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Victorie dificilă a rugbyștilor, ieri, la Buzău

ROMANIA, ITALIA 13-6 Sl CURSA
PENTRU TITLUL EUROPEAN CONTINUA

PERFORMANTE DE VALOARE
AII ÎNCHEIAT CAMPIONATELE 
DE ÎNOT ÎN BAZIN ACOPERIT

© In cele patru zile de 
concurs au fost stabilite 
16 noi recorduri naționa
le de seniori și 20 de ju
niori • Carmen Bunaciu 
se menjine printre frunta
șele lumii în 
100 și 200 m

probele de 
spate
10 (prin tele- 
campionatelor

BUZĂU, H (prin telefon). 
Echipa noastră națională a 
susținut cel de-al patrulea său 
joc in actuala ediție a Campio
natului european de rugby (al 
150-lea din palmaresul gene
ral al tricolorilor), care a co
incis cu o nouă victorie: 13—6 
(6—3) in fata reprezentativei 
Italiei, venită la Buzău cu 
mari ambiții. Această a patra - 
victorie in competiția conti
nentală li întărește poziția de 
frunte în clasament si-i spo
rește șansele de a cuceri ..Cu
pa F.I.R.A.*

disputa pentru locul I.
Echipa noastră a dat „dru

mul la joc* mult mai greu do
rit se anticipa, spre dezamăgi
rea unui public care se aștep
ta. oricum. La o evoluție mai 
avintată, la mai mult elan, la 
un spectacol mai înalt și chiar 
la o tehnicitate superioară. De 
abia în ultimele 15 minute tri
colorii au fost mai aproape de 
valoarea obișnuită, de echipa 
care ne-a adus In trecut atî- 
tea satisfacții. A fost perioa
da cea mai bună de joc a rug- 
byștilor noștri, rind s-a marcat

de a marca— Joc egal, in ge
neral, „rupt*, fără continuitate, 
fără virtuți tehnice, 
parte, si de alta. In
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după o lovitură indirectă, u- 
verțura BETTARELLO izbuteș
te un drop: 3—3. In min. 34. 
un atacant italian în ofsaid sl,

(Ccntfaiiir* ta t

Dimitrie CALUMACH1

BĂLĂCI : „Pentru noi 
un meci nu poate fi 
important ca acela 
Italia,

nici 
mai 

cu 
campioana lumii”

Paraschiv lansează un nou atac spre buturile echipei italiene 
I. MIHĂICĂFoto :

A fost, așa cum anticipam, 
un meci foarte greu, pentru 
câ, pe de o parte, rugbyștii 
noștri s-au conectat anevoie la 
tensiunea unul meci interna
tional de o asemenea impor
tanță, iar pe de altă parte de
oarece italienii, cum bine s-a 
văzut, s-au prezentat în pro
gres, progres pe care îl anun
țau șl victoria de anul trecut, 
de la Rovigo, șl recentul <țe- 
gal“ cu Franța. Sigur, o vic
torie e prețioasă, pentru că 
ea îl menține pe tricolori în

dealtfel singura 
partidei.

Un scurt film 
mln. 1,

încercare a
al jocului: în 

o grămadă, „demiul* 
Ghini surprins în ofsaid si lo
vitură de pedeapsă: ALEXAN
DRU transformă — 3-0. Cîteva 
minute după această fază, rug
byștii noștri, 
scor, 
prin 
efect 
mln.
care ... _____ .___
azzurra și Oști este pe punctul

încurajați , de 
produc cîteva atacuri 

Murarlu sl Vărzaru, fără 
pe tabela de marcaj. In 
11 un contraatac italian, 
anunță vigoarea squadrel

HUNEDOARA, 
fon). Ultima zi a 
naționale desfășurate In bazi
nul de 25 metri din Hunedoara 
a avut alți protagoniști. Finala 
de 200 metri spate fete a fost 
ciștigată de Carmen Bunaciu 
(Dinamo), conform așteptărilor, 
care a pornit foarte bine pe 
primele 4 lungimi, fiind cro
nometrată la 100 de 
1:03.43. dar a slăhjt 
următoarea 
și. cu două 
a terminat 
rezultat de 
dlală. în aceeași probă, bălmă- 
reanca Anca Pătrășcoiu. sosită 
a doua, realizează 2:17.81 și-și 
confirmă frumoasele calități. 
Satisfacții ne-a adus finala fe
telor la 400 m mixt, în care 
vicecampioana europeană de 
junioare, Gabriela Baka (CSȘ 
Reșița), a îmbunătățit recordul 
național de senioare si junioa
re stabilindu-1 la 4:53,14 (vj, 
4:54.01, L Pănulescu 1978). Cu 
două noi recorduri încheie ul
tima evoluție la acest campio
nat dinamovlstul Flavius Vișan. 
Intr-o tentativă la 100 m 
fluture, este cronometrat în

metrj in 
ritmul pe 
a cursei 

nereușite,
jumătate 

întoarceri 
după 2:12,89, oricum 
certă valoare mon-

CARMEN BUNACIU
55,98, iar în primul schimb al șta
fetei 
două 
loare 
bilă

de 4X100 m liber în 52.02, 
performanțe de bună va- 
intemațională. Remarca
și evoluția juniorului 

ploieștean Cristian Ponta, 
400 m mixt. învingător

la 
în 

4:35,77 — nou record de juniori 
și aproape de performanța na
țională optimă a seniorilor.

Sîmbătă, talentatii juniori 
Anca Pătrășcoiu (C.S.M.Ș. Baia 
Mare) și Cristian Ponta (C.S.Ș. 
Ploiești) au făcut două curse 
curajoase la 400 m liber, am
bele încheiate cu noi recorduri 
republicane de seniori șl junl-
Dina Dora GLĂVAN, coresp.

(Continuare In pag. 2-3)

mini-perioada de la Poiana Brașov

FOTBALIȘTII „TRICOLORI ÎN LINIA DREAPTĂ
PENTRU MECIUL CU ITALIA

Ultima 
italiene* 
tă, imediat după 
palpitantului sl 
„moment Benfica*. Internațio
nalii ne-craiovenl s-au pre
zentat în cursul zilei de joi. 
fiind supuși imediat contro
lului medical. Cămătaru sl cei
lalți „portughezi*, plus Bălăci, 
au petrecut noaptea de joi la 
Craiova.

Vineri la prinz. întregul lot 
a făcut „joncțiunea*, la Poia
na Brașov. în vederea mlnl- 
etapel de oxigenare, care se 
încheie azL la ora 10. după 
care întreg lotul întră în 
,.straturile dense* ale medului

etapă a „campaniei 
a început joia trecu- 

consumarea 
aplaudatului

cu Italia, antrenindu-se as
tăzi după-amlază în Capitală.

La Poiana Brașov au fost 
prezenți portarii : Lung și Mo- 
raru : fundașii: Rednlc. Ne- 
grilă, Iorgulescu. Andone. Ste- 
fănescu. Ungureanu si Mun- 
teanu II ; mijlocașii : Augus
tin, Bărbulescu. BolSnl, Klein 
și Bălăci ; Înaintașii : Geolgău. 
Gabor, Cămătaru sl Clrtu.

Inceplnd de azi. acestui 
li se vor alătura Ticleanu 
Crișan. Mijlocașul 
căruia i s-a redus _____
rea de Ia trei la două mecli

din timp. pre- 
meciul cu... Sue-

La Campionatele internaționale de judo ale României

C. NICULAE Șl C. NĂFTICĂ - VICTORII SPECTACULOASE
V. Roșu și S. Toplicean — locul 2, M. Iulian, Șt. Nagy, M. Toma, I. Pal' șl V. Anton— locul 3

Campionatele internaționale de 
judo alo României, desfășu
rate sîmbătă și duminică în 
sala de atletism de la Com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală, s-au Încheiat cu un 
bilanț meritoriu pentru repre
zentanții țării noastre : CON
STANTIN NICULAE (cat. se- 
nuușoară) și COSTEL NĂFTI- 
C’A (semigrea) au cucerit pri
mul loc, Viorel Roșu (super- 
ușoară) și Simion Toplicean 
(ușoară) s-au clasat pe locul 
2. iar Mihai Iulian (superușoa- 
ră), Ștefan Nagy (ușoară), Mi- 
halache Toma și Iosif Pall 
(mijlocie), precum și Vasile 
Anton (semigrea) s-au situai 
pe locul 3. Avem însă convin
gerea că acest bilanț putea fi 
mai bun, dacă titularii cate
goriilor semimijlocie, Mircea 
Frățică (deținătorul titlului 
continental) • și grea. Mihaî 
Cioc (apreciat in arena inter
națională) erau disponibili pen
tru acest turneu. Traumatis
mele lor de la recentele cam
pionate balcanice n-au fost 
insă complet vindecate.

Primul dintre cei doi spor
tivi români care au ieșit în
vingători la această competi
ție, semiușorul C. Nicuîae 
pornea din start favorit, chiar 
dacă poziția îl era amenințată 
de italianul Sandro Rosati, cla
sat printre fruntași la „euro-

Costel Năftică (stingă) pregătește atacul pe care 
cheia prin ippon in finala cu

penele* de anul trecut, sau de 
francezul Jean Pierre Hansen, 
sovieticul Valentin Kruglik, ori 
de Arndt Paluschek (R-D. Ger
mană), toți cu pretenții îndrep
tățite pentru treptele podiumu
lui de onoare. Nlculae însă, 
după ce l-a Învins prin ippon 
(Înainte de limită) pe românii

il v-a în- 
sovieticul Evgheni Dolinin. 

Foto : Dragoș NEAGU
I. Solomon și Gh. Cențiu, a 
luptat cu Hanscn. Meciul a de
butat surprinzător, cu avantaj 
de 3 puncte in favoarea fran
cezului. Sperînd în menținerea

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag. o 1-a)

lot 
si 

cralovean. 
suspenda- ă meciuri.

îsi reia. deci, 
gătirea pentru _ ...
dia. de la 9 iunie.

Imediat după sosire (vineri) 
a avut loc un antrenament pe 
stadionul din această stațiune 
montană. A fost o ședință de 
reaoomodare. care a ținut sea
ma de necesitatea refacerii 
psihlco-flzlce a jucătorilor după 
momentele de vîrf trăite. Sâm
bătă a fost o zi plină. Ea a în-

loon CHIRILA%
(Continuare in pag. 2-3)

Sîmbătă s-a desfășurat Ple
nara Consiliului Ziariștilor din 
Republica Socialistă România, 
care a analizat și dezbătut sar
cinile ce revin presei din hotă- 
rlrile Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, 
din orientările șl indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru Înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea 
al P.C.R.

în cadrul Plenarei, tovarășul 
Ion Cumpănașu, președintele 
Consiliului Ziariștilor, director 
general al Agenției române de 
presă „Agerpres*. a prezentat 
raportul de activitate al con
siliului.

Dezbaterile din cadrul plenarei 
au relevat faptul că ziariștii 
din țara noastră, fără deose
bire de naționalitate, alături de 
toți comuniștii țării, de între
gul nostru popor, exprimînd 
deplina lor adeziune fată de 
obiectivele stabilite de Confe
rința Națională a partidului, își 
reafirmă hotărîrea fermă de a 
face totul pentru a îndeplini 
cu cinste sarcinile ce le revin.

într-o atmosferă de puternică 
angajare, participanta la ple
nară au adoptat textul tele
gramei adresate TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
în încheierea căreia se spune :

„Asemenea întregului popor, 
ziariștii comuniști din România 
își exprimă din adîncul inimi
lor și conștiințelor profunda 
satisfacție și mîndrie că în 
fruntea partidului și statului 
nostru vă șflați dumneavoastră.

mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, simbol me
reu viu al dăruirii depline pen
tru cauza poporului, eminent 
conducător politic, revoluționar 
încercat și înflăcărat patriot, 
personalitate proeminentă a 
vieții politice mondiale, căruia 
patria noastră, liberă, suvera
nă și demnă, vă datorează 
strălucirea de azi, certitudinile 
ei de mllne. Ingăduiți-ne, ca și 
de această dată, cu prilejul 
plenarei Consiliului Ziariștilor, 
consacrată dezbaterii sarcinilor 
ce revin presei în lumina ho- 
tăririlor Conferinței Naționale a 
partidului — hotărfri primite 
de noi toți cu deplină aprobare, 
cu voința devotată de a sluji 
înfăptuirea lor exemplară — să 
vă adresăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. din toată inima, 
urările noastre fierbinți de ani 
multi și fericiți, spre binele 
întregului popor, spre gloria 
României socialiste. Ne anga
jăm solemn a întări acest su
prem omagiu de conștiință prin 
legămîntul ca faptele noastre 
de muncă, de atașament și cre
dință nestrămutată față de 
partid, față de dumneavoastră, 
să fie la înălțimea încrederii pe 
care partidul, dumneavoastră 
personal o acordați presei, slu
jitorilor ei. la înălțimea măre
țelor obiective ale construcției 
socialiste pe care poporul ro
mân. toți oamenii muncii din 
patria noastră fără deosebire 
de naționalitate, o desfășoară 
cu entuziasm. în strînsă unitate 
In jurul partidului, al dumnea
voastră. simbol al unitătii și 
voinței unanime de acțiune ale 
întregii națiuni*.



STEAUA ÎNVINSĂ
DE I.C.E.D.: 83-86!

LA BĂIEȚI, DINAMO BUCUREȘTI - IN 
CRAIOVA

In ultimele două zile ale 
turneului grupei valorice 1—6 
a Diviziei „Â“ de baschet 
masculin, In sala Floreasca 
i-au înregistrat surprize mari 
cit roata carului. Mai tatii au 
foot „prevestirile". Sîmbătă, 
Rapid a condus pe Dlnamo la 
pauză, Iar Farul a ținut in 
șah pe Steaua plnă in min. 35 
(scor 73—73) ; duminică, In par

tida inaugurală a reuniunii, 
C.S.U. Sibiu a dispus de Ra
pid, iar în ultimul meci, sur
priza surprizelor: Steaua a fost 
întrecută de I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București, prima infrîngere s 
campionilor după multi ani, 
In care nu au cunoscut insuc
cesul declt în fata dinamoviș- 
tilor bucureșteni! Rezultatul 
nu afectează însă poziția In 
clasament a stelistilor (ei se 
află tot pe primul loc) și nici 
lupta pentru titlu, care va fi 
decisă de ultimele partide cu 
Dinamo (ele vor avea loc cu 
prilejul turneelor de la Con
stanta — 4—8 mal — si din 
Capitală — 25—29 mai). Iată 
rezultatele:

I.C.E.D. — STEAUA 86-83 
(34—48). După o primă repri
ză In care jucătorii ambelor 
echipe au abordat întrecerea 
cu zîmbetul pe buze (stelistii 
erau siguri pe victorie, bas- 
chetbaliștii de la I.C.E.D.. de... 
Infrîngere), Steaua conducînd 
permanent cu 6—7 coșuri, iar 
adversarii eomitind doar două 
greșeli personale (dovadă a 
lipsei de interes pentru apă
rare), meciul s-a echilibrat In 
partea a doua a reprizei se
cunde. Fără Cernat în teren 
(schimbat. In mod Justificat de 
antrenori, care au datoria să-i 
folosească șl pe cei mai tineri), 
campionii au Înscris din ce in 
mai rar. In vreme ce sporti
vii pregătit! de antrenorii M. 
Cîmpeanu șl D. Berccanu, 
încurajați de... replica palidă 
a partenerilor de Întrecere, au 
avut tot mai mult curai, s-au 
mobilizat în apărare, au res
pectat (ce bine ar fi pentru 
ei dacă ar face-o mai des!) in
dicațiile și disciplina tactică și 
»-au apropiat pas cu pas. Spre 
stupefacția puținilor spectatori 
(au ce egreta cei care au ab
sentat), I.C.E.D. a ajuns de la 
51—62 (min. 27) la 76—74 (min. 
36), după care tot această e- 
chlpă a avut o prestație mal 
lucidă si' mai eficientă (deși 
între timp la Steaua reintrase 
Cernat) și a obținut clar, pe 
deplin meritat, un succes pen
tru care li se cuvin felicitări. 
Au înscris: Grădișteanu 27, 
Voicu 13. Mihalcea 12, Arde
lean 11, Marinescu 9. Carpen 
8, Pogonaru 8 pentru Învingă
tori, respectiv Cernat 16, V. 
Ion 15, Oczelak 14. Scarlat 12, 
Ermuracbe 12, Netoiitzchi 8, 
Brănișieanu 4, Bărbulescu 2. 
Arbitrii C. Dumitrache si I. 
Oiaru au asigurat buna des
fășurare a meciului deși au 
trebuit să facă față și deselor 
proteste ale Jucătorilor.

CAMPIONATELE DE ÎNOT IN BAZIN ACOPERIT
(Urmare din pag 1)

ori. Anca a fost cronometrată 
in 4:16,8, cu peste mai bine 
de trei secunde de vechiul re
cord (4:19,73, Pănulescu. 1979), 
iar Cristian, după ce a fost 
condus 300 de metri de Cos- 
tin Negrea (Lie. 37 București), 
a atacat puternic, sosind mai 
proaspăt dedt adversarul său 
— 4:00,42 (vechiul record —
4.-02,68,  Flavius Vișan 1981). 
Alte două finale s-au încheiat 
cu noi recorduri. Carmen Bu
naciu și Flavius Vișan, ambii 
de la Dlnamo, la 100 m flu
ture, sînt realizatorii lor, cu 
1:02,65 (v.r. 1:04,17, A. Miclăuș, 
1978k respectiv 56,43 (v.r. 56,91,
H. LucaciU, 1981). De remarcat 
că, pentru prima dată. Con
stanta cucerește un titlu de 
campioană prin junioara Elena 
Catană (C.S.Ș. 1 Cța) la 200 m 
bras și credem că acest re
zultat (2:44,68) Înseamnă pro
misiunea pentru performante 
șl mai bune ale Înotătorilor 
de pe malul mării.

REZULTATE TEHNICE. Zi
ua a lila. Feminin: 400 m
liber: 1. Anca Pătrășcoiu 
4:16,18 — ' record. 2. Teodo

C.S.U. BALANȚA SIBIU — 
RAPID 78-76 (45-43). După 
ce cu numai 10 zile In urmă 
cîștigaseră la Sibiu, rapidiștii 
au pierdut în Capitală, pen
tru că au avut o prestație tub 
orice critică. Aceasta nu sca
de din meritele elevilor lui 
F. Stoica, ambițioși si disci
plinați tactic, mai ales după... 
eliminarea (pentru proteste ți 
atitudine insolentă fată de 
arbitri) a lui I. Copăcian, con
ducătorul lor de joc. Au mar
cat: Palhegy 16. Tones 14, Co
păcian 14. Chirilă 11, Takacs 
13, Bretz 4, G. Dăian 6 pen
tru învingători, respectiv Su- 
ciu 15. Caraion 15, Dăeseu 14. 
Fluturaș 11. Mihuță 7, Bulan
cea 4. Dumitru 6. Plămadă 4. 
Arbitri: Em. Nieolescu s: D. 
Oprea.

STEAUA — FARUL 89—73 
(47—38), DINAMO — FARUL 
97—66 (50—35). DINAMO — 
RAPID 97—78 (44—51!). I.C.E.D 
— C.S.U. SIBIU 81—67 (43—34).

Dumitru STANCUIESCU

DINAMO ORADEA, LIDERA 
IN GRUPA 7-12

ORADEA, 10 (prin telefon). 
Ciștigtad cele cinci partide 
disputate în Sala sporturilor, 
Dinamo Oradea a trecut pe 
primul loc ta grupa 7—12 a 
campionatului național de 
baschet. In ultima zi, orădenii 
au susținut un meci aprig 
disputat ta compania baschet- 
baliștilor de la Sportul studen
țesc. Frecvența acțiunilor o- 
fensive a fost mare, dar pa
sele greșite ți ratările s-au 
ținut lanț. Gazdele au ciști- 
gat pe merit cu 60—56 (32—31) 
datorită imul final mai clar. 
Au marcat: Gellert 22. Antochi 
14. Molnar 10, Ilie 8. Kosa 6 
pentru învingători. respectiv 
Constantineseu 22, L. Popescu 
17. Pascu 6. D. Dăian 5. Con- 
descu 4, D. Popescu 2. Ar
bitri: A. Atanasescu (Bucu
rești) si M. Aldea (Ploiești).

DINAMO ORADEA — PO
LITEHNICA IAȘI 69—49 (37— 
21). C.S.U. BRAȘOV — SPOR
TUL STUDENȚESC 87—77 
(44—40), „U“ CLUJ-NAPOCA-
— IMUAS BAIA MARE 80—74 
(44—44). POLITEHNICA IAȘI
— fRUAS 68—67 (42—33),
C.S.U. BRAȘOV — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 80—74 (43—42).

Hle GHIȘA — coresp.

CLASAMENTUL
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Rapid
4. Farul
5. I.C.E.D.
6. C.S.U. Sib.
7. Dinamo Od
I. „U*  Cj.-N.
8. C.S.U. Bv.

10. Poli Iași
11. IMUAS
11. Sp. rtud.

>7 34 3 3566:2fi49 71
37 34 3 3413:2730 71
37 21 16 2846:3811 58
37 16 19 3002 :3117 55
37 16 21 3040:3143 53
37 13 34 3957:3285 50
37 16 10 2791:29O4 55
37 16 18 2797:2954 55
37 17 10 2653:2994 54
37 13 34 2690:2975 50
TI lfl 25 2702:2861 49
37 8 29 2795:3020 45

ra Hauptricht (CSMS B. Mare) 
4:22,26, 3. Enikfi Palencsar
(CSMS B. Mare) 4:24,23; 200 m 
bras : 1. Elena Catană 2:44,68,
2. Crenguța Gălățescu (Lie. 37) 
2:47,21, 3. Cristine Zeidl (CSȘ 
Timișoara) 2:47,50; 100 m flu
ture: 1. Carmen Bunaciu
1:02,65 — record, 2. Gabriela 
Baka (CSS Reșița) 1:04,87, 3. 
Adina Schuster (CSȘ Reșița) 
1:05,54 ; 4X100 m mixt: 1. Di
namo (C. Bunaciu, I. Pănules
cu, M. Mandache, L. Mihăiles- 
cu) 4:24,93. 2. C.S.M.Ș. Baia
Mare (A. Pătrășcoiu, G. Millitz, 
C, Contiu, T. Hauptricht) 
4:37,27 — record junioare. 3. 
Lie. 37 4:39,51. Masculin: 400 m 
liber: 1. Cristian Ponta 4:00,42 
— record, 2. Costin țfegrea 
4:02,02, 3. Eugen Nan (CSȘ 
Ploiești) 4:09,18; 200 m bras:
1. Luis Șopterian (Dinamo) 
2:28,98, 2. Ionel Luca (Steaua) 
2:29,57, 3. Andrei Toth (CSȘ 
•Reșița) 2:31.37; 100 m fluture:
1. Flavius Vișan 56,43 — re
cord, 2. Alexandru Friedman 
(Steaua) 53,67, 3. Oliviu Bățu- 
ieți (CSȘ Reșița) 59.36 — re
cord juniori; 4X100 m mixt: 1. 
Dinamo (M. Mandache. L. 
Șopterian, FI. Vișan, I. Musai) 
3:55,70 — recof3, 2. Steaua I 
4:03,33, 3. Steaua II 4:12,51.

VICTORIOASĂ ÎN MECIUL CU UNGARIA (7-6), 
ECHIPA NOASIRĂ A TERMINAT PE LOCUI 3 

Competiția a fost ciștigată, surprinzător, 
de reprezentative Cehoslovaciei

Punct final ieri, la ospitalierul bazin bucureșteaa Floreasca, In 
cea de a șaptea ediție a „Cupei României*  la polo, competiție care 
trece ta amintire drept o reușită, prin contribuția tuturor oelor 
șase participante. Trofeul a revenit, de această dată, echipei Ceho- 
• ovariei — marea surpriză a tatreceril i, — reprezentativa țârii 
noastre ocuptad un nesatlsfăcătar ioc trei, după ee ta ultima zi 
a întrecut cu 7—« pe vicecampioana mondială, formația Ungariei.

Ultimele două reuniuni au avut loc slmbâtâ după-amlază șl du
minică dumireață ;

ROMÂNIA — UNGARIA 
€ (1—«, 3—3. 1—î, 2—1). O 

victorie prețioasă, obținută in
tr-un final dramatic. O victo
rie importantă pentru reciști- 
2 ar ea încrederii, in perspectiva 
turneului de calificare la cam
pionatul european, grupa de 
elită. Poioiștii noștri au înce
put bine jocul. In a 30-a se
cundă Ardeleana înscriind pri
mul goL Ei au ratat apoi in 

: trei t înduri. pentru ea in fi
nalul reprizei I portarul Tudor 
să a:ba citeva intervenții exce
lente. pe fondai unei dispute 
pasionante. O combinație de e- 
fect a distanțat echipa Româ
ncei la două goluri — min. 7,25. 
Hagiu — dar două șuturi pa
rate de Boros au însemnat tot 
atitea contraatacuri iuți ale 
adversarilor. fructificate de 
Kis (min. 8.22) ș. Budavari 
(11,12). Replica a venit repede, 
Hagia (11.38, din 4 tn) și Ga- 
rofeane (12,13, șut necruțător 
de la 8 m) refârind diferența. 
Uorkai a redus handicapul 
(13,09, pe contraatac), după 
care portarul ungur a „scos" 
două mingi de gol, repettadu-șl 
isprava și la Începutul celui de 
al treilea sfert- După ce Hagiu 
a transformat lovitura de pe
nalitate din mm. 17.19. Tudor 
a respins miraculos șutul lui 
Budas ari, Cotttăș * Înotat ta 
rtilu-i caracteristic, adică ex
celent, dar nu l-a putut Învinge 
pe Boroș. Și, in loc de 6—3, a 
fost 5—4 (Budavari, din 4 m, 
min. 18,57), apoi 5—5 (Sudar, 
20,37, după o bară Răducanu). 
Ultima repriză a însemnat o 
luptă dramatică, care a ttaut 
„tribuna" cu sufletul la gură. 
A șutat Moiceanu, a apărat 
portarul, au tras Hagiu și Cîe- 
băniuc, a intervenit... bara, e- 
chipa a avut superioritate nu
merică dar s-a greșit pasa, ast
fel că Budavari (min. 25.31) a 
adus intiia oară Ungaria ta a- 
vantaj ! Judnd Insă eu mare 
ambiție finalul, poioiștii ro
mâni au inters rezultatul. Moi- 
eeanu egalind (min. 26.48). iar 
inimosul și talentatul Hagiu 
(27,40) aduetnd mult dorita vic
torie.

Au condus autoritar Dieter 
Zuhl (R.F.G.) — Danilo Oda- 
lovici (Iugoslavia).

CUBA — CEHOSLOVACIA 
8—13 (3—3, 1—1, 2—3, 2—6) 1 
Una dintre surprizele de pro
porții ale turneului. După ce 
a fost condusă la diferență mi
nimă in prima parte, echipa 
cehoslovacă a preluat inițiativa,- 
avînd din min. 15,09 avantaj în 
permanență și desprinzîndu-se 
tot mai clar spre final. Un 
succes de necontestat, excepțio
nalul Polacik și ai săi de- 
monstrind o dată In plus un 
progres cu totul deosebit, pe 
multiple planuri. Valoroasa lor 
adversară de ieri a căutat tot

Ziua a patra. Feminin : 200 
ro spate : 1. C. Bunaciu 2:12,89,
2. A. Pătrășcoiu 2:17.81, 3. C. 
Costache (CSȘ Ploiești) 2:27,60 ; 
200 m liber : 1. L Pănulescu 
(Dinamo) 2:07,75, 2. T. Haup
tricht 2:07,98. 3. L. Mihăilescu 
(Dinamo) 2:08.14 ; 400 m mixt: 
1. G. Baka 4:53,14 — record, 2. 
A. Pătrășcoiu 5:04,91, 3. T. 
Hauptricht 5:13,34 ; 4X100 m 
liber : 1. Dinamo (C. Bunaciu, 
L. Mihăilescu, C. Mihăilă, I. 
Pănulescu) 3:58,51 — record, 2. 
C.S.M.S. Baia Mare (A. Pă
trășcoiu, T. Hauptricht, C. Creț, 
E. Palencsar) 4:08,20, — record 
de junioare, 3. C.S.S. Reșița 
4:13,68. Masculin : 200 m spate: 
1. M. Mandache (Dlnamo) 
2:07,48. 2. L. Tache (CSȘ 
Brăila) 2:10:49, 3. O. Cocenescu 
(Steaua) 2:11,26; 200 m liber : 
l.C. Negrea (Lin. 37) 1:53,80 — 
record, 2. L. Szakadati (Dina
mo) 1:56,68, 3. H. Neagrău 
(Steaua) 1:57,44 ; 400 m
mixt : 1. C. Ponta 4:35,77
— record juniori. 2. O. Băcuieți 
(CSȘ Reșița) 4:47,38, 3. M. Pe- 
trea (CSȘ Brăila) 4:47,93 ; 
4X100 m liber : l.,Dinanio (Vi
șan, Mandache, Szakadati, Mu
șat) 3:32.08 —record. 2. Steaua I 
3:39,95, 3. Steaua II 3:48,10. 

felul de soluții tactice spre a 
străpunge blocul defensiv ceho
slovac, dar orice încercare a 
rămas fără rezultat- Au înscris 
Bacik 4, Polacik 3, Chvatal 2, 
Vidumanski 2, Jaska, Dabrovs- 
H pentru câștigători, respectiv 
Costa 2, Cuesta 2, Ruiz 2, Diaz, 
Rlzo. Românul Rolf Silha și 
Italianul France Pichețto au 
arbitrat bine.

POLONIA — ROMANIA Ju
niori 13—9 (2—2, 3—3,4—2,4—2). 
Fchilibru perfect timp de două 
reprize, in cea secundă tinerii 
noștri jucători ratind, la scorul 
de 4—4, de trei ori singuri cu 
portarul. Oricum, această par
tidă s-a Înscris ta nota gene
ral ridicată a competiției, iar 
Zabarla (3 goluri), Vamoș (3), 
Oprișan (2), Guiți (1) șl cei
lalți ne permit să afirmăm că 
avem, tatr-adevăr, aperanțe. 
Pentru oaspeți au punctat To- 
siazzewșki 3, Sala 2, Bukows
ki 2, Pisarski 2, Koslada, Mi
chalski, Pawlak, Szysknwskl. 
Au condus Zeltan GyerO (Un
garia) — Jiri Jakerson (Ceho
slovacia).

ROMANIA — ROMANIA Ju
niori -21-6 (6-1, 4—1. 4—2,
7—2). Disputat ta deschiderea 
programului de slmbătă, me
dul „ta familie" al poloiștilor 
noștri a-a Încheiat eu atinge
rea obiectivului propus de pri
ma echp» : acarul turneului. Pe 
lista realizatorilor Hagiu 6, 
Ardeleana 4, Ș. Popeseu 4. Ga- 
rofeanu 2, Cioblniue 2, Fejer, 
Costrăș, Cr. Dan (ar merita ai 
fia mal mult folosit !), Mol- 
eeaau, respectiv Zaharia J, O- 
prișan 2, Toma. Arbitri : Da
nilo Odalovid (Iugoslavia) — 
Rada Times (România), firi 
probleme.

sportul eu cxngea pe ap» 
ta primul rtad această e- 
eMpâ a Ct bertnvadei. e

ALPHONS1 ANGBXXA 
(Franța). lirirgrt LiN. : 
A fost an turneu bon. eu 
multe dștlruzl pentru

boa fee ta tel mal crea 
mm. eu Vucarla. arătlad

CUBA - UNGARIA 15—13 
(2—3, 4—2, 4—«, S—2) Un med 
de toată frumusețea, prin ca
litatea Inaliâ » evoluțiilor 
combatantelor, prin desfășura
rea palpitantă, cu dese răstur
nări de situate. Repetind pres
tație excelentă din seara de vi
neri, ta partida cu echipa țâ
rii noastre, poioiștii cubanezi 
și-au apropriat o frumoasă vic
torie de palmares, meritată 
prin siguranța superioară ară
tată. Această victorie s-a con
turat insă greu, echipa ungară 
neimpăcindu-se eu gindul ta- 
frîngeril pînă în Cn->’. Edifica
tor pentru agitata cesfășurare 
a lntilnirii este faptul că abia 
In min. 23,42 a apărut prima 
diferență de două goluri (ta 
favoarea Cubei)... Au punctat 
Ramos 5, Costa 3, Diaz 2, Cu
esta, Rizo, Benitez, Rodrigues.
J. Dominguez (C), Budavari 8, 
KIs 2, Horkal Z. Sudar, Ge- 
rendas, Toth. La reușita jocu
lui au contribuit șl arbitrii 
Ftaneo Pichetio (Palia) — Die
ter Zuhl (R.F.G.)

CEHOSLOVACIA — POLO
NIA 6—4 (0—2, 2—0, 1—1, 2—1). 
întrecere dirză, frumoasă, for
mațiile treclnd pe rtad la con
ducere. Intervenții spectacu
loase ale ambilor portari (Kula, 
respectiv Diakonov) și victo
rie hotărită In ultimele două 
minute. Au marcat Polacik 2, 
Salonna 2, Baclk, Ciliak (C), 
Pisarski 2, Michalski, Zawisza, 
Bun arbitrajul lui Radu Ni- 
chlta (România) și Zoltan Gye- 
r3 (Ungaria).

Geo RAETCH1

Clasament final
1. Cehoslovacia
2. Cuba
3. România
4. Ungaria
5. Polonia
6. România ir.

5 4 8 1 49—37 8
6 4 0 1 59—53 8
5 3 0 2 59—40 6 
1 3 8 2 58—45 6
5 1 0 4 39—51 2
18 0 5 36—74 0 

turneului a fost 
— 23. urmat 

— 16.
• Golgeterul 

Budavari (Ungaria) 
de Hagiu fRomânia)

Etapa de ieri a întrecerii 
masculine a scos în evidență 
forma bună a finaliștilor Cu
pei cupelor, care — după suc
cesul pe teren propriu în fața 
lui Minaur — au ciștigat in 
deplasare la Universitatea Cra
iova. Steaua a trecut și de cel 
de al „16-lea val", iar Con
structorul Oradea și-a asigurat 
rămînerea în prima divizie 
printr-o victorie extrem de 
prețioasă la C.S.M. Borkești.

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 22—14 (11—6).
Ieri după-amiază, în sala Flo
reasca din Capitală, am asis
tat la unul dintre jocurile fru
moase ale campionatului. Des
fășurat intr-un deplin fair-play, 
meciul ne-a oferit faze rapide 
și» goluri spectaculoase. un 
handbal modern atit in . atac 
cit și în apărare. Spectatorii, 
sensibili la handbalul de ca
litate, au aplaudat cu entuzi
asm multe dintre realizările 
celor două formații.

Steaua, cu o forță de atac 
recunoscută, în care eficiența 
interilor este completată ‘ de 
realizările semicercului (jucă
torii de semicerc desfășoară o 
laborioasă și derutantă activi
tate, obținînd fie goluri, fie 
poziții Ideale pentru interi), 
s-a impus — nu fără eforturi
— ta fața unei echipe venite 
să joace handbal și să-și de
monstreze posibilitățile. Bene
ficiind de portari excelenți, 
atit gazdele — Nieolae Mun- 
teanu, cit și oaspeții — Ale
xandru Buligan, golurile s-au 
înscris greu, la capătul unor 
faze lucrate cu migală. dar 
desfășurate In mare viteză sau 
datorită unor manevre abile. 
Campionii țării, care au trecut 
eu brio și de cel de al ,.16-Iea 
val", avînd acum 16 victorii 
din 16 meciuri au condus tot 
timpul, dar Alexandru Folker 
și ai săi au făcut totul, oer- 
manent, pentru a stopa îna
intarea steliștilcț pe tabela de 
marcaj. Din această concuren
tă acerbă au rezultat fazele 
care au entuziasmat publicul 
si, implicit, nivelul ridicat al 
partidei. Să sperăm că aceste 
echipe, precum și celelalte 
(flecare pe măsura posibilită
ților) se vor strădui în conti
nuare să ofere publicului ast
fel de spectacole și să contri
buie laolaltă la progresul 
handbalului românesc.

Au marcat : Stingă 11, Mirl- 
ei 4. Daniel 3, Dumitru 2, 
Drăgănită 1 și Berbece 1 — 
centru Steaua. FSIker 6. Bu
cățea 3. Ionescu 3 și Voicu 2
— pentru Politehnica Timișoa
ra.

Au arbitrat — cu multe de

cizii „ciuda 
Încadrat ta
lamentului 
șl C. Drăj

UNIVERS 
DINAMO 
(8-11), Mc 
Indîrjit, la 
flîndu-se, pi 
namoviștii. 
au avut res 
oare pentru 
derea finală 
mitru 6. Ia 
Barcan 2, / 
1 — pentru 
rău 6, Gabr< 
Oprea 3, R
— pentru I 
DOIANU —

C.S.M. B( 
STRUCTOR1 
23 (8—10). J 
min 28 (8- 
apoi la c 
Au marcat: 
tilie 3, Lă 
ocru 1, Zsi
1 $i Girnesc 
Kapornay 1‘ 
rumb 2, Cr
2 și Tîrnici 
Constructoru 
RU — core

H.C. MIN
— RELON
(15—9). 1.501 
asistat la o 
nivelwtehni< 
au dat o re 
rește, gazde 
vel valoric 
putut scăpș 
scris: Covac 
Flangea 3, 
1. N. Votae 
Boroș 1 —
Samson 7, i 
Zăbavă 3.
2 — pentru 
ȘAN — cor 

UNIVERS 
NAPOCA - 
CARTAȚI 
13). Gazdele 
ta min. 15 
luri: 11—5). 
St. Birtalan 
chipa după 
facă din hi 
clujenii obț 
tată. Au i 
Avram 6. J 
dosu 4. Pet 
pentru Uni 
13. StCckl 
1, Tîlvîc 1 
tru Irtagpe 
AN -^core

Meciul E 
Constructor 
joi și s-a 
brașovenllo:

LA FETE, ȘTIINȚA BACĂU A... 
SF. GHEORGHE I

In campionatul feminin, o 
pamă mare surpriză: Știința 
Bacău n-a reușit cu ultima 
clasată dedt un egal: 16—16, 
ceea ce dă speranțe Chimistului 
Rm. Vilcea! La Timișoara, 
A.E.M. a ciștigat la 7 goluri 
în fața Rulmentului!

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
ȘTIINȚA BACĂU 16—16 (5—7). 
Deși pe ultimul loc. C.S.M. 
s-a ridicat — în acest meci — 
la nivelul liderului campiona
tului, reușind să obțină o re
miză care o onorează. Au 
marcat : Torâk 4, Andor 4, Vi
șan 3. Laszlo 2, Marian 2, Flo
re» 1 — pentru C.S.M., Lnpșor
5. Călin 3, Florea 3, Stroc 3, 
Voinea 1 și Mozsi 1 — pentru 
Știința Bacău. (GH. BRIOTĂ 
— coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 18— 
17 (10—8). 26 de minute le-au 
fost necesare mureșencelor 
pentru a trece prima oară Ia. 
conducere (9—8) dar, apoi, sti
mulate, s-au desprins, avînd 
ta min. 48 un avans substan
țial: 18—11. Au înscris: Dor- 
ge 8. Bărbat 8, Pereș 1 si Kiss 
1 — pentru Mureșul, Popa B, 
Iordache 5, Lăutarn 1. Cămnt 
1 șl Pislaru 1 — pentru Pro
gresul. (C. ALBU — coresp.).

A.E.M. TIMIȘOARA — 
RULMENTUL BRAȘOV ,26—19 
(11—10), Derbyul a corespuns 
integral. Cel 3 000 de specta
tori au asistat la un meci 
frumos, de luptă, în care tî- 
mlșorencele au dominat clar 
repriza a doua. Golurile au 
fost Înscrise de Lnțas 10. Co- 
jocaru 5, Șiefanovici 5, Popă- 
ilă 5 șl Neuror 1 — pentru 
A.E.M.. Oacă 9, Patru» 4, Că
lin 3, Neică 1, Drăgușel 1 șl 
Tache 1 — pentru Rulmentul. 
(C, CREȚU — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — TEXTILA BUHUȘI 19— 
16 (12—8). Meci foarte dispu
tat, cu multe răsturnări de 
scor, In care echipa gazdă a 
jucat mai bine șl a ciștigat pe 
merit. Au marcat: Dimofte 9,

Frincu 7, 
1, Mataran 
tehnica,Fop 
Haidău 3.
1 — pent
(C. POPA

C.S.M. Si 
RM. VILC1 
Mare tensi 
tribune. G: 
lor de a se 
dare, au a< 
comis mul 
ce oaspete 
in mare ft 
lucid $1 ai 
Au înscris 
Oțelea 2, 
1. Barzu 1 
tru C.S.M., 
pescu 4, D 
che 2 — p*  
Vilcea. (I.

CONFECT 
— TERO5 
11). Bucur, 
ieri după-, 
reasca, ta 
versar re 
in care ef 
liniei de U 
o netă de 

12—8 (mir 
33), 18—13 
(min. 50) 
pe fondul 
suite de 
rele de la 
aproape de 
șansa vlcto 
înscris 4 g. 
au ajuns în 
Noroc — 
Ion Bota - 
Iile au alte 
dnd Confe 
ferentă s- 
fluierul fii 
Confecției 
ritată. Au 
Șlmion 7, 
Mălureanu 
Constantin*  
Confecția, 
ru 5, Cor! 
Borșann 1, 
Turbatu 1 
arbitrat bi 
I, Mihăile:



I
I
I

JOCURI DE
LOTUL OLIMPIC — CHIMIA

RM.VÎLCEA, 18 (prin 
fon), 
cu Olanda, 
cat aîmbătă 
compania 
Chimia din 

f se ridica la
spectacular deosebit, partida a 
plăcut totuși, mai 
numărul mare al 
ocaziilor pe care si 
cele două echipe, 
fost înscrise de:
(min. 35), Balint 
Văetuj (min. 55) 
(min. 77) pentru

_______ _ __ tele*  
Pregătind meciul oficial 

„olimpicii” au ju- 
la Rm. Vîlcea in 

divizionarei „A*  
localitate. Fără a 
un nivel tehnico-

ales prin 
golurilor *1  
le-au creat 

Golurile au 
Telespan 

(min. 52), 
Si GIngu 

„olimpici”,

I
ioni oi niitRii

I

I
I
I
I

VERIFICARE „TRICOLORII" -
RM. VlLCEl 4-2 (1-0)

respectiv Savu (min. 54). Bas- 
no (min. 88 din 11 m). A ar
bitrat bina Gh. Constantin 
(Rm. Vllcea) formațiile: CHI
MIA: Roșea (min. 60 Pavel) — 
Udrea, Preda, Basno, Cinci — 
Vergu, Savu (min. 
Iovan. Niculcea — 
Ancuța. LOTUL 
Speriatu (min. 78 
Teleșpan (min. 85 _ ..
Stancu (min. 65 Zare). Iovan, 
Stredie — Balint, Pană, Cara- 
bageac (min. 46 Bozeșan) — 
Majaru. Radu II (min. 46 Văc- 
tuș), Gîngu.

Lucian PAVEL — coresp.

50 Ciofică), 
Verigeanu, 
OLIMPIC: 
Caval) — 

Bogdan),

POIITEHMCA UȘI 34 (2-1)
In cadrul pregătirilor tn vede

rea partidei amicale cu echipe 
similară a UJI.S.S., care va avea 
loc miercuri la Odesa. lotul de 
tineret a susținut slmbătă după- 
amlază la lași un meci de ve
rificare în compania divizionarei 
„A” din localitate, Poiltehnica. 
După un joc plăcut, eu multe taxe de poartă, victoria a re
venit lotului de tineret eu 9—0 
0—0). Scorul a foat desehia de 
Movilă, în min. 88, duțiă o com
binație eu C. IBe. Același Mo
vilă mărește avantajul to mtn. 
38, fructifirind. din agaoțăere. 
centrarea hM Ralea. In min. 13. 
Halea pătrunde impetuos al sece

#ÎN DIVIZIA
SERIA I

GLORIA BUZĂU -
GLORIA BISTRIȚA 

2-0 (2—0)
BUZĂU, 18 (prin telefon)____  te 

fata a aproximativ a 008 de apec- 
tator*.  atrași st de peiroectava de a urmări to ,jneel vedesă*  
Interesanta partidă da rugby România — Itatls, divizionarele 
„B" Gloria Buzău »1 Gloria Bis
trița *-*.u  bucurat de atmosfera unul meri mere. Be au oferit 
o întrecere de un nivel bun. to 
care replica formației antrenate 
de N. Ixipescu a-a dovedi» supe
rioară celei pregătite de L Nun- 
welller, mal cu teamă ta privin
ța eficacității atacurilor. buzoie- 
nii acțlonind simplu I decis 
spre poarta lui Nala‘,1. Gazdele 
și-au asigurat victoria tacă din 
prima repriză, deschlzind foarte 
rapid scorul in min. 2 : a cen
trat Cramer, balonul a lovit bara 
șl - PETRACHE a reluat mingea 
eu capul ta plasă. în continuare 

1 domină, portarul oas- 
și fundașii lor centrali 

intervenind salvator ta mln. II. 
11, 25 șl 11. Cea mal periculoa
să acțiune a blstrlțenllor am ta- 
registrat-o in mizi. 9, elnd Ban- 
cliu a degajat tn fața iul Contain. 
Min. <0 va aduce al doilea gol 
al gazdelor t la o centrare de pe 
dreapta. Beldie comite henț tn 
careu șl DUMTTRACKE transfor
mă penalty-ul acordat. Două mi
nute mal tirziu, bistriițenil au o 
mare ocazie da a reduce dife
rența, dar Fior ea. ajuna singur 
ta fața porții, trimite balonufl in 
bară.

Repriza a doua, mal echilibra
tă ca aspect, 11 arată pe buzo- 
ieni, totuși, mai activi ta fața 
porții adverse. In mim. SI Pe- 
trache reia, dar portarul bistri- 
țeen intervine sigur, lh mta. 57 
trabați plonjează în picioarele 
lui Balaur. Finalul partidei îl a- 
rată mal activi pe jucătorii Glo
riei Bistrița. în mln. S6 Moga a 
înscris, dar un coechipier se afla 
ta ofsaid, motiv pentru care 
golul a lost anulat. Arbitrul D. 
Petrescu (București) a con
dus bine următoarele for
mații : GLORIA BUZĂU t
Tănase — Năstase, Mtacu, 
Banclu, Cinei — Andrlesel. Ba
laur, Petracbe (imta. 84 Comă- 
nesou) — Cramer, Negoescu 
Omin. 74 Prodian), Dumltrache. 
GLORIA BISTRIȚA S Nalați — 
Andreicuți, Beldie, Hurloi, Roc- 
neain-u tain. 46 Dănilă) — L 
Gheorghe, Moga, Coman — Nl- 
colae tain. 58 Ivan), Florea, 
Doja.

Eftimie IONESCU

MINERUL GURA HUMORULUI 
— C.S.M. SUCEAVA 2—1 (0—1).
AiUjt>orii golurilor : Dascălu (min. 
77), Florea (min. 89), respectiv 
Păiuș (min. IE).

PRAHOVA PLOIEȘTI — VII
TORUL MECANICA VASLUI 
5—1 (2—0). Au înscris : Ange-
lescu (min. 25), N. Florian (min. 
40), Nistor (min. 60, 73 și 88), 
respectiv Cojocaru Ornin. 65).

IN linia dreaptă pentru meciul cu italia
(Urmart din pag. 1)

cepul cu o ședință video. In 
timpul căreia au fost urmări
te secvențe ale meciurilor cu 
Suedia si Iugoslavia. A urmat 
o nouă serie de reluări pe ta
blă. un fel de analiză sahistă 
a variantelor jucate. la care 
s-au adăugat numeroase va
riante pasibile. In care piesele 
numitele Nilsson. Corneliusson. 
Gego' sau Trifunovici au fost 
înlocuite de „analizatorul” Mir
cea Luces cu cu altele. care 
s-au numit Antognoni. Conti. 
Gentile sau Oriali. „Tricolorii” 
au participat cu mare a ten tie 
ei interes la desfășurarea cu 
anticipație a partidei cu Ita
lia. .analizatorul” pornind de 
la ideea că trebuie puse pe ta
blă toate variantele posibae. 
inclusiv aceea in «are echipa 
noastră ar putea fi conduBă. 
Acest examen la rece a Stimu
lat și mai mult participarea 
jucătorilor.

Imediat după consumarea 
ședinței teoretice a avut loc 
antrenamentul proțjriu-ES. care 
a început eu un cros prelun
git. mijloc de stimulare a oxi
genării M da resăsirs a ritmu

lui. Apoi, pe stadionul din Po
iană, in cadrul unui peisaj de 
ilustrată color — soare. vlnt 
de primăvară, adieri de ozon 
dinspre Înzăpezita Piatra Cra
iului —. a Început circuitul de 
forță si mobilitate, cu solici
tări mari, sub conducerea lui 
Mircea Rădulescu. unul dintre 
executanti fiind... Mircea Lu- 
cescu. care a făcut un antre
nament complet, inclusiv cro
sul (momentul de destindere 
al acestui antrenament intens 
a fost meciul de tenis cu pi
ciorul intre ..echipele" Bă
lăci — C&tu si Andone — 
Klein, in care primii. favo- 
riti. au luptat din greu pentru 
a ciștiga in prelungiri, cu 31— 
29). După-amiază, pe stadio
nul Tineretului din Brasov, 
a avut k>c un nou antrena
ment in care tot o» a apărut 
pe verticala tablei a fost trans
ferat pe orizontala gazonului 
eu piese vii.

Ieri dimineața, la ora 11. tot 
pe „Tineretului”. In fata a cir
ca 15 000 de spectatori. Lotul 
a jucat un meci de pregătire 
eu F.C.M. Brasov. Scor : 3—0 
(1—0). Golurile au fost mar
cate de Bolănl (min. 39). Clrțu 
(m!n. 56) ci Gaber (min. 82).

CLUJ-NAPOCA A TRECUT IN FRUNTEA

ca. ao- Carps t:

SERIA A lll-a

la D. Bolohan, I. 
Rusu, Gh. Grunzus 
Jecheanu, N. Con
i'. Slriopsl.

1. DUNAREA 22 14 S
2. C.S.M. S». 22 W 6
3. Glorie Bl. 22 1-1 3
4. Oțetul Goloțl 22 10 4
5. Ceahlăul 22 1H 2
4. Gloria Bt» 22 fi 1
7. F.C.M. Propr. 22 m i
8. C.S.M Bora. 22 10 3
9. Dunărea Căi 22 îl 1

W. Min. G.H.e 22 n i
îlw Prahova PI. 22 9 3
w. C.S. Botoșani 22 9 2
13. C.S.M. Sf. Gh. 22 9 2
14. Unirea D. Foc. 22 8 4
13. Delta T ulcea 22 8 2
W. VHt. M. Va«. 22 7 3
YJ. I.M.U. Med. 22 8 5
18. VMt Gheorgh 22 7 2

• Echlpfi penoMMJtă 
puncte.

3 46-14 33
6 24-20 26
8 35-24 25
8 31-24 24
9 34-30 24 

tO 35-23 23
10 36-30 23
9 23-24 23

10 28-34 23
10 30-35 21
10 29-25 21
11 25-22
11 24-28
10 23-27
12 23-42
12 26-34
11 21-55
10 19-41

20
20
20
16
17
17
14

cu dovâ

(duminicăETAPA VIITOARE
17 aprilie) : LM.U. Medgidia 
Dunărea Călărași _(0—1), ~ 
Tuloea
Viitorul _ _
Ploiești (0—3), C.S.M. St. Gheor
ghe —
Viitorul _____
nărea C.S.U. Galați (1-33, Oțelul 
Galați — Ceahlăul P. Neamț 
(2—2), F.C.M. Progresul Brăila — 
Unirea Dinamo Focșani (1—3), 
Gloria Bistrița — Minerul Gura 
Humorului (0—3), C.S.M. Sucea--- - •

Delta
- Gloria Buzău (0—1), 
Gheorgheni — Prahova

C.S.M. Bor z ești (2—3), 
Mecanica Vaslui — Du-

va

l

— C.S. Botoșani

SERIA A
P. ALUMINIU 

- RAPID

ll-a
SLATINA

0-0
Raipidul s-a Întrecut pe el ln- 

•Uiși In acest meci care putea 
reduce distanta lejeră cu care 
conduce în clasament,.^ Nu-i mai 
puțin adevărat că gazdele i-a<u 
ușurat sarcina, refuzînd marca
jul și complăcdndu-se în ac
țiuni stereotipe (pase în adfinci- 
me) în atac (atunci când au a- 
pucat să-l facă). Bucureștetnii au 
jucat în general ofensiv (raport 
de cernere 11—6 în favoarea lor), 
comportindu-se ca o echipă elas-

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 10 APRILIE 1983

I. Cesena — Torino 
Inter — Aveilino 
J uven tus — Ase oii 
Napoli — Cagliari 
Pisa — Udinese 
Roma — Catanzaro 
Samțpdoria — Genoa 

VIU. Verona — Fiorentina 
IX. Foggia — Milan
X. Lecce — Lazio

Xn. I.P. AJ. — Rapid Buc.
Xni. Olimpia ~ ~~ ”

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
1.133.893 LEI.

F.C.
X

B. Mare x

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO ! 

DIN 10 APRILIE 1983
2-

31
65

4 ;
69
32

1
1
1
1 
x
1

X
2
x
X

XI. Gloria Bz. — Gloria B-ța 1

EXTRAGEREA I : 39 54 
EXTRAGEREA a n-a : 15 
16 ; EXTRAGEREA a m-a : 
14 55 71.

FOND TOTAL DE CÎ$TIGURI : 
698.107 lei.

periculos, ce-i drept, «pirat M 
vinclu de L Gabriel. Dar ,41- 
derul**  n-a renunțat M ideea go
lului, trimițîndi>șl extremele 
Manea și Cojocaru în curse rar- 
pilde, impetuoase, care adunau 
imediat toată echipa slătineană 
în propriu teren. Golul n-a venit 
până la urmă, căci ambele ex
treme, deși pline de bunăvoință, 
n-au găsit rezolvări fericite M 
transmiterea mingii.

In final, publicul local * aplau
dat sportiv, consimțind o depar
tajare, se pere, definitivă.

Arbitrul N. Hainea (Bîrlad) * 
oondus foarte bine formațiile : 
LP. ALUMINIU : durea — CO
TOȘMAN. STANCTU, Vlad, Aaaf- 
tei — St. Lețea, Ciocioană. Păun 
— P. Iulian, G, Pirvu, Oomănes- 
cu (min. 38 ducă. min. 35 BA
LAN). RAPID : L Gabriel — I. 
POPESCU. B. Pîrvu. TITÂ, Ad. 
Dumitru — P. Petre, PARAS- 
CHTV, PETRUȚ — COJOCARU, 
Damaschin. Manea.

Ion CUPEN

CHIMICA TÎRN A VENI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
1—1 (1—0). Au marcat : Band
(min. 17) pentru Chimica, Apos
tol (min. 70) pentru Progresul

METALUL BUCUREȘTI — 
ROVA ROȘIORI t-4.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
PRECIZIA SACELE * ‘ ~
Unicul g-ol a fost 
Rada (min. 31).

DINAMO ----------
REȘTI 
SEVERIN 3—0 (2—9) 
Glonț (min. 14), Gh. Radu (ttnin. 
21) și Ivan (min. 51).

ȘOIMII IPA SIBIU — CARPAȚI 
MIRȘA 0—1 (0—1). Autorul go
lului : Fățan (min, 7).

MINERUL MOTRU — MECA
NICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 4—3 (3—0). Au marcat :
Gașpar (min. 1), Laurențiu (min. 

și .min. 74), Nicolov 
respectiv 

și 87) și

i_e 
înscria de

VICTORIA BUCU-
C.SJtf. DROBETA TR.

Au înscris:

7 din 11 m
(min. 20), 
(tmin. 70 
(min. 88).

PANDURII
REA ALEXANDRIA 1—1 (1—0).
Au înscris : Găman (mim. 43) 
pentru Pandurii, Pleșoianu (min. 
60) pentru Unirea.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 1—2 
(0—0). Autorii golurilor: Mateuț 
(min. 73), respectiv Pestriț*  (min. 
52 și 65).

Relatârd de la I. Ducan, N. 
Ștefan, G. Octavian, C. Costache, 
Gh. Topîrceanu, Gr. Jugănaru, 
S. Băloi și D. Brănoiu.

TG. JIU

1. RAPID Buc.
2. I.P. Aluminiu
3. Ca<rpoți Mîrșa
4. Din. Victoria
5. Autobuzul Buc.
6. Chimica Tîrn.
7. Metalul Buc.
8. Min. Motru
9. Automatica

Rova Roșioi I 
Pandurii Tg. J. 
Mec. find St. 
Gaz Metan 
Progr. Vulcan*  
Unirea Alex. 
Șoimii I.P. A. 
C.S.M. Dno-beta 
Precizia Să cele

10. 
in.
12.
13.
14.
15.
16.
171 
18.

22
22
22
22
22
22
22 
21 
21
22
22
21
21
21
21 7 4 
20 7 4
22 4 6
22 5 3

15 4 
11 6 
10 4
9 6 

10 4 
10 3 
10 2 
10 2

9 3
9 3
9 2
6 8
8 4
8 6

♦ Echipă penol'i za ta 
puncte.

Olteanu 
Marcu

UNI-

41-10 34 
31-21 28
36-27 24

24
24
23
22
22

„IT CLUJ-NAPOCA -
1-0 (1-0)U.T. ARAD

„U” șl U.T. Arad și-au onorat 
ta mare măsură pretențiile de 
revenire pe prima scenă fotbe- 
Mstică, oferind slmbătă după-a- 
mdiază celor aproximativ ÎS 000 
de spectatori un joc bun, cu mo
mente care au tăiat răsuflarea 
tribunelor și Încheiat cu victo
ria la limită, dar meritată, a 
studenților. „U” a apăsat pe ac
celerator chiar din start șl In 
minutul 3 apărarea arădană n-a 
rezistat atacului rapid al local
nicilor, iar BUCUR a marcat In 
poarta goală ! în replică, U.T.A. 
a combinat frumos la mijlocul 
terenului, fără fesă să pericli
teze poarta iul Vaslle Gheorghe, 
aceasta făcind-o Insă, la poarta 
cealaltă, Flșic tata. ta. care din 
poziție favorabilă a șutat pe lin
gă bară. Și după pauză studenții 
au avut e scurtă perioadă de 
dominare, iar oaspeții ta min. 
52. au fost la un pas de a 
egala : Tisa, de la I m, a tri
mis balonul cu capul dar Po- 
națchl de pe linia porții, tot cu 
capul, l-a deviat ta corner 1 In 
continuare clujenii au forțat mă
rirea avantajului, s-au apropiat 
mal des de poarta lui Deheiean. 
Așa a făcut-o Cațaros (min. 60) 
— șutul său la vinclu fiind de
viat de portar, In comerț iar 
Flșic, in minutele 72 și 82, a 
irosit alte două posibilități de a 
înscrie. U.T.A. n-a depus arme
le nici un moment și cu cinci 
minute înainte de final Coraș a 
Încercat vigilența portarului ad
vers de la distantă. O victorie, 

•deci, meritată, care o aduce pe 
„U” Cluj-Napoca pe primul loc 
al clasamentului.

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu (Brașov). ,

„U“ : Vasile Gheorghe — Po- 
rațchl, Neamtu, Ciocan, I. Mu- 
reșan — FI. Pop, Bucur. A. Stoi
ca — Cațaraș, Fîșic (min. 85 
Boeru), Șueta.

U.T.A. ; Debeleaa — Bubela, 
Bodl, Gal, Bltea — Hlrmler, 
Gheorghieș (min. 75 Cinrdaș). 
Găman — Cura, Coraș, Tisa.

P. VINTILA

OLIMPIA SATU MARE 
F. C. BAIA MARE 

1-1 (0-0)

3
5
8
7 34-28
8 24-23
9 23-20

10 33-28
9 38-41
9 23-23 21

10 23-24
11 30-29
7 26-25
9 21-29
7 27-28

10 27-31
9 22-27

15-28
22-51

12
14

21
20
20
20
18
18
18
14
13

cu patru

Lotul a rulat aproape toți ju
cătorii : Moraru (min. 46 Stin- 
gaciu) — Rednic (min. 46 Ne- 
grilă, Iorgulescu, Ștefănescu,' 
Ungureanu (min. 56 Munteanu 
II) — Bărbulescu, Bolâni (min. 
56 Andone), Klein (min. 46 
Augustin), Bălăci — Geolgău 
(min. 46 Cîrtu). Cămătaru (min. 
46 Gabor), După pauză. Mora
ru a apărat poarta echipei 
brașovene. Lung, suferind de o 
dijuncție la umăr, după meciul 
cu Benfica, este supus unui 
tratament intens.

în încheiere, o declarație ■ 
lui Balacl. care sugerează sta
rea de spirit a „tricolorilor" cu 
șase zile înaintea partidei cu 
Italia : „Pentru noi. asa cum 
a declarat coechipierul meu 
Crișan. Ia revenirea de Ia Li
sabona. meciul cel mai im
portant este primul, cel eu 
Italia. Eu adaug că meciul cu 
Italia e primul ca importantă, 
chiar dacă ar fi fost al doi
lea ca dată de disputare. Nu 
cred că în viata unui jucător 
de fotbal poate fi o mindrie 
mal mare decit aceea de a 
lupta pentru victoria echipei 
sale naționale asupra campi
oanei mondiale. Intr-un meci 
oficial”.

SERIEI A lll-a

SATU MARE, 10 (prin telefon). 
Partida de la Satu Mare a de
pășit cu mult cadrul unei întîl- 
niLri de Divizia „B“. Rivalitatea 
sportivă dintre cele două forma
ții a dat naștere la un joc foar
te bun. Băimărenii au abordat 
partida deschis, la cîștig, și de 
aici întâlnirea a avut cursivitate 
și ritm, fazele au alternat la 
ambele po-rti, satisfăcînd pe de
plin pe pei 8 000 de spectatori, 
miulți din ' Baia Mare. Gazdele 
au început furtunos, Mihuț (mim. 
2 șl 3) expediază două șuturi 
de la distanță dar Perneș re
ține. Apoi, in min. 6, Sabău șu- 
tează puternic de la 20 m ra
zant cu „transversala". Oaspeții 
sînt din nou in atac și în mim, 
11 Pințer întinde un picior sal
vator la mingea expediată de

Bălan. La cealaltă poartă Mocl- 
ran tain. M), Mihuț tata. *S)  
*1 Murețan tain. W) nu reușeec 
âeectildere. scorului- R«g>riza m 
tatftrie cu... emoții. Roznel (min.

- •») expedsod un iu» prin sur
prindere dar balonul trece p« 
Stagâ ..vinciul" porții iul Feher. 

Partea a doua, eu nimic mal 
prejea, avea să se soldeze «i eu 
marcarea eeior două goluri, in 
mia. K fundașul PINTEK a ex
pediat • „ghiulea” d. Ia ts m 
la acmilnăltime, tlnărul portar 
Femes (18 ani) a încercat iă 
re(ină, dar a scăpat balonul tn pla
să ,1 sătmărenii au deschis scorul. 
Oaspeții iea puternic In ofensi
vă, Tulba retează ta min. 62, eu 
capul, de la 6 m, pentru ca bt 
mln. SS balonul centrat de Kol
ler să fie reluat de DRAGOMI- 
RESCU In plasă. Sătămărenii 1- 
rosesc posibilitatea victoriei în 
min. 77, cind Pinter, singur ta 
careu, a șutat puternic si Per
neș a blocat fantastic. Arbitrul 
Fl. Popescu (Ploiești) a condus 
foarte bine următoarele formații: 
OLIMPIA : Feher — PINTER, 
Boc, IENCEAN, BATHORI H — 
BOZE, MIHUȚ, Mureșan — Tă- 
băcaru, Bolba tain. 85 Goiai),' 
Moctran tain. 81 Verteș). F.C. 
BAIA MARE : PERNEȘ — Sepii, 
Raț, TATĂRAN, Koller — BA
LAN tain- 67 Bonte), Sabău,' 
Rus — DRAGOMIRESCU, TUL
BA, Roznal (min. 89 Moldovan).'

Gheorghe NERTEA

REȘIȚA — METALUR- 
CUGIR 4—0 (2—0). Au
uțiu (min. 
și min. 70

C.S.M. 
GISTUL 
Înscris : 
Cm in. 34 
Keresi (min. 53).

RAPID ARAD — 
ȘOARA 2—0 (1—6). 
lurilor : Covaci (min. 10, auto
gol) și Lazăr (mân. 72).

STRUNGUL ARAD — CJ.L. 
SIGHET 2—0 (2—0). Au marcat : 
Tzikler (min. 30) 
(min. 33).

MINERUL CAVNIC 
TURA ZALAU 4—0 
torit golurilor : Ilin ____ „
chifor (min. 61), Lenghel (min../ 
63) și Crlsiea (min. 86).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — SO
MEȘUL SATU MARE 1—0 (1—0) • 
Golul a fost reallg-at de Heredea 
(min. 16).

IND. S1RMEI C. TURZU — 
GLORIA REȘIȚA 1—1 (0—0). Au 
marcat : Ionuț (min. 72) pentru 
Câmpia Turzii, Borugă (miin. 77) 
pentru Gloria.

C.F.R. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 1—1 (1—1). Au înscris J 
Cotec (min. 32) pentru C.F.R., 
Nan (min. 30) pentru Aurul.

Relatări de la P. Fuchs, N. 
Străjan, Gh. Mornăilă, Z. Debre- 
țeni, AJ. Jilău, " -----
Marton.

31), O an cea 
din U m) |i

UJW. TIMI-
Autorii go-

și Leac

— ARMA- 
(0—0). A.U-

(!min. 55),'

S. Popa, St#

1. ,.UW Cj.-Na-p. 22 14 2 6 41-15 30
2. U.T.A 22 12 5 3 42-12 29
3. F.C. Bata M. 22 12 4 6 44-20 28
A OMmpia S.M. 22 10 4 8 36-29 24
5. tad. sîrmel 22 11 2 9 27-24 24
6. C.S.M. Reșița 22 10 4 8 30-30 24
7. Min. Cavnic 22 11 1 10 46-30 23
8. Armat. Za'lâu 22 HI 1 10 26-43 23
9. Rapid Arad 22 9 3 10 3M5 îl

10. Aurvi Brad 22 8 9 9 24-30 21
11. Someșul S.M. 22 9 2 11 36-35 20
12. C.F.R. Timiș. 22 8 4 10 26-27 20
13. Gloria Reșița 22 8 4 10 26-46 20
14. C.I.L. Sighet 22 9 11 12 34-37 19
1'5. Met. Cugir 22 8 3 1(1 2441 W
16. U.M. Timiș. 22 8 3 11 23-41 19
.17. Strungul Arad 22 7 4 W 22-31 18
16. înfrățirea Or. 22 6 2 1'4 16-39 14

ETAPA VIITOARE (dumfnică 
17 aprilie) : înfrățirea Oradea — 
„U" Cluj-Napoca (0—5), C.F.R.'
Timișoara — U.M. Timișoara 
(1—2), C.I.L. Sighet — Minerul 
Oavn ic (^—3), Metalurgistul Cu- 
gir — Armătura Zalău (1—3), Sor 
moșul Satu Mare — Olimpia Satii 
Mare (2—2), U.T. Arad — Rapid 
Arad (2—0), Gloria Reșița 
C.S.M. Reșița (0—4), FX. Baia 
Mare — Strungxtl Arad (1—2). 
Ind. sîrmel C. Turzil — Aurul 
Brad ('0—4).



Campionatele de canotaj fond

VALERIA RACILĂ IN-FRUNTEA 
„TOP“-ULUI DE PE BEGA

La' Timișoara s-au încheiat 
Campionatele republicane de 
canotaj fond, cu ultimele pa
tru probe rezervate senioare
lor. Cursa de simplu a atras 
pe malurile însorite ale Begăl 
sute de iubitori ai sportului, 
dornici să urmărească disputa 
dintre două vislase medaliate 
la ultimele campionate mon
diale de la Lucerna : Valeria 
Racilă (U. T. Arad) si Maria 
Macoviciuc (Voința Timișoa
ra).

In această întrecere contra- 
cronometru. desfășurată pe dis
tanta de 5 000 m. Valeria Ră
cită —- vicecampioană mon
dială anul trecut, in Elveția 
— a confirmat si in acest În
ceput de sezon nautic că ră- 
mine „simplista" nr. 1. a tării. 
Cu mișcări largi. sigure, de
gajate ’la prima vedere. re
prezentanta clubului din Arad 
a cistigat întrecerea cu ta
lentata timisoreancâ Maria 
Macoviciuc. cucerind titlul 
de campioană națională la 
fond. Un prim pas. așadar, pe 
culoarul care duce către ..ma
rea regată" din acest an — 
campionatele mondiale de la 
Duisburg. Clasament t 1. Va
leria Racilă (U.T.A.) 25:32,3. 2. 
Maria Macoviciuc (Voința Ti
mișoara) 26:11,3. 3. Ecaterina
Calapis (Steaua) 27:02,0.

Foarte bine pregătite si în 
acest an. canotoarele de La 
Metalul București au cucerit 
jumătate din cele sase titluri 
puse în ioc. Ultimele două în 
probele de 2 rame și 4 -f- 1 ra
me. Intr-adevăr, fetele pre
gătite de profesorii Stellan 
Petrov si Horia Constantines- 
cu au incîntat prin frumoasa 
și ambițioasa lor evoluție. Jtn 
cursa de 4-1-1 rame ele au în
trecut puternicul echipai al 
clubului Olimpia — Policolor.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO
(Urmare din pag. I)

avantajului, Ilrmsen a trecut 
•în defensivă, ieșind chiar de 
pe tatami, fapt pentru care 
a fost penalizat cu 5 p. In con
tinuare Niculae a aplicat tactica 
cea mai potrivită, cîștigînd 
spectaculos in final I4 puncte. 
Semigreul C. Năftică a avut o 
misiune mult mai dificilă, sus- 
ținind — cu o singură excep
ție — meciuri cu adversari de 
peste hotare. In prima întîl- 
nire. Năftică a evoluat în com
pania lui Hary Kreys (R._ D. 
Germană) pe care, la capătul 
unui duel aprig disputat, l-a 
învins la puncte. Apoi el a 
luptat cu francezul Jean Da
niel Dclrieux, cîștigînd prin 
yusey-gachi (superioritate teh
nică). Pentru calificarea în fi
nală, Năftică l-a întîlnit pe 
Valentin Oiței, în fața căruia 
a obținut victoria la puncte. 
A urmat finala, cu sovieticul 
Evgheni Dolinin. In sală, li
niște desăvîrșită. Sovieticul a- 
junsese în finală cîștigînd toate 
partidele prin îppon. La puțin 
timp însă (min. 1,35) toii spec
tatorii au izbucnit în ropote de 
aplauze : Năftică reușise să e- 
xecute fulgerător morote-seoe- 
nage (aruncare peste umăr) di
rect în ippon !

Ceilalți doi finaliști români, 

la capătul unei dispute aprige, 
mult aplaudată. Clasament :
1. Metalul București (Anișoara
Oprea, Mariana Papa, Lucia 
Seuca, Viorica Dănălache -+- 
Elena Nedelcu) 24:15,9, 2. O- 
limpia — Policolor Buc. (O- 
leniuc. Iureca. Naghiu. Iftl- 
me + Tudorică) 24:51,2. 3.
Viitorul Buc. (Iordache. Bă- 
lăceanu. Clapon. Moșneagu -4- 
David) 25:03,8.

Canotoarele de la Metalul 
au evoluat la înălțime si in 
proba de 2 rame, cucerind 
primele două locuri. Clasa
ment : 1. Metalul (Florica Bar
bu, Maricica Corpaci) 26:19,5.
2. Metalul U (Mariana Miescu.
Viorica Tutunaru) 27:38,7. 3.
Voința Arad (Georgeta Gergly, 
Ingrid Margart) 30:04,3.

In sfirsit. în proba de 4 -j-1 
visle s-au impus tinerele schi- 
fiste de la Viitorul București, 
mai incisive, mal bine pregă
tite după antrenamentele de 
pînă acum. Clasament : 1. Vii
torul Buc. (Mariana Gligor, 
Chir*  Apostol, Jeana MieilL 
Florica Lavric -4- Agafia Da
vid) 23:16,7. 2. C. S. Știința 
Constanta (Badea. Mocanu. Ol- 
teanu. Ispas -4- Secuiu) 23 : 25,7,
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3. Metalul (Dragomir. Noran. 
Milik. Boarescu 4- Milos) 23:53,2.

Recapitulind, cele șase pro
be feminine la canotaj fond, 
desfășurate in reuniunile de 
vineri după-amiază si slmbă- 
tă dimineață, au fost cîștiga- 
te de : Metalul București (la 
2 visle. 2 rame, 4 4-1 rame), 
U. T. Arad (simplu). C. 8. 
ASE (8 4-1). Viitorul (4-4-1 
visle).
• Astăzi, pe Bega. intră în 

concurs nerăbdătoarele echi
paje ale juniorilor, afla ti acum 
tn vacantă.

Vasile TOFAN

Viorel Roșu si Simion Topll- 
cean, n-au obținut victorii în 
partidele decisive. Primul a 
fost învins clar de francezul 
Patrie Roux, -iar al doilea a 
greșit in fața experimentatului 
Cristian Dyot (Franța), care 
n-a scăpat ocazia ivită.

CLASAMENTELE FINALEI cat. 
superușoară : L Patrie Roux 
(Franța), campion internațional 
al României, 2. V. Roșu (Româ
nia), 3. M. Iulian (România) sl 
R. Renella (Italia) : semlusoară :
I. Constantin Niculae (România), 
campion internațional al Româ
niei, 2. A. PaluscheK (R.D. Ger
mană), 3. B, Toth (Ungaria) și
J. P. Hansen (Franța) : ușoară :
1. Cristian Dyot (Franța), cam
pion internațional al României, 
X S. Toplicean (România), 3. N. 
Foto (Italia) si șt. Nagy (Româ
nia) ; semimijlocie : 1. Șandor 
Nogysolmosy (Ungaria), campion 
internațional al României. 2. L. 
Dragul (Franța), X L. Makelday 
(R.D. Germană) și K. Nemeth 
(Ungaria) ; mijlocie : 1. Vlaces- 
lav Senkevici (U.R.S.S.), campion 
internațional al României, 2. R. 
Damasche (R.D. Germană), 3. 
M. Toma șl I. Pali (ambii Ro
mânia) ; semigrea : 1. Costel
Năftică (România), campion in
ternațional al României. 2. E. 
Dolinin (U.R.S.S.), 3. V. Anton 
(România) șl J.D. Delrleux 
(Franța) ; grea : 1. Aleksei Sa- 
banovid (U.R.S.S.), campion in
ternațional al României, 2. L. 
Del Colombo (Franța), 3. M. 
Becacecce (Italia) sl L Duboskl 
(Ungaria).

In C M. de șah MARGARETA MUREȘAN S-A APROPIAT
TA UN SINGUR PUNCT

BAD KISSINGEN, 10. A 
șaptea partidă dintre marile 
maestre Margareta Mureșan 
(România) și Lidia Scmionova 
(U.R.S.S.), care-și dispută u- 
nul din sferturile de finală ale 
Turneului candidatelor la ti
tlul mondial feminin de șah, 
s-a încheiat cu victoria șahis- 
tei românce, caie reduce astfel 
la un singur punct handicapul 
de scor : 3—4. Jocul a decurs, 
la început, la fel ca în parti
dele 1, 3 șl 5, Margareta Mu
reșan (cu albele) obținind de 
data aceasta un avantaj clar 
după primele 18 mutări efec
tuate pe tablă. în continuare, 
șahista sovietică a intrat în 
criză de timp si, în poziția 
de întrerupere, după 5 ore de 
joc, ea avea de luptat împo
triva unei superiorități eviden
te a adversarei sale- Duminică, 
la reluarea partidei, Lidia Se- 
mionova ,s-a recunoscut învin
să, la mutarea 45. In partida a 
8-a, Margareta Mureșan va a-

PENTRU COMBATEREA 
RASISMULUI IN SPORT
PARIS, 10 (Ager preș). — De

cizia guvernului francez de a 
Interzice sportivilor din această 
țară orice contacte cu echipe 
sau sportivi din Africa de Sud 
a determinat multe reacții pozi
tive. Astfel, președintele Comite
tului Internațional Olimpic, Juan 
Antonio Samaranch, a declarat 
că hotărârea respectivă este „In
tru totul conformă cu poziția 
CIO", adăugind : „Slnt sigur de 
atașamentul Franței șl al comi
tetului său olimpic la idealurile 
olimpice, promovate de un fran
ce», Pierre de Coubertin".

De asemenea, Sam Ramsany, 
președintele Comitetului * olimpic 
nerasial sud-african, organism cu 
sediul la Londra, a apreciat că 
decizia guvernului francez ve 
putea aduoe o contribuție la 
lupta împotriva apartheidului 
din sport in Africa de Sud, În
trucât „atlta timp cit rugbyștll 
francezi ar fl avut relații bune 
cu formația — alcătuită exclusiv 
din albi — din această țară, nu 
ar fl fost posibilă combaterea ra
sismului tn sport*.

CAMPIONATE
FRANJA (et. 31) : Lena — 

Tours 2—1, Mulhouse — Toulou
se 1—X Bordeaux — Lille 2—0, 
Bastla — Metz 0—3, Paris S;G.
— Lyon 3—0, Brest — Laval 3—0, 
st. Etienne — Strasbourg . 0—0, 
Monaco — Rouen 2—0, Nantes
— Sochaux 4—0, Nancy — Au
xerre 3—1. Clasamentul : 1. Nan
tes 46 p, 2. Bordeaux 41 p, 3. 
Paris S.G. 39 p.

ELVEȚIA (et 29) : Bulle — 
BeUinzona 4—1, Lausanne — 
Bases 7—0, Lucerna — Wintesrt- 
hour 4—L St Gall — Vevey 4—3, 
Servette — Grasshoppers 2—1, 
Wettinigen — Aarau 2—2, Young 
Boys — Neuchatel 1—1, ZiLriich — 
Sion 2—1. Clasamentul : Servette 
Geneva 34 p. Grasshoppers 31 p, 
3. ZUrich 25 p.

U.R.S.S. (et. 4) : Ararat — 
Ț.S.K.A. 2—1, Torpedo Moscova
— Torpedo Kutaissl 4—1, Vil
nius — Baku 1—0, Dinamo Minsk
— Dinamo Tbilisi 1—0, Dnlper — 
Tașkent 2—1, CernomOret — 
Spartak Moscova 1—0, Nistru — 
Dinamo Moscova 0—3, Sahttor — 
Zenit Leningrad 0—0. Clasamen
tul : t Torpedo Moscova 7 p, 
X Ararat Erevan 6 p, 3. Cerne

DE IIDIA SEMIONOVA
vea piesele negre. Programul 
prevede 10 partide.

© In meciul candidaților, 
Viktor Korcinoi si Lajos I’or- 
tisch, care se dispută tot la 
Bad Kissingen. partidele a 6-a 
și a 7-a au rost remize. Kor- 
einoi conduce cu 5—2 și mai 
are nevoie de o remiză pentru 
a cîștiga întilnirea.

© Robert Ilufaner a cîștigat 
a 9-a partidă, la Velden, in 
fața excampionului mondial 
Vasili Smislov, egalînd scorul : 
4.5—4,5.

ROMANIA - ITALIA
(Urmare din pag. 1)

de la 45 m. V. ION transfor
mă lovitura de pedeapsă: 6—3. 
Italienii caută egalarea prin 
atacuri furibunde, dar n-o vor 
obține dețât în min. 52. cind 
un placaj întirziat asupra lui 
MascioletH duce la o l.p., pe 
care BETTARELLO o transfor
mă: 6—6. V. ION readuce e- 
chipa română în avantaj — 
l.p. de la centru in min. 71: 
9—6. Cele două schimbări în 
formația română — inspirate 
— au revigorat-o, parcă, du- 
cînd la acel final bun, de care 
am mal amintit. Și... ]a eseul 
lui VĂRZARU, din min. 78 
(tușă, cîștigăm mingea, deschi
dere pe „treisferturl*.  Alexan
dru intră inspirat, aglomerare,

LA BOX, CUBA
La Havana s-a desfășurat 

întîlnirea de box dintre repre
zentativele Cubei si Statelor 
Unite. Meciul a luat sfirșlt cu 
victoria pugiliștilor cubanezi, 
dar la un scor surprinzător:

moret Odesa 5 p, 4. Dniper 5 p, 
5. Sahtior 5 p.

ANGLIA (et. 36) : Liverpool — 
Swansea 3—0. Arsenal — Coven
try 2—1 Birmingham — Norwich 
0—4, Brighton — Everton 1—X 
Ipswich — Nottingham County 
0—0, Manchester Utd. — Sout
hampton 1—1, West Bromwicii — 
Watford 1—3, Stoke — Manches
ter City 1—0, Luton — Aston 
Villa 2—1. Clasamentul : 1. Li
verpool 80 p (35 j.j, X Watford 
64 p (36 j.). X Manchester Utd. 
60 p (34 j), 4. Aston Villa 56 p 
(36 j).

ITALIA (etapa a 26-a) : Cesena 
— Torino 3—0 ; Intemazlonale — 
Avelllno 2—0 ; Juventus — As- 
ooll 5—0 ; Napoli — Cagliari 1—0; 
Pisa — Udinese 0—0 ; Roma — 
Catanzaro 2—0 ; Sampdorla — 
Genova 2—2 ; Verona — Fioren
tina 0—1. Clasament : 1. Roma — 
37 puncte ; 2. Juventus — 33
puncte ; 3. Intemazlonale — 32 
puncte.

BELGIA (etapa a 28-a) : An- 
derlecht a Ipvlns pe teren pro
priu, cu scorul de 4—0, formația 
Waterschel. Alte rezultate : Win- 
tenslag — s.K. Luerse 3—1 ; Lo- 
keren — F.C. Llege 0—2 ; Stan
dard Liege — Cercle Bruges 6—1; 
Beerschot — Antwejp 0—1.

74 DE ȚĂRI 
ÎNSCRISE 

IA UNIVERSIADĂ
EDMONTON, 10 (Agerpres). — 

Odată cu Înscrierea reprezentaH- 
veLor studențeșitl din Chile, Costa 
Rica, Mauritania, Venezuela șl 
R.P. Congo, numărul țărilor 
ticlpante la Universiada de vârî 
de la Edmonton (1—11 iulie) a 
ajuna la 74.

Organizatorii estimează la pes
te 4 000 numărul sportivilor ce 
vor participa la oea de-a lî-a 
ediție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare.

13-6, LA RUGBY
Stadion Gloria, teren bun, timp 

frânta. ; spectatori oprorimnbv 20000, 
Au marcat : ALEXANDRU l.p. mia. L 
ION l.p. min 54 ,1 fl. VARZARU 
«■eu mtn. 78, respectiv BETTARELLO
- drop min. 31 ,1 l.p. mtn. 52.

Arbitrul Allan Welsh, (Anglia), 
ajutat ta margini de Gh. Voinea 
(România) șl S Cadamuro (Halta) 
a condus Mne formațiile :

ROMANIA t V. lan — Fulcu, Lungu, 
Vârzaat, Aldea — Alexandru, Parae- 
chlv-Șugar (mtn. « Borș). Dumitru. 
Morar, - Caragea. Dărâbcn - 
Dinu (mfn. 73 Poțcu), Munteonu, 
Buean.

ITALIA t Goetanlelta — Azzoli, R. 
Francmcoto, Masctotatti, Ostf - 
BettaroTo, Ghid (min. 19 Lvrlgtata)
— Artuxo, Tlnorl, Zanoo — 
Colefla — De Bernardo, Moretti, 
Rosxl.

obținem balonul și Paraschiv, 
realist, deschide pe partea 
închisă, eseu).

- S.U.A. 12-0 !
12—0! Din 1977, de la institu
irea acestei întâlniri, boxerii 
cubanezi au obținut 70 de vic
torii față de cele 23 ale ame
ricanilor.

DE PRETUTINDENI
• MUNCHJEN, 10 (Agerpr^/ 

— In ziua de 31 mai se va 
pută pe Stadionul Olimpie din 
MUnchen un med între o se
lecționată mondială si formația 
Bayern Mtinchen-, care va marca 
retragerea din activitatea, com pe- 
tiițională a celebrului jucător 
Paul Breitner. Fotbalistul vest- 
gertman a anunțat selecționata 
mondială, alcătuită chiar de eiU 
care cuprirude pe Zoff și Schu
macher, Beckenbauer, Pezzey, 
Gentile, Cabrini, Boniek, Platini, 
Conti, Falcao, Schuster, Kempes, 
Rossi, Sanțillana, Keegan, Mara- 
dona și Littbarski. Prezența ju
cătorilor de la Juventus Torino, 
a fila ți în mare număr în această 
selecționată, este însă problema
tică, pentru că meciul este pro
gramat în preajma întâlnirii 
Suedia — Italia din campionatul 
european și, in plus, Juventus 
ar putea juca finala „Cupei 
campionilor europeni" cu mai 
puțin de © săptămînă înainte.

• Antrenorul echipei Bohe
mians Praga, Tomas Pospichal, 
a demisionat din această func
ție, în urma rezultatului înre
gistrat de formația pe care o 
pregătea în semifinalele „Cupei 
U.E.F.”A.“ (O—l, pe teren propriu, 
cu Anderlecht Bruxelles).

ATLETISM • Concurs în aer 
liber la Knoxville : 400 m : Sun
der Nlx 45,17, 110 mg : Charlie 
Gault 13,78, 200 m : Stanley Bla
lock 20,4, înălțime : Jerome Car
ter 2,28 m, lungime : Jason Gri
mes 8,26 m , La Austin : Billy 
Olson 5,69 m la săritura cu pră
jina, Brian Tietjens 2,28 m la 
Înălțime. • Maratonul de la Ro
tterdam a fost câștigat de Ro
berto de Casiella ^Australia) în 
2h 08:37, cel mal bun rezultat 
mondial al analul, urmat de 
Carlos Lopez (Portugalia) 2h 08:39, 
Rodolfo Gomez (I.lexic) 2h 09:25, 
Armand Parmentier (Belgia) 2h 
09:57 și Alberto Salazar (SV A) 
2h 10:08. Este prima înfringere 
a lut Salazar intr-o cursă de 
maraton.

CICLISM , Etapa a doua a 
Î.Turului Americii", Williams
burg-Richmond (133,5 km) a re
venit olandezului Leo de Vliet 
In 3h 00:59, Iar etapa a 3-a, 
contracronomețru individual (14,6 
km) la Richmond a fost cîști- 
gată de compatriotul său Bert 
Oosterbosch în 18:35,5, urmat de 
Phil Anderson (Australia) 19:05,8 
și Erik Pedersen (Danemarca) 
19:15.61. în clasamentul general 
conduce Oosterbosch, urmat la 
33 de secunde de Anderson și la 
♦1 de secunde de Pedersen. •

După 4 etape, în „Circuitul Ar
ienilor **'  oonduce cehoslovacul 
Milan Jurco, urmat la 35 de se
cunde de francezul Bruno Woj- 
tinek. Etapa a 4-a, (circuit la 
Nouzonville, 150 km) a revenit 
lui Arnold Bolts (RFG) in 3h 
54:17, • „Turul Țării bascilor"
a fost dștigat de Julian Gorospe 
(Spania), urmat de Roberto VI- 
sentinl (Italia) la 36 secunde șl 
Marino Lejarreta (Spania) la 38 
secunde.

•TELEX*
HANDBAL • Turneu feminin 

in Norvegia : R.F. Germania — 
Danemarca 16—11, Suedia — Nor
vegia 15—11, Suedia — Danemar
ca 15—13, R.F Germania — Nor
vegia 16—11.

HIPISM • „Marele National" 
de steeple-chase de la Liverpool 
a fost câștigat de calul de 8 ani 
Corbifere, călărit de Ben de 
Haan. Au terminat cursa (7,250 
km) 10 cai din 41 de partanțl.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Praga. In med amical : Ceho
slovacia — Canada 6—2 (3—1,
2—0, 1—1). • La Dortmund :
R.F. Germania — Canada 5—4

ri—1, 2—3, 2—0). • In primul
din cele două jocuri de califi
care pentru J.O. de la Sara
jevo, la Garmisch Partenkirohen: 
Olanda — Norvegia 4—4.

ÎNOT • în ultima zl a cam
pionatelor S.U.A. în bazin mic, 
la Indianapolis, Jeff Kostoff a 
îmbunătățit cea mai bună per
formanță mondială la 1650 yarzl 
cu 14:46,11. In aceeași probă fe
minină, Tiffany Cohen a fost 
cronometrată în 15:46,54. iar la 
100 m spate Sue Walsh a rea
lizat 54,74.

SCRIMA • F.C. Tauberbi- 
schofshelm (RFG) a aîștigat pen
tru a 3-a oară consecutiv C.C.E. 
la spadă pe echipe. întreclnd în 
finală cu 9—5 pe ȚSKA Mosoova, 
Ia Heidenheim.

TENIS • tn sferturi de finală 
Ia Hilton Head : Andrea Jaeger 
— Virginia Buzld 6—3, 6—2 ; în. 
semifinale: NavratUova — Bunge
6— 2, 6—3, Austin — Jaeger 7—5,
7— 5. • în semifinale la Hous
ton : Lendl — Scanlon 6—2, 6—2, 
McNamee — Dickson 4—6, 6—0, 
6—0. • Semifinale la Lisabona: 
Noah — Higueras 6—4, 6—X Wl- 
lander — Primek 6—2, 6—4. • 
în finala turneului demonstrativ 
de la Tokio : Connors — Borg 
6—3, 6—4 (In semifinale Borg — 
McEnroe 6—4, 2—6, 6—2).

AGENDA SĂPTĂMÎNII
11.IV. TENIS : Turn«e contînd pentru Marele premiu la Los 

Angeles, ALx en Provence (bărbați) și Amelia Island 
(femei)

13.IV. CICLISM : Premiul „Pino Cerml" la Wasmuel (Belgia) ; 
HOCHEI : Meciul amical Suedia — Canada, la Goteborg 

13.TV. fotbal : Meciul Ungaria — Grecia — calificare pentru 
J.O., medul R.F. Germania — R.D. Germană In cam
pionatul european de cădeți ; CICLISM : Turul Vaucluse 
(până la 17.IV)

14.IV. CICLISM : Competiția „Săgeata valonă" ; GIMNASTICA: 
„Cupa mondială**  la gimnastică ritmică șl sportivă, la 
Belgrad (pînă la 17JV.) ; ÎNOT : Concurs internațional, 
la Edlmburg

15.TV. SCRIMA : Turneul celor șapte națiuni la spadă, la 
Tauberleschofen ; NATAȚIE : „Cupa latină**,  la Lisabo
na ; GIMNASTICA : Meciul amical R.P. ’ Chineză — 
Franța, la Beijing

16.IV, FOTBAL : Meciuri In cadrul preliminariilor campiona
tului european s Ungaria — Luxemburg (gr. 3). Ceho
slovacia — Clipru și România — Italia <gr,-5) ; HOCHEI: 
Campionatul mondial grupa „A“, ta R.F. Germania (până 
la 2.V)

17JV. AUTOMOBILISM : Marele premiu al Olandei (formula 
3), la Zoldert, Marele premiu al Franței (formula 1), 
la Castellet ; FOTBAL : Med In preliminariile campio
natului european, Polonia — Finlanda (gr. 2). meci în 
preliminariile olimpice, Tunisia — Gabon : CICLISM : 
Cursa Llege-Basiogne-Liege ; ATLETISM : Maratonul de 
la Londra ; LUPTE : Campionatele europene de libere 
șl greco-romane, la Budapesta.


