—1 
(1—1), Cimentul Medgidia 
Voința Constanța 2—2 (2—2), 
vîntul Matca — Metalul 
li a 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. 
T.OSPORT GALATI 34 p
2. Portul Constanța 33 
22). 3. Rspld Fetești 33 p (35—24)... 
pe ultimele : 14. Metalul Manga
lia 23 p (29—33), 15. Șoimii Cer
navodă 22 p (34—43), 16. Marina 
Mangalia 15 n (20—42).

SERIA A V-A
T.C.S.T.M. Buc.uresti — Dinamo 

Victoria București 3—4 (1—3), E-

1—0

A-
Man ga-
META- 
(54—25), 
p (55-

Miine, In „Cupa României14

CINE VA AJUNGE ÎN SEMIFINALE?
între două etape de cam

pionat. de mare interes, miine 
sînt programate sferturile de 
finală ale „Cupei României", 
spectaculoasa competiție care 
se desfășoară sub egida 
„Daciadei". Pe patru terenuri 
neutre, opt echipe vizează cîș- 
tigarea tichetelor pentru faza 
superioară.

DERBYUL ETAPEI DE CU
PA se dispută, negreșit, la 
Brașov, între două echipe de 
pe podiumul primei divizii 
CORVINUL și DINAMO, față 
în față, într-o veritabilă avan
premieră la întîlnirea din cam
pionat. din penultima etapă.

Corvinul vine în sferturi, 
după ce a eliminat greu, în 
optimi, pe F.C.M. Brașov, cu
2—1. iar Lucescu si tinerii să’ 
speră să-și revină după... du
șul rece, de duminică, de la 
Rm. Vîlcea.

Cu gîndul la eventuî cam- 
pionat-cupă, Dinamo s-a pre
gătit cu mult interes pentru 
jocul de mîine. în optimi, di- 
namoviștii au trecut de F. C. 
Constanța, cu 1—0. iar egalul 
de la Bacău se vrea stimulen
tul necesar pentru un duel de 
angajament.

MECI INTERESANT ȘI LA 
RM. VÎLCEA, între F. C. AR
GEȘ și RAPID. Dobrin și ai 
săi se prezintă cu un moral 
bun. din moment ce, In e- 
tapa anterioară, au 6cos din 
cursă cu 1—0 pe recordmana 
Cupei. Steaua, iar duminică, 
în campionat, piteștenii au do
vedit un deosebit apetit ofen
siv. mai- ales prin Radu II, 
care a marcat nu mai puțin 
de 5 goluri. Cu 1—0 a trecut 

lectronica București — Tehnome- 
tal București 2—0 (1—0), Con
structorul Călărași — Abatorul 
București 1—2 (2—1), Aversa 
București — F.C.M. Giurgiu 5—1 
(1—1), T.M. București — FEROM 
Urziceni 2—1 (2—0), S.N. Oltenița 
— Petrolul Roata de Jos 2—0 
(0—0). Flacăra roșie București — 
Amonil Slobozia 2—0 (0—0), Da
nubiana București — Luceafărul 
București 1—0 (1—0), Viitorul 
Chirnogi nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINA."TO. 
VICTORIA BUCUREȘTI 47 p 
(66—19), 2. T.M.B. 30 p (35—31),
3. I.C.S.I.M. București 29 p 
(37—29)... pe ultimele : 14.
FEROM Urziceni 22 p (30—44), 
15. Petrolul Roata de Jos 21 p 
(30—52), 16 Electronica București 
19 d (29—41).

SERIA A VI-A
Cetatea Tr. .Măgurele — ROVA 

Roșiorii de Vede 1—0 (0—0), Du
nărea Zimnicea — Muscelul Cîm
pulung 1—0 (1—0), Petrolul Vi
dele — Unirea Răcari 2—0 (0—0), 
Chimia Găești — Progresul Pu
cioasa 4—1 (3—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Progresul 
Corabia 4—2 (3—1), Cimentul Fi- 
eni — Dacia Pitești 3—0 (0—0), 
Recolta Stoicănești — Sportul 
muncitoresc Caracal 1—0 (0—0).
Constructorul Pitești — Chimia 
Tr. Măgurele 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. ROVARO
ȘIORI 37 p (48—20), 2. Muscelul 
Cîmpulung 32 p (39—24), 3. Chi
mia Tr. Măgurele 30 p (38—21)... 
pe ultimele : 13. Electronistul
Curtea de Argeș 22 p (33—37), 14. 
Chimia Găești 22 p (36—58), 15. 
Progresul Pucioasa 21 p (31—41), 

*16. Unirea Răcari 20 p (26—37).
SERIA A Vn-A

Minerul Motru — Dunărea Ca
lafat 6—0 (5—0), Unirea Drobeta 
Tr. Severin — Minertrt Horezu
1— 0 (1—0), Parîngul Novaci —
Dierna Orșova 4—0 (1—0), Meta
lurgistul Sadu — Constructorul 
Craiova 1-0 (0—0), Mecanizato
rul Șimian — I.O.B. Balș 4—2 
(3—1), Jiul Rovinari — Electro- 
putere Craiova 0—1 (0—0), C.F.R. 
Craiova — Minerul Moldova Nouă
2— 0 (0—0), Viitorul Drăgășani — 
Minerul Oravița 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 37 p (55—24). 2. Electro- 
putere Craiova 33 p (46—15), 3. 
Dierna Orșova 32 p (31—29)... pe 
ultimele : 13. Metalurgistul Sadu 
22 p (27—37), 14. Parîngul Novaci 
22 p (29—51), 15. Dunărea Calafat 
22 p (25—49), 16. I.O.B. Balș
19 D (27—39).

SERIA A VIII-A
Metalurgistul Cugir — Meca

nica Alba Iulia 5—2 (4—0), Suri- 
anul Sebeș — Minerul Paroșeni
3— 0 (1—0), C.F.R. Simeriâ — Tex
tila Cisnădie 2—1 (1—0), Vitro-
metan Mediaș — Victoria Călan 
1—1 (0—1), Minerul Vulcan — 
Minerul Aninoasa 2—2 (1—1), Mi
nerul Ghelar — Explormin Deva 
1—2 (1—0), Lotru Brezoi — Mine
rul Certej 2—1 (0—0). IMTX Ag
nita — Automecanica Mediîiș
4— 0 (1—0).

Pe primele locuri • 1. META
LURGISTUL CUGIR 36 p (59— 
23), 2. Explormin Deva 35 p (50— 
23), 3. Minerul Certej 29 p (43— 
25)... pe ultimele : 14. TMIX Ag
nita 23 p (28—28) 15. Vitrometan
Mediaș 22 p (21—44), 16. Auto
mecanica Mediaș 18 n (23—52).

SERIA A IX-A
Chimia Arad — Gloria Reșița 

de faza optimilor și Rapid. în
vinsa sa fiind Gloria Buzău. 
Și dacă giuleștenii nu-și ali
mentează moralul cu acel meci 
discutat, in schimb ei sînt încă 
in euforia victoriei la scor, de 
duminică, din derbyul cu Pe
trolul. Meci greu pentru am
bele echipe, deoarece fiecare 
este angajată pe două fronturi, 
F. C. Argeș în lupta pentru 
supraviețuirea în „A“ (simbătă 
ea urmînd să joace la Cluj- 
Napoca). Rapid în tentativa 
promovării, duminică avînd un 
ohstacol foarte greu, la Sibiu.

LA HUNEDOARA. învingă- 
toarea Corvinului. CHIMIA 
RM. VÎLCEA. fată în față cu 
ex-divizionara „A" F. C. BA
IA MARE. Partidă echilibrată, 
de luptă. în care maramureșe
nii vin cu moralul eliminării 
în optimi a lui „U“ Cluj-Na
poca. după prelungiri. Vîlcenii 
au avut un joi mai ușor în 
faza anterioară a competiției, 
ei treeînd. la pas (4—0). de 
divizionara „B“ Carpați Mîrșa.

LA MEDIAȘ. GLORIA BIS
TRIȚA — MINERUL CERTEJ, 
meci în care echipa lui Nelu 
Nunweiller are prima șansă, 
mai ales că ea a eliminat în 
optimi pe C. S. Tîrgoviște. iar 
duminică, la Iași. în campio
nat. a obținut un spectaculos 
0—0 cu Politehnica.

Cupa României, competiția 
K.O. cum este denumită, ne 
oferă mîine patru întîlniri de 
la care așteptăm mult (inclu
siv surprizele !). Un veritabil 
prolog la etapa de simbătă, 
dominată de derbyul campio
natului. Dinamo — Universi
tatea Craiova.

1— 2 (1—1), Unirea Tomnatic — 
C.F.R. Arad 1—0 (1—0), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 3—0 (0—0), Vo
ința Oradea — Șoimii Lipova
2— 0 (0—0), Minerul Anina — U- 
nirea Sînnicolau 5—0 (3—0), Re
colta Salonta — Victoria Ir.eu 
0—1 (0—0), Bihorul Beiuș — Me
talul Bocșa 5—0 (3—0) — s-a ju
cat la Oradea, Electromotor Ti
mișoara — Vulturii textila Lugoj
4— 1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 35 p (46—26), 2. C.F.R. 
Arad 33 p (45—34), 3. Minerul

• Anina 30 p (59—30), 4. Voința
Oradea 30 p (50—35)... pe ultime
le : 14. Vulturii Lugoj 21 p (37— 
51), 15. Chimia Arad 16 p (33— 
56) 16. Recolta Salonta 15 p
(29—501

SERIA A X-A
Minerul Bălța — Armătura Za

lău 1—1 (0—0), s-a jucat la Baia 
Mare, Rapid Jibou — Bihoreana 
Marghita 0—0, Bradul Vișeu — 
C.S.U. Tricolorul Oradea 1—0 
(1—0), CUPROM Baia Mare — 
Unirea Valea lui Mihai 1—1 
(0—1), Silvana Cehu Silvaniei — 
Minerul Băiuț 1—0 (0—0), Chimia 
Tășnad — Victoria Cărei 2—1 
(1—0), Minerul Baia Sprie — 
Simared Baia Mare 2—0 (0—0),
Minerul Baia Borșa — Oașul Ne
grești 3—3 (1—2).

Pt primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 38 p (62—21), 2.
Victoria Cărei 32 p (46—29), 3.
Unirea Valea lui Mihai 30 p 
(60—34).,. pe ultimele : 13. Silva
na Cehu Silvaniei 22 p (37—47), 
14. Chimia Tășnad 22 p (28—41) 
— din 25 de jocuri, 15. Simared 
Baia Mare 19 p (21—43) — din 
25 de jocuri. 16. C.S.U. Tricolorul 
Oradea 19 p (27—43).

SERIA A XI-A
Unirea Alba Iulia — Industria 

sîrmei Cîmpia Turzii 0—0, Meta- 
lotehnica Tg. Mureș — Oțelul 
Reghin 4—2 (0—2), Foresta Bis
trița — Mureșul Luduș 1—0 
(0—0), Sticla-Arieșul Turda — 
C.I.L. Blaj 4—1 (3—0), Minerul
Rodna — C.E.M. Cluj-Napoca 
2—0 (1—0), Metalul Aiud — Me
talul Sighișoara 3—1 (2—0), Avîn- 
tul Reghin — Lăpușul Tg. Lăpuș
5— 0 (2—0), Textila Năsăud — 
Unirea Dej 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IND. SÎR
MEI C. TURZII 39 p (46—18), 2. 
Unirea Alba Iulia 33 p (51—24),
3. Sticla Turda 30 p (42—29)... pe 
ultimele : 14. Mureșul Luduș 21 p 
(29—37), 15. C.I.L. Blaj 21 p (17— 
38). 16. Unirea Dej 18 p (37—51).

SERIA A XII-A
Unirea Cristuru Secuiesc — 

Progresul Odorheiu Secuiesc 3—2 
(3—1), Metalul Tg. Secuiesc — 
Măgura-Mobila Codlea 1—0 (1—0). 
Mureșul Toplița — Nitramonia 
Făgăraș 0—0, Tractorul Miercu
rea Ciuc — Metrom Brașov 4—0 
(1—0), Utilajul Făgăraș — Chi
mia Or.- Victoria 2—1 (1—1). Mi
nerul Bălan — Minerul BaraoJt 
4—1 (0—0) Torpedo Zărnești —
Precizia Săcele 0—2 (0—1). Car- 
pați Brașov — Metalul Sf. Gheor
ghe 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRECI
ZIA SAPELE 35 p (32—23). 2.
Progresul Odorhei -34 p (50—23), 
3. Nitramonia Făgăraș 30 p (34— 
22)... pe ultimele : 14. Unirea
Cristur 23 p (33—40), 15. Măgura
Codlea 21 p (20—29), 16. Carpațl
Brasov 21 p (35—39).

Rezultatele au fost transmise
de corespondenții noștri.



ROMÂNIA-POLONIA 22-14 IA ROLAND GARROS
pe mă- - 

cadrul 
femini- 
Polonia 

echipie-

La Băile Herculane, 
sură ce partidele din 
întîlnirii internaționale 
ne de sah România — 
se apropiau de sfîrșit. 
rele noastre îsi măreau în mod 
constant avansul deținut pe ta
bela de scor, asigurîndu-și încă 
înaintea ultimei runde o vic
torie categorică

Iată 
te : 
nietka ______
Ghindă 1—0, Bozena Sykora — 
Gertrude Baumstark Vi—
Anna Jurcinska — Ligia Jic
man 0—1, Grazyna Szmacinska
— Dana Terescenco 0—1. Krys
tina Radzikowska — Elisabeta 
Polihroniade Vz—Vz. Ewa Na
grocka — Marina Pogorevici 
0—1 (total 4—2 pentru echipa 
României) ; runda a 4-a : Ger
trude Baumstark — Agnietka 
Brustman 0—1. Ligia Jicman
— Bozena Sykora 0—1, Dana 
Terescenco — Anna Jurcinska 
1—0. Elisabeta Polihroniade — 
Grazyna Szmacinska 1—0, Ma
rina Pogorevici — Krystina 
Radzikowska V»—Vz, Eugenia 
Ghindă — Ewa Nagrocka 1—0 
.(total 3*/z —2V2) ; runda a 5-a ! 
Agnietka Brustman — Ligia 
Jicman Vz—V», Bozena Sykora
— Dana Terescenco 0—1. Anna

rezultatele 
runda a 

Brustman

22—14.
înregistra- 

3-a : Ag- 
— Eugenia

Jurcinska — Elisabeta Polihro- 
niade %—V». Grazyna Szma
cinska — Marina Pogorevici 
1—0, Krystina Radzikowska — 
Eugenia Ghindă 0—1. Ewa Na- 
grocka — Gertrude Baumstark 
Vz—*Z»  (total 3l/j—2'/z) ; runda a 
6-a : Dana Terescenco — Agni- 
etka Brustman Vz—Vi. Elisabeta 
Polihroniade — Bozena Sykora 
Vz—Vz, Marina Pogorevici — 
Anna Jurcinska 1—0, Eugenia 
Ghindă — Grazyna Szmacinska 
Vz—Vz, Gertrude Baumstark — 
Krystina Radzikowska Vz—Vz, 
Ligia Jicman — Ewa Nagrocka 
1—0 (total 4—2).

PARIS, 24 (Agerpres). — La 
arena Roland Garros din Paris 
au început luni întrecerile ce
lei de-a 52-a ediții a campio
natelor internaționale de tenis 
ale Franței. în primul tur al 
probei de simplu femei, jucă- 
toarea româncă Lucia Romanov 
a învins-o cu 6—4, 6—2
Ann Hobbs (Anglia). Alte re
zultate } Travier — Jevans 
6—2, 6—2 ; Vermaak — Lewis 
6—3, 1—6, 6—3; Macarin — 
Roellnson 6—3, 3—2 abandon ; 
Thompson — Medrado 6—4, 
6—2 ; Allen — Lovera 7—5, 
6—2.

pe

C.I.O. PROPUS PENTRU PREMIUL NOBEL PENTRU PACE
ROMA (Agerpres). — în 

cursul unei conferințe de pre
să ținute la Roma. Juan An
tonio Samaranch, președintele 
Comitetului Internațional O- 
limpic, a subliniat dorința fo
rului sportiv mondial de a de
fini și promova idealul olimpic 
și prin crearea unor muzee ale 
sportului în toate țările. Un 
asemenea muzeu, avînd ca 
principală tematică mișcarea

olimpică, va fi deschis la 23 
iunie la Lausanne.

în cadrul aceleiași confe
rințe de presă, președintele 
Asociației internaționale de 
box amator. Don Hull, a de
clarat eă va propune candida
tura C.I.O. la Premiul Nobel 
pentru paee.

• La Gotzis (Austria), atle
tul englez de culoare Dalley 
Thompson (24 de ani) a stabi
lit un nou record mondial la 
decatlon cu 8 707 p. Vechiul re
cord era de 8 649 p și aparți
nea din 1980 vest-germanului 
Guido Kratcshmer. Rezultatele 
lui Thompson în cele 10 pro
be: 100 m — 10,49; lungime — 
7.95 m ; greutate — 15,31 m ; 
înălțime — 2.08 m ; 400 m — 
46,86 ; 110 mg — 14,31 ; disc — 
44-34 m ; prăjină — 4.90 m ; 
suliță — 60,52 m ; 1500 m — 
4:30,55.
• Sebastian Coe, cei mai 

bun atlet si primul sportiv ai 
lumii în 1981. a anunțat pu
blic prima tentativă de record 
mondial pentru 1982 : in prima 
decadă a lui Iunie, la Bor
deaux. renumitul semifomdist 
englez va ataca recordurile eu
ropean (4:56,2 Michel Jazy) și 
mondial (4:51,4 John Walker) 
pe distanța (neclasică) de 
2 000 m. S-au anunțat și „ie
purii*  care îl vor ajuta : 
elvețianul Patrick Dălfeze și 
francezul Francis Gonzales. 
„Seb*  a declarat, totoda
tă, că obiectivul principal al 
sezonului — ca performanță — 
îl constituie recordul lumii la 
1500 m (care aparține, bănuiți, 
lui... Steve Ovett).
• Americanca, de origine o-

landeză, Colleen Rienstraa. 
recordmană mondială de sală 
la săritura în înălțime cu 2,00 
m (a treia femeie care a de
pășit această barieră, după 
Rosemarie Ackermann și Sara 
Simeoni) se va numi, după că
sătorie, Sommer. Ea nu va sări 
insă o bună bucată de vreme 
deoarece a suferit un accident 
și are piciorul în ghips.
• Inflație de rezultate sub

27:50,0 la 10 000 m : la Eugene. 
Henry Rono 27:29,90 și Alberto 
Salazar 27:30,00 ; la Walnut, 
Gabriel Kamau (Kenya) 27:36,3, 
Mark Nenow (S.U.A.) 27:36,7, 
Gidemas Shahanga (Tanzania) 
27:38,1, Zakarie Barie (Tanza
nia) 27:38,6 ; la San Jose, Dan 
Dillon (S.U.A.) 27:42,5, 50 de
alergători figurează pe lista 
performanțelor sub 27:50,0 (în
tre ei și Ilie Floroiu. 27:40,6). 
Va cădea în acest sezon re
cordul mondial al lui Rono 
(27:22,5) ? Foarte probabil...
• Carol Lewis, sora lui Cari 

Lewis, iși urmează fratele. A 
sărit recent 6,73 m la lungime 
și se spune că poate depăși în 
acest an 7 metri. Carol nu ara

ls
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C.E. DE BASCHET (m) —GRUPA „B“

POLOIȘTII ROMANI AU LACUL UN PRIM PAS
(Urmare din pag l)

ei nu au mai învins echipa 
Cubei de exact șase ani vom 
reliefa și mai bine valoarea 
succesului obținut.

La întoarcere, Anatol Grin- 
țescu, antrenorul coordonatei 
al lotului, ne-â oferit cîteva 
amănunte :

„Marți, în primul joc, am 
eiștigat fără probleme in fața 
poloiștilor gruzini cu 14—9. 
Miercuri dimineața am jntilnit 
echipa Cubei. Am condus per
manent si am eiștigat eu 
12—10. A urinai meciul cu 
formația campionilor olimpici. 
Si de data aceasta am 
avut inițiativa in perma
nență, iar în repriza a 
IV-a am condus cu 9—7. La 
acest scor am ratat o superio
ritate numerică și formația B- 
niunii Sovietice a izbutit să e- 
galeze in extremis : 9—9. Joi 
au fost din nou două partide : 
mai inlii o victorie logică (10— 
6) in fața Suediei, urmată de 
nn rezultai de egalitate (8—8) 
Izbutit cu dificultate in fața 
selecționatei secunde a U.R.S.S. 
Oboseala începuse să-și spună 
euvintul... Nici in meciul do 
vineri, cu Spania — un fel de 
derby — nu am debutat stră
lucit și adversarii au ajuns 
repede la 5—2 și 9—i. In

repriza a IV-a ei mai condu
ceau incă cu 10—7. Finalul bă
ieților noștri a fost însă fan
tastic : Hagiu, Moiceanu 
Costrăș au tras echipa după 
el și nimeni nu le-a putut ține 
piept. Succes prețios cu 12—11 
(Hagiu a înscris golul victoriei 
cu 10 secunde înainte de final 
eu uq șut de la 7 m !) care 
ne-a deschis drumul spre lo
cul L Simbătă, după ce am 
Întrecut fără probleme Olanda 
cu 12—10 am așteptat eu su
fletul la gură meciul dintre 
U.R.S.S. și Spania. Aceasta din 
urmă a și condus cu 5—3, 
pol Estiarte a ratat un pe
nalty. In final, poloiștii so
vietici au izbutit să egaleze : 
6—6, rezultat insuficient insă 
pentru a ne ajunge in clasa
ment.**

— Pe cine ați remarca după 
acest succes 7

— In primul rind pe Viad 
Hagiu. Toți cei prezenți au 
fost de acord că golgeterul 
turneului a strălucii mai mult 
decit Manuel Estiarte, poloistul 
nr. 1 in lume, anul trecut. A- 
pol, pe Cătălin Moiceanu ți 
Dorin Costrăș. Adevărate re
velații — portarul Mibai Si- 
mion și Doru Ciobăniuc. Din
tre cei mai în virală — Adrian 
Schervan, Ivan Fejer, Liviu 
Râducanu și Liviu Garoleanu.

Ia ziua a treia a campionatu
lui european de baschet mascu
lin — grupa .B*  — au fost în
registrate următoarele rezultate : 
SERIA „A*  (la Lisabona) : Un
garia — Finlanda 00—81 (58—43). 
Suedia — R. F. Germania 88—U 
(dup*  prelungiri). Anglia — Por
tugalia 107—00 (57—44). Clasa
ment : 1. Suedia I p, 3—3 R. F. 
Germania șl Ungaria 5 p. 4. Fin
landa 4 p, 5. Anglia 4 p, 0. Por
tugalia 3 P. SERIA .B*  (la Poe-

io) : Turds — România 75—70 
(35—37) — au Înscris pentru echi
pa țârii noastre : Ceanat 17, Er- 
murache 10, Ivaacencu 10, Opșlta- 
ru (, Ckpușan 0. ▼. Ion 4, U- 
glai 4, Slpoș 4 ; Grecia — Belgia 
37—73 (40—31). Olanda — Bulga
ria 70—04 («—31). Clasament : 1. 
Olanda 0 P, L Grecia 5 p, 3. 
Belgia 5 p. 4—5, Bulgaria oi 
Turcia 4 p, 0. România 3 p. For
mația român*  mat are de jucat 
cu echipele Belgiei șl Bulgariei.

decît 18 ani. Anul trecut. 
Universiadă, la București, 
fost a 14-a cu 8,17 m!
• Cele mai bune 10 perfor

manțe mondiale din toate tim
purile la aruncarea suliței, du
pă recentul 69,28 m al austra- 
liencei Petra Rivers : 71,88 na 
Antoaneta Todorova (Bulga
ria, 1981), 70,08 m Tatiana Bl- 
rlulina (U.R.S.S.. 1980). 69,96 m 
Ruth Fuchs (R.D.G., 1980), 69,70 
m Theresa Sanderson (Anglia. 
1980), 69,32 m Kathy Schmidt 
(S.U.A., 1977). 69,28 m Petra Ri
vers (Australia, 1982), 68,80 na 
Eva 
1980), 
Colon 
Saida 
67,84

ZOrgO-Raduly (România,
68,40 m Maria Caridad- 
(Cuba, 1980), 68,28 m
Gunba (U.R.S.S,.,. 1980), 

m Jadviga PtKihieno
(U.R.S.S., 1980)

Pregătiri pculru nundiar
LA SANTIAGO DK CHILX, re

prezentativa statului Chile a În
vins echipa St, Germain Paris, 
recenta câștigătoare * '
Franței, cu 3—2 (1—0), 
rile marcate de Soto 
Gamboa (rain. 47) șt 
(min. 55).

AFLATA hi Franța, 
ta Poloniei a ausțlnut 
cu echipa Reims, pe care a Între
cut-o cu 5—0 (1—0), prin golurile 
marcate de Lato, Iwan, Szyma
nowski (î) șl Kusto. Cinci dintre 
jucătorii naționalei poloneze par
ticipă pentru a "treia oară con
secutiv la turneul final al C.M.:

a Cupei 
prin goiu- 
(mln. 35), 

Caszely
selecțlona- 
o partid*

Miercuri scara,
Miercuri seara, la Rotterdam, 

cu Începere de la 21,15 se des
fășoară finala competiției supre-

JUDEȚUL TIMIȘ POATE OFERI SPORTULUI ROMÂNESC PERFORMERI AUTENTICI1 1
(U>mare din pag. 1)

țării trebuie să-l joace, con
form indicațiilor din «docu
mentele Conferinței pe țară, 
apare diminuat. Șl nu este 
normal, avînd în vedere po
tențialul economic, _ tradițiile 
sportive îndelungate,' numărul 
specialiștilor și baza materială 
(bună spre foarte bună) din 
acest județ.

O eventuală analiză' a cau
zelor care au condus spre a- 
ceste neimpliniri trebuie să 
pornească de la situația spor
turilor prioritare. Din totalul 
de 15 discipline care, teoretic, 
e necesar să 
nent atenția 
sort locale, 7 
turi aflate și 
limpiadei din 
LOTURILOR
UN ELEMENT ! Acestea sînt : 
atletism, haltere, 
baschet.
tinaj artistic (in 
tuație : rugbyul și 
Deci jumătate “ _ _
turtle prioritare nu iși justifi
că titulatura de PRIORITARE. 
Să fie, oare, greșită însăși se
lectionarea ca prioritare 
județul Timiș 
sporturi ? De 
greu pot fi 
tive pașilor 
MENIUL
TINERILOR _________
TRANSFORMĂRII LOR 
SPERANȚE ÎN PERFORMERI 
AUTENTICI. Bunăoară secția 
de atletism a C.S.Ș. Politeh
nica, principala sursă de atleți 
a județului. Directorul clzibu-

capteze perma- 
forurilor de re- 
(șapte !) spor- 

in programul O- 
1984 NU OFERĂ 
OLIMPICE NICI

caiac-canoe,
fotbal, pentatlon, pa- 

aceeași si- 
tenisul). 

dintre spor-

In
— a acestor 

asemenea, cu 
găsite scuze obiec- 
prea mici în DO- 
PERFECȚIONĂRII 

SPORTIVI, AL
DIN

lui, Doru Tănăscscu, se laudă, 
pe bună dreptate, cu reușitele 
de la caiac-canoe (Marina 
Ciucur și Maria Ianciu sînt 
selecționate in lotul de juni
oare), dar nu la fel stau lucru
rile cu cei 10 (!) profesori 
specializați în atletism care 
lucrează, iarna, într-o .sală de 
atletism. Iar vara pe două sta
dioane îngrijite 
(după cum am 
ta), C.F.R. și „1 
aproximativ 300 
tivi doar unul — alergătoarea 
Csila Demendy — s-a remar
cat anul trecut ca junioară L 
Motivul principal 1 „Neputința 
de a acoperi volumul de mun
că sporit...**  Curios ! Deși nu 
neglijăm impedimentele reale, 
demonstrația posibilității de a 
lucra Ia parametri ridicați o 
oferă... tlmișenll înșiși, CEI 
CARE PUN, INSA, SUFLET 
ÎN MUNCA LOR : prof. Titus 
Isar de la C.S.Ș, Lugoj, care 
oferă doi gimnaști lotului 
olimpic, prof. Dezideriu Bla- 
ier, directorul aceluiași club, 
cel care se poate făli că l-a 
„dat**,  în ultima vreme, 
iului românesc pe 
Căta-Chițiga. Iar 6 

15 candidați timișeni 
Los Angeles fac parte 
această ultimă unitate 
formanță.

Credem că Ia originea ne- 
realizărilor stă In principal, 
stilul defectuos de muncă al 
multora dintre cei 428 DE 
PROFESORI DE EDUCAȚIE 
FIZICA din județul Timiș, cu 
TOȚII ABSOLVENȚI AI 
I.E.F.S. SAU F.E.F. Cum poa
te fi altfel explicat faptul că

și funcționale 
putut consta- 
Mai“. Din cei 
de elevi-spor-

vole- 
Marius 

din cei 
pentru 

tot din 
de per-

Lato, Szymanowski, Szarmach, 
Zmuda șl Kusto.

ECHIPA Cehoslovaciei a susțl-
- - — —■ ds

formației 
oare •

nut la Bratislava un meci 
verificare In compania 
Honved Budapesta, de 
dispus cu 5—0 (3—0).

LA CASABLANCA 
meciul dintre Kuwait și forma
ția din prima ligă englezi Not
tingham Forest s-a încheiat la 
egalitate: 1—1.

LA LYON, echipa Algeriei a 
Întrecut eu 2—1 (1—1) formația
locală, din prima divizie a cam
pionatului francez.

Valur din Islanda) a susținu*  
partide dificile cu Dynamo Ber
lin, Dinamo Kiev șl S.C. Ander- 
lecht, In timp ce BAYERN a 
scos din cursă pe campiona Su
ediei. Osteres VăxjB, Benfica Li
sabona, Universitatea Craiova și 
Ț.S.K.A. Sofia.

(Maroc),

specialiștii din Timișoara nu 
pot valorifica, de pildă, ma
rii? disponibilități ale unei Di
vizii municipale de atletism, 
la care participă duminical, 
5—600 de elevi? Iar exemplele 
ar putea continua, ele aparți- 
nînd și altor discipline. Dar 
nu întîmplător în primul rind 
TOCMAI CELOR PRIORI
TARE, DAR... DEFICITARE !

*

finala €. C. E.
me lntercluburl : Cupa campioni
lor europeni — ediția 1381—83. 
Se tntllnesc dou*  formații cunos
cute: Bayern Mdnchen — Aston 
villa. Cine va învinge t Greu de 
dat un răspuns I Bayern nu a 
manifestat o formă deosebit*  In 
ultimele meciuri din campiona
tul vest-ger man, în timp ce As
ton Villa (pentru prima oară In 
finala C.C.E.), situat*  tn prima 
jumătate a clasamentului englez, 
a învins tn ultimul meci cu 3—0 
pe Swansea. Echipele engleze au 
triumfat In 1980 și 1981. La 26 
mal 1980, la Madrid, Nottingham 
Forest a dispus de Hamburger 
S.V. cu 1—0. iar un on mal tir- 
zlu, la 27 mal, la Paris, F.C. Li
verpool a întrecut tot cu 1—0 pe 
Real Madrid.

La actuala ediție, drumul ce
lor două finaliste n-a fost prea 
ușor.

ASTON VILLA, după ce a ell- 
minat o formație modestă (F.C.

C. t. dc Juniori
Rezultate Înregistrate în C.L 

rezervat echipelor de juniori oara 
se desfășoară in Finlanda: Aus
tria — R.F. Germania 4—1 - - - 
U.R.S.S. — Irlanda 2—« 
Polonia — Spania 1—0 
Belgia — Bulgaria 1—0 
Finlanda — Ungaria 3—2 . 
Scoția — Turcia 2—0 (1—0), Olan
da — Albania 3—1 (2—1), Portu
galia — Cehoslovacia 1—1 (1—0).

Campioane șl ciștigâtoarc

(3-0)1. 
o». 

(1-0). 
(0—0). 

(2-1) U

dc Cupe
• Finala CUPEI SCOȚIEI: A- 

berdeen — Glasgow Rangers 4—1, 
după prelungiri ! • Finala CU
PEI SUEDIEI: I.F.K. Gdteborg — 
Oestters Văxjb 3—2 (1—2) pentru 
I.F.K. au marcat Nilsson, Holm
green și Karlsson. • Finala CU
PEI IUGOSLAVIEI r Steaua roșie 
Belgrad — Dinamo Zagreb 4—] 
(1—2). In primul joc al fin ail*e4  
scorul a fost egal: 2—2.
• Campionatul OLANDEI s-a 

încheiat cu victoria echipei 
Ajax Amsterdam — 56 p (din 34 
meciuri). Pe locurile următoare: 
P.S.V. Eindhoven — 51 p, A.Z. 
’67 Alkmaar — 47 p. (Feyeno- 
ord pe locul 6). • Campionatul 
PORTUGALIEI a fost cucerit de 
Sporting Lisabona — 46 p (din 
30 de jocuri) urmată de Benfica 
Lisabona — 44 p și F.C. Porto 
— 43 p.Meritele actuale și mai ales 

trecute ale mișcării sportive 
timișene demonstrează cu pri
sosință faptul eă, deși in ul
timii ani n-a mai oferit per
formantei românești „produc
ția**  de performeri de mare 
valoare cil care ne obișnuise. 
Timișoara și Timișul pot rede
veni chiar in proximii ani un 
mare rezervor de talente pen
tru mișcarea sportivă româ
nească.

Avînd acum în documentele 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive îndrumare 
se procedează hotărît 
dierea neajunsurilor, 
efeeienie (înființarea 
olimpice județene, 
zarea planurilor de 
in sporturile prioritare, accen
tul sporit pus pe munca de 
selecție ș.a.) din ultima vreme 
o demonstrează. Iar rezultatele 
se vor reflecta, credem, 
comportările onorabile, și 
de ce nu 7 — in medaliile și 
punctele ciștigate de reprezen
tanții județului Timiș in între
cerile olimpice de la Los An
geles...

excelente, 
Ia reme- 
Măsurile 
Comisiei 

reorgani- 
pregăllre

In

• TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Marele Pre

miu (formula 1) de la Monte 
Carie a fost dominat de piloțil 
italieni. A eiștigat Riccardo Pa- 
trese (Brabham-Ford) realizând 
o medie orar*  de 132,3 km. Iar 
Andrea de Cesaria (Alfa Romeo) 
a fost al treilea. Pe locul secund 
s-a clasat francezul Dldler Piro
ni (Ferrari Turbo). Clasamentul 
general : Alain Prost (Franța)
16 p, John Watson (M. Britanle)
17 p. Dldler Pironi (Franța) 16 p.

BOX • La Las Vegas, ntca- 
raguanul Alexis ArgueHo l-a 
învins prin k.o. rep. 5 pe ameri
canul Andrew Ganlgan, apirta- 
du-șl astfel centura, pttsâ tn joc, 
de campion mondial la cat. u- 
șoarâ (WJB.C.).

CICLISM • Turul Italiei — e- 
tapa a 5-a (Agrigento — Paler
mo, 1S1 km) a fost eiștigat*  la 
sprint de Italianul Giuseppe Sa- 
ronni — 3.34:27. Liderul lui „II 
giro*  se menține Francesco Mo
ser • Turul Angliei — etapa 
prolog (Bournemouth, 3.500 km) 
a revenit norvegianului Hans- 
Peter Oedegaard (4:30,0) urmat 
la 0,30 a de sovieticul Iuri Kasl- 
rin șl la 0,80 ■ de englezul Mal
colm Elliott.

HALTERE • La campionatele

• TELEX • TELEX •
U.R.S.S., la Dnepropetrovsk,____________ A- 
natoll Pisarenko a realizat noi 
recorduri mondiale la +110 kg: 
202.5 kg la smuls, 258,5 la arun
cat șl 457,5 kg la total.

Ultimul 
tuala 
tulul 
„Cupa 
cova :

meri 
ediție a 
european 

F.I.R.A.*,  
U.R.SA.

din ac- 
campiona- 

de rugby 
la Mos- 

— Franța
10—10 (6—6) 1 Clasament final: 
1. Franța 11 p, 1. Italia • p, 
3. România 5 p, 4. R.F.G. 5 p, 
5. U.R.S.S. 5 p.

ȘAH • Turneul de la Bugoj- 
no, Înaintea ultimei runde: con
duce Garl Kasparov cu I p, ur
mat de Liubojevlcl 7,5 ‘
șl Polugaevskl 7 p.

TENIS • Berlinul 
— turneul feminin a 
gat de Betttaa Bunge 
cu Kathy Rinaldi • Mtlnchen : 
Gene Mayer l-a Învins cu 3—6, 
6—3, 6—2. 6—1 pe Peter Etter în 
finala turneului • Campionatele 
Italiei de la „Foto Italice*  s-an 
Încheiat cu victoria neașteptată a 
ecuadorlanulul Andres Gomez 
6—2, 6—3, 5—2 in finala cu ETiot 
Teltscher.

p, Spassld

nm SucureșU, rtr V. Certe U FJ.1JI • tat eentrafi H.99.X H « M.W. Mcțto ceretp. IIJI.Hj tnterarbon 07 | tales 11 354 romsp Hporta U F. „Informația*
rentru ctramatote r abonamente arin U.EX3M • departamentul export import oresĂ, P.O. Bom t35-1J7, lefex it 226, București, jrte. 13 Decembrie ftf. K t. 1, L l • 10363


