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S-au încheiat campionatele europene de lupte greco-romane

CONSTANTIN UJĂ Șl ION DRAICA -
MEDALII DE ARGINT

Ștefan Rusu și Ilie Matei - locul 3 
pe podium

BUDAPESTA, 24 (prin tele
fon). — A XXX-a ediție a 
campionatelor europene de 
lupte greco-romane, desfășu
rată la Palatul sporturilor din 
capitala Ungariei, s-a înche
iat duminică seara, odată cu

De la ultima noastră relatare 
și pină duminică la prinz, lup
tătorii noștri au susținut, fireș
te, de-a lungul mai multor re
uniuni. partidele tururilor eli
minatorii din grape, cei mai 
multi dintre ei concurind si in

Campionatele Internaționale de gimnastici ale României

ECATERINA SZABO A DOMINAT 
ÎNTRECEREA FEMININĂ

Finalele pe aparate de duminică — un frumos
spectacol

RM. VILCEA, 24 (prin tele
fon). Subliniam In relatarea 
noastră precedentă spectaculo
sul „bls“ realizat de Emilian 
Nicula In concursul de vineri 
al băieților. Spre lauda lor, 
gimnastele noastre fruntașe — 
cele trei sportive care au punc
tat in clasamentul oficial al

CONSTANTIN UT A ION DRAICA

dispus clar ia puncte : 7—0. în 
cel de al treilea tur, insă. Ale
xandru n-a putut rezista asal
turilor In trombă ale sovieticu
lui S, $egaev fiind întrecut prin 
descalificare in min. 3.47. Ast
fel Alexandru a fost nevoit să-ți 
încerce țansele in finala pentru 
locurile V—VI, cu K. Xerol 
(Turcia) clțtigind fără proble
me La puncte: 14—5. Deci C. 
Alexandru — locul 5.

La „57 kg*, Nieolse Zamfir 
n-a mai reeditat succesul din 
meciul inaugural cu bulgarul 
E. Ivanov, pierzind prin desca
lificare (min- 5,34) confruntarea 
au turcul S. Karadag. medaliat 
cu bronz la ediția de anul tre
cut. El s-a reabilitat intrucitva 
in partida următoare, cu fin-

Don GÂRLEȘTEANU

ECATERINA SZABO

sportiv
Campionatelor internaționale 
„Gheorghe Moceanu" ale Româ
niei, Ecaterina Szabo, Lavinia 
Agache și Mihaela Stănulcț — 
au ținut să „biseze" și ele po
diumul de acum un an al tra
diționalei competiții, astfel că, 
simbătă seară, entuziastul pu
blic de la sala Polivalentă din 
localitate le-a aplaudat cu mul
tă căldură pe cele trei repre
zentante ale echipei noastre 
reprezentative. Este mai pre
sus de orice îndoială că gim
nastele românce s-au dovedit 
cele mai bine pregătite dintre 
cele 28 de sportive prezente 
in concurs, realizînd execu“ii 
valoroase, cu multe elemente 
de dificultate și spectaculozita
te, executate cu înaltă măies
trie și apreciate cu note ridi
cate de brigăzile internaționale 
de arbitraj.

Evoluînd in afara concursu
lui, dar punctate de brigăzile 
de arbitre pentru exercițiile 
prezentate, tinerele gimnaste 
românce Laura Cutina, Lenuța 
Rus, Camelia Renciu și Mirela 
Iordoc au reailizat punctaje 
ridicate care le-ar fi situat după 
cele trei gimnaste ale țării 
noastre clasate pe primele trei 
locuri. Aceasta este o dovadă 
că în gimnastica noastră femi
nină sint pregătite cu grijă nu

Constantin MACOVEI
(Continuare fa pag a <-«) (Continuare in pag 2-3)

ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT „CUPA DUNĂRII* EA HALTERE

gala finalelor pentru medaliile 
de aur ți de argint. La aceas
tă ediție sportivii români au

finalele pentru locurile III—IV 
sau V—VI. Așadar, avem la in- 
demînă un noian de amănunte

avut o comportare remarca
bilă : CONSTANTIN UȚA (cat 
62 kg) și ION DRAICA (82 kg) 
au cucerit medalii de argint. 
Ștefan Rusu (74 kg) și Ilie Ma
tei (90 kg) au obținut medalii 
de bronz, Ștefan Negrișan (68 
kg), Vasile Andrei (100 kg’) și Ro
man Codreanu (+100 kg) s-au 
clasat pe locul 4, iar Constan
tin Alexandru (52 kg) și Ni- 

^^•tolae Zamfir (57 kg) au ocu- 
locul 5.

Am așteptat firește, cu e- 
moții seara finalelor, cu me
ciuri decisive, pentru doi re
prezentanți al țării noastre. Tî-
nărul C. Uță (va împlini 21 de 
ani la 10 mai) a fost luat prin 
surprindere de bulgarul J. 
Anghelov, cu o serie de a- 
tacuri cărora nu. le-a putut

pentru corespondența de as
tăzi. Vom începe in ordinea ca
tegoriilor de greutate.

La „48 kg* Ilie Miuți a in
trat in turul doi, cum se știe, 
fără nici un punct penalizare, 
dar intilnindu-1 in turul res
pectiv pe vicecampionul euro
pean de anul trecut C. Vados 
(Ungaria), a fost învins net la 
puncte (6—16) cu toate că spor
tivul nostru a condus cu 4—0 ! 
în continuare el a luptat cu 
bulgarul B. Tenov (medaliat cu 
bronz la C.M. ’82) și a pierdut 
înainte de limită (min- 3,24) prin 
superioritate de puncte (0—13), 
ieșind din competiție.

Constantin Alexandru (52 kg) 
a trecut cu ușurință de finlan
dezul R. Haparaiida de care a

BISTRIȚA, 24 (prin telefon). 
Cea de-a 23-a ediție a Cupei 
Dunării" ia haltere seniori s-a 
încheiat ou victoria reprezen
tanților României. Lupta pen
tru primul loc a fost pasio
nantă pină la ultimele încer
cări și s-a încheiat cu succe
sul pe deplin meritat al h»»e- 
rofitlor noștri, care s-au re
marcat prin evoluții la cd mai 
ridicat nivel ți performanțe de 
valoare uxtemațitnală. Sporti
vii roczârx s-au prezentat bine 
pregătiți la această competi
ție ți. ca urmare, au corectat 
țase recorder', ale „Cupei Du
nării* ți nu mai puțin de ÎS 
recorduri naționale. Avem toa
te motivele sâ credem că as
censiunea valorică pe care o 
consemnăm acum va continua

LOTUL
SOSEȘTE

Dî simhătă.

9 6 recorduri ale competiției și 15 recorduri naționala 
corectate de sportivii noștri 0 Victorii românești 

la 5 categorii
pini la campionatele mondiale 
și europene din acest an și 
apoi pînl la Jocurile Olimpice.

Apreciabil etf'-e faptul că in
tre cele 10 titluri la totalul 
celor două stiluri, sportivii 
noștri au cucerit Cinci, prin 
Mobin Seic, Gbeorghe Matter. 
Geta Radu, Dra<omir Cioros- 
Ua ți Vasile Groapă, in timp 
ce reprezentanții Ungariei s-au 
clasat pe primul loc la 3 cate
gorii. iar cei ai Cehoslovacie: 
și R.F. Germania la cite o 
categorie. Iată cum arată cla- 
samentvâ final pe națiuni : 1. 
România (5 p, 2. Ungaria 64

dis- 
bun

OLIMPIC AL OLANDEI
ASTĂZI
tricolorii se

LA BUCUREȘTI
pregătesc la Rm. Vilcea

p, 3. R.F. Germania 47 p, 4 
Cehoslovacia 38 p, 5. Austria 
27 p, 6. Iugoslavia 26 p.

La festivitatea de închidere 
au fost decernate unele 
tincții . Astfel, cel ma;
sportiv român a fost declarat 
Gelu Radu, pentru cele 3 re
corduri ale „Cupei Dunării" și 
tot atltea ale țării, toate de 
valoare internațională. Cel mai 
apreciat concurent de peste ho
tare a fost considerat vest-ger- 
manul Norbert Bergmann ; cel 
mai valoros sportiv tinăr — Da
vid Bakasi (Iugoslavia), in 
vîrstă de 16 ani. O cupă spe
cială a fost acordată de către 
federația noastră de specialita
te C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud 
pentru excelenta organizare a 
competiției.

face față și în min. 
1,15 a primit a- 
vertismentul des
calificării. I. Drai- 
ca l-a întîlnit pe 
campionul mondial 
al categoriei, so
vieticul T. Abha- 
zava și, cu toate 
că a terminat la 
egalitate (2—2),
victoria a revenit 
luptătorului sovie
tic pentru că a- 
cesta a avut un 
procedeu tehnic 
cotat cu două

ȘTEFAN RUSU ILIE MATEI

știe, miercuri 
la Rm. Vilcea, are loc 
internațională de fotbal

puncte.

După 
27 mai, 
partida 
dintre reprezentativele olimpice 
ale ROMÂNIEI ți OLANDEI, 
din cadrul preliminariilor J.O.

în vederea acestui joc, lotul 
olandez, alcătuit numai din 
jucători de Divizia ,A“, de la 
cunoscutele formații Feye- 
noord. F. C. Utrecht, Sparta, 
Roda, și-a anunțat sosirea, cu 
avionul, azi, la București, de 
unde își va continua călătoria, 
cu autocarul la Rm. Vilcea.

Fotbaliștii noștri s-au reunit 
vineri seara, după etapa de 
campionat, iar de simbătă se

cum află la Rm. Vilcea. unde efec
tuează ultimele pregătiri. Din 
lot fac parte printre alții, 
Speriatu, Stancu. Iovan, Pană, 
Balint» Gîngu, Nica.

Iată rezultatele înregistrate 
simbătă șl duminică, în ultimele 
două reuniuni : CATEGORIA SE- 
MIMIJLOCIE (75 kg) : 1. Drago-

Ion OCHSENrELD

(Continuare in oao <> 4-a)

In prima manșă a finalei Cupei cupelor la handbal (m)

O SEVERA INFRINGERE
DINAMO S K A. MINSK 22-34!

Avlnd o comportare neașteptat de slabă, echipa noastră

DINAMO A ClSTIGAT „CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
GALAȚI, 24 (prin telefon). 

Ultima mare competiție a se
zonului de hochei, „Cupa 
României" desfășurată in ca
drul „Daciadei", s-a încheiat 
duminică, pe patinoarul arti
ficial din localitate, cu victo
ria meritată a echipei Dinamo 
care, în această competiție, s-a 
regăsit și. jucind evident mai 
bine decît în campionat. și-a 
înscris în palmares o frumoa
să victorie. Din forma'ia învin
gătoare (antrenor Eduard 
Pană), s-a remarcat portarul 
Gh. Huțan, care, în cele două 
partide decisive, cu Steaua și 
S. C. Miercurea Ciuc, s-a 
comportat excelent. în gene
ral. este însă de evidențiat 
întreaga echipă pentru disci
plina tactică și pentru ambi
ția cu care și-a apărat șanse
le. Celelalte două formații

fruntașe Steaua si S. C. Mi -i- 
curea Ciuc, cu multi tiner 
titularizați în prima garni
tură. au jucat la nivelul obiș
nuit al campionatului, dar au 
avut unele momente de căde
re. așa cum s-a intimp'.at cu 
Steaua în partida cu D namo 
(prima repriză) și cu S.C.. tot 
în întîlnirea cu Dinamo. O 
mențiune, și pentru Dunărea 
Galați care, ca de obicei. a 
prezentat noi tineri promovați 
din echipele proprii de juniori 
mari și mici ale clubului și 
care, din acest motiv, nu a 
putut face mai mult. Citeva a- 
mănunte de la ultimele parti
de :

Steaua — Dunărea 10—3 
(3—1. 7—0, 0—2). Au marcat : 
Olinici 3, Hăljjucă 2. Gerczuly 
2, Jumătate 2. Ioniță. tespec-

tiv Berd.lâ. Demidov. Moeanu. 
A condus St. Enciu Dinamo 
— S. C. Miercurea Ciuc 2—2 
(2—1. 0—0. 0—1). Au marcat 
Solyom și Moroșan pentru Di
namo. Bartalis și Todor pen
tru S.C. De menționat că 
Miercurea Ciuc a obțint ega- 
larea în min. 58. A arbitrat : 
J. Becze. Dhamo — Dunărea 
12—8 (4—1, 4—5. 4—2). Au în
scris Solyom 5. Teodoriu 2, 
Gherghișan 2, Tureanu 2. Pi- 
săru respectiv Ene 3. Moca- 
nu 2. Bujoreanu. Marcu și De
midov. A arbitrat FI. Guber- 
nu. Steaua — S. C. Miercurea 
Ciuc 4—3 (1—1, 1—1. 2—1). La 
capătul unui meci foarte fru-

Câlin ANTONESCU

(Continuare in pag 2-3)

a piardut fără
Simbătă după-amiază s-a 

disputat în sala Victoria din 
Ploiești prima manșă a fina
lei Cupei cupelor la handbal 
masculin. La capătul unei e- 
voluții inexplicabil de slabe, 
handbaliștii noștri au cedat la 
scor, anulîndu-și orice șansă 
de a mai cuceri la această e- 
diție prestigiosul trofeu inter
national : Dinamo București — 
S.K.A. Minsk 22—34 (10—14).

La finele întîlnirii, care a 
produs o mare dezamărgtre în 
rîndurile celor 3‘000 de spec
tatori (și, desigur, în ale te
lespectatorilor și ascultătorilor 
transmisiei de radio) am in
trat în cabina dinamoviștilor. 
Antrenorul Ghiță Lieu era ca 
o stană de piatră, incapabil să 
răspundă întrebărilor, iar Va
lentin Samungi, colegul său 
din conducerea tehnică a e- 
chipei, ne-a putut spune doar: 
„Cum să explici ceva inexpli-

drept de apel
cabil 7“ Jucătorii, cu capetele 
in pămînt, nu aveau nici ei 
puterea de a rosti vreun cu- 
vînt. Atmosferă cu adevărat 
apăsătoare.

După ce in cele 4 runde pre
liminare au avut comportări 
toarte lăudabile (este adevărat 
cu parteneri mai puțin valo
roși decît S.K.A. Minsk), in 
această primă manșă a finalei 
dinamoviștii au fost de nere
cunoscut. Echipa sovietică — cu 
un gabarit deosebit, cu forță de 
aruncare și abilitate uneori de
concertantă, cu o defensivă 
mobilă, avansată și agresivă, 
foarte obstrucționistă (am nu
mărat trei și patru faulturi si
multane sau consecutive în ace
eași fază, nesancționate de ar
bitri și, deci, încurajate) — a

Hristache NAUM

(Continuare în pag 2-3)



In campionatul de rugby, o etapă cu surprize

DINAMO PIERDE LA BAIA MARE,
IAR FARUL - MECI

Iată, etapa a 21-a a adus pri
mele clarificări in fruntea Divi
ziei „A" de rugby : Dinamo, cre
ditată cu șansa a doua la titlu, 
a pierdut (ca și Farul) la Baia 
Mare, iar Farul s-a încurcat" 
cu Grivița Roșie (meci nul), ceea 
ce a permis desprinderea (deci
sivă ?) a Stelei in clasament. 
Iată amănunte...

GRIVIȚA ROȘIE — FARUL 
CONSTANȚA 6—6 (0—6). Ne-am
convins o dată mai mult că nici 
un meci cu Grivița Roșie nu e 
dinainte jucat chiar dacă par
teneră de întrecere îl este o e- 
ehipă care aspiră la titlu, în spe
ță Farul. Rugby știi constă nțeni 
au început mai bine, au dominat, 
au cîștigat multe baloane (mai 
cu seamă în prima repriză), au 
atacat destu de variat și cu li
nia de treisferturi — dar nervos 
— și nu s-au putut desprinde 
din „menghina- grivițeană, care 
a funcționat bine. Și cum rug- 
byul se joacă pe... puncte, Farul, 
cu • sumedenie de baloa

ne bune, de necrezut, nu a reu
șit în primul „time“ decit un 
eseu în min. 36, dnd NACHE a 
urmărit o minge necontrolată de 
mijlocașul g.ivițean Anton (de
altfel gazdele au contestat în
cercarea, mofvtnd că Anton ar 
fi culcat In terenul de țintă, așa
dar reîncepere de la 22 m>. Să 
dăm însă crezare arbitrului, a- 
proape de fază, ca și spuselor 
antrenorului federal, V. Irimescu: 

fost eseu. Anton a culcai in 
terenul de joc, ta limita spațiu
lui de ținu*. Pini la eseu 
(transformat de V. ION), Farul 
a dominat copios, izbutind mul
te combinații de efect, care însă 
nu i-au... ieșit. Min. 21 : schimb 
de Dase Bezuscu — Lungu, a- 
eesta din urmă blocat, pilierul 
grivițean Bălan lovește un ad
versar la pămînt și este elimi
nat, rezultă o l.p. la 20 m tn 
fața buturilor, pe care Bezușcu 
o ratează cu seninătate ! Grivița 
aproape nu trece de centrul te
renului pînă prin min. 26—27 
dnd la un ofsaid constănțean. 
Radu ratează o l.p. Trei minute 
mai tîrziu tot el trimite din drop- 
goal în bară ? Și. paradoxal — 
deși în 14 oameni — Grivița e- 
chi li brează jocul șl încet-încet 
își impune tactica de „contre* 
care funcționează bine, ca și tu
șele „în doi . unde Măcăneață 
și Stroe îi domină pe FI. Con
stantin și Dumitru ! Așa se face 
că bucureștenli se apropie mai 
des de buturile Farului, iar T. 
RADU reușește să egaleze din

CLASAMENT

1. STEAUA 21 20 0 1 470-100 61
2. Farul •) 22 17 1 4 400*120 56
2. Dinamo 21 17 0 4 540-154 55
4. Șt. Petro?. 21 12 3 4 îyr-rr 48
5. Gr. Roșie 21 U 2 S 231*180 45
0. Șt. Baia M 22 10 1 11 205-284 43
T. Poli I>și 21 9 1 11 134*269 48
0. CSM Sb. 21 0 2 11 268-380 39
0. Sp. stud. 21 6 3 12 210-287 36

M. Rul. Bîrlad 21 4 2 13 110-293 35
11. Poli. CJ.-N. 21 6 2 13 148-336 35
12. Rapid Buc. 21 S 4 12 184-328 35
13. Univ. Tim. 21 5 2 14 191-390 33
14. Gl. Arad 21 4 1 14 190-449 30

EGAL LA BUCUREȘTI
2 l.p. (min. 42 și 52), ba au chiar 
meciul „în mină*, dar ratează, 
în min. 77, un s.drop de... meci"! 
Meci nul. echitabil.

Arbitrul D. Grigorescu. destul 
de ezitant, a condus echipele : 

GRIVIȚA ROȘIE : Benedek
(min. 41 Tudose) — Berende, 
Țuică, Nicolae, C. Tudor — T. 
Radu, v. Anton — Moraru, Mă
căneață, Ilcă — Stroe, Dinescu
— Pașcu, Pasache, Bălan (min. 
22 C. Dinu) ; FARUL : Florea — 
Pilots chi (min. 48 Bogeanu). 

Holban. Lungu, N. Dinu — Be- 
zușcu, V. Ion — Nache, Galan, 
N. Ene (min. 70 Varga) — Dumi
tru, FI. Constantin — Opriș, Grl- 
gore, Priseca *u.

Dimîtne CALUMACHI
. ȘTIINȚA CEMLN BAIA MARE
— DINAMO 7—4 0—4). Ambele
formații au oferit un joc de un 
bun nivel, pe alocuri chiar spec
taculos. Gazdele s-au mobilizat 
mai bine, iar în final au fost mai 
insistente în atac, reușind sin
gura încercare a meciului, mult 
aplaudată Dinamo (care prin 
acest eșec si-» diminuat mult 
șansele la un nou titlu) a avut 
dteva ..goluri” în formație și, în 
plus, a prins o zi slabă, a greșit 
pase decisive iar placajele, în 
apărare, nu au funcționat cum 
trebuie. Bucureștenii au mizat 
mult pe loviturile de picior că
zute (drop) : 4—5 tentative, ne
reușite. în min. SC Toader a în
scris din l.p (de la 44 m), dar 
arbitrul, neatent, nu acordă, deși, 
evident, balonul a ricoșat din 
bară în terenul de țintă al oas
peților Au înscris : TOADER l.p. 
și CIOLPAN eseu pentru gazde, 
respectiv PODÂRESCU șl L 
CONSTANTIN ambii din Lp. A 
arbitrat Gh_ Huștiu, Buc. Antre
norul bucurestean L Tutuianu. 
sportiv le-a felicitat pe gazde 
pentru succes. (A. CXZȘAN, eo- 
r*F?)LrTEHNlCA IAȘI — 8POR- 
TVL STUDENȚESC ÎS—4 O—C).
După aspectul primei reprize, 
publicul ieșean se temea de o 
tafrln^ere dar cursul jocului s-a 
setiimbat complet după pauză. li
nia de tretsfertur! a „poSztefini- 
deni’or* krtnd aeffurRe pe ecet 
propri’j Victorie clară. Au mar
cat : BÂLTEANU 2 ese-ri. BA
LAN l.p. drop. NTSTOR eseu ; 
respectiv PARASCHTVES CC 2 
drop. Arbitru : V. Oxirondojaa. 
Const ar* a. (V. DÎACONTSCU. 
coresu.ț.

POLTTHHNICA IC Febr. CLTJ- 
NAPOCA — C-S-M. SIBIU *4—10 
(12—S). Gazdele ta vervă au reu
șit 5 eseuri (CORBUREAN. MAR- 
CU. RÂCEAN BOIER LZOCA) 
L LEOCA s! M ARTON — fiecare 
efte o tr Pentru tftr—ri a mar
cat NEGRU — 2 eaeorL tct ri
transformând unul Arbitra : Ft_ 
Tudorache. Buc. CD. LAZAL co- 
resp).

GLORIA P.T.T. ARAD — ȘTI
INȚA PETROȘANI 0—7 18—0.

Tn prima repriză. DOMOXOS a 
reușit 2 Lpu. «pot oaspeți! an 
purctat prin CAT ANA fwtf n 
CHTRIAC (drop) « an ruin un 
succes meritat, (GL MORNARJU 
eoeesD.1.

RAPID BUC. — RULMENTUL 
BTRLAD 0—0.•) penalizată cu 1 punct

Grămada Griviței Roții < seos balonul ; mijlocașul Anton te 
grăbește să-și deschidă de treisferturi (Grivița Roșie —
Farul 6—6) Foto : Ion MIHAICA

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA HOCHEI

(Urmare din pag 1)

mos, în care Steaua a jucat 
mai matur mai eficient, mai 
grupat în apărare, iar replica 
partenerilor de joc s-a mate
rializat in contraatacuri foar
te rapide și viguroase victo
ria a surir bucureștenilor, pe 
merit. învingătorii a-au de
tașat la începutul reprizei se
cunde. cind Bălăucă și Dngu- 
reanu au înscris de două ori 
intr-un-minut și 20 de secun
de. Au marcat : Udrea. Gerc- 
zuly Hălăucă. Ungureanu pen
tru Steaua, respectiv ' Gereb, 
Todor Micloș. A arbitrat St. 
Enciu.

Clasament final : 1. DINA
MO 5 o (17—11). 2. Steaua 4 p 
(15—9) 3: S. C. Miercurea Ciuc 
3 p (9—4). 4. Dunărea Galați 
0 p (11—26).

Pooicarii români In formă bună In ajunul C.M. (j)

ROMÂNIA - UNGARIA 4-0
Reprezentativele de popice 

ale României la juniori, care 
se pregătesc pentru apropiate
le Campionate mondiale (21— 
28 mai. in Iugoslavia) au sus
ținut noi întilniri internaționa
le de verificare de data a- 
ceasta in compania selecționa
telor similare ale Ungariei, 
care se află si ele în prepa
rative pentru C.M. Partidele, 
care au avut loc simbătă și 
duminică în București, pe cele 
șase piste automatizate ale a- 
renei Olimpia au fost cîști- 
gate clar de către tinerii popi
cari români, cu 4—0 : Ia fete
— România 2556 o — Ungaria 
2414 p.d. : la băieți România 
5270 p.d. — Ungaria 5002 p.d.
— în prima zi, iar in ziua a
doua scorul a fost din nou fa- 
vorab 1 soort:vilor români cu 
2478 — 2436 p.d. si respectiv. 
5108 — 5005 pd. Deci, după 
cum se v^e din cifrele re
zultatelor celor două zile de 
concurs echipele țării noas
tre au domnat întilnirea si 
au obtinut rezultate valoroase, 
pistele arene: Olimpia fiind
destul de dificile, unde punc
taje de neste 5000 la băieți și 
peste 2400 la fete sini conside
rate ca foarte bune. La indi
vidual s-a remarcat in mod 
deosebit Traian Țelnar (com
ponent al divizionarei ..A* 
Metalul Hunedoara) care în jo
cul de duminică a depășit orice 
așteptări reușind un rezultat 
de zile mari — 969 (la prima 
sută de lovituri a doborit 504 
popice si a avut 99 p.d. Ia o 
manșă d- 25 de lovituri ^izo-

late" !) Sperăm că forma bună 
in care se află Țelnar se va 
menține si la C.M. din Iugo
slavia. Dintre fetele noastre, 
din nou cea mai bună jucă
toare a fost ca si in întîlnirile 
cu echipele R. D. Germane, cu 
o săptăminâ în urmă Maria 
Zsizsik. care in primul ioc a 
punctat 449 (cu nici o bilă în 
gol), cel mai bun rezultat in
dividual din ambele partide.

Dar iată rezultatele obținute 
de iucătorii noștri ’ în cele 
două mec uri : Maria Zșizsik 
449 în primul meci — 411 !n 
cei de ai doilea meci, Ibolya 
Mathe 425 — 415, Octavia Cio- 
eirlan 126 — 426. Marilena
Burcea 133 — 417, Rodica Ba
ciu 402 —. Olga Psihas 414 —, 
Maria Gasnar — 404 șt Mariana 
Borta — 405. respectiv Constan
tin Bănescu 878 — 833, loan Mâ
ții 896 - 800. Mibai Pistaiu 
813 —. Traian Țelnar 921 — 969,
Alexandro Szekely 855 —,
Marten Farkas 964 — 815. Ca-
rol Bandi fin meciul de du-
minicâ. imnreună eu Al. Sze-
keiy) 803 Din echipele Unga
riei cele mai mari rezultate 
le-au ob*-’—t : Agnes Grampseb 
436 — 124 Kovacsni 405 —
432 si Beekne 493 — 401. res
pectiv Ferenc Karsai 874 — 
846. La*z’o Pete 877 — 876 și 
Ferenc 3î°'rxr 835 — 830. Ar
bitrul r-'"- ->aț a fost Gerhard 
Gross (R D. Germană!. An- 
treBori’ celor două formații 
mm"—f;' sțnt Tudor Buzea 
ff) si Ion Pătm (b).

Tomo RABȘAN

în sala

DOUĂ GALE DE
In cadrul manifestărilor spor- 

tx»e organizate de clubul Di- 
cu prilejul an versării a 

35 de aa de la înființare, ta 
„ia dă» Ștefan cel Mare au 
fost programate. simbătă ș. 
duminică, două gale interna- 
țîonale de box. La reușita ta- 
trecer.Ior ți-au dat concursul 
p« - ".șt. de la Dynamo Berlin 
țț Gwardia Wroclaw. Alături 
de boxer.: germani si polonez: 
au evolua: sportivi de Ia du- 
burCe bomreștene Metalul. 
Rapid. Voința, Timpuri Noi ți. 
tknetațeies. gazdele, pogiliștii 
dinamoviști. Am asistat la 
două gale bune, cu meciuri 
frnsnnase- Din păcate, iubitorii 
sportului cu mănuși au ab
sentat de data aceasta în ju
rul ringului deși. așa cum 
am ma: spus, galele au fost 
interesante, cu multe meciuri 
bune

S-a remarcat și cu acest pri
lej campionul de juniori Tu
dor Panait (Dinamo), Învingă
tor înainte de limită tn fața 
^semigreului" Andrzej Wasîe- 
lowski «Gwardia Wroclaw). 
Dintre ceie mai frumoase me
ciuri amintim partidele FI. 
Stan (D.namo — G. Sascbe 
(Dynamo Berlin) și M. Grues- 
eo «Timpuri Noi) — M. Stuth 
(Dynamo Berlin), ta care vic
toria a revenit lui Stan și 
Grnescu. Iată rezultatele teh
nice. Gal* L cat. muscă : Z. 
Cota (Gwardia) bnb. 2 TI. 
Nicolae (Dinamo), cocoș: Gh. 
Brumă (Rapid) b.p. R. Langher 
(Dynamo Berlin), semiușoară: 
V Vancea (Dinamo) b.p. J. 
Hand k (Dynamo Berlin), 
nșoară : A Kobryn (Gwardia) 
b.p. V. Dumitriu (Metalul), 
semimijlocie: AL Dinu (Meta
lul) b.p T. Diaconescu (Ra
pid). FI. Stan (Dinamo) b.p.

„Dinamo“

BOX INTERESANTE
G Sascbe Dynamo Berlin), 
mijlocie mică : F. Pious (Dy
namo Berlin) b. dese. 1 N. Mo- 
drogan (Rapid), mijlocie: C. 
Adafine (D.namo) b.p. J. Le- 
bedynschi (Gwardia), semi
grea : T Panait (Dinamo) b. 
ab. 1 A Wasielowski (Gwar
dia). grea : T. Pirjol (Dinamo) 
b.p. F V:the (Dynamo Berlin). 
Gala a U-a, semimuscă : N, 
Crăciun Metalul) b.p. R. Giol- 
tan (Voința), muscă : I. Bo
boc Rapid) b.p. M. Văcălie 
(Voința), cocoș : I. Boidache 
(Metalul) b.ab. 2 V. Stan cu 
(Rapid). D Jianu (Dinamo) b.p. 
W. Kamoia (Gwardia), semi
ușoară : A. Mencel (Gwardia) 
b.p. Nicola (Dinamo). u- 
șoară: M Gruescu (Timpuri 
Noi) b.p. M. Stuth (Dynamo 
Berlin), semimijlocie : I. Stranz 
(Dynamo Berlin) b.p. M. Wies- 
lav (Gwardia), mijlocie mică : 
P. Szypulski (Gwardia) b.ko. 
2 I. Rai cu (Voința), mijlocie : 
M. Vasilache (Dinamo) b.p. S. 
Schrot (Dynamo Berlin), grea : 
s. Figurski (Gwardia) b.k.o. 
2 D. Albrecht (Dynamo Ber
lin)

Petre HENȚ

CÂMPIIMULE INTEmilONAlt Dt GIMNASTICA
(Urmare din pag r>

numai sportivele care tint an
gajate in activitatea competi- 
țională internațională de virf, 
ci și tinere care să fie gata 
in orice clipă să facă parte din 
echipa reprezentativă. în orice 
caz, mai ales Ecaterina Szabo 
și Lavinia Agache au manifes
tat o bună dispoziție de con
curs, oferind specialiștilor și 
publicului un palpitant duel 
pentru intîietate la individual 
compus. _A cîștigat Ecaterina 
Szabo pentru plusul de sigu
ranță de la paralele și pentru 
solul său foarte Încărcat cu e- 
lemente acrobatice și executat 
intr-un ritm susținut. Dealtfel, 
duminică dimineață în finalele 
pe aparate, dubla campioană 
europeană absolută de junioare, 
Ecaterina Szabo, a ridicat din 
nou tribunele în picioare, la pa

ralele și sol primind nota ma
ximă — 10 — care ar trebui 
s-o mobilizeze și mai mult in 
perspectiva apropiatelor cam
pionate europene de la G6te- 
borg. Ecaterina și Lavinia au 
monopolizat locurile I pe apa
rate, la birnă aflîndu-se amîn- 
două pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului.

Atît in concursul general, 
pentru individual compus, dt și 
în finalele pe aparate, o fru
moasă impresie au lăsat-o spe
cialiștilor și iubitorilor de gim
nastică evoluțiile reprezentan
telor R.P. Chineze, Uniunii So
vietice, R.P.D. Coreene și R.D. 
Germane.

Concomitent cu finalele fete
lor, duminică dimineață am ur
mărit șl cele șase finale ale 
concursului masculin. De data 
aceasta, întrecerea a fost mai 
echilibrată, cu mai mulți în
vingători, Levente Molnar (cu

în nivizi". j" de handbal STII
IN DERBYUL C
Disputată duminică diminea

ța, runda a 19-a a a campio- 
natelot de handbal. Divizia 
„A“. a dus la distanțarea Ști
inței Bacău de una dintre ur
măritoarele sale (Rulmentul 
Brașov) in clasamentul femi
nin și la completarea colec
ției de victorii a campioanei 
țării la băieți (Steaua : 19 me
ciuri — 19 victorii !). Relatări 
de la cele 10 partide disputate.

MASCULIN
STEAUA — C.S.M. BOR- 

ZEȘT1 30—15 (15—8). Meci la 
discreția campionilor, din pri
mul și pînă în ultimul minut 
de ioc Antrenorii Radu Voina 
și Otto Telman au trimis pe 
teren pe toți iucătorii înscriși 
Pe foaie, iar pe portarul Ni
colae Munteanu l-au păstrat 
pentru meciuri mai grele. în
locuitorul său. Adrian Simion, 
și-a făcut bine datoria. Cu fie
care meci disputat, campionii 
iși mai adaugă cite o victorie 
— meritată și muncită — care 
le întregește performanța de 
pînă acum din acest campio
nat nici ut» joc pierdut. Au 
marcat : Mirică 7, Ghimeș 5, 
Drăgăniță 5, Berbece 5, Stingă 
2, Niculae 2, Ionescu 2, Dumi
tru 1, Daniel 1, respectiv Lă- 
mășanu 5. Berbecaru 3, Blaș 2, 
Ciocîrlan 2. Insurățelu 2, Gîr- 
lescu l. Au arbitrat bine A. 
Simion si V. Ivanciu (Ploiești).

Ion GAVRILESCU

CONSTRUCTORUL ARAD — 
H.C. MINAUR BAIA MARE 
30—27 (17—13). Meci frumos, cu 
multe faze de handbal auten-' 
tic. victorie meritată a gazde
lor. Au marcat: Jenea 8, Dea- 
cu 7, Vojtilă 5, KoIIeth 4, Is- 
tode 3, Nedelea 2 și Vasilache 
1 — pentru Constructorul, Mă
ricel Voinea 8, Porumb 6, Bo- 
roș 5, Covaciu 5 și Mironiuc 3 
— pentru H.C. Minaiur. (N. 
STRAJAN — coresp.).

POLITEHN 
RA - ]
CLUJ-NApd 
Numeroșii I 
în tribuna a 
aplaudat >^cl 
handbaliștii 
antrenorul 11 
Jude pentrul 
a echipei da 
tida cu Unii 
poca. Jocul 
tezie și cu n 
dus repede 
adversar și, 
unei victorii! 
cat : Folkerl 
nescu 5, Vo 
Humă 2 — 
Timișoara. J 
Avram 3, H 
Pop 2 și H 
Universitatea 
coresp.).

INDEPEN1 
MÎRSA -1 
NE.ȘTI 21—Ă 
sită de apoi] 
chipă gazdă 
manentă și I 
torie mai cl 
arată scoruM 
Kicsid 5, M 
Paraschiv 3, 
1 — pentru 
bavă 6, ZaH 
Zamfir 2, M 
— pentru 1 
ZESCU —

DINAMO 
VERSITATH 
(10—8). Pa
spectaculoasă 
minutelor 20 
brașovenii a 

•^■imanentă, ud 
- ^^wențe confs 
• 18—10). Au

Nicoiescu 6, 
ca 2, Chicod 
Cojocaru 1 
Dumitru 9, 
Iacabi 3. P 
1 — pentru 
GRUIA — d

PWMA MANSÂ A FINALEI CUi
>

(Urmare din pag. I)

pus probleme deosebite ciștigă- 
toarei „Cupei României". Ele 
n-au putut fi rezolvate, pentru 
că — in acest meci, de la care, 
in mod firesc, așteptam prin 
mobilizare și dăruire o creș
tere evidentă a nivelului pres
tației handbaliștilor noștri — 
dinamoviștii s-au apărat foarte 
slab, stînd în poziție fundamen
tală (fără a face pasul înainte 
spre omul cu mingea, fără a 
se mișca continuu în fața se
micercului, fără...) și invitln- 
du-i parcă pe adversari că a- 
runce la poartă. Cei doi por
tari — Claudiu Ionescu și Vir
gil Marchidan — s-au compor
tat ca niște începători, scoțind 
mingea din plasă aproape la 
fiecare aruncare a parteneri
lor, îerindu-se uneori chiar din 
traiectoria baloanelor. în atac, 
cu excepția lui Tudor Roșea 
(mai îndrăzneț, mai incisiv,

mai eficient] 
dinamoviști 1 
ție submedia 
în defensiva 
manevrînd r 
du-se să arj 
Anatoli Gal 
bată, dar și 
sărilor...), g 
nuat eviden) 
Pase greșitei 
runcări lipsi
din poziții 
completat
evoluției hj 
moviști în 
condiții, sed 
poate surpril
nici raportul 

^^■r-namo Bi 
încheia 

Z?2.A. Mii
încheiate — 

Intr-o oar
derea poten 
a fost vizibl
lei. Desigur, 
da in care

DE LA I. D. M. S.
MAGAZINELE AUTO I.DJ4.S. livrează plnă la SO aprilie a.o. 

autoturisme DACIA după cum urmează : magazinele BUCU
REȘTI pînă la nr. 5.000/1983 ; magazinul PITEȘTI plnă ta «00/ 
1983 ; 2.200/1983 pentru cumpărătorii din jud. Sibiu ; magazinul 

BRAȘOV pînă la nr. 1.600/1983 ; magazinul BACĂU plnă ta nr. 
400/1933 ; magazinul BAIA MARE pînă la nr. 2.300/1983 ; maga
zinul CLUJ pînă la nr. 2.650/1983 ; magazinul REȘIȚA plnă ta 
nr. 450/1983 ; magazinul CRAIOVA plnă la nr. 900/1983 ; maga
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turisme și capacitatea de livrare a fiecărui magazin.

două locuri I), Emilian Nicu- 
la (ciștigător la paralele) și 
Valentin Pintea (primul loc la 
sărituri) înscriindu-și numele 
pe tabelul de onoare al învin
gătorilor. Pe acest tabel figu
rează și alți gimnaști valoroși 
prezenți la „internaționalele" 
noastre, intre care Serghei Hij- 
neakov și Serghei Baranov 
(U.R.S.S.). Xia Weidong și 
Huang Xiaoguang (R.P. Chi
neză).

Rezultate tennice : individual 
compus feminin — Ecaterina 
Szabo 39,50. Lavinia Agache 39,35,
Mihaela Siănulet 38.80, Wu Wenli 
(R. P. Chineză) 37,75, Simone 
Haparath (R. D. Germană) 37,45, 
Elena lakușeva (U.R.S.S.) 37,40,
Jang Wei (R. P. Chineză) și Li 
Zen E (R.P.D. Coreeană) 37,35 ; 
finale pe aparate, feminin : sări
turi — Lavinia Agache 19,675, E- 
caterina Szabo 19,55, Elena Iaku- 
șeva 19,05 : paralele — Ecaterina 
Szabo 19,90, Lavinia Agache 19,55, 
Elena lakușeva șl Elena Pono
marenko (U.R.S.S.) 19,40 ; birnă
— Lavin'â Agache și Ecaterina 
Szabo 1- Wu Wenli 18,85 ; sol
— Ecate: / Szabo 19,95, Lavinia 
Agache 19,85. Simone Haparath

19,65 ; finale pe aparate, mascu
lin : sol — Xia Weidong (R.P. 
Chineză) 19 35, Valentin Pintea 
(România) și Li Su Qhll (R.P.D. 
Coreeană) 19,10; cal cu minere 
— Levente Moinar 19,10, Huang 
Xiaoguang (R.P. Chineză) 18,95, 
Vagany Andras (R.P. Ungară) 
18,90 ; inele — Levente Molnar 
(România) șl Serghei Hijneakov 
(U.R.S.S.) 19,20, Jens Fischer
(R.D.G.) 19,10 : sărituri — Valen
tin Pintea ’9,30, Huang Xiao
guang 19,15, Andreas Eichelbaum 
(R.D.G.) 19,05 : paralele — Emi
lian Nicula (România), Serghei 
Baranov (U.R.S.S.) șl Huang 
Xiaoguang (R.P. Chineză) toți eu 
19.05 ; barâ fixă — Serghei Hlj- 
niakov 19,45, Serghei Baranov 
19,20, Xia Weidong 19,10.

• în cadrul unui concurs 
demonstrativ desfășurat sîmbă- 
tă seara, au evoluat gimnaste
le care se pregătesc pentru 
Jocurile Mondiale Universita
re de la Edmonton (Canada) și 
a fost aplaudată cu multă căl
dură reapariția în public a 
multin’ei noastre campioane Na
dia Com "meci, care a făcut o 
demonstrație la birnă și sol.

echipa. Dup 
pionat cu Ini 
Mlrșa, dispd 
cută și ciști 
dinamoviști 1 
cronică : J 
nervilor, «J 
șanse nebărJ 
Ion Tase și 
diminuat as] 
tisindu-se îd 
mind goluri] 
tac (ratînd 
și irosind n 
Poate că pi 
petițional a 
rat și obosea 
plin ca oricîl 
timele zile 
— în timpd 
bătă — s-au 
lipsa totală 
a portarilor, 
chile lacune 
abia în timJ 
deosebit de
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53 48

EXTRAGER 
13 2 50

EXTRAGER
26 71 36 18
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care 39.120 I 
categoria 1.
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Partida Constructorul Oradea 
— Dinamo București a fost 
amînată pentru data de 10 mai, 
ora 18
• După 19 etape, In clasa

ment conduce STEAUA ou 57 
puncte, urmată de H.C. _ Mi- 
naur Baia Mare 44 p, Dinamo 
București 43 p (un joc mai 
puțin). Universitatea Cluj-Na- 
poca 41 p. Politehnica Timi
șoara 40 p s.a.

FEMININ
confecția bucurești — 

MUREȘUL TG. MUREȘ 16—17 
(6—8). Trebuie spus de la Înce
put că după felul cum a abor
dat această partidă Confecția 
nu avea nici o șansă de cîștig: 
o degringoladă totală a cu
prins întreaga echipă, „piesele" 
ei de bază, care se numesc 
Grigoraș și Simion ratînd mult 
prea mult. Efortul făcut de 
apărătoarea porții bucureșten- 
celor. Iliescu, de a primi 
mai puține goluri nu a 
suficient Handbalistele 
Tg. Mureș au făcut un 
bun, cu Fejer, Dorgo și Pere? 
în excelență formă. Ele au rea
lizat goluri din acțiune, la ca
pătul unor atacuri bine con
struite. Angela Ciubotă, In 
poartă, a stopat numeroase 
atacuri, lansîndu-și apoi, co
legele pe contraatac. Au mar
cat : Grigoraș 8, Simion 4, V. 
Constantinescu 2, G. Z___
tinescu 2, respectiv Fejer 
Dorgo 3, Bărbat 3, Pereș 
Sărac 2. Au arbitrat bine 
Crețu și Gh. Crîsnic (Petro
șani).

cît 
fost 
din 
joc

Constan-

1
I.

ROTEHNICA CONSTAN- 
\ C.S.M. SIBIU 27—20 
. Joc foarte disputat, in 

oare primul sfert de oră a a- 
parținut oaspetelor. Gazdele 
s-au impus apoi, construindu- 
și o victorie netă. Au marcat : 
Frrncu 10, Bocăneală 6, Vasi- 
lache 3, Sanda 2, Gălan 2, Ma- 
tarangă 2, Ienciu 2 — pentru 
Hidrotehnica. Macarie 5, Oncu

a
4, Coșuițchi 4, Barzu 3, Tincu 
2 și Klein 2 — pentru C.SJd. 
Sibiu. (C. POPA — coresp.).

TEROM IAȘI — A.E.M. TI
MIȘOARA 21—16 (9—3). Deși 
și-a asigurat la finele primei 
reprize un avantaj de 6 goluri, 
echipa gazdă a fost nevoită 
să depună mari eforturi in 
partea a doua pentru a depăși 
dîrza formație a timișorence- 
lor. Au înscris : Corban 6, Co- 
valiuc 6, Avâdanej 5, Mari- 
neac 2, Sumănaru 1 și Borșan 
1 — pentru TEROM, Luțaș 5, 
Cojocaru 4, Stefanovici 3, Si- 
minsco 2, Tăuș 1 și Popăilă 1 
— pentru A.E.M. (M. MACO- 
VEI — coresp.).

TEXTILA BLHUȘI — C-S.M. 
SF. GHEORGHE 21—21 (13—10). 
Joc bun al gazdelor In prima 
repriză Oaspetele s-au impus 
in cea de a doua. Au marcat: 
Ciubotaru 12, Popovici 4, Ra
cii? 2. ‘
pentru 
șan 4, 
Andor 
VIEKU

ȘTIINȚA BACĂU — RUL
MENTUL BRAȘOV 25—20 
(12—10). Gazdele au condus 
permanent. as.gurîncu-și o 
victorie comodă. Au marcat : 
Voinea 7, Leonte 7, Lunea S, 
Mozsi 4, Danilof 2 — pentru 
Știința, Oacă 8, Beșchj 5, Călin 
3, Tache 2 și Chiriță 2 — pec- 
trul Rulmentul Brașov. (V. 
MENITA — ccresp.V

Partida Chimistul Rm. Vîl- 
cea — Progresul București se 
va disputa nv-.: 26 aprilie, la 
ora 16.30.

• în clasament conduce 
ȘTIINȚA BACAU cu 50 punc
te. urmată de Chimistul Rm. 
Vilcea 44 p țo partidă mai pu
țin disputată). Rulmeatal Bra
șov 44 p. TEROM Lași 39 p. 
A.E.M. Timișoara 38 p ș_a.

Etapa » 2»-i a campionatelor 
de handbal. Divizia „A", se va 
disputa duminică 1 mai.

Buftea 2 si Varga 1 — 
Textila. Torok 11, Vi- 
Florea 2, Marian 2 și 
2 — pentru C.S.M. (L 
— coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
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JOC AlfRT, VICTORIE DEPUN MERITATĂ
CRAIOVA, 24 (prin telefon). 

Afectați încă vizibil de ratarea 
calificării în finala Cupei U.E.F.A., 
jucătorii și suporterii echipei 
craiovene s-au reîntîlnit în ace
eași caldă si entuziastă ambianță 
pe care o oferă de fiecare dată 
.Centralul" din Băpie. Umplînd 
din nou tribunele stadionului, 
publicul oltean și-a susținut cu 
frenezie favoriții Ln această par
tidă care se anunță dificilă nu 
numai datorită puternicei replici 
așteptată din partea echipei hu- 
nedorene, ci si din cauza absen- 
•entei din 11-le local a două din 
piesele de bază. Cămătaru 
Donose (indisponibili;, cărora

CLASAMENTUL

și
11

DIVIZIEI „An

1. DINAMO 26 12 12 2 «-22 36
2. Sportul stud. N 14 7 9 37-18 35
X Uni». Crciorc 23 14 3 6 46-15 31
4. F.C. Arge 26 13 5 1 40-28 31
5. Steaua ■ 11 8 7 39-32 30
6. Corvimd 26 10 7 9 35-26 27
7. C.S. Tîrgovijte 26 9 8 9 30-31 26
a. Buf 26 9 • 9 24-32 26
•. F.C. Oit 26 10 5 11 35-25 25

SC. Bocou 26 10 5 11 32-36 25
11. F.C. Bihor ■ 6 10 44-48 24
12. A_SA_ Tg. M 26 1 7 11 2X31 22
IX Chăn-Q V. ■ • 5 12 26-32 23
IC Pofrt lași 25 7 1 18 26-31 22
IX F.CJ4. Br«no« 26 9 4 13 29-41 22
IX Fetrohji Pt 26 10 2 14 27-49 22
17. F.G Comtonto 25 6 9 14 27-49 17
IX 26 7 3 16 25-56 17

fi-a adăugat ulterior și Bălăci 
(accidentat la una din impetuoa
sele sale pătrunderi individuale 
spre careul adversj.

Desfâșurarea jocului avea, de
altfel, să confirme anticipările, 
hunedorenii — dornici de reabili
tare după neașteptata înfrîngere 
suferită pe propriul teren în 
etapa precedentă — apărîndu-se 
cu multă îndîrjire (nu de puține 
ori însă și cu prețul faulturilor), 
dar neezitînd să se și avînte cu
rajos în atac, ceea ce a dat par
tidei un aspect în general echi
librat, mai ales în prima repriză. 
Spre deosebire totuși de oaspeții 
lor, craiovenii au fost mai inci
sivi în atac, au dat acțiunilor lor 
ofensive un mal mare grad de 
periculozitate și — în consecință 

— șl-au creat mult mai multe și 
mai clare ocazii de gol. Ei au 
si deschis dealtfel scorul. în min. 
16, după o frumoasă pătrundere 
a lui Țicleanu. care a fost faul
tat în careul hunedorean, BĂ
LĂCI transformind apoi cu de
zinvoltură penaliyul just acordat 
de arbitru. Gazdele își puteau 
.rajora avantajul, dar Cîrțu — un 
vîrf de atac cam neinspirat în 
acest meci — a ratat bune situa
ții în min. 18, 30 și 41.

Imediat după pauză, în min. 48, 
Beldeanu a trimis mingea, de la 
peste 20 m în bara transversală 
a porții lui Alexa. în minutul 
următor a fost rîndul craioveni- 
îor să treacă prin emoții. Stefă- 
nescu neputindu-1 opri pe Cojo- 
raru. lansat spre buturile adver-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 3 (1) 
CORVINUL HUNEDOARA 1 (0) 

Stadion Central ; te en 
timp frumos ș> călduros.

— circa 25 000 Șuturi : 
poarta : 8—3) Cornere : 
marcat : BALACi (min.

foarte bun; 
Spectatori 

20-9 
6-4.

........ ........ 16» din 
nalty), UNGUREANU (min. 66J. 
FANESCU (min 71), respectiv 
BOR Cmin. 76)

UNIVERSITATEA :
Boldici) 
NESCU, 
BĂLĂCI 
DEANU

CORVINUL 
binciuc, 
KLEIN, 
TEUȚ - 
Gabor).

A arbitrat foarte bine Dan Pe
trescu ; la linie : M Niculescu și V. 
Alexandru (toți din București).

Cartonașe galbene : ANDONE,
ȘTEFANESCU, PETCU.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 3-0 (0-0).

(pe 
Au

77lung (min.
- Negrilă, Tilihoi, ȘTEFA- 
UNGUREANU - ȚICLEANU,

(mm 31 CRIȘAN), BEL-
- Geo'gâu, Cîrțu, Irimescu.Jl'JL . Alexa - - - -
Andone, 

Petcu (min.
- Cojocaru,

Rednic, Du- 
Bogdan — Oncu, 

80 Nicșa), MA- 
Stoica (miri. 60

se, decît trăgind-i-1 de tricou. 
Impulsionați de Beideanu, care a 
muncit foarte mult în acest meci, 
localnicii s-au dezlănțuit timp de 
10 miunte în ofensivă, ridicînd 
scorul prin UNGUREANU (min. 
46) și ȘTEFANE3CU (min. 71), la 
capătul unor splendide pătrun
deri spre poarta adversă. Oaspe
ții vor înscrie, la rîndul lor. în 
min. 76 prin GABOR, partida în- 
cheindu-se cu o viecorie pe de
plin meritată a cralovenilor. du
pă un joc alert, care a plăcut 
publicului.

Constantin FIRANESCU

OR

Roșea
de valoarea ta — t-a inălțai.

nu invincibili, cu jucători 
gabarit (Mibuta a impre-

singurul jucător dinamovist cere < evoluat •- 
vc arunca la poartă R va 

Foto : D. NEAGU

udor 
proape 
înscrie.

Ldu-se 
ietice, 
e min
tă lui 

sîm- 
idver- 
dimi- 
nsivă. 
it, a- 
guturi 
i au 
nt al 
dina- 
atari

te ac- 
goluri.

n ovist 
fina- 

agola- 
mbătă 
cam-

pradă 
i dat 
erilor. 
și-au 

, plic- 
și pri- 

in a- 
pase) 

țiuni“.
com- 

lome- 
n mai 
in ul- 
:e că 
sim

ți de

colții 
imen 
ie că

dinamoviștii au avut în această 
atît de așteptată partidă (în 
care familia handbalului nostru 
își pusese atîtea speranțe) cea 
mai slabă comportare din În
treaga lor existență pe scena 
handbalului. Păcat, pentru că 
la Dinamo sint jucători cu real 
talent, păcat — pentru că se 
umbresc frumoasele realizări 
din ultimul timp ale acestei 
formații.

Conducerea echipei, Împreună 
cu tehnicienii federației, tre
buie, să analizeze In profaUtl- 
me carențele manifestate, să 
depisteze geneza lor ți să ela
boreze măsurile care se impun. 
In primul rînd, pentru o com
portare la nivelul real al echi
pei Dinamo București In retu
rul programat sîmbătă la Minsk 
și, apoi, pentru evitarea in vi
itor a unor eșecuri atît de du
reroase.

Caracterizind jocul partenerei 
nu facem decît să repetăm lu
cruri pe care le-am mai scris. 
Este vorba de o echipă bună,

dar 
cu _ 
sionat in mod deosebit), cu vi
teză și tehnici superioară 
(Karșakievici, Gusko fi Șerțov) 
și un portar in formă deosebi
tă (Galuza), o echipă care ■ 
sesizat repede deruta partene
rului și ineficiența portarilor, 
speculind la maximum totul Șl 
trăgînd la poartă din orice po
ziție. O echipă, însă pe care 
Dinamo, in zi bună, normală, 
ar fi putut-o Întrece.

Au marcat : Roșea 
rău 5, Bedivan S, Jianu 1 șl 
Dogărescu 1 — pentru Dina
mo București, Karșakievici 12, 
Mibuta 6, Gusko 6, Șevțov 5, 
Masalkov 2, Moseikin 1, Sldo- 
rik 1 și Sviridenko 1 — pentru 
S.K.A. Minsk.

Au arbitrat bine : Karl-Olov 
Nilsson și Axel Wester (Sue
dia).

10, Du- I
I
I
I

IERI,
SERIA I

DUNĂREA <^s.c. galați — 
INTRE A DINAMO FOCȘANI 4—8 
(1—•>. Au marcat : Gilan (min. 
U. autoeoi). Balabin (mm. 75), 
Han^hiuc (min. 75; si Bejenam 
(min. »»).

C-S. BOTOȘANI — F.CJR. PBO- 
GUSLl braila (1-«|. Au 
•r.sms : Maeoveî (min. » fi 
Bnhac

PRAHOVA PLOIESn 
LUL GALAȚI Z—f “ ‘ 
golurilor : Tudor 
Viad (min. O.

MTNERVL GURA
— CBAHLAUL F. 
(2—1). Au înscrie : Grosaru rmta. 
17). iosep (mm. îl), respectiv Mî- 
ronaa (min. 43)-

GLORIA BU7AU — l.M-V. MED
GIDIA 2—1 (•—•;. Au marcat :
Balaur (min. <7) Prodan (min. 
76), respectiv Latrina (mm. 7).

DUNĂREA calaram — C.SJR 
BORZEȘTI •—<-

DELTA TUIXEA — C.S.M. SF 
GHEORGHE 2—1 (♦—1>. Autorii
colurilor : Ihimox (min. M (t_~ 
11 m). Bides cu (min. res
pectiv Szabo (min. M)

VIITORUL MECANICA VASLUI
— GLORIA BISTRIȚA î—•
Unicul goi a fost realizat de 
Cojocaru (min. 55).

C.S.M. SUCEAVA — VTTTORUI. 
GHEORGHENI 1—• a—•! a mar
cat : Petrescu (min. T7).

(Relatări de la T. SiriopO. T. 
Ungureanu, L TinV ““ “

ban. D. Soare. î 
■seu, P. Com?a
Mîr.drescu).
DUNĂRE* CSU
Glorie Bz. 
CS.M. S» 
OtehP Ge-rf 
Gkxic S-țo 
F.C.M. Frogr 
CS 
P-tthcvo PI.
CnoMâui P N.
C.S-M. Be-7 
Dunâme Căi 
Mm. G.H. •) 
C.S.M. S(. Gh. 
VUL M. Vv 
Unirec D. Foc. 
Deha Tuicee 
LM.U. Med.
Viit. G^ec'gh.

Echipe 
puncte.

ETAPA 
ora 11) : 
Galați — 
CS.M. ZL ------- ..
Buzău (0—3), C.S.M. Borzești — 
Delta Tulcea (1—1) Dunărea CSU 
Galați — Dunărea Călărași (0—3), 
F.C.M. Progresul Brăila — Mine
rul Gura Humorului (1—2), Uni
rea Dinamo Focșani — Prahova 
Ploiești (0—2). Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Suceava (0—1), Gloria 
Bistrița — Oțelul Galați (0—2). 
C.S. Botoșani — I.M.U. Medgi
dia (0—1).

o.

TAI LOTO P00N0SP0P1 INTORHEAZA

n 
a

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 24 APRILIE 1983

I. Avellino — Pisa 1
n. Cagliari — Cesena X

LII. Catanzaro — Juventus 1
IV. Fiorentina — Ascoli 1
V. Genoa — Napoli X

VI. Internazionale — Roma X
VII. Torino — Verona . X

VIII. Udinese —• Sampdoria 2
IX. Catania — Como X
X. Perugia — Milan 1

XI. Autobuzul — Rapid Buc. 2
XII. Strungul -- Olimpia 1

XIII. Gloria Reșița — F.C. Baia M. 1
FOND TOTAL DE ClȘTlGURI : 

995.719 LEI.

ote- 
(»—«l. Autore 
(nun. 17) £
nVMOBULUl
SEAMȚ 7—1

resi>

(min
am. *

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 

pe^olizotâ

IN DIVIZIA
SERIA A ll-a

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 0-1 (0-1).
Unicul gol a fost realizat de 
Pnraschiv (min. 29).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — MEC UNICA FINA 
STEAUA BUCUREȘTI 3—1 (1—1). 
Au Înscris : Boțuaea (min. 30), 
Mateescu (min. 67). Apostol (min. 
»). respectiv Păun (min. 33).

PANDURH TG. JIU — C.S.M. 
DBOBETA TR, SEVERIN 2-0 
(1—•). Autorul golurilor : Gugu 
(min. 34 și 78).

CHIMICA TTRNkVENl — CAR
PAȚI MIRȘA 
ent : Nistor 
(min. 16 și 
44). respectiv

MINERUL 
ROȘIORI 3—0 
lorilor : G aș par (m 
rut (min. ii) și Ghitulescu 
(min. M).

LP. ALUMINIU SLATINA — 
FKECIZIA SACEIE 4—0 fl—«). 
Au Inserts : Pirvu (min. 18 si 
SO. M- Lelea (nun. SO» și P. lu- 
tau train. M>.

AUTOMATICA BVCVKEȘT1 — 
MCTAI.LL BCCCTÎEjTI 1—0.

SOIMn IPA StBIC — UNIREA 
ALEXANDRIA 1—0 (0—4> A mar
cat : Frttm (rain. SJ).

Meciul GAZ METAN MEDLAȘ 
— LUCEAFĂRUL tU CURES TI a 
test amlr.au

(Relatâri de la C. Moraru-Sliv- 
na. D. Brinoiu. M. Btlot. L Du- 
can. Gr. Juganara. D. Mihail. N.

4—1 (4—0). Au mar- 
(min. 8), Wlarton 

42). Oprișor (min- 
Volculet (min. 8€). 
MOTRU — ROVA 
(•—Ci. Autorii go- 

75). Drâ-

•) Echipâ penalizată 
puncte.

Ăceu. D. Bo- Tokaeek si L Botoean).N. 1ronctZBtl- X RAPID Buc 25 18 4 3 4X13 40•4 X I.P. Aluminiu 25 13 6 6 37-23 32
X Dinamo Vtci- 23 10 6 7 36-26 26

15 5 4 50-15 35 X Carpați Mîr>a 25 11 4 W 3X33 26
U 3 8 36-25 29 X Miru Moriu 24 12 2 10 43-42 26
11 6 7 25-21 a X Metalul Buc. 25 11 3 11 34-29 25

1 11 4 9 33-26 21 7. Chimico Tlm. 25 11 3 11 27-24 25
T2 1 11 80-25 25 X Airtomct.co 23 10 4 9 34-23 24
12 1 11 36-32 25 9. Autobuzul B.c 24 W 4 10 24-8 24
11 2 11 26-22 24 IX ROVA Roti-ri 24 10 3 11 25-27 23
10 4 W 32 26 24 71. Pandurii Tg. J. 25 10 2 13 33-32 22
M 2 11 35-34 24 12. Prag. Vulcan •) 24 W 6 8 32-32 22
w 4 10 23-27 24 tx Mec. fină St 24 7 1 9 26-30 22
11 2 11 30-38 24 M. Șoimii FPA 8 9 4 W 25-29 22
12 1 11 33-41 8 tx Gaz me ten 23 9 4 W 23-31 22
IC 2 t2 26-30 2 tx Unirea Alex. 24 8 4 12 28-33 20
9 3 12 26-34 21 17. Precizia Sâcele 25 6 3 16 23-57 tS
8 4 12 23-33 20 M. C-S.M. D robe ta 23 4 6 13 15-30 M
9
7
7

13
12
14

25- 44
26- 39
20-43 

douâ

w
17

cu patru

SERIA A lll-a
U.T. ARAD — (ND. SIRMEI C- 

TLRZII 2—2 (0—2). Autorii golu
rilor : Gal (mm. 46). Coraț (min. 
85) pentru U.T.A., Hațeganu 
(min. 25). Vesa (ii.in, 54) pentru 
Ind. sîrmel.

AURUL BRAD — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 5—1 <î—1). Au marcat: 
Ormlnișan imin. 3). Gastor (min. 
11), Ștefănescu (/rin. 69 și 75), 
Petrișor (min. 79), respectiv Du
mitrescu (min. 38).

MINERUL CAVNIC — META
LURGISTUL CLG1R 4—0 (1—0).
Au înscris : Ilin (min. 34), _Cris- 
tea (min. 48). 
din 11 m) și

SOMEȘUL 
RAPID ARAD 
marcat : Tolli 
(min. 24). Borz (min. 37). 
tiv Lazăr (min. S )

ARMATURA ZALĂU — 
TIMIȘOARA 2—0 (1—0).
golurilor : Pasc ir, a (min 
E. Crișan (min. 4S>).

GLORIA REȘIȚA - 
MARI 2—0 (l-»<n
Goanțâ (min. 34) 
(min. 55).

STRUNGUL ARAD 
SATU MARE 2—0 (1—0). Autorii 
golurilor : Szikler (min. 57) și 
Bran (min. 66).

_U* CLUJ-NAPOCA — C.S.M. 
REȘIȚA 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Bucur (min. 75).

UJH. TIMIȘOARA — C.LL. SI- 
GHET 4—1 (2—0). Au marcat :
Boman (min. 8) Humei (min. 
JS). Chifan (min. 48). Bodea 
(min. 80). respectiv lonescu (min. 
73).(Relatâri de la N. Strfijan, AL 
Jurcâ. Z. Debrcteni. Z. Kovac, 
L Domută. P. Fuelis. Gh. Mornăi- 
U, L Lespuc si
t. U.TJL 
1. „U* 
i. F.C

Coudruc (min. 85 
Leiurliel (min. 89). 
s vru MARE — 
3—1 (3—8). Au

(tr.in. 10). Szilaghl 
respee-
C.F.R.

Autorii
8) șl

- F.C. BAIA 
Au înscris : 
și Vînătoru

OLIMPIA

VIITOARE (luni 2 mai.
Viitorul Gheorgheni —
Dunărea Călărași (3—0), 

Sf. Gheorgîie — Gloria

■TAPA VIITOARE (luni 2 
ora 11) ; C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Automatica București 
(0—2), Metalul București — Lu
ceafărul București 4—1 — dispu
tat pe ziua de 11 aprilie, Unirea 
Alexandria — Progresul Vulcan 
București (0—0), Autobuzul Bucu
rești — Șoimii IPA Sibiu (1—2), 
Carpați Mîrș<a — Mecanică fină 
Steaua București (0—0), Precizia 
Săcele — Rapid București (0—2), 
Minerul Motru — I.P. Aluminiu 
Slatina (0—1). Dinamo Victoria 
București — Gaz metan Mediaș 
(1—1), Pandurii Tg. Jiu — Chi
mica Tîmăveni (0—2), Rova Ro
șiori stă.

Cj.-Nap. 
Baia M

St. Marton)
24 13 6
24 15 2
24 13 4

5 45-14 31
7 42-16 31
7 46-22 3i

X Ind. »îrmei 24 12 3 9 31-26 27
X Min. Cavnic 24 12 1 11 52-31 8
X Olimpia S.M. 24 10 5 9 39-32 8
7. Armat. Zalău 24 12 1 11 28-45 8
8. C.S.M. R ța 24 10 4 10 35-34 24
9. Gloria Reșița 24 10 4 10 31-50 24

W. Someșul S.M. 24 10 3 11 42-37 23
11. Aurul Brad 24 9 5 10 29-33 23
12. U.M. Timiș. 24 9 4 11 28-43 22
1X Rapid Arad 24 9 3 12 36-39 21
IX C.F.R. Timiș. 24 8 5 11 27-30 8
1X C.I.L. Sighet 24 10 1 13 36-41 a
IX Met. Cugir 24 9 3 12 26-45 21
17. Strungul Arad 24 8 4 12 24-35 20
IX înfrățirea Or- 24 7 2 15 18-44 M

ETAPA VIITOARE (luni 2 mai.
•ra H) î Metalurgistul Cugir — 
— Gloria Reșița (0—3), C.S.M. 
Reșița — Someșul Satu Mare 
(0—1), C.F.R. Timișoara — Mi
nerul Cavnic (1—3), Ind. sîrmel 
C. Turzii — Strungul Arad (1—9)» 
Aurul Brad — U.M. Timișoara 
(1—2), F.C. Baia Mare — C.I-Xk 
Slghet (2—0), Armătura Zalău — 
înfrățirea Oradea (1—0), Olimpia 
Satu Mare — U.T. Arad (1—!>.’ 
Rapid Arad — .U4 Cluj-Napoca 
a-«).

f

tragere specială 27 APRILIE'83

PRONOEXPRES 
OLIMPIC

• 6 extrageri în 3 faze 
- 38 numere.

MÎINE, TRIALUL
DIVIZIONARILOR „B"

♦

BANI AUTOTURISME
SI EXCURSII peste hotei re

• La faza a 
turismele
5 numere 
t extrase!

• Bietele de 25 lei 
rianta participă 
toate extragerile-

lll-a, auto- 
se obțin cu 
din primele

ra
ia

utti-Astăzi și mîine 
mele zile de participare!

Forul de specialitate organizea
ză o nouă acțiune de selecție, în 
vizor aflîndu-se, de data aceas
ta, jucătorii divizionari WB*. A- 
cest trial se va desfășura miineu 
la el urmind a participa selec
ționatele celor trei scrii ale Di
viziei „B“. care vor avea ca 
•pairing-partneri echipe fruntașe 
ale eșalonului secund : C.S.M. 
Suceava, Rapid 
U.T.A

Iată programul 
DUtare :

a BUCUREȘTI

secund : <
București

si locul de
Si

dis-
R.

I
— ___________  (Stadionul

Dublicii): selecționata serei 
Rapid ;

a ARAD : selecționata scrie! a 
ll-a — U.T.A.

a SUCEAVA : selecționata se
riei a Iii-a — C.S.M. Suceava.

Toate partidele vor începe la 
ora 17,30.

amlr.au


ECHIPELE ROMÂNIEI (neînvinsă) 
Șl BULGARIEI S-AU CALIFICAT 

PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN 
în ultima zi: România — Bulgaria 73-70

CLUJ-NAPOCA. 24 (prin 
telefon). La capătul a trei zile 
de întreceri, duminică s-a în
cheiat în Sala sporturilor din 
localitate turneul de califica
re (grupa D) pentru campiona
tul european de baschet fe
minin care se va desfășura în 
Ungaria în luna septembrie. 
Cinstea de a participa la pres
tigioasa competiție a revenit 
reprezentativelor României și 
Bulgariei, prima (neînvinsă) 
totalizînd 6 p, iar cealaltă 
5 p. Pe locurile 3 si 4 s-au 
clasat formațiile Israelului (4 p) 
și Belgiei (3 p).

Ultima partidă a turneului, 
desfășurată intre selecționata 
tării noastre și cea a Bulgariei, 
a oferit o dispută aprigă, deși 
ambele echipe obținuseră ca
lificarea din ziua precedentă. 
Baschetbalistele noastre au 
evoluat slab in prima repriză, 
cînd au si fost conduse cu 
41—31. dar s-au revanșat in 
cea de-a doua, cind — încu
rajate de un public entuziast 
— au refăcut handicapul, ega- 
lind în min. 26 : 45—45. De
aici s-a mai Înregistrat o sin
gură egalitate. 47—47. după 
care echipa pregătită de Nico- 
lae Martin și Gabriel Năstase 
a obținut un avans nu prea 
mare, dar pină la urmă hotă
râtor. Cind mai erau 34 de 
secunde de joc oaspetele au 
egalat, 70—70 dar Mariana Bă
dinici a înscris prin cos si io- 
ritură liberă punctele victo
riei : România — Bulgaria 
73—70 (33—41). Alături de
Bădinici s-au evidențiat Mag
dalena Pall. Camelia Hiada si 
Carmen Toc al a, aceasta din 
urmă numai pentru .portul 
adu3 în apărare. Au marcat : 
Pali 23. Bădinici 19. Hod» 15. 
Borș 12, ToeaU 2, Hosro 1 
pentru România. respectiv

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
(Urmare d<» peg. 1)

landezul I. Seppala, locul 3 la 
C.M. '81, pe care l-a învins des
tul de clar la puncte ■ 8—4. 
In turul IV Zamfir, medaliat 
cu argint la «mondialele* de 
anul trecut, s-a intilnit cu me
daliatul cu bronz al aieieiași 
competiții, sovieticul V. Fo
min. Desigur, part.de a . o 
miză deosebită, dar luotătocnl 
român, deși s-a străduit cm răs
puteri, a fost depășit la punc
te : 1—3. In finala pentru locu
rile V—VI, Zami:r a avut un 
alt meci dificil, cu J. Krista 
(Cehoslovacia), medalii de ar
gint la C.M. ol și CE. T2. De 
astă dată însă, fie și pentru 
orgoliul său. Zamfir a cfțtlsrt 
net : 11—5. N. Zamfir — lo
cul 5.

Pină a intra in finala «mare*, 
tînărui Constantin Ulă <62 kg) 
după ce a depășit insuccesul 
surprinzător din primul tur. a 
concurat cu o ambiție rar in- 
tilnită, intrecindu-și toți ad
versarii pe care i-a intilniL Mai 
îatîi el a concurat în compania 
reputatului luptător iugoslav L 
Frigici, medaliat la- numeroase 
competiții de anvergură. Scorul 
de 7—1 în favoarea luptătoru
lui român ne scutește de co
mentarii. Trebuie să zăbovim 
însă puțin pe marginea meciu
lui cu sovieticul Al. Litvinov. 
La capătul ceioi două reprize 
rezultatul a fost egal (3—3), 
dar luptătorul român a avut un 
procedeu tehnic (eenturare la
terală) de două puncte si ast
fel victoria a revenit sportivu
lui român, victorie care i-a 
deschis drumul spre finala ca
tegoriei.

La „68 kg“ Ștefan Negrișan 
l-a Învins cu 5—2 pe M. Zeman 
(Cehoslovacia), după care a re
purtat o prețioasă victorie la 
puncte (5—1) in faȘa vicecam- 
pionului mondial I. Peter (Un
garia), calificindu-se astfel în 
finala pentru locurile III—IV. 
Negrișan însă n-a mai putut 
să-și apere cu succes șansele 
deoarece meciul cu finlandezul 
T. Seppaia (în palmares meda
lia de argint a C.M. ’81). a fost 
programat la puțin timp după 
cel anterior. La capătul parti
dei, Negrișan a fost învins la 
puncte : 3—10. Șt. Negrișan — 
locul 4.

Pecenikova 16. Ghermanova 12, 
Banova 9, Slavceva 10, Maka- 
veeva 7. Goikova 8. Todorova 
4, Radkova 4. Au arbitrat 
bine M. Bernats (U.R.S.S.) și
A. Anadol (Turcia).

In meciul care a decis cali
ficarea ei. (chiar înaintea în
cheierii competiției). repre
zentativa României a învins 
pe cea a Israelului cu 90—56 
(37—30). Jocul nu a fost chiar 
atit de ușor' cum arată scorul, 
deoarece baschetbalistele oas
pete au ținut pasul cu echipa 
țării noastre pină spre mijlo
cul reprizei secunde. Pînă a- 
tunci am asistat la eforturi 
vădite din partea selecționatei 
române, concretizate prin apă
rare agresivă intercepții, con
traatacuri și joc pozițional ra
pid. Ștefani» Borș (care s-a 
remarcat prin recuperări), 
Magdalena Pali (lăudabil de 
bătăioasă sub panouri). Maria
na Bădinici (prin punctele 
înscrise), precum și Camelia 
Hinda, Csila Hoszu si Corne
lia Stoichițâ. au fost compo
nentele de bază ale formației 
române. Timp de o repriză, e- 
chipa Israelului (combativă, 
destul de tehnică si cu două 
jucătoare de excepție : Anal
Drigor si Ron Ziva) a consti
tuit o surorizâ plăcută. Au 
marcat : Pali 25. Bâdnici 22, 
Borș 14, Hosza 10. Hinda 9, 
Stoichițâ 6, Grigoras 2. Ciu- 
bănean 2. pentru România, 
respectiv Drigor 20. Yaari 12, 
Litaay 6. Afiram 5 Ron 5, 
Lev 5. Levy 2. Agay 1. Au ar
bitrat A. Labov (Bulgaria) și 
C. Tatx-oyn (Belgia).

Alte rezultate : Bulgaria — 
Belgia 79—60 (52—26). Belgia 
— Israel 61—63 (32—32).

D. SUNCULESCU

Campionul mondial al catego
riei 74 kg. Ștefan Rusu — a- 
vind neșansa de a susține chiar 
din start intilmrea cu vechiul 
său rival A- Supron (Polonia), 
pe care a pierdut-o de astă 
dată — a evoluat în continuare 
la nivelul valorii sale recunos
cute, ciștigind pe linte. In min. 
U27 Rusu l-a învins printr-un 
tuș aplaudat la scenă deschisă 
pe belgianul R. Zegers, după 
care a dispus la puncte (5—2) 
de iugoslavul K. Kasap, meda
liat cu bronz la C.M ’81 și ’82 
și C E '82. Pentru medalia de 
bronz a luptat cu bulgarul S. 
Vasilev, surclasat cu 9—1 in 
min. 5.14 cind Șt. Rusu a ob
ținui victoria prin descalifi
carea adversarului. ȘL Rusu 
—medalie de bronz.

Ion Draica <o2 kg) a conti
nuat șirul victoriilor Început in 
prunele două tururi, invingîn- 
du-1 pe vicecampionul mondial 
din '81. iugoslavul M. Peikovici 
cu 9—0. Apoi, Draica și-a asi
gurat locul in mult rivnita fi
nală înainte de limită (min. 2) 
obținută in confruntarea cu 
grecul D. Tanapoulos.

Tânărul Ilie Matei (90 kg) l-a 
învins ’la puncte (2—I) pe F. 
Court (Franța) și prin descali
ficare (min. 4,27) pe iugoslavul
B. Ban, iar pentru medalia de 
bronz a dispus la puncte (3—1) 
de N. Noveni (Ungaria). L Ma
tei — medalie de bronz.

Semigreul Vasile Andrei a 
pierdut la puncte (4—3) meciul 
cu T. Gașpar (Ut-garia). după 
care a cîștigat o partidă grea, 
la puncte (2—C) cu iugoslavul 
J. Terței, calificindu-se în finala 
pentru locurile III—IV. Dar 
Andrei a pierdut prin tus (min. 
5,04) meciul cu V. Andrișev 
(U.R.S.S). V. And -ei — locul 4.

Greul Roman Codreanu l-a 
învins prin descalificare (min. 
4,13) pe J. Horomanski (Polo
nia) și cu aceeași decizi? (min. 
5,11) pe P. Ilici (Iugoslavia), 
medaliat cu argint la C.E. ’82. 
Codreanu a pierdut insă la 
puncte (2—6) meciul pentru me
dalia de bronz cu F Artiuhi.n 
(U.R.S.S.) R. Codreanu — lo
cul 4.

Iată clasamentele fi.m'.e : cat. 
48 kg : 1. Bratan Țenov (Bulga
ria), campion european. 2. V. A- 

nikin (U.R.S.S.), 3. C. Vadosa
(Ungaria) ; cat, 52 kg : 1. Păios

GRANADA. Reprezenta .1 va 
feminină de volei a țării 
noastre care participă la tur
neul de calificare pentru cam
pionatul european a susținut 
două noi partide și a obținut 
Victorii spectaculoase, ca ur
mare a unui joc evident su
perior, pe toate planurile, ad
versarelor ei. Vineri, echipa 
României a jucat cu formația 
Suediei de care a dispus în 
trei seturi, la, 4, 12 și 3, după 
care ea a trecut in fruntea 
clasamentului împreună cu 
Spania (ambele cu cite 4p). 
Sîmbătă insă, după ce Suedia 
a întrecut Spania cu 3—1 (13,

„CUPA DUNĂRII" LA HALTERE
(Urmări im pag. 1)

mir Cioroslan (România) 342,5 
— racord egalat, 2. Karl- Heinz 
Radsctiinskl (R.F. Germania) 333. 
1. Kaiman Csengherl (Ungaria)
300 ; smuls : Cîoroslan 162,5
kg — record național șl al „Cu
pei* Dunării" ; Csengherl 145 kg. 
Radschinskl 142,5 kg ; aruncat : 
Radschinski 192,5 kg, Cioroslan 
190 kg (în a 4-a încercare 195 kg, 
record național) ; Csengherl 175 
kg kg ; CATEGORIA MIJLOCIE 
(82,5 kg) : 1. Norbert Bergmann 
(R. F. Germania) 345 kg, 2. Laszlo 
Klraly (Ungaria) 342,5 kg, 3. Du
mitru Petre (România) 337 kg ; 
smuls : Klraly 152,5 kg, Bergmann 
152.5 kg. Petre 150 kg ; aruncat: 
Bergmann 192,5 kg (In afară de 
concurs 193.5 kg, record națio
nal), Klraly 190 kg, Petre 187,5 
kg ; (în afară de concurs : Petre 
Beeheru 352 kg șl 197,5 kg la 
aruncat, ambele recorduri na
ționale) ; CATEGORIA SEMI
GREA (90 kg) : 1. Vasile Groapă 
(România) 370 kg, record națio
nal ; 2. Horst Appel (R.F. Ger
mania) 355 kg, 3. Bela Mzsoll 
(Ungaria) 342,5 kg ; smuls : 
Groapă 165 kg, record național; 
Appel 157,5 kg, Srsen (Cehoslo
vacia) 157,5 kg ; aruncat : Groapă 
205 kg, Appel 197,5 kg, MezsoU 
195 kg ; CATEGORIA GREA-U- 
ȘOARA (100 kg) : 1. Andras 
Hlavatl (Ungaria) 375 kg, 2. Rolf 
Mllfer (R.F. Germania) 365 kg, 3. 
Vasile Ștefan (România) 362,5 kg; 
smuls : ștefan 165 kg, Hlavatl 
165 kg. Barton (Cehoslovacia) 160 
kg (In afară de concurs Vasile 
Die 175 kg. record național și al 
„Cupei Dunării*) ; aruncat : Hla-

GRECO-ROMANE
Racz (Ungaria), campion euro
pean, 2. s. Diudlaev (U.R.S.S.), 
3. R. Klerpacz (Polonia.),,., 5.
C. Alexandru (Românta) ; cat. 
57 kg : 1. Revila Ivanov (Bul
garia). campion european, 2. H. 
Holidls (Grecia). 3. V. Fomin
(U.R.S.S.), 4. N. Zamfir (Româ
nia) ; cat. 62 kg : 1. Jivko Van- 
ghelov (Bulgaria), campion eu
ropean, 2. C. Uța (România), 3. 
AL Litvinov (U.R.S.S.) ; cat. 68: 
1. Ghenadi Ermilov (U.R.S.S.), 
campion european, 2. J. Kopanski 
(Polonia). 3. T. Slppala (Finlan
da), 4. ȘL Negrișan (România) ; 
cat. 74 kg : 1. Ferenc Koesis (Un
garia), campion european, 2. 
A. Supron (Polonia), 3. Șt. Rusu 
(România) ; cat. 82 kg : 1. Te
mur Abhazava (U.R.S.S.), campion 
european, 2. I. Draica (România). 
3. A. Mălină (Polonia) ; cat. 90 
kg : 1. Igor Kanighin (U.R.S.S.), 
campion european, 2. A. Komșev 
(Bulgaria), 3. I. Matei (România); 
cat. 100 kg : 1. Andrei Dimitrov 
(Bulgaria), campion european, 2. 
T. Gașpar (Ungaria), 3. V. An- 
dișev (U.R.S.S.), 4. V. Andrei
(România) ; cat. +100 kg : 1. Ni
kola Dincv (Bulgaria). campion 
european, 2. 3. Nagy (Ungaria), 
3. E. Artiuhin (U.R.S.S). 4.' R. 
Codreanu (România).

MECIURI INTERNATIONALE
• Intr-un meci pentru grupa a

6-a  a campionatului european de 
fotbal, disputat la Izmir, echipa 
R. F. Germania a învins cu sco
rul de 3—0 (2—0) selecționata
Turciei, prin golurile marcate de 
Rummenigge (2) și Dremmler.
• Tot la Izmir a avut loc și 

meciul dintre echipele Turciei și 
R. F. Germania din grupa a 6-a 
a campionatului european de ti
neret. Fotbaliștii vest-germani au 
Învins cu 1—0 (1—0) prin golul 
înscris In min 19 de Wolfram. 
Au fost eliminați din joc trei 
fotbaliști turci și unul vest-ger- 
man !
• Disputat pe stadionul „Parc 

des Princes" din Paris, în pre
zența a 48 000 de spectatori, me
ciul amical de fotbal dintre pri
mele reprezentative ale Franței 
și Iugoslaviei s-a încheiat cu sco
rul categoric de 4—0 (2—0) în 
favoarea jucătorilor francezi.

Cu o formație schimbată, din 
care au lipsit Platini și Glresse, 
Franța a surclasat echipa iugo
slavă, deși în componența aces
teia figurau principalii săi inter
naționali — Trifunovicl, Halilo- 
vici, Kranjcar, Cvetkovici, scrie 
comentatorul agenției France 
Presse.
• La Rio de Janeiro. în meci 

contînd pentru „Cupa Libertado- 
res“ echipa braziliană Flamengo 
a surclasat, cu scorul de 7—1

—7. 7, 7) iar echipă României 
a dispus de Portugalia cu
3—0 (3, 0. 9), reprezentativa
noastră a devenit singură li
deră a competiției, avînd cele 
mai mari șanse să-și cucereas
că dreptul să evolueze la vii
torul campionat al Europei.

Iată rezultate din acest tur
neu de calificare : Turcia — 
Portugalia 3—0 (11. 3, 4), Spa
nia — Anglia 3—0 (10. 3, 11), 
Turcia — Anglia 3—0. Cla
samentul după trei etape : 1. 
România 6 p, 2. Spania 5 p, 
3. Turcia 5 p, 4. Suedia 5 p, 
5. Anglia 3 p, 6. Portugalia 3 p.

vati 210 kg, Milfer 207,5 kg, Ște
fan 197,5 kg ; CATEGORIA GREA 
(110 kg) : Anton Baranyiak (Ce
hoslovacia) 382,5 kg, 2. Jozsef 
Jacso (Ungaria) 380 kg, 3. Ștefan 
Tasnadl (România) 372,5 kg ; 
smuls : Baranyak 172,5 kg, Jacso 

170 kg, Joachim Peters (R.F. Ger
mania) 160 kg, Tasnadl 160 kg 
(In a 4-a Încercare 170,5 kg, re
cord național) ; aruncat : Ba
ranyiak 215 kg, Tasnadl 213 kg 
— record național, Jacso 210 kg ; 
CATEGORIA SUPERGREA (+110 
kg) : 1. Mihaly Balasz (Ungaria) 
39# kg, 2. Manfred Marllnger 
(R. F. Germania) 385 kg, Boles
lav Braum (Cehoslovacia) 372,5 
kg, 4. Teodor Popa (România) 
347J kg ; smuls : Balasz 175 kg, 
Braum 172,5 kg, Marllnger 165 kg, 
Popa 150 kg ; aruncat : Marlln
ger 220 kg, Balasz 215 kg, Vladi
mir Surbanovlcl (Iugoslavia) 205 
kg... 5. Popa 197,5 kg.

C. M. de hochei

U. R.S.S. - 
CEHOSLOVACIA 5-1 

întrecerile din cadrul cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață grupa „A*, care au loc 
îd R. F. Germania, au prilejuit 
următoarele rezultate : R. F. 
Germania — R. D. Germană
4— 3 (1—1. 1—1, 2—1), succesul 
echipei vest-germane a fost 
decis cu 6 minute înainte de 
sfîrșit, cînd scorul era egal. 
Canada — Finlanda 5—1 (2—1, 
3—0, 0—0). Victorie facilă a 
canadienilor care au marcat 
prin : Shervan, Sittier, Gartner. 
Dionne si Patrik — respectiv 
Melametsae* Suedia — Italia
5— 1 (1—1, 1—0. 3-0). Pină în
min. 19 scorul fusese egal, dar 
în continuare suedezii s-au de
tașat net. Au înscris : Eriksson 
și Petersson cite 2, Gustafsson, 
respectiv Insam. U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 5—1 (1—1, 1—0,
3—0). După un joc destul de 
echilibrat, timp de două repri
ze, în ultima sovieticii s-au de
tașat clar pe fondul unei su
periorități evidente. Punctele 
au fost înscrise de Larionov 2, 
Skvorțov, Slutkov și Krutov, 
respectiv Rusnak.

După 5 etape clasamentul 
este următorul : 1* U.R.S.S. 10 
p, 2. Suedia 8 p, 3. Canada 6 
p (18—13), 4. Cehoslovacia 6 p 
(16—12), 5. R. F. Germania 6 p 
(13—17), 6. Finlanda 2 p (12—18),
7. R.D. Germană 2 p (11—19),
8. Italia 0 p.

(2—1), formația boliviană Blo
oming.
• La Clermont-Ferrand, în 

grupa „D“ a preliminariilor olim
pice Franța — Belgia 2—0 (2—0). 
A înscris Xuereb în min. 6 și 
15.

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 39) : Lidera cla

samentului, Liverpool, a fost în
vinsă cu 2—0 pe teren propriu 
de către Norwich City. Alte re
zultate : West Ham — Aston 
Villa 2—0 ; Stoke — Southampton 
1—1 ; Arsenal — Manchester City 
3—0 ; Luton — Swansea 3—1 ; 
Ipswich — Sunderland 4—1, WB 
/Ubion — Tottenham 0—1. Liver
pool se menține lideră în clasa
ment cu 81 puncte, fiind virtuală 
campioană.

CEHOSLOVACIA (et. 22) : Bo
hemians — Plastika Nitra 5—1, 
Dukla Praga — Banik Ostrava 
0—0, Zbrojovska Brno — Spartak 
Tmava 4—1, T.J. Vitkovice — 
Slavia Praga 5—2, Slovan Bratis
lava — Sigma Olomouc 3—2, Ta- 
tran Presov — Lokomotiva Ko
sice 2—1, R.H. Cheb — Sparta 
Praga 0—4, Zilina — Inter Bra
tislava 2—1. Clasamentul : 1. Bo
hemians 33 p, 2. Banik 28 p, 3. 
Sparta 26 p, 4. Slavia 26 p.

ITALIA (etapa a 27-a). Avelli 
no — Pisa 1—0, Cagliari — Cese 
na 0—0, Catanzaro — Juventus 
1—2, Fiorentina — Ascoli 1—0, 

Genoa — Napoli 0—0, Inter —

PESTE HOTARE
SOFIA. In turneul inlerna- 

(•inal de baschet au fost înre
gistrate următoarele rezultate 
in preliminarii : grupa >>A“ : 
Varșovia II — Sofia 106—81, 
grupa „B“ : Belgrad — So
fia I 96—80, București — 
Viena 81—76. în turneele 
finale s-au desfășurat par
tidele : locurile 1—4 : Mos
cova — Belgrad 103—97 (58—51), 
Varșovia — Sofia I 79—64 
(38—29) ; locurile 5—8 : Bucu
rești—Budapesta 80—78 (47—39), 
Sofia II—Viena 97—86 (44—49).

SOFIA. Tot în capitala Bul
gariei a avut loc și un turneu 
internațional de polo pentru ju
niori dotat cu „Cupa Diana" : 
Turcia — Polonia 11—7, Bulga
ria — Grecia 4—3, Spania — 
R. F- Germania 8—5, U.R.S.S. 
— ftomânîa 9—9.

•TELEX•
ATLETISM • La Lawrence 

(Kansas) : 100 m : Very Switzer 
(S.U.A.) 10,43, 400 m : Deon Ho
gan (S.U.A.) 46,21, prăjină : Ale- 
xandr Krupskl (U.R.S.S.) 5.59 tn. 
Dung Lytle (S.U.A.) 5,39 m, cio
can : Iuri Tamm (U.R.S.S.) 74,41 
m. 1500 m (f) : Nadeida Raldu- 

ghlna 4:08,94 • A încetat din
viață, in vîrstâ <Je 01 de ani, 

fostul campion suedez Gosta Hol- 
mer, medaliat ia proba de de
catlon Ia J.O. din 1912 la Stock
holm. Holmer a fost antrenorul 
echipei Suediei care a obținut 9 
medalii (3 de aur) la J.O. de la 
Londra, în 1943.

In meci amical
Ungarjm

baschet _ 
feminin, la Vichy : 
F ranța 87—72.

CICLISM • - Etapa a 3-a Ta
rului Spaniei, Teruel — San 
Carlos de Răpită (241 km), a fost 
ciștigată de italianul Giuseppe 
Petito în 6 h 35:24. Etapa a 4-a, 
San Carlos de Răpită — San 
Quirze del Valles (192 km) a re
venit francezului Laurent Fignon 

în 5 h 17:02. * . —
duce Dominique Gaigne 
ța) ‘ ’
cursa _ , . _
de francezul Pascal Jules. Pe e-

în clasament con- 
(Fran-

• „Circuitul Sarthei*.
open, a fost cîștlgată

chlpe a cîștigat U.R.S.S. urmată 
de Cehoslovacia. Ultima etapă, 
Bonnestable — Le Mans (150 km), 
a fost cîștigat de Raif Hoffeditz 
(R.F.G.) în 3h 51:10. • Compe
tiția „Sealink international" a fost 
cîstigată de olandezul Bert Weke-
ma.

GIMNASTICA • La Los Ange
les echipa masculină a U.R.S.S. 
a întrecut cu 293,90 p la 290 p 
formația S.U.A. La individual. 
Iuri Korolev (U.R.S.S.) și Peter 
Vidmar (S.U.A.) s-au clasat pe 
primul loc la egalitate, cu 58,95 
p, urmați de Dirna Biloscrcev 
(U.R.S.S.) 58,90 p.

HOCHEI PE IARBA • A 5-a 
ediție a Cupei Mondiale feminine 
a fost cîstigată, la Kuala Lum
pur, de Olanda, 4—2 în finală cu 
Canada. Pentru loeul 3 : Aus
tralia — R. F. Germania 3—1.

MOTOCICLISM a Cursa de 125 
cmc din cadrul Marelui Premd^L- 
al Națiunilor, contînd pentru 
pionatul mondial, la Monza, 
ciștigată de spaniolul Angel 
(„Garelli") cu o medie orară de 
154,850 km. în clasamentul C.M. 
conduce Riccardo Tormo (Spania) 
cu 23 p, urmat de Nieto cu 15 p.

ȘAH • La Alicante, în sfertu
rile de finală ale C.M., Ribll 
(Ungaria) și Torre (Fiiipine) au 
remizat în partida a 8-a. Ribll 
conduce cu 4,5—S,5.

TENIS a Semifinale la Las 
Vegas : Connors — Pfister 6—3, 

1—6, 7—5 ; Edmondson — Van’t 
Hof 6—4, 6—4. q S îmi finalele tur
neului feminin de la Orlando (Ca
lifornia) : Navratilova — Mandli- 
kova 4—6, 6—2, 7—5, Jaeger — 
Turnbull 6—3. 2—6. 6-2.

Roma 0—0, Torino V— Verona 1—1, 
Udinese — Sampdoria 0—4. Tn 
clasament, cu trei etape înainte 
ele sfîrșit : Roma 38 p, Juventus 
35 p. Inter 33 p, Fiorentina și Ve
rona 31 p etc.
3 După calificarea echipei Ju

ventus Torino în finala „Cupei 
campionilor europeni" agențiile 
italiene de voiaj au fost luate cu 
asalt de cei doritori să se depla
seze la Atena, la 25 mai, pentru 
a urmări finala cu formația vest- 
germană Hamburg S. V.

Astfel, într-o singură zi au 
fost înregistrate peste 50 000 de 
solicitări și numărul lor este în 
continuă creștere. Federația elenă 
de specialitate a comunicat însă 
că nu poate asigura pentru ti
fos! italieni, decît 30 000 de bilete.

• Noul antrenor al reprezen
tativei Braziliei, Carlos Alberto 
Parreira, a comupioat echipa 
pentru meciul amical cu selec
ționata Chile, ce se va disputa, la 

?8 aprilie, pe stadionul „Maracana" 
din Rio de Janeiro: Leao — Lean
dro, M.arcio, Marinho. Junior, 
Batista, Socrates. Zi co. Tita, 
Careca și Ede-r. Printre rezer
ve figurează Renato, Pa tilo Isi
doro, Nene și Paulo Roberto.
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