
In Intîmpinarea

UN CROS CU MII DE TINERI
LA TOATE STARTURILE!

BtQtJUUM Dffi TOATE Țăaa.8 UWȚ1-VM •

Apropiata sărbătoare a ZILEI DE 1 MAI a fost marcată, 
duminică, prin ample și entuziast* manifestații sportiv* orga
nizate in întreaga țară, sub egida „Daeiadel*. Ia București, nn 
uriaș cros a reunit, pe aleile complexului sportiv „23 August*, 
mii de tineri din mal toate liceele, școlile generale. întreprin
derile și instituțiile Sectorului 2.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

concursulta 
sectoarele 

și H - adică. pionierii 
se prezinte la start 

cursa din jurul stadlo- 
după ce ta final ai a- 
— precum marii cans-

Marea întrecere Închinată 
Zilei de 1 Mai a început la 
ora 10, cînd tribuna a dpua a 
stadionului „23 August* era 
plină ca la meciul de fotbal 
România — Italia. Plină d* 
competitori in așteptarea vi
itoarelor starturi. Da. organi
zare ingenioasă : stai ta tri
bună, sub soarele vesel al pri
măverii. crainicul 
anunță, de pildă. 
F, E 
— să 
După 
nulul, 
lergat 
pioni — și pe covorul de plas
tic al pistei Iți relei IoctM ta 
tribună, pentru a urmări alte 
frumoase întreceri.

Așadar, la start cei mai mid 
atlet! din Sectorul I al Ca
pitalei. Sint pionierii de 1* 
categoria 11—14 ani. un plu
ton cu 3 000 de competitori. • 
cometă desprinsă din dorința 
fierbinte de a învinge. Pe 
primele locuri : Ane* Nleole»- 
cu (Șc. gen. 49), Daniela Stă- 
nilă (Șc. gen. 66). Mariana Pop 
(Șc. gen. 10). Sorin Sirtm (Șc. 'Continuare in vag 2-3)

Imagine de 1* crosul detfițumt U Complexul J3 AugruT dsa Cspuaiă Fote : Drago* NEA GO

Miercuri, la Rm. Vilcea: România — Olanda, In preliminariile J.O.

• Ultimele noutăți in lot : Grțu, Movilă p Coruș • Dooose, Ma-
• Bârbiriescu • revenit la olimpiajam ți Radu I tini indisponibil

Pentru fotbalul nostru, seria 
meciurilor internaționale con
tinuă. In cadrul grupei ,C* a 
preliminariilor J.O. la fotbal 
miercuri se dispută o 
partidă. Este vorba de lntUni- 
rea dintre echipele olimpice

noul

După etapa a 26-a 

a Diviziei „A" de lotftal

S-A RELANSAT 
ÎNTRECEREA 

PENTRU TITLU !
Importanți această etapă nr. 

26, prunul element demn de 
reținut fiind acela al apropie
rii Universității Craiova de 
cele două formații fruntașe 
Dinam* ți Sportul studențesc. 
Spre cinstea celor 25 000 de 
spectatori prezenți duminică 
pe centralul din Bănie acești* 
au simțit că fotbaliștii lor a* 
nevoie de încurajările publicu
lui, că sint datori să-și arate 
dragostea față de echipa favo
rită în momentele ei de impas 
psihic. Jos pălăria to fața until 
asemenea public 1

Ctt despre Universitatea Cra- 
fova, felicitări se cuvin si a- 
cesteia pentru că a găsit tăria 
morală să pcfrnească, iată, de 
la prima etapă „post-Bennca* 
cu motoarele in plin spre cu
cerire» unui nou loc Intr-o 
competiție europeană. A aju- 
tat-o, desigur atît valoarea lo
tului cît si buna pregătire, pen
tru respectiva partidă să rea-

Mîrceo TUDORAN

u (Continuare m pag. 2-3) 

gen. 53). Răzvan Popescu (Șc. 
gen 27). Mihai Constan tin es
eu (Șc. gen. 24). Urmează altă 
categorie de competitori, la 
tradiționalul cros de 1 Mal 
PARTICIPA TOATA LUMEA! 
Particip* tinerii d* la între
prindere* d* electronică indus
trială — Emili* dobano. Io* 
Olteana, strungari fruntași ta 
Întrecerea socialistă — de La 
C.LL. Pipera. Fabrica de echi
pamente periferice. I.A.C- 
LC.M.P. etc.

E plăcut tn tribunele sta
dionului J3 August* ! Soarele 
Încălzește tot mai puternic, 
întrecerile de cros au finakșri 
palpitante, vecinii din tribună 
Iți sint. tn majoritate, cuno*- 
cuțL Maestre emerită la cano
taj Emilia Rlgar*. profesoară 
la Șc. gen. nr. 54, a trimis spre 
linia de plecare aproape 200 
de atlețl. Profesoara de limba 
română Ioana Pătr*. directoa
rea Șc. gen. nr. 30 — uitate 
fruntașă pe Sectorul î! — a

Vasil* TOFAN

al* ltemâmri * Olandei, care 
va avea loc la Rm. Vilcea.

Desigur partida suscită ua 
interes deosebit mai ales după 
ca s-a aflat că forul de spe
cialitate din Olanda (ca h 
federația italiană, dealtfel) a- 
cordă toată atenția prelimina
riilor olimpice formind un lot 
reprezentativ cu jucători din 
prima ligă. Iată, dealtfel, com
ponența lotului oaspete si e- 
chipele' de la care provin to
cătorii: Van Ede (F.C Utrecht) 
Storm (Excelsior) Hanssen

iar 
âuvrija 
(toți de 

Wonters, 
de la 

Tiggeien,

(Fortuna Sitard). portari, 
ca jucători de cîmp: 
Maessen, Koevermans 
la Fortuna Sitard), 
Adeîaar, Kruys (toți 
F.C. Utrecht), Van 
Van Gaal, Van de Berg, II*- 
verda (toți de la Sparta Ro-

După succesul halterofililor români la „Cupa Dunării“

REZULTATELE BUNE -IMBOLD PENTRU URMĂTOARELE ÎNTRECERI
Cea de a 23-a ediție a ..Cu

pei Dunării*1 a demonstrat că 
halterofilii noștri fruntași se 
află in continuu progres, gra
ția unei munci intense, a unor 
condiții bune de pregătire. Așa 
se explică faptul că la această 
competiție de certă valoare 
echipa României a cucerit o ri
mai loc in clasamentul pe na
țiuni, înaintea unor reprezen
tative foarte puternice: Unga
ria, de 8 ori cîștigătoare oină 
acum. Cehoslovacia și R F 
Germania. Cele 15 recorduri 
naționale și îndeosebi cele * 
recorduri ale „Cnpei Dunării" 
depășite de halterofilii noștri

Ion OCHSENFEID

(Continuare in pag a 4-a)
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Marginalii la cele trei zile de gimnastică de la Rm. Vilcea

INTERNAȚIONALELE", UN REPER AL VALORII GIMNAȘTILOR,
DAR ADEVĂRATA „PROBĂ DE FOC“ VOR FI „EUROPENELE ll

• Ecaterina Szabo ți Lavinia Agache — două 
candidaturi autorizate la viitoarele medalii 
ale. „europenelor" # Cine va fi a treia com
ponentă a echipei f 0 Băieții au de rezol
vat multe probleme pentru a deveni competi

tivi in mc rea arenă internațională

popas ta tabăra trico- 
Fotbaliștil români se 
simbătă la Rm. Vilcea 
la Untv. Craiova, Cor-

ni că) unde s-au pregătit 
conducere* antrenorilor 

Stale* și C, Frățllă. elu
de antrenorul federal C.

Constantin ALEXE

fC mttouare In paș 1-3*

La „bară", recordmanul Gheorghe Mafiei

■yK®**'
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pene de la G«e- 
borg (pentru fete» 
It Varna (pentra 
băieți) — tampi- 
onatete internațio
nale d» gimnastică 
al* României, des
fășurate timp de 
trei zile la sala 
Polivalentă din 
Rm. Vîlee* sa 
•ferit speciali* tiler 
noștri suficiente 
elemente d* ana
liză și no ne în
doim eă ta silei* 
următoare ■* var 
taa si măsurile co
respunzătoare. Mă
suri eare să con
ducă la consoli
darea succeselor 
dobindite c deo
potrivă. să contri
buie la eliminarea 
neajunsurilor ma
nifestate ta evoluțiile celor mai 
bune gimnaste și celor mai 
buni gimnaști ai tării noastre. 
Pentru eă valoarea unor vic
torii — (t la Rm. Vilcea gim
nastele și gimnaștii noștri au 
repurtat numeroase asemenea 
victorii — crește considerabil 
in măsura ta care ele consti
tuie un pas important spre 
succesele așteptate in marile 
confruntări internaționale. Pen
tru fetele noastie. o primă 
asemenea confruntare o repre
zintă Campionatele 
din 7—8 mal. de la GStcborg. 
din Suedia.

A fost evident pentru toată 
lumea eă lotul nostru repre
zentativ feminin a făcut ta 
Spania și R.F. Germania utile 
repetiții tastate* celor mai 
grele tncercări ale sezonuhă. 
l«r -hiternațleaslele* a* cri-

europene

Turnee de calificare pentru C. E. de volei

LA GRANADA, ECHIPA ROMÂNIEI 
A TERMINAT NEÎNVINSĂ

Reprezentativa feminină de 
volei a României a dominat net 
turneul de calificare pentru 
faza finală a campionatului eu
ropean. clștigînd toate parti-

I

LAVINIA AGACHE

dențiat eu pregnanță forma 
deosebită in care se află in 
momentul de față două dintre 
candidatele noastre la medali
ile europene. Le-am numit pe 
Ecaterlna Szabo și Lavinia 
Agache, eare au manifestat nu 
numai • remarcabilă formă d* 
concurs, ei și • pregătire mul
tilaterală corespunzătoare, In 
sensul eă exercițiile lor, de un 
bun nivel tehnic, au fost exe
cutate eu inaltă măiestrie, ta- 
tr-un ritm alert și eu • sigu
ranță eare ne dă multă Încre
dere In viitoarele lor evoluții. 
Fără tndoială aceste două 
sportive vor constitui și sche
letul viitoarei noastre echipe 
pentru „europene*. rămlnlnd

Constantin MACOVE1

(Continuare ta pag » 4-a)

dele susținute la Granada, in 
Spania, fără a ceda adversare
lor tatîinite vreun set. După 
ce a dispus cu 3—0 de echipa 
Angliei (ta ziua a patra a tur
neului) voleibalistele noastre 
au învins In ultima zi tot tn 
trei seturi formația țării gaz
dă : 3—0 (4. 6, 4). în celelalte 
partide din ultimele două zile 
s-au înregistrat rezultatele : 
Suedia — Portugalia 3—0, 
Turcia — Spania 3—2; Sue
dia — Turcia 3—0. Anglia — 
Portugalia 3—2. Clasamentul 
final : 1 România 10 p 2. 
Suedia 9 p, 3 Turcia 8 p, 4. 
Spania 7 P, 5. Anglia 6 p, 6. 
Portugalia 5*p. Echipele Româ
niei și Suediei s-au calificat 
pentru faza finală a C.E. (17— 
25 septembrie ta R D Ger
mană)

Cel de al doilea turneu fe
minin de calificare se desfă
șoară în aceste zile La Viena 
cu participarea echipelor Fran
ței. Italiei, Iugoslaviei, Elve
ției și Austriei Intre oficiali 
se află și arbitrul internațio
nal român Victor Ranghel.

Primul dintre turneele mas
culine de calificare a început 
la Atena Rezultatele zilei de 
debut : Grecia — Belgia 3—0, 
Iugoslavia — Turcia 3—1 (mal 
participă Finlanda).



CAMPIONATELE DE HANDBAL, DIVIZIA „A“,
A

Divizia „A" de rugbij Intre două importante etape

INTRA DE-ACUM IN „ZODIA DERBYURILOR“
Cea de a 25-a ediție a cam

pionatelor de handbal, Divizia 
„A“, ne oferă un final fier
binte, pasionant. In afara for
mației Steaua, care și-a asi
gurat cu brio titlul la băieți 
(handbaliștii pregătiți de Radu 
Voina și Otto Telman au o 
situație de invidiat; 19 meciuri 
— 19 victorii, și încearcă, de
sigur. obținerea recordului ab
solut), celelalte echipe se află 
angajate în disputa 
medalii sau un loc 
în ierarhie. Ultimele 
pe se vor desfășura 
dia derbyurilor“. fiecare 
nire contînd enorm.

La băieți, cel puțin < 
pe — H.C. — 
București, 
Napoca și Politehnica 
ra — luptă cu șanse 
treptele a doua și s 
podiumului, 
medaliile? 
Programul 
etape este

DINAMO 
Arad (a). Politehnica Timișoa
ra (d) și Steaua (in plus, re-

mai 
trei 
sub

pentru 
bun 
eta- 
„zo- 

infil-

echi- 
Minaur. Dinamo 

Universitatea Cluj- 
Timițoa- 

peniru 
treia ale 

cuceri 
răspuns.

Cîne va 
Greu de 
lor în ultimele trei 
următorul:
: cu Constructorul

stanța cu Constructorul Oradea 
in deplasare); ‘

H.C. MINAUR: eu Politeh
nica Timișoara (a), Steaua (d) 
Si Dinamo Brașov (a);

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA: eu Steaua (a), Di
namo Brașov (d) și ctS.M. 
Borzești (a);

POLITEHNICA TIMISOARA: 
eu H.C. Minaur (d), Dinamo 
București (a) și Relon Săvi- 
nești (d).

încă și mai complicată este 
situația In întrecerea feminină. 
Deși Știința Bacău are o si
tuație mai bună in acest final. 
..zarurile" n-au fost încă a- 
runcate. Programul finalului:

ȘTIINȚA BACAU: 
reșul Tg. Mure? (d). 
Rm. Vilcen (d) și 
Iași (a);

CHIMISTUL RM. 
eu Rulmentul Brașov 
iața Bacău (a) și Mureșul Tg. 
Mureș (d): restanța cu Progre
sul se dispuți azi;

RULMENTUL BRASOV: cu 
Chimistul Rm. Vilcea (a), 
TEROM Iași (d) M Textila 
Buhugi (a).

eu Mu- 
Ch îmi rtul

TEROM

VÎLCEA: 
<<n. sti-

S-a reluat Divizia „A“ la tenis de masă

SCOR FAVORABIL GAZDELOR
IN PRIMA ETAPA A TURULUI

Dup* etapa-lurneu, desfășurat* 
la Arad, ta cadrul căreia s-a 
stabilit • prim* ierarhie, stmbă- 
t* șl duminică au fost reluate 

tatrecerile campionatului Diviziei 
«A« la tenis de aaa»*, ev prima 
etapă a turului. lat* amănunte : 

MASCULIN
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

C.S.M. CLUJ-NAFOCA >-« H 
*—L Deținătorii titlului au ob- 
glut • victorie categoric* In 

ta fostei campioane Au punc
tat : Florescu 3+1, Ci-tțaa 3+L 
Floeea 1+3, Haldan 3-ț-z, dublul 
Florea, Crișan 1+L (V. Popovlei 
— eoresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
AS.A. MUNTENIA BULW t—I 
șt â—(. Dup* ee au eedat la 
Urnită in prima zi, imcureștenll 
au obținut victoria ta următoa
rea, ta fața unei echipe care 
promite mult, dar arat* Ine* 
prea puțin. Au punctat: Moraru 
♦+J, Caurl *+i, Onețlu l+L du
blul Moraru, Caurl 1 pentru gaz
da, respectiv Bcmansscu 1-H, 
Fejer >+L Cralovesnu L Bades 
L Nef L dublul Eomanescu, Fe- 
for L

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BĂTU MARE »—3 și 
»—3. Succes Uri probleme al 
bucurestenllor. Victorii : Gheor- 
gbe 8+1. Ghlt* 1+1. Udrtște 
F+l, Călăuz 1+1, dublul Gheor- 
gbo, Ghlt* 1+1 pentru tavlng*- 
torl. respectiv Hodas 8+1. Saeal 
L (B. Popescu — eoresp.).

STICLA C.S.Ș. BISTRIȚA — U- 
WTVERSITATEA CRAIOVA ~

• șl 1—9. Dup* un med mal 
echilibrat, eraiovenll au dominat 
star cea de a doua partidă. Vic
torii : Grigorean 3, Boncxidai 3, 
Toth 1, dublul Grigorean, Toth 

1 pentru gazde, respectiv Tiugan 
♦+1, Bădol 3+1, Tom» 3+L Bi- 
deaeu 1+5, dublul Toma, Tiugan. 
L <1. Toma, eoresp.).

C.S.Ș. 3 STIROM BUCUREȘTI 
— CA.Ș. OD. SECUIESC 9—3 șl 
S—*. Oaspeții nu au pus pro-

n

UN CROS CU MII DE TINERI
(Urmare din pag I)

«nruncat in luptă* pe cel mai 
buni sportivi. Cei peste 300 de 
•ieri au venit din cartierul 
Tei, frumos «liniați, conduși 
da dascălii lor de sport Geor- 
geta Băduleseu (director-ad
junct cu probleme de educa
ției), Anca Rizea (șef catedră), 
Ana Minlalov, Mia Văideann 
și Eugen Vilgan. La această 
frumoasă sărbătoare. La aceas
tă grandioasă Întrecere lnchi- 
aată Zilei de 1 Mai. au venit 
— Împreună cu dirigințli, eu 
directorii școlilor — mii de

elevi I De la Școala generală 
nr. 92 — director, praf. de 
chimie Iulian Ureche ; de la 
Șc. gen. nr. 25, unde directoa
re este prof. Nieullna Simțea, 
apoi de la licee, do peste tot I 

Starterul concursului a fota 
neobositul prof. Mircea Negu- 
leseu. La Școala generală nr. 
39. unde predă educația fizică, 
multe echipe rint campioane 
pe Sector I Sportul e pe agen
da de lucru a directoarei Eu
genia Seripcariu (prof, de lim
ba română), ta inima prof, de 
educație fizică Dan Lăzărescu 
(șeful catedrei) șt Vasile Năs-

LITORAL ’83
Tarife convenabile in această perioadă

Toate oficiile județene de turism din țară șl filialele I.T.H.R. 
București au pus in vlnzare locuri pe Litoral pentru prima 
parte a sezonului la tariful de TI leVzl de persoană la perioada 
1—31 mai și 7» lel/zl/peraoani in perioada 1—ÎS Iunie a.c.

In tarif stnt incluse cazarea șl masa ta hoteluri de cate
goria I.

Se pot procura bilete șl pentru perioade mal scurte dedt 
Senile complete de U zile, Iar la transportul pe CJă. st be
neficiază de o reducere de M%.

Celor care vor veni pe Litoral ta această perioadă le stan la 
dispoziție numeroase mijloace de agrement: parcări de dis
tracții, terenuri de sport, discoteci, piscine, ambarcațiuni nau
tice, spectacole artistice, lntilniri sportive etc.

De asemenea, se organizează excursii te Delta Dunării. Nor
dul Dobrogel, la Cetatea Histria, la Adamclisi, pădurea Ba- 
badag etc.

Cercetind programul ultime
lor trei runde, cine s-ar Încu
meta să 
credința 
realizeze 
să afle

rirește, 
rene interesul pentru 
rea națională. Dacă echipele, 
prin valoarea lor. vor putea 
decide ierarhiile, totul va fi 
spre binele handbalului nostru. 
De aceea solicităm federației 
de specialitate nu numai dele
garea celor mai buni arbitri 
la aceste partide, ci și a unor 
observatori federali compe
tent!. Ia cazul unor nereguli 
evidente, pe baza constatărilor 
observatorilor, măsurile fede
rației »r trebui să ducă pînă 
la

tact pronosticuri eu 
ci ar putea ai le 
șuti la șuti (i, deci, 
clasamentele finale?

incertitudinile ma
in trece-

anularea rezultatelor.
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MlINE, UN MECI DE ATRACȚIE | 
(Dinamo - Steaua), CU GÎNDUL | 
Șl LA ECHIPA
Performera etapei cu numă

rul 21 a Diviziei „A* la rugby 
a fost, nu încape vorbă, Știin
ța CEMIN, care demonstrează 
prin acel 7—6 de duminică, ou 
Dinamo, că rămine una dintre 
echipele eu destule disponibi
lități, ta. ciuda cftorva rezulta
te modeste Înregistrate mai 
Înainte (cu o săptămînă In 
urmi pierdea la scor, 9—36,
la Timisoara I). Dar rezultatul 
de Ia Baia Ma>re ou este bene
fic doar pentru universitari — 
ei s-ar fi menținut oricum, pe 
poziția * șasea In clasament — 
â, mai ales, pentru... Steaua ! 
Intrlngerea, totuși, surprinză
toare. a contracandidatei sale 
la titlu creează formației pre
gătite de antrenorul emerit 
Theodor Radulescu și de ma
estrul emerit al sportului Radu 
Durbzc un avantaj 
puncte, avantaj, 
mare, care poate 
Mai poate pierde Steaua tit
lul ? — am foot Întrebați. Greu 
de crezut, dată fiind valoarea 
liderului, insă au imposibil : 
tn cele cinci etape rămase de 
disputat. Intre adversarii hii 
Munteanu, Musariu, Fuicu, 
Alexandru, a colegilor cunos- 
cuților internaționali, se vor 
afla Dinamo, Farul, R.C. Gri- 
vița Roșie, formații capabile de 
a obține victorii in fața mili
tarilor. Numai ci Steeua ar 
trebui să piardă toate aceste 
partide spre a „scăpa* și tit- . 
kd. desigur ta eventualitatea 
că Dnsno nu va mai face nici 
un pa* greșit plnă tn final ! 
Iată de ee „eternul derby* de 
mfine poate limpezi situația

de șase 
indiscutabil 
fi decisiv.

NAȚIONALĂ...
sau amina decizia pină in Ju
nie. Dincolo de orice calcul 
meciul Dimaimo — Steaua din 
București va fi urmărit cu gîn- 
dul la... Kiev. Intr-adevăr, ce 
al* prilej mai nimerit de se
lecție pentru echipa naționa
lă — în perspectiva jocului 
hotărîtor din C.E., de la 15 
mai, cu Uniunea 
decît confruntarea 
tre majoritatea 
noștri de frunte ? 
așadar, o dispută 
dicat, eu dăruire 
părți, sub semnul fair-playu- 
îuti. Noul apel ta sportivitate 
nu este gratuit : chiar dumi
nică,- după ultimul fluier ai ar
bitrului meciului R.C. Grivița 
Roșie — Farul, s-a iscat din 
senin o încăierare cvadigene- 
rală între componenții celor 
două formații I De asemenea 
scene nu avem nevoie. Nu le 
mai vrem repetate nici miine, 
In j’ocul-derby, nici tn alte o- 
cazii !

In legătură și cu meciul 
Steaua — Dinamo să amimăim 
că întrecerea pentru cucerirea 
Trofeului Sportul este ta eon- 
ttouare pasionantă : după e- 
tapa a 21-a, SORIN FUICU 
(Steaua), eu cele cinci eseuri 
înscrise timișorenilor, * reve
nit In frunte, totalirfnd 22 de 
încercări. îl urmează Adrian 
Plloțschi (Farul) 20, Vasile 
David (Steaua), Marian Aldea 
—

eehi- 
Fo-

în perspectiva 
’ “de la

Sovietică 
directă din- 

rugbyștilor 
Așteptăm, 

de nivel ri
de ambele

(Dinamo) — cite 13 etc. 
fruntea clasamentului pe 
pe : STEAUA 102 eseuri, 
roi 90, Dinamo 75 etc.

Geo RAETCH1

RO

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI SPRE

IN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE

Inrlr. -

Pe traseul de pe Dealul Valea 
Rece, de la marginea orașului Tg. 
Mureș, s-a desfășurat duminle* 
la teta a peste SM0 de spectatori, 
stepa a rv-a a «Cupei Federației 
române *s motocicllsm* la 
motocroa. La start s-au pre
zentei S3 de alergători din 11

Usc (aproape 900 de elevi au 
luat startul la acest cros!). 

Am mai ocupat locul I : cat.
15_ 19 «ni — Daria Ciortan
(11c. înd. nr. 17), Gheorghe 
Grigors Clic. Electronica) ; cat 

~—• Putaru
Hec-

Huțanu
peste 19 ani : Marla 
(muncitoare la întrep. 
Ironica). Gheorghe 
(sudor ta LCJ4.PJ.

A foto o Întrecere deosebi
tă, ta a cărei bună organizare 
au contribuit toți factorii cu 
atribuții șl răspundere ta sport 
din Sectorul 3 al Capitalei.

HTPISM
Reuniunea de duminică a lost 

dominat* de lormația antrenat* 
de G. Solcan. un profesionist 
modest harnic si stăruitor, eare 
a obtinut trd victorii, dintre ea
re cea mal Important* ni se part 
aceea obtinut* cu Răstimp, un 
fiu din doi clștigltori de derby, 
care dup* multe Încercări nere
ușite a taeeput a alerga așa 
cum sa cert unui trăpaș. Cele
lalte dou* victorii au fost obți
nute eu Turieet a cărui perfor
mant* este excdsntt dac* ținem 
seama de eonditille eurset și eu 
Gallta. In principala curs* a 
zilei. Pruna, arătlnd o bun* do
cilitate ta mina ttaărului I. G. 
Nicolao, li-a, dominat adversarii, 
produclnd una din surprizele re
uniunii Tot din rindul tineri
lor s-a remarcat st M. lorga,, 
care a realizat o curs* de mare 
concepție, cu Copăcel, spulbertn- 
du-sl adversarii in finalul eurset

UN NOU TITLU
ȘAH PE ECHIPE

I
I
I
t

I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmart

Drăguți n. 
namente In 
duble, pentru 
cătorii noștri 
la Înălțimea 
altfel, după 
câtor din mei 
component!! j 
datoria să se 
iubitorilor fol 
noastră. O n 
evoluție buna 
tr-un rezultai 
nă in lupta 
Ia turneul fiii 
geles.

Lotul ollmi 
cu Olanda q 
torii jucătorii 
Birbulescu, I 
van, Teleșpsd 
Balint, Pană,! 
Coraș, CîrțnJ

5-4
fUrmai

lizeze ta 
un mțqkapl 
care, eocobo 
de Dinamo 
țese a ucvn 
propriu, să J 
rea pentrurt 
loăcruriâe să 
iată cu csnel 
rele tre fol 
taCilni acasăl 
Universitate] 
care poate 1 
Constanța, 1 
tehnica 
den țese. 
Bacău ;
are de 
Bacău, 
Olt, și 
Brașov,
F.C. Bihor ;] 
sitatea v* I 
F.C. Bihor, 1 
geș »i Stead 
cu F.C Col 
Ia^, Ptarod 
Jiul, DtawnJ 

In porteel 
mentutui, d 
tarea kxxzrd 
duce <hn pi 
chipe, Pofitl

secții. Cursele au lost atractive, 
evldentiindu-ae In mod special 
Ernest Millner, Florian Pop și Lu
dovic Baranyal, tare la catego
riile respective au tiștlgat am
bele manșe. Juniorul Baranyai, 
de pilda, la Începutul manșei a 
11-a a fost acroeal chiar la ple
care de e alt! motoreta *1, cu 
toate ca a pierdut secunde pre
țioase, a etatizat cursa.

lata clasamentul etapei — 
cblpe : 1. LILA. Tg Mure, 

îJSteagul roșu Brașov 12S 
Torpedo Zăineștl IM p.

UT
P, 

_______________ „ «.
Poiana Clmpina 105 p. 1 Mus
celul Clmpulung 1H p, i. Stea
ua M p; individual — seniori 
(cl. 150 cmc) : L Ernest trainer 
(Torpedo Zărneștl) « P, 1 T. 
Tltllencu (Torpedo Zărneștl) M P. 
3. AL Eneeann (Steagul roșu 
Brașov) ZI p. La tineret și Ju
niori au ciștlgat : Florian Pop 
(I.R.A, Tg. Mureș) «S » — la 
12S cmc *1. respectiv. Eugen Moa
șa (Steagul roșu Brașov) 37 p — 
la el. 80 cmc st Lndovle Baranyai 
(l.R.A, Tg. Mureș) 41 p — la eL 

50 cmc. (Ion PAUȘ — eoresp.).

P.
3.

FORMAȚIA G SOLCAN
Liderul cdor dou* clasamente 
(de ce nu mai alnt publicate T), 
S. lonescu și-a onorat prezen
ta cu Sllenlu. formația M. Ște- 
fănescu a obținut două victorii, 
cu Clara, care a arătat e* mal 
arc rezerve, *1 cu Bomita, eare 
de aceaat* dat* nu a greșit de- 
dt o singur* dat*. N. Boitan șl 
formația N. Gheorghe au reușit 
s* Înving* cu Hori* *1 Ogor, doi 
trăpași greu de condus, tn spe
cial primul. A fost o reuniune 
reușit*, atlt sub aspectul perfor
manțelor, cit si sub aspectul jocu
rilor, eare au fost mai anima
te, cu surprize.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: L Turleel (Solcan) lăl.l, 
Graur. Cota : dșt 21, ceA _ 
Cursa a n-a : L Hori» (Boitan; 
1:M,2, 1. Sudltu, 3. P.udy. “ 
dșt 1,48, ord. t, ev. 21, 
triplă 38. Cursa a m-> 
Galița (Solcan) 1:57.8, 2.
Cota: dșt. 12, ord. Închisă, 
I, triplu 1—3—* 1*3. Cura

2.
46.

HH!

RUTIERUL G. FLOREA [ 
ÎNVINGĂTOR ÎN

La sfirșitul săptămlnll trecute 
s-a desfășurat In București • in
teresant* competiție ciclist*: edi
ția a 23-s a ^Cupei Olimpia*. 
Alergarea a programat dou* eta
pe: tn prima zi o prob* de fond, 
ps 104 km (pe sos. Alexandriei?, 
Iar tn ziua a dcua o curs* pe 
circuit, pe traseul din str. Maior 
Coravu. La finele Întrecerii, «Cu
pa Olimpia* a lost decernat* 
tinârulul Gabriel Florea (Dina
mo).
Etapa de fond a Întrunit la 

start, Intr-o curs* comun*, sttt 
seniorii cit șl Juniorii, bineînțe
les eu clasamente separate, ia 
apropierea punctului de Întoarce
re, reușesc să evadeze din plu
ton Dorea, Apostol șl Tudora-

TRIPLĂ ÎNVINGĂIOÂRE
IV-a : 1. Romlța (Florea) 1:31,3, 
3. Satim, 3. Verdict. Cota : dșt. 
I, ord, 78, ev. II. ord. triplă 511. 
Cursa a V-a : ' _ "
lorga) l:»,l, 3. 
5,_ ord. H, ev.

Cursa a 
Nicola e)

3. Răsad.
Închis*, ev. 138, ___ ______
Cursa a VH-a : L Rădtlmp 

(Solcan) 1:34,8, Z. Sincera. Cota: 
dșt. 8, ord. Închisă, ev. *3, triplu 
3—8—7 Închis. Cursa a Vin-a • j. 
Clara (M. ȘteUne*cu) 1:28,5, L 
IlemBon, 3. Vlgu. Cota : dșt », 
ord. Închis*, ev. 52, ord. triplă 
300. Cursa a rx-a : L Ogor 
(Boitan) 1:33,7, 2. Halmeu, 3.
Hamilton. Cota : dșt. 8, ord. 80.

triplă 353, triplu 
Cursa a X-a : L
Ion eseu) 1:32,7, 2.

dșt. 4, ord. W,

„CUPA
che (toți de 
trei vor fi | 
pierea puncd 
Sîrt)u ți Rol 
eare, înaă, 1 
ma efortului 
putea partldl 
idila sprintul 

“ Florea 
poatoL >. 4 
în sedași d 
nlorl mari: 1 
I) m M:14, I 
rom), a. vi 

In etapa pl 
rențl (de asfl 
cursă fi 
pâtorll), 
dștlg de ead 
(Dinanx»), eal 
în lh 63:14. I 
glneanu (Stl 
(Steaua). Lai 
ba de circuli 
V. Vlăsceand 
Cursa juniori 
revenit lui 81 
la începători 
rescu (CJS^.I

L G.

29M. 
(I.G. 
ras. 
ord.
444.

1. Copăcel (M. 
latrla. Cota : clșt 
*1. triplu 3—4—S 

L Pruna 
3. Topo- 
clst. U, 

ord. triplă

VI a : 
ldt.5. 
Cot» :

AD'IINIST

ev. 75, ord.
Cote: 7—8—8 1130.

ord. Sllenlu (S.
a : 1. Fidelio. Cota
Ibus. ev.

L ev.
m a A. MOSCU

MA1 
ÎNDE 

De la J 
nneport se 
mal astăzi I 
lese de pan 
cerea specii 
Olimpie de 
Se reamtaitJ 
șase extnagd 
de numere, 
tdguri ta 
1SW0-, mart 
bile șl fixe 
de 50.000 1J 
hotare. Bilei 
ta au drepți 
extragerile. |• In aced

LA
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^\\\\\\\\\\\\w A OIVIZIH „A“ PROGRAMUL SI ARBITRII ETAPEI A 22-a
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a

t

de 
amo) 

ur
mai

OLANDA
Așadar, multe nume noi in 
lotul olimpic, internaționali „A 
sau componenți ai primului 
lot .reprezentativ, cum sint 
Cîrțu și Coraș care. sîntem 
convinși, vor mări potențialul 
ofensiv al echipei. A fost re
adus de la lotul „A“ Bărbules- 
eu, care va fi folosit, probabil, 
fundaș lateral dreapta. Lipsesc 
din lot Donose, Majaru fi 
Radu II — accidentați. iar 
Șolman nu este incâ refăcut 
după un accident mai vechi.

In cursul zilei de ieri, 
componenții lotului au 
supuși unui riguros 
medical, rezultatele 
urmînd să fie puse -- ------- __
ția antrenorilor tn cursul zilei 
de azi.

Meciul de mline

F.C. Argeș — C.S. Tirgo- 
viște : L Dima (Sighișoara) — 
Fr. Keresteș (Tg. Mureș) ți I. 
Tircan (Reghin.)

F.C. Olt — Steaua : M. Sa- 
lomir — M. Man (ambii din 
Cluj-Napoca) ți D. Pura (Dej)

Politehnica Iași — A.S.A. Tg. 
Mureș : D. Petreseu — L. Pan
te* ți T. Cbeiu (toți din Bucu
rești)

Dinamo — JmM : A. Gheor- 
ghe — P. Pieoeacu (ambii din 
P. Neamț) ți Gh Plrvu (Con
stanța)

S.C. Bacău — Corvxad : B. 
Petrescu — L. M&erean (am
bii (fin Brașov) ți L. Tronai

— u
• Chimia Brăila ciștigă cu 4-0 derbyul seriei a lll-a cu 

Carpați Nehoki • Victoria Cărei revine din nou la șefia seriei 
a X-a * Continuă lupta pasionantă intre Portul Constanța și 
Unirea Slobozia (seria a IV-a), Minerul Anina și. C.F.R. Caran
sebeș (seria a VIII-o) O Avintul Reghin a cîștigat la „masa 
rerde* jocul cu Bradul Vișeu și a pierdut la scor meciul cu 
Minerul Baia Sprie • Partizanul Bacău — 
- conduce in seria c 11-a eu 6 puncte avans

cel moi out o rit ar lider

SERIA A V-a
București — Flacăra

toU 
fo«t 

control 
acestuia 

la disperi -

SporcțM

Meciul de mline va începe 
la ora 17,30 »* ▼« « condu, de 
o brigadă de arbitri din Aua-

AT ÎNTRECEREA

După 26 de etape diaputate, 
clasamentul adevărului (in pri
ma coloană slut laregiatrate 
punctele cucerite aau pierdut*, 
iar In ce* de a doua. * 
paranteze, diferența 
raj) arată astfel:

inlre 
de goLave-

1.
2.
3.
4.
5.«.
7.
I.
#. S.C.

F.C.
Politeh. Iași 
Jiul 
Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș — 3 
Chimia
F.C.M. Brașov
F.C. Constanța 
Politehnica Tun.

10. 
11.
12.
13.
14.
15. 
1«.
17.
18.

Dmamo Buc. 
Sp. atudențeac 
Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
Steaua ’ 
F.C. Olt 
Corvinul
C.S. Tirgovițte 

Bacău 
Bihor

+ 10 
+ 
+ 
+ 
+
+ 
+

•
3
1
4
1
1
e

— 1
— 2
— 2
— 2
— 2

— 3
— 4
— 7
— 9

ȘTIRI

neu
tri

1.
3.
A
P 

15. 
IC.

...51 Al (TAPEI DIN 2 MAI 7.

C.FJL

U.T-A. :

— Ce-
TT. Măgurele >—• (9—•),

a Găețti — Daria Pitești 
F.CJL Cbtetia Glwrgîu — 
ul Videle 9—1 (1—4), Pe

trolul Bolintin — Electrica Tttu 
9—9 (l-«).

Pe primele locuri: L CHIMIA 
TR. MĂGURELE M p (42—19), 3.

Pitești 25 p (99—23), 3. Du
nărea Zlmnicea 35 p (27—24)... pe 
ultimele locuri: 15. Cetatea Tr.
Măgurele 15 p (29—33), 15. Con
structorul Pitești 15 p (13—44).

ETAPA A 22-o: Muscelul Cmpuluog 
- F.CK. Giurgiu: A Harare (Cra
iova), Progresul Topoloveni — Coa- 
■tructorul Pitești: L Sade (Sibiu), 
Petrolul Videle - Electronistul Curtea 
do Argeș: V. hram (Drobeta Tr. Se
verin), Dunărea Venus Zlmnicea - 
Chimia Tr. Măgurele: N. Vomea 
(București), Cimentul Fioni — Elec
trica Tîtu: E. Pătrașcu (București), 
Metal ui Mija - Petrolul Bolintin: G 
Potao (Mediaș), Docta Pitești — Fla
căra Aato Moroni: T. Bolovan (Drd- 
gdțonl). Cetatea Tr. Măgurele - Chi
mia Găiești: F. Modîrjac (Craiova).

SERIA A Vn-M
Minerul Horezu — Constructo

rul Craiova 4—4, 
Badu — Kectroputere 
4—4, Lotru Brezol — Jiul 
nari 1—4 (1—4), Progresul 
Ha — Dunărea Calafat 3—2 
C-F.R. Craiova — Recolta 
eănețti 1—4 (1—•), Armătura
S trehal a — Mecanizatorul Și miau 
“ “ Petrolul Țldenl —

■ * mun-
Dră-

Metalurgistul
Craiova

Rovl-
Cora- 
d-2).
Stol-

ȘTIRI ȘTIRI
• astAzi in trei locali

tăți diai țară vor avea loc tria
lul! ale jucătorilor din Divizia „B". 
Astfel, jucătorii din seria I, de 
pregătirea cărora ae ocurpă an
trenorii L. Antohi ți I. Nunwei- 
Her, v<or avea ca adversară pe 
Rapid București. Medui este 
programat pe Stadionul Repu
blicii din Capitală, de ta era 11. 
Din rindurile jucătorilor din se
ria I amintim pe I .iliac (C.S. Bo
tezând), Nalaț (Gloria Bistrița), 
Comănescu (Gloria Buzău), Cer- 
▼enschi (Gloria ~............ “
(Dunărea C.S.U. 
(CJ5. Botoșani), 
Roșea (Ceahlăul 
câtorii din seria 
tîlnl la Arad pe 
rti I. Cîrciumărescu, V. Copil ți 
P. Gavrilă au sedecțiicoat o serie 
de jucători talentațl, dintre oara 
amintim pe Citirea (T-P. Aluml-

Bistrița), Barali 
Galați), Epure 
Amarghioalel *1 
P. Neamț). Ju- 
a n-a vor In- 

U.T.A. Antreno-

loto prowoih imomcazA

38 aae »i procurat! 
cu mimcrete dv. M:

ÎN ATENȚIA PARTICIPANTI- 
LOR ! Deoarece meciurUe «fia 
campionatul divizionar A de #ot- 
bal al României vor avea loc 
aimMtl *0 aprilie, buletinele de

(CMA 
A. tetei 

Motoc: V. Cenușe (Constanța). La- 
minorul Brălfa - Arrablum Măcta : V. 
Aurelian (Ploiești). Victoria Tocud - 
Metalul Buzău: G (Rieorghe (Sucea
va), Ș.N. Tuteea - Chimia Brăila: 
D. Gonea (Steborta), Chimia Buzău
— F.E.PJL *74 BiHod: L Enache (Ro
man), Carpați Nehohi — Ancora Ga
lați: M. Barba (Constanța).

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Constructo

rul Călărași 3-1 (3—4), Victoria
Țăndărel — Rapid Fetești 1—4 
(1—4), Viitorul Chlrnogl — Fla
căra Urzicenl 2—1 (1—4), Cimen
tul Medgidia — ȘJ6. Oltenița 9—4, 
Canal Basarabi — Voința Con
stanța 9—4, ISCIP Ulmenl — Șoi
mii Cernavodă 1—9 (4—0), Chim- 
pex Constanța — Metalul Man
galia 1—4 (9—4). Unirea Slobozia
— Granitul Babadag 3—4 (2—4).

Pe primele locuri: L PORTUL 
CONSTANTA 34 p (48—16), 2.
Unirea Slobozia 38 p (3®—H), 3. 
Ș.N. Oltenița 29 p (38—18) „. pe 
ultimele locuri: 15. Șoimii Cer
navodă 14 p (17—35), 14. Canal 
Basarabi 7 p (9—38).

ETAPA A 22-a: Omentul Medgidia
— Canal Basarabi: D. Vasile (Bucu
rești), Metalul Mangalia - Unirea 
Slobozia: Gh. Oflțeru (București), 
Rapid Fetești - Portul Constanța: V. 
Straie (Moroni). LS.GI.P. Ulmenl
Grănitul Basarabi: G “ " 
tești), Constructorul 
F.E.R.O.M. Urxicenl: L 
cea), Voința Constanța 
Țăndărel: M.M. Bonesca (București), 
Viitorul Chlrnogl — Ș.N. Oltenița: 
Șt Bărbulescu (Pitești), Șoimii Cer
navodă — Chimpex Constanța: M. Li
ed (București). /

DrOputO (PV 
Câldroțl — 
Matei. (Tu<- 
— Victoria

»~1 <•—•).
LP.C. Slatina 0—0, Sportul 
cttoresc Caracal — Viitorul 
fășanl 1-4 (4-0).

Pa primele lacuri: L
BTRUCTORLT- CRAIOVA 
(94—23), 2. Kectroputere Craiova 
II p (41—21), 3. Sp. du Caracal 
M p (33—22)— PC ultimele locuri: 
14. LJ».G Slatina It p (13—23) — 
7 victorii, 13. Dunărea Calafat 14 
P (23—34) — 4 victorii, 14. ■" 
nerul Horezu 17 p (21—35).

ETAPA A 22-a: Constructorul Crate* 
va — Progresul Corabia: D. Bol'mtiș 
(București), Recolta Stoicânoști — Me
canizatorul Simian: L Andrei (Câtâ- 
rașl), Elcctroputere Craiova — Spor
tul muncitoresc Caracal: P. Riescu 
(București), Petrolul Țicleni — Armă
tura Strehaia: C Matei (Deva), Jkrf 
Rovinari — Viitorul Drâgâșani: A. 
Boba (Timișoara), Lotru! Brezol — 
Minerul Horezu: F. Rizoa (Alexan
dria). Dunărea Calafat — C.FX. Cra
iova: A. Ungureanu (Orșova). LP.C. 
Slatina — Metalurgistul Sodu: S. CM- 
vu (București).

SERIA A Vm-a
Minerul Certej — Minerul A- 

nina 1—3 (1—1), Vulturii IURT 
Lugoj — Victoria Ineu 5—1 (3—0), 
Celuloza Drobeta Tr. Severin — 
Șoimii Lipova 0—0, Metalul Boc
șa — Minerul Oravița 3—4 (0—0), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Dlema Orșova 2—0 (1—0), Uni
rea Tomnatic — Constructorul 
Timișoara 1—4 (1—0), Frontiera 
Curtici — C.F.R. Arad 3-1 (0-0), 
Unirea Slnnlcolau — Minerul 
Moldova Nouă 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: L MINE
RUL ANINA 27 p (59—22), 2.
C.F.R. Caransebeș 27 p (34—21), 
3. Șoimii Lipova 26 p (30—25)... 
pe ultimele locuri: 14. 
Slnnlcolau 13 p (21—31), 
nerul Moldova Nouă 18 p 
16. Frontiera Curtici 11 p .

ETAPA A 22-a: GF.R. Arad 
luloza Drobeta Tr. Severin: V. Lunca- 
nu (Hunedoara), Constructorul Timi
șoara - C.F.R. Victoria Caransebeș: 
I. Borna (Oradea), Victoria Ineu — 
Unirea Tomnatic: D. Ardelean (Satu 
Mare), Unirea Slnnlcolau Mare — 
Frontiera Curtici: V. NacM (Oradea), 
Minerul Certej - Minerul Moldova 
Nouo: V. Mina (Dej), Minerul Oravi
ța — Minerul Anina: N. Bițin (Sa- 
tento). D ierna Orșova — Metalul

CON-
" *

Ml-

Unirea 
15. Ml- 
(14—40), 
(13—42). 

o-

Bocșo: C. Tunsoiu (Caracal), Șoimii 
Lipova - ' Vulturii Textila Lugoj: L. 
Peto (Mediaș).

SERIA A IX-a
Minerul Ghelar — Minerul Lu- 

peni 2—2 (1—1), Minerul-Știința 
Vulcan — Metalul Aiud 1—o 
(1—0), Explorări Deva — Mine
rul Aninoasa 3—1 (1—1), Unirea 
Alba Iulia — - Textila Cisnădie 
3—0 (0—0), Inter Sibiu — Dacia 
Orăștie 2—0 (2—0), Soda Ocna 
Mureș — Minerul Paroșeni 2—0 
(0—0), Șurianul Sebeș — Mecani
ca Alba Iulia 3—1 (2—0), C.F.R.
Simeria — Victoria Călan 0—0.

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL LUPENI 28 p (34—14), 2.
Unirea Alba Iulia 28 p (36—20), 
3. Explorări Deva £6 p 
pe ultimele locuri: 15. 
Cisnădie 14 p (32—50), 16.
Simeria 14 p (14—46).

ETAPA A 22-a: Metalul Aiud - 
Minerul Ghelar: M. Păunescu (Reși
ța), Mecanica Alba Iulia — Minerul 
vulcan: R. Lepădat (Nădrag), Mine
rul Paroșeni - Unirea Alba iulia: M. 
Florea (Craiova), Minerul Lupeni — 
Explorări Deva; N. Dinescu 
Vîlcea). Textila Cisnădie *- 
Sebeș : A. Broscățeanu l._
C.F.R. Simeria - Inter Sibiu: M. Mm» 
tin (Reșița). Dacia Orăștie — Mine
rul Aninoasa: I. Pătruț (Timișoara), 
Victoria Călan - Soda Ocna Mureș: 
I. Etericei (Brașov).

SERIA A X-a
Silvana Cebu Silvaniei — C.FJL 

Cluj-Napoca 2—1 (3—0), Sticla — 
Arleșul Turda — Chimia Tftșnad 
3—4 (2—•). Victoria Cărei — Oa
șul Negrești 6—4 (3—4), Voința 
Oradea — Oțelul Or. dr. Petra 
Groaa >-4 U—4), Minerul Mp- 
mâțag — Rapid Jlboa 3—4 <B-ț, 
CXM. anj-Napoea — amarai 
Bete 3-4 Ottmpia Gbeita
— Unirea Talea M Mted »—1 
0—4), Mi nerul Or. dr. Mra 
Groza — Bihoreana MargMta 
>-4 (5-4).

Pe primele 
CĂREI 29 p 
Cluj-Napoca 
aerul Or.
(»—1»)— pe __ ______ ___
Minerul Sărmășag M p (25—43), 
14. Rapid Jibou 13 p (14—44).

ETAPA A 22-a: Voința Oradea — 
Bihorul Beiuș: D. Donciu (Alba to- 
lia), Chimia Tășnad — Mineul Or. dr. 
Petru Groza: O. Rad (Sighet), Rapid 
Jibou - Olimpia Ghelar : I. Șandar 
(Arad), Bihoreana Marghita — Mi
nerul Sărmășag: C. Bușu (Bistrița), 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — Victoria 
Cărei: I. Ghergheli (Baia Mare), C.F.R. 
Cluj-Nopoca — Oașul Negrești: M. 
Ludoșan (Sibiu), Silvana Cehul SW- 
voniei — Sticla Arleșul Turda: Z. 
Bodo (Tg. Mureș), Unirea Valea tai 
Mihai — C.E.M. Cluj-Napoca: D. Io- 
nenchin (Lugoj).

SERIA A XI-a
Minerul Baia Sprie — Avintul 

Reghin 4—0 (0—0), CUPROM
Baia Mare — Mureșul Luduș 2—0 
(2—0), Minerul Bâița — Bradul 
Vițeu 3—0 — Bradul fiind sus
pend Stă, Minerul Rodna — Mi
nerul Baia Borșa 1—0 (0—0), Fo
rests Bistrița — Metalotehnica 
Tg. Mureș 0—1 (0—0), Oțelul Re
ghin — Textila Năsăud 3—2 (0—1), 
Sticla Bistrița — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 1—0 (1—0), Minerul Băiuț
— Unirea Seini 3—0 — Unirea fi
ind suspendată.
• Meciul Bradul Vișeu — A- 

▼întul Reghin, din etapa a 19-a 
(pe teren 2—0 pentru Bradul VI- 
țeu) a fost omologat de F.RJ*. 
eu 3—0 pentru Avintul.

Pe primele locuri: 1. AVINTUL 
REGHIN 30 p (45—22), 3. Mure
șul Luduș 27 p (44—19), 3. Mi
nerul Baia Sprie 27 p (34—16)_ 
pe ultimele locuri: 15. CUPROM 
Baia Mare 16 p (27—29), 16. U- 
nirea Seini 6 p (8—62).

ETAPA A 22-a: Metalotehnica Tg. 
Mweș — Minerul Bâița: S. Zbimea 
(Rm. Vîlcea), Mureșul Luduș - ML 
aerul Băiuț: M. Ștefânoiu (Tg. Jiu)* 
Avintul Reghin — Foresta Bistrița: L. 
Bakab (Cluj-Napoca), Textila Năsăud
- Sticla Bistrița: M. Mihătac (Boto
șani), Lăpușul Tg. Lăpuș — Oțelul 
Reghin: C. Popovici (Clmpia Turzii), 
Cu pro m Baia Mare — Minerul "* 
L Metea (Aiud)

SERIA A XII-a
Tractorul Brașov — Metalul Si

ghișoara 2—1 (1—0), Nitramonia
Făgăraș — Torpedo Zârnești 2—4 
(0—0), Tractorul Miercurea piua 

-------- Agnita 2—1 (0—1), Ch*^ 
Victoria — Metrom Bra- 

(1—1), Unirea Cristuru 
— Progresul Odorheiu 
4—2 (2—2), Mureșul To- 

I.C.I.M. Brașov 3—1

(31—21)... 
Textila 
C.F.R.

i (Rm. 
Surtanul 

(Brațov).

Rod»:

— IM IX 
mia Or. 
țov 1—1 
Secuiesc 
Secuiesc 
plița —
(1—0), Măgura-Mobila Codlea — 

Textila Prejmer 3—4) (1—0), MV 
nerul Bălan — Utilajul Făgăraș 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri: L TRACTO
RUL BRAȘOV 32 p (39—10), X 
Nitramonia Făgăraș 30 _> (31—8), 
3. Unirea Cristur 25 p (29—27)--. 
pe ultimele locuri: 14. I.C.I.M.
Brașov 16 p (24—21) — penalizat! 
eu —2 p, 15. Textila Prejmer 14 
p (10—29) 16. Tractorul M. Clue
13 p (18—30).

ETAPA A 22-a: Utilajul Făgăraș — 
Mureșul Toplița: B. Sa roși (Ciuj-No- 
poco), I.C.I.M. Brașov - Unirea Crie- 
tur: V. Botescu (Giurgiu), Torpedo 
Zârnești — Metaiul Sighișoara: G
Zolotușcă (Ploiești), Progresul Odor* 
hei — Nitramonia Făgăraș: I. Co| 
(Ploiești), Metrom Brașov — Tracto
rul Miercurea Ciuc: C. Sclavone (Foc
șani), Mobila Mâgura Codlea — Mi
nerul Bălan: D. Câpâțîneanu (Rm. 
Vîlcea), Textila Prejmer - Tractorul 
Brașov: D. Avigeanu (București),
I.M.t.X. Agnita — Chimia oraș Vic
toria : A. Mițaru (Rm. Vîlcea).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.
• ETAPA URMĂTOARE, A 

22-a, SE VA DISPUTA LUNI, 2 
MAI, LA ORA ÎL



„INTERNAȚIONALELE", UN REPER AL VALORII MĂȘTILOR
'lunare din nao l.î

insă de rezolvat două proble
me importante. Este vorba, 
mai intii. de cea de a treia 
concurentă care va evolua in 
întrecerea oficială, cit si, cea 
de a patra componentă a dele
gației care, prin tradiție și re
gulament. va trebui să demon
streze la cursul de arbitraj 
premergător comțaitiției ofici
ale. Impresia lăsată de aceas
tă gimnastă își pune de regu
lă, amprenta și pe notarea ul
terioară din concursul pro- 
priu-zis. Ridicăm această pro
blemă întrucît la Rm. Vîlcea 
n-au putut fi verificate toate 
gimnastele noastre fruntașe 
(regretăm îndeosebi absența 
Cristinei Grigoraș), iar unele

dintre, componentele iotului au 
..probleme" cu greutatea cor
porală.

Alte aspecte asupra cărora 
am dori să insistăm se referă 
la necesitatea ca gimnastele 
noastre fruntașe să aibă la 
toate aparatele numai exerciții 
din baremul maxim, adică din 
„10*. pentru a se reduce cu 
totul eventualele depunctărt 
în zilele care au mai rămas 
pină la startul de la Goteborg, 
antrenorii și sportivele trebuie 
si insiste eu precădere asupra 
repetărilor in condiții de con
curs, trebuie retușate eu grijă 
minusurile manifestate in exe
cuție și este necesar să se »- 
eorde • mare atentie finalu- 
rilor de exerciții, pentru eă de 
acestea depinde in mare măsu

„O/P4 DUNĂRII" LA HALTERE
(Urrp.are din pag. 1)

alcătuiesc un bilanț onorant, 
am spune chiar remarcabil 
Pentru succesele dobindite de 
titularii echipei, merită remar
cați antrenorii Ștefan Achim, 
Ilie Dociu-Icnciu, Lisias lones- 
cu — medicul lotului Gabriel 
lonită.

Să trecem în revistă com
portarea unor sportivi români 
care au luptat cu o voință 
demnă de admirat Firește, cu
vinte de laudă se cuvin ace
lora care au cucerit cele cinci 
locuri intii, contribuind în cea 
mai mare măsură la obținerea 
victoriei pe echipe. Moblo 
Seic a concurat la valoarea sa 
normală, realizînd și un re
cord dintr-a 4-a încercare. 
Dacă l-ar fi obținut în con
curs el ar fi contribuit la ob
ținerea unui nou record la to
talul categoriei muscă. Gheor- 
ghe Maftej a confirmat pregă
tirea excelentă pe care o a- 
nunțau antrenorii, realizînd 
două recorduri de "valoare in
ternațională la categoria cocoș: 
2S3 kg la total si 147,5 kg 1» 
„aruncat*. Putem afirma fără 
nici o exagerare ea sportivul 
pumărul 1 al acestui concurs 
* fost Gelu Radu, care la cat. 
pană nu a ratat nici o încer
care si a doborît 3 recorduri 
eomnetitive pe plan mondiali 
Foarte bine a evoluat Drago- 
B»ir Cioroslan, autorul a două 
Boi recorduri și al egală- 
tfi altuia. Gh. Groapă au
tor a două recorduri s-a do
vedit a fi un sportiv care mai•TELEX*

ATLETISM • La Walnut (Ca- 
Bfornia) : 100 m : Carl Lewis
■ 97 (vtnt favorabil 2,3 m/s), 110 
mg : Cletus Clark 13.58, 400 mg: 
David Lee 49,62, 800 m : Sammy 
Koskei (Kenya) 1 100 rraJ
Charlie Philips 45,52, 200 m : Lar
ry Myrlcks 20,56, lungime : Jason 
Grimes 8,23 m (v.L). Myrlcks 
m m, triplu : Mike Marlow 16.67 
m. greutate : Mike Carter 29,72, 
etocan : Giampaolo Urlando dta- 
Ba) 75,34 m, suliță : Mike Bar- 
■ett 90,34 m, disc: Ben Plucknett 
•0,36 m, prăjină: Feltx BStinl (El
veția) 5,50 m ; feminin : 100 mg: 
Stephanie Hightower 13,00. 400 mg: 

Bharleffa Barksdale 56,75, 100 m: 
Jeanette Bolden 11,18. 200 m :
Evelyn Ashford 22,07 (v.f.), su
liță : Karen Smith 64,60 m, 
lungime: Carol Lewis 6,61 m disc: 
Maria Stalman (Olanda) 67,20 m
— record, înălțime : Coleen Som
mer 1,90 m. • Maratonul de la 
Borna a fost cîștigat de italianul 
Giuseppe Gerbl în 2hl5:ll, ur
mat la o secundă de columbia
nul Domingo Tibaduiza.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Sofia a foat cîștigat de e- 
ehipa orașului Varșovia, urmată 
de Moscova, Belgiad. Sofia I, 
Sofia II, București, Budapesta si 
Viena. In ultimele zile : Varșovia
— Sofia I 79—64, Moscova Bel
grad 103—97, București 
pesta 80—78, Șofia II 
17—86. Moscova — Șo~

poate progresa, avind resurse 
maxi I Dintre cei care au evo
luat in afară de concurs, me
rită a fi elogiat Potro Beche
rii, al cărui rezultat a depă
șit pe cel *1 primului clasat! 
El a totalizat la ^mijlocie* 352,5 
kg și a „smuls* 197,5 kg, am
bele recorduri naționale.
• în fine la cat. grea ușoară. 
Ștefan Tasnsdi a luptat ca • 
voință exemplară pentru a nu 
Ieși din concurs, eșec care ar 
fi adus echipa țării noastre pe 
locui secund I

Despre comportarea sporti
vilor români șl in general dea- 
pre această importantă com
petiție ne-au vorbit, ta ter
meni elogioșL cițiva oaspeți, 
de peste hotare. Iată, succint, 
opiniile lor: KAREL WIENER 
(Cehoslovacia) — secretarul 
„Cupei Dunării* la haltere: 
„Sint surprins de progresele 
unor halterofili români. Le a- 
dreses na rineer brava șl te 
doresc alte suecese. Organiza
rea bistrițenilor a fost irepro
șabilă, ea și secretariatul de 
concurs, în frunte ea crainicul 
Mihai Dumitri»*. ANDRAS 
LOVAS (Ungaria) — arbitru 
internațional: „încă un pas 
înainte sl unii dintre haltero
filii români se vor apropia de 
vîrful piramidei. La era actua
lă, ered eă echipa României »e 
află printre primele < din lu
me!” KURT WEGMANN 
(R.F.G.) — conducătorul dele
gației vest-germane: cate
goriile miei și mijlocii veți pu
tea avea un corint gren de 
«pus la „mondiale* și Olimpi
adă. Totul depinde de progre
sele ee se vor obține In con
tinuare*.

Ce am mai putea adăuga ta 
aceste meritate elogii? Poate 
s-ar mai putea spune eă nu 
ta toate categoriile avem spor
tivi competitivi pe plan Inter
național îndeosebi la cele 
mari. Desigur, se cere, In eon- 
tinnare, multă dăruire șl en
tuziasm In pregătire pentru a 
face acel mare paa pe eare-i 
dorim In obținerea nnor mo
dalii la „mondialele* de la 
Erevan și apoi, anul viitor, la 
DHmpiadă.

ră și nota pe care o pr.mesc 
concurentele.

In ce-i privește pe băieți, 
trebuie să subliniem eă v.cto- 
ria lui Emilian Nicula ,a in
dividual compus nu poate in 
nici un fel estompa minusurile 
manifestate în pregătirea lor, 
minusuri care dacă nu vor fi 
eliminate de urgentă pot afec
ta considerabil viitoarele lor 
evoluții internaționale. Pentru 
că, să nu uităm, atit campio
natele europene cit și cele 
mondiale sint examene infinit 
mai grele decît „internațio
nalele* de la Rm. Vîlcea. Or, 
la acestea din urmă fruntașii 
gimnasticii noastre masculine 
s-au „clătinat* serios.

Participarea în concursuri in
ternaționale incumbă multiple 
si serioase obligații gimnaste
lor și gimnaștilor noștri frun
tași, obligații de la care nu 
trebuie să se admită nici un 
rabat

HOTĂRÎRI ALE FEDERAȚIEI
■?

INTERNATIONALE DE ATLETISM
probe la ediția din 1985 a Cu-Primo Nebiolo. președintele 

Federației Internaționale de 
Atletism Amator, a anunțat, la 
Roma, principalele hotărîri ale 
Consiliului IAAF, în urma re
uniunii desfășurată în capita
la Italiei la sfîrșitui săiptă- 
mînil trecute. S-a stabilit ast- 
fel ca : ediția din 1987 a cam
pionatelor mondiale să se des
fășoare la Roma ; campionate
le mondiale de cros din 1986 
vor avea loc în Elveția, la 
Neuchatel ; prima ediție a Cu
pei Mondiale feminine de aler
gare pe șosea (10 km) va a- 
vea loc în acest an în S.U.A„ 
la Npw York sau Los Angeles. 
Prima ediție a Cupei mondiale 
feminine la 10 km (pistă) va 
avea loe în acest an in Nor
vegia, probabil la Narvik. Este 
posibilă intreducereî acestei

pei Mondiale, la campionatele 
mondiale din 1987 și la Jocuri
le Olimpice din 1988. Institui
rea. din 1985, a unei Cupe 
Mondiale la maraton pe echi
pe de 5 atleți (bărbați și fe
mei). Organizarea unei Cupe 
Mondiale Ia alergări pe șosea 
pentru echipe de juniori (20 
km băieți, 15 km fete) forma
te din 4 sportivi. Introducerea 
in programul campionatelor 
mondiale de cros a unei pro
be de junioare.

Președintele I.A.A.F. a anun
țat, totodată, că maratonul va 
fi ultima probă sportivă a 
J.O. de la Los Angeles sosirea 
fiind planificată cu aproxima
tiv o oră Înaintea festivității 
de închidere.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

Vlaceslav Bikov (U.R.S.S.), ta dreapta, stocă impetuos poarta 
echipei Canadei, apdrali bine da Mike Gartner obligat, totuși, 
id icoatl de t ort pucul din goi. Telefoto : AP — AGERPRES

încet, încet lucrurile Încep a
se lămuri la actuala ediție a 
GM. de hochei pe gheață. a- 
finii in plină desfășurare ta 
Dortmund și Mitachen. Repre
zentativa sovietică s-a detașat 
ta fruntea daaamentutui, apro- 
piindu-ke cu pași mari de m-

TURNEUL DE POLO 
[juniori] DE LA SOFIA

Turneul de polo pentru ju
niori de ta Sofia a foot cîștigat 
de echipa U.R.S.S„ cu 13 punc
ta, urmată de formațiile Spa
niei 12 p. Bulgariei și Româ
niei — cite 9 p, R.F.G. T p. 
Greciei 4 p. Turdei 2 p. Polo
niei 0 p. In ultimele meciuri 
susținute, juniorii români au 
învins cu 14—9 Turda șl au 
pierdut (9—11) ta fața Spaniei.

cerirea tacă a unui titlu mon
dial, al 19-lea, In timp ce ta 
polul opus, echipa Italiei, cu

toți „canadienii* care-i are, 
n-a acumulat încă nici un 
punct și, dnxpă rit se pare, va 
retrograda in grupe „B“

în ziua a șaptea a întrece
rilor au fost consemnate două 
rezultate surprinzătoare. față 
de contextul general al com
petiției : R. F. Germania — 
Cehoslovacia 3—3 (1—0. 0—3,
2—0) și Finlanda — Suedia 4—4 
(2—0, 1—-2, 1—2). în celelalte 
totilniri victorii clare ale fa
voritelor : U.R.S.S. — Italia 
11—1 (4—1, 5—0, 2—0) ți Ca
nada — R.D. Germană 5—2 
(3—1. 1—1. 1—0).

în afara luptei de ta cei doi 
„poli* ai clasamentului, foarte 
interesantă este și cea de la 
„mijloc*, pentru ocuparea lo
curilor 2, 3 si 4 care asigură 
participarea La turneul final. 
La această oră clasamentul, 
după 6 jocuri, este următorul : 
L U.R.S.S. 12 p, 2. Suedia 9 p, 
X Canada 8 p, 4. Cehoslovacia 
7 P (19—15), 5. K.F. Germania 
7 p (16—20), 6. Finlanda 3 p, 
7. R.D. Germană’ 2 p. 8. Italia 
9 P

AGENDA SĂPTĂMÎNII
MJV.

X7JV.

a.nr.

38. rv.

L V.

CM* flrupa ”A“ m RF- Germania (pînâ ta 
2.V); aCUSMs Turul Spaniei (ptaâ ta 8.V); TENIS: Turnee in- 
temcțJooata ta Madrid, Tampa, Atalanta, Dalia» (pînâ la 1.V); 
^OTHAL: Meciuri in cadrul campionatului european de tineret: 
Belglo - R.D. Germana, U.R.S.S. - Portugalia, Anglia - Un
garia, Danemarca - Grecia, Olanda - Bulgaria, Austria - R.F. 
Germania
FOTBAL: moduri tn cadrul preliminariilor campionatului eu
ropean: Belgia - R.D. Germană (gr. 1). U.R.S.S. - Portuga- 
tta (gr. 2), Anglia — Ungaria ți Danemarca — Grecia (gr. 3), 
Țara Galilor - Bulgaria (gr. 4), Austria - R.F. Germania ?i 
Irlanda de Nord - Albania (gr. 6), Spania - Irlanda (gr. T) ■ 
campionatul european de tineret: Italia - Cehoslovacia; cam
pionatul european de cădeți: Spania - Franța; preliminarii J.O.: 
România — Olanda; med amical: Olanda - Suedia
TENIS DE MASA: Campionatele mondiale, la Tokio (ptnâ la 
9.V); FOTBAL: med amical Brazilia - Chile
ATLETISM: Maratonul de la Karl Marx-Stadt; SCRIMA: turnee 

Ia Losnagno (spadă) ,1 Bonn (floretă bărbați) 
AUTOMOBILISM: Marele premie al San Marino, la Imola; MO- 
TOCICLISM: Marele premiu al Italiei, la motocros (250 cmc), 
□4 Franței, la motocros (125 cmc); FOTBAL: preliminarii olim- 
Pj“: Gabon - Tunisia; BOX: meci pentru titlul mondial 
(W-B.C-), la cat ușoară. Jose lull Ramirez (Mexic) - Edwin 
Rowoo (Porto Rlco); BASCHET: turnee de calificare pentru C.E. 
feminin. In Franța, Iugoslavia Italia.

juniori
LIVERPOOL Șl LEEDS
Londra, cu Iugoslavia, Turcia și

Campionatul european

Incbeiat recent disputele 
calificarea în turneul fl- 
celel de a treia ediții a

Buda-
... ,------- -----  Viena

n—86. Moscova — Sofia 1 87—-77, 
Varșovia — Belgrad 84—77, Sona 
H — București 194—91. Budapes
ta — Viena 33—61

HANDBAL e in 
șă a finalei Cupei 
europeni (masculin), 
f.S.K.A. — Gummersbach 
(8—13) I!! Returul la 1 mai 
Dortmund.

RUGBS- • în C.E. „Cupa FIRA". 
la Casablanca : Maroc — Franța 
»—16. a In grupa „B“ ia Va
lencia : Polonia - Spania 16—7.

GIMNASTICA • La Los Ange
les. în meci feminin : U.R.S.S

— S.U.A 194 15—192,15. La in
dividual a cîștigat Albina Stsoe- 
va 'U.R.S.Sî cu 39 10 p.

ȘAH e La Alicante In „sfertu
rile" C.M.. după i partide : Ribli
— Torre 5—4 si Nana Aleksan- 
dria — Tatiana Lemaclko 5—4. • 
După 14 runde, in campionatul 
unional conduce Karpov cu 8,5 
p urmat de Polugaevski și Tuk- 
makov cu cite 7,5 p.

TENIS • Finală ia Las Vegas ■ 
Connors — Edmondson 7—6, 6—1. 
• Finală feminină la Orlando 
Navratilova — Jaeger 6 -1. 7—5.

prima m an
ca m pionilor 
la Moscova 

15—19 
ia

• Echipa noastrâ va juca la 
Italia

S-aa 
pentru 
nai al 
Campionatului european de ju
niori ,A“. competiția care, dăn 
1980, încoace, înlocuiește vechiul 
Turneu U.E.F.A. Au fost, cu 
foarte mid excepții, dueluri in
teresante, pasionante, între echi
pe dornice să ajungă ta faza fi
nală a campionatului ©ane, an 
de an, reunește la start toate re
prezentantele fotbalului eurepean. 
Dar iată mai întîi rezultatele din 
aceste calificări : IRLANDA — 
Islanda 1—0 și 1—1 (grupa 1), 
SCOTIA — Țara Galilor 1—1 șl 
1—0. Țara Galilor — Irlanda de 
Nord 2—0 și 1—1, Scoția — Ir
landa de Nord 3—0 și 3—1 (gr 
2), SUEDIA — Danemarca 2—1 și 
0—6 (gr. 3). FINLANDA — Nor
vegia 2—1 și 0—0 (gr. 4), U.R.S.S. 
— Polonia 1—0 și 1—2 (gr. 5). 
CEHOSLOVACIA — R.D. Germa
nă 1—0 și 2—1 (gr. 6), BELGIA— 
Luxemburg 4—0 și 1—1 (gr. ~ 
FRANȚA — Portugalia
1— 2 (gr. 8). SPANIA
2— 0 și 0—1 ' - '
MANIA 
(gr. 10),
3— 0 (gr. 
pru 1—1 
SLAVIA 
Ungaria
Iugoslavia — Ungaria 3—2 și 0—1 
(gr. 13). BULGARIA — Allfenia

7). 
1—0 șl 

Olanda 
(gr 9). R.F. GER- 

Elvețta 2—0 și 1—1 
ITALIA — Malta 3—0 și 
11). ROMANIA — Ci- 
și 5—0 (gr. 12), IUGO-
— Austria 5—0 și 2—6.
— Austria 1—0 și 1—0 :

4—« și 0—1 (gr. 14) și TURCIA— 
Grecia 4—1 fi 0—2 (gr. 15). A 
16-a echipă participantă la tur
neul final va fi ANGLIA, califi
cată din oficiu, deoarece orga
nizează faza finală a competiției. 
Și o organizează pentru a treia 
oară. Anglia fiind gazda primei 
ediții a Turneului U.E.F.A., 
1943 la care au participat 
echipe și a oeled din 1963, 
startul căreia s-au aliniat 26 de 
reprezentative. Dealtfel. Anglia 
este și performera acestei între
ceri, speranțele fotbalului insular 
cîștigînd de opt ori titlul conti
nental, în anii 1943, 1963, 1964,
1971, 1972. 1973, 1975 și 1980. prin
tre jucătorii care au îmbrăcat 
tricoul acestor formații numă- 
rlndu-se dteva celebrități de mal 
tirzlu ale Albion ului fotbalistic : 
T. Smith, J. Charles, P. Thom
son, T. Francis și încă mulți al
ții.

Meciurile turneului final, de 
luna viitoare, sînt programate în 
zilele de 13, 15 și 17 mal (în
grupe) semifinalele la 20 mai 
iar finala la 22 mal. la Londra, 
pe celebrul stadion Wembley Au 
fost stabilite și orașele care vot 

'găzdui cele patru grupe preli
minare ale turneului final. Gru
pa A — la Londra, (stadioane : 
Reading, Orient, Natford. Ful
ham Tottenham șl Aidershot) 
Grupa B — la Birmingham (sta-

dioiane : Wolveriiajnpt<oxi, 
Bromwich, Coventry. Leicester șl 
Birmingham City). Grupa C — 
Liverpool (stadioane : Manchester 
United, Preston, Oldham, Bol
ton, Wigan șl Everton). Grupa D 
— Leeds (stadioane : Sheffield, 
Barnsley, Huddersfield, Chester-

fiMd Nottingham Forest si Leeds 
United).

Echipa noastră, calificată după 
dublul meci cu Cipru (1—1 șl 
5—0) va face parte din grupa 
,,A“. cea londoneză, alături de 
selecționatele Iugoslaviei. Tur
ciei și Italiei. O yrupă puternică 
pe care Hagi. -----
gaciu și coechipierii 
putea ciștiga numai 
vor pregăti cu toată 
pină La ora startului, 
mobiliza la maximum 
ta exemplar în fiecare meci pe 
©are-1 vor susține pe gazonul ce
lebrelor stadioane britanice.lebrelor stadioane

din

Mateuț, 
lor o
dacă 

seriozitatea 
dacă se vor 
și vor lup-

Stîn- 
vor 

se

Laurențiu
CAMPIONATE DIN EUROPA

AUSTRIA (et. 21) : V5st Linz— 
GAK 1—i, Neusiedl — Simmering 
4—1. Austria Salzburg — Inns
bruck 1—0, Sturm Graz — Rapid 
Vtena 0—0. Admira Wacker — 
Lask 3-0, S.C. Viena — Viena 
4—3. Austria Klagenfurt — El- 
senstadt 0—0, Austria' Viena — 
Union Weds 4—0. Clasamentul :
1. Rapid 33 p, 2. Austria 
30 p 3. Innsbruck 25 p, 
senstadt 26 p etc.

ELVEȚIA (et. 22) : Basel 
Gah 2—2, Bulle — Vevey 
Lausanne — Neuchatel 1—0, 
cema — Grasshoppers 2—3, 
vette Geneva — Aarau 1—0.
ttin.gen — Sion 1—1, Young Boys 
Bema — Bellinzona 2—0, ZQ-
rlch — Winterthur 4—1, Clasa
mentul : 1. Servette Geneva 
p, 2. Grasshoppers ZQrich 35 
3. Lausanne 28 p, 4. St. Gall 
p. 5. F.C. Zttrich 27 p etc.

SCOTIA (et. 33) : Aberdeen 
Celtic 1—0, Dundee Utd — Kil
marnock 4—0 Hibernian — Dun
dee 0—0 Glasgow Rangers — 
Morton 2—0. St. Mirren — Mo
therwell 4—0. Clasamentul : .1.

Viena
4. Ei-

- St. 
1—5,
IAI- 
Ser- 
We-

36
P,
27

DUMITRESCU

Dundee United 50 
Celtic Glasgow 49 
Aberdeen 46 p (31 
Rangers 34 p (32 j

OLANDA (et. 31)
Fortuna Sitard 1-1, . .........
Haarlem 4—3, Alkmaar — Breda 
3—3. Zwolle — Sparta Rotterdam 
0—3, Twente Enschede — Eindho
ven 3—1, Nijmegen — Groningen 
2—2, Feyenoord — Deventer 1—1, 
Utrecht — Ajax 6—2. Kerkrade — 
Excelsior Rotterdam 1—2. Clasa
mentul : 1. Ajax Amsterdam 53 
P 2. Feyenoord Rotterdam 46

SUEDIA (et. 2) : AIK — Oes- 
ter 1—0. Elfsborg — Barge 4—1, 
Gelfle — Hăcken 1—1 Halmstad 
— IFK Gdteborg j—2, MajaeEoy— 
Hammarby 1—0. Clasamentul : 1. 
Elfsborg 3 p. 2. Gdteborg 3 p, 

3. Maiaellby 3 p etc.
MECIURI INTERNAȚIONALE
• In preliminariile turneului 

olimpic, la Lisabona, Portugalia— 
R. F. Germania 3—1 (1—0>.
• Campionatul european femi

nin, La Vicenza : Italia — Fran
ța 3—0.

P 
’ P 
j). 

n

(33 j), 2.
(33 j), 2.

4. Glasgow 
etc.
Helmond —
Tilburg —
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